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   การวจิยัครัง้นี้มจีุดมุ่งหมาย เพื่อสร้างแบบฝึกการออกเสยีงพยญัชนะต้นเดี่ยว และสระ

ไทยที่เป็นปญัหาส าหรบัผู้เรียนชาวญี่ปุ่น และเพื่อหาประสิทธิภาพของแบบฝึกการออกเสียง
พยญัชนะตน้เดีย่ว และสระไทยทีเ่ป็นปญัหาของผูเ้รยีนชาวญี่ปุ่นตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80  กลุ่ม
ตวัอยา่งเป็นผูเ้รยีนชาวญี่ปุน่ทีก่ าลงัเรยีนภาษาไทยอยู่ที่โรงเรยีนภาษาภาษรที่มคีวามบกพร่องใน
การอ่านออกเสยีงพยญัชนะตน้และสระทีม่ปีญัหา 

   เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัคอื แบบฝึกการออกเสยีงพยญัชนะต้นเดี่ยว และสระไทยที่เป็น
ปญัหาส าหรบัผูเ้รยีนชาวญี่ปุน่ และวเิคราะหข์อ้มูลโดยการทดสอบหาประสทิธภิาพของแบบฝึกแต่
ละชุดตามเกณฑ ์E1 , E2 และค่า t – test แบบ Dependent 

   ผลการวจิยัพบว่า แบบฝึกการออกเสียงพยญัชนะต้นเดี่ยว และสระไทยที่เป็นปญัหา
ส าหรบัผูเ้รยีนชาวญี่ปุน่มคี่าประสทิธภิาพ 90.75/90.00  แสดงว่าแบบฝึกชุดนี้มปีระสทิธภิาพท าให้
ผู้เรียนมีทกัษะและความสามารถในการออกเสยีงพยญัชนะต้นเดี่ยว และสระไทยที่เป็นปญัหา
ดงักล่าวไดถู้กต้องชดัเจนมากขึน้ อกีทัง้ผู้เรยีนกลุ่มตวัอย่างมทีกัษะและความสามารถในการออก
เสยีงพยญัชนะตน้เดีย่ว และสระไทยทีเ่ป็นปญัหาหลงัการใชแ้บบฝึกสงูกวา่ก่อนการใชแ้บบฝึกอย่าง
มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PRONUNCIATION  EXERCISES  FOR PROBLEMATIC  THAI   SINGLE CONSONANTS   
AND VOWELS  FOR JAPANESE  LEARNERS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AN ABSTRACT 
BY 

EKNAREE  RANGSOONGNOEN 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Presented in Partial Fulfillment of the Requirements for the  
Master of Arts Degree in Teaching Thai as a Foreign Language  

at Srinakharinwirot University  
       April 2014 



Eknaree Rangsoongnoen.  (2014).  Pronunciation Exercises for Problematic Thai Single  
 Consonants And Vowels For Japanese Learners.  Master’s Project, M.A. (Teaching   
 Thai as a Foreign Language). Bangkok: Graduate School. Srinakharinwirot   
 University. Project Advisor: Dr.Witchukorn Thonglor. 
 
 The purposes of this research were to construct pattern drills of pronunciation 

exercises for problematic Thai single consonants and vowels for Japanese learners and to 
evaluate the effectiveness of these exercises based on the efficiency criteria of 80/80. The 
example learners group consisted of Japanese learners who were studying Thai at the 
Phasorn Thai Language School. These students had problems in the pronunciation of Thai 
single consonants and vowels.  

 The methods of educational research were to provide the selected Japanese 
leaners with pronunciation exercise drills for problematic Thai single consonants and vowels 
and  then gather the data from the field test. The data in this research was subjected to a 
proficiency base analysis according to the criteria of each drill E1, E2 and the final test from 
the dependent T-Test.  

 The results of this study revealed that the pronunciation exercises for problematic 
Thai single consonants and vowels for Japanese learners showed an efficiency of 
90.75/90.00  This means that these exercises are efficient, learners can improve their 
pronunciation skills, and are able to pronounce the sounds clearly and correctly. In 
conclusion, after the experiment, the learners’ could pronounce the problematic Thai single 
consonants and vowels better as shown in the statistical record level .01 
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ประสาทวชิาความรูแ้ก่ผูว้จิยัจนสามารถประสบความส าเรจ็ไดม้าถงึทุกวนันี้  
 
         เอกนร ีแรงสงูเนิน 

                

 
 
 
 
 
 



สารบญั 
 

บทท่ี                                                                                                  หน้า  
   1  บทนํา…...……………………………………………………………..……….........        1                                                                                  

  ภมูหิลงั………………………………………………………………………..........      1                                                                     
  ความมุ่งหมายของการวจิยั..............…………………………………………...…      4                                                       
              ความส าคญัของการวจิยั..............………………………………………...…...….     4                                                                
              ขอบเขตของการวจิยั...............……………....……………………………………     4 
              นิยามศพัทเ์ฉพาะ...............……………....……………………………………….      5                                                                   

 
   2  เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง…….……………………………………….…..          6                                            

      เอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัการสรา้งแบบฝึก............................................................        6 
     งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการสรา้งแบบฝึก............................................................      14   
     เอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัพยญัชนะและสระในภาษาไทย........................................      15   
    งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัพยญัชนะและสระในภาษาไทย.........................................     19   
    เอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัการออกเสยีงภาษาไทยของชาวญี่ปุน่................................     20  
    งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการออกเสยีงภาษาไทยของชาวญี่ปุน่...............................     23  

 
    3  วิธีดาํเนินการวิจยั…………………………………………….………..………..…        26                 
             การก าหนดกลุ่มประชากรและเลอืกกลุ่มตวัอย่าง…………….…………….…....        26                                       
           การสรา้งเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั….………..……..…………………….…….....       26                                                    

              การด าเนินการวจิยั……..……….……..….………………….……………………     31                                    
              การจดัท าและการวเิคราะหข์อ้มลู……….………..…….…………….…………..     32                                                   
              
        4  ผลการวิเคราะหข้์อมลู…………….……………………………………………......     35                                                                      
              สญัลกัษณ์ในการวเิคราะหข์อ้มลู…………………………....…………...…..........       35                                                                        
            การวเิคราะหข์อ้มลู….………………………………………………………………     35    

               ผลการวเิคราะหข์อ้มลู…….……...……..…………..……………..……….….…..     36                                                                 
 
    
 
 
 



                                                                สารบญั (ต่อ) 
 

บทท่ี                            หน้า 
     5  สรปุ อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ………..…….……………………....…...…         42 

    ความมุ่งหมายของการวจิยั.............................................................................        42 
    ความส าคญัของการวจิยั.................................................................................       42 
    เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั..................................................................................       43 
    วธิดี าเนินการวจิยั .........................................................................................       43     
     สรุปผลการวจิยั .............................................................................................       44 
    อภปิรายผล ...................................................................................................       45 

   ขอ้เสนอแนะ....................................................................................................      50                                                                               
       

บรรณานุกรม………………………………………………………………………………..      51 
 

ภาคผนวก…………………………………………………………………………………....     57 
         ภาคผนวก ก…………………………………..………………………………………...       58 
        ภาคผนวก ข……….……………………………………………………..……………...     149 
      ภาคผนวก ค…………………………………………………………..…………...…….    154 

        
ประวติัย่อผู้ทาํสารนิพนธ…์……………………………………………………………….….  158  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



บญัชีตาราง 
 

  ตาราง                                                                                                               หน้า 
        1   แสดงผลการประเมนิคณุภาพแบบฝึกการออกเสยีงพยญัชนะตน้เดีย่ว  

    และสระไทยทีเ่ป็นปญัหาส าหรบัผูเ้รยีนชาวญี่ปุน่  
   โดย รองศาสตราจารยผ์กาศร ี เยน็บุตร ............................................................      28 

        2   แสดงผลการประเมนิคณุภาพแบบฝึกการออกเสยีงพยญัชนะตน้เดีย่ว  
    และสระไทยทีเ่ป็นปญัหาส าหรบัผูเ้รยีนชาวญี่ปุน่  
    โดย อาจารย ์พธันี  โชตกิเสถยีร .....................................................................       29 

        3   แสดงผลการประเมนิคณุภาพแบบฝึกการออกเสยีงพยญัชนะตน้เดีย่ว  
    และสระไทยทีเ่ป็นปญัหาส าหรบัผูเ้รยีนชาวญี่ปุน่  
    โดย นางสาว อรพรรณ ศรชียันนัท ์..................................................................       30 

        4    ระยะเวลาในการด าเนินการทดลอง......................................................................     32 
        5    แสดงคะแนนทีไ่ดจ้ากการท าแบบทดสอบระหวา่งไดร้บั 

     การฝึกดว้ยแบบฝึกการออกเสยีงพยญัชนะตน้เดีย่ว  
     และสระไทยทีเ่ป็นปญัหาส าหรบัผูเ้รยีนชาวญี่ปุน่  

               ของกลุ่มตวัอยา่ง 10 คน .................................................................................      36 
        6   แสดงคะแนนทีไ่ดจ้ากการท าแบบทดสอบหลงัไดร้บั 

    การฝึกดว้ยแบบฝึกการออกเสยีงพยญัชนะตน้เดีย่ว  
    และสระไทยทีเ่ป็นปญัหาส าหรบัผูเ้รยีนชาวญี่ปุน่  
   ของกลุ่มตวัอยา่ง 10 คน...................................................................................      38 

        7   แสดงค่าประสทิธภิาพของแบบฝึกการออกเสยีงพยญัชนะตน้เดีย่ว  
    และสระไทยทีเ่ป็นปญัหาส าหรบัผูเ้รยีนชาวญี่ปุน่ จ านวน 7 ชุด...........................      39 

        8   แสดงคะแนนเปรยีบเทยีบการทดสอบวดัความกา้วหน้า 
    ก่อนและหลงัการใชแ้บบฝึกการออกเสยีงพยญัชนะตน้เดีย่ว  
    และสระไทยทีเ่ป็นปญัหาส าหรบัผูเ้รยีนชาวญี่ปุน่  

         ของกลุ่มตวัอยา่ง 10 คน ......................................................................................   41 
 
  
 

 
 
 



บญัชีภาพประกอบ 
 

ภาพประกอบ                          หน้า 
       1    อวยัวะทีใ่ชใ้นการออกเสยีง ......................................................................            17 
       2    ภาพแสดงต าแหน่งของลิน้ .......................................................................            18 

 
 



1 

บทท่ี 1 

บทน ำ 

ภมิูหลงั 
   ภาษาไทยเป็นหนึ่งในภาษาทีช่าวต่างชาตกิ าลงัใหค้วามสนใจ รวมถงึดา้นสงัคม ประเพณี 

วฒันธรรมและสิง่ต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัประเทศไทย  ซึง่เหน็ไดจ้ากปจัจุบนัทีม่ชีาวต่างชาตเิขา้มาใน

ประเทศไทยเป็นจ านวนมาก และชาวต่างชาติเหล่านี้มีความจ าเป็นต้อ งใช้ภาษาไทยในการ

ติดต่อสื่อสารจึงศึกษาภาษาไทย ด้วยเล็งเห็นถึงประโยชน์และความส าคญัของภาษาไทยว่ามี

บทบาทที่จ าเป็นอย่างยิง่ต่อการสื่อสาร เพราะหากใช้ภาษาของชาตินัน้ๆย่อมเกิดความเข้าใจที่

ตรงกนั ส่งผลใหก้ารสื่อสารเป็นไปอยา่งราบรื่น สอดคลอ้งกบัที ่ประภาพรรณ  เอีย่มสุภาษิต (2543: 

141) กล่าวไว้ว่า “การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศของคนต่างเชื้อชาติ ภาษา และวฒันธรรมมี

วตัถุประสงค์เพื่อสื่อสารท าความเข้าใจกนั ท าให้บทบาทของการเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศได้รบั

ความสนใจและมคีวามส าคญัมากยิง่ขึน้” ภาษาไทยจงึมบีทบาทเปลี่ยนไป ดงัที่สมพงศ์ วิทยศกัดิ ์

พนัธุ ์(2549) กล่าวไวว้า่ “แต่เดมิภาษาไทยมฐีานะเป็นภาษาประจ าชาต ิเป็นภาษาราชการ มหีน้าที่

และบทบาทในการสื่อสารกนัระหวา่งชนในชาต ิมาวนันี้ฐานะและบทบาทของภาษาไทยเปลีย่นไป มี

ชาวต่างประเทศสนใจเรียนภาษาไทยกันอย่างจริงจงัและเป็นทางการมากขึ้น ” ผู้สนใจเรียน

ภาษาไทยไม่ได้จ ากดัแต่ชาวตะวนัตก มชีาวตะวนัออกและประเทศเพื่อนบ้านของไทยจ านวนไม่

น้อย และชาวญี่ปุน่ถอืเป็นกลุ่มผูเ้รยีนล าดบัตน้ๆ  ทัง้นี้เนื่องจากความสมัพนัธ์อนัดรีะหว่างประเทศ

ไทยกับประเทศญี่ปุ่นที่มีมายาวนานกว่า 600 ปี มิตรภาพระหว่างทัง้สองประเทศเกิดจาก

ความสมัพนัธอ์นัใกลช้ดิระหวา่งราชวงศไ์ทยและญีปุ่น่ ประเทศไทยและประเทศญี่ปุน่มคีวามสมัพนัธ์

ทีด่ต่ีอกนัในหลายๆดา้น เช่น ความสมัพนัธท์างดา้นเศรษฐกจิ สงัคม วฒันธรรม และการศกึษา  

   ปจัจุบนัมชีาวไทยที่ศกึษาภาษาญี่ปุ่นและชาวญี่ปุ่นที่ศกึษาภาษาไทยเพิม่มากขึน้ จาก

สถิตจิ านวนใบแจ้งถิ่นที่อยู่ที่ส่งมาถึงแผนกกงสุล สถานเอกอคัรราชทูตญี่ปุ่นประจ าประเทศไทย 

จนถึงวนัที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2552 จ านวนชาวญี่ปุ่นที่พ านักในประเทศไทยในปีพ.ศ.2552 มีถึง 

45,805 คน กรุงเทพมหานครเป็นจงัหวดัที่มคีนญี่ปุ่นอาศยัอยู่มากที่สุด จ านวน 33,152 คน และมี

จ านวนกจิการทีด่ าเนินการโดยชาวญี่ปุน่ 1,309 กจิการ และมแีนวโน้มวา่จะขยายตวัเพิม่มากขึน้ อนั

เนื่องมาจากความสมัพนัธท์ีด่รีะหวา่งสองประเทศ และทีส่ าคญัคอื ประเทศญี่ปุน่เป็นประเทศผูล้งทุน

รายใหญ่ทีสุ่ดในประเทศไทย ดว้ยเหตุนี้จงึท าใหม้ชีาวญี่ปุน่จ านวนมากสนใจศกึษาภาษาไทยเพื่อใช้

ในการตดิต่อสื่อสาร ทัง้ดา้นธุรกจิ การคา้ และการศกึษาภาษาเพิม่เตมิเพิม่ขึน้  
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    การสอนภาษาไทยให้แก่ชาวญี่ปุ่นไม่ว่าในประเทศไทยหรือในประเทศญี่ปุ่นมีทัง้ใน

รปูแบบของโรงเรยีนสอนภาษาและการสอนแบบส่วนตวั ขอ้มูลจากหอการค้าญี่ปุ่นแห่งกรุงเทพฯ 

(สถานการณ์เศรษฐกจิของประเทศไทย.สงิหาคม 2551) แสดงใหเ้หน็วา่ในปี พ.ศ. 2550 มนีกัศกึษา

ชาวญี่ปุน่อยูใ่นมหาวทิยาลยัของประเทศไทยจ านวนมากกวา่ 200 คน และในประเทศไทยมสีถาบนั

ที่ให้การศึกษาภาษาไทยจ านวนมาก ซึ่งชาวญี่ปุ่นส่วนใหญ่ศึกษาภาษาไทยในสถาบันที่ให้

การศึกษาด้านภาษาไทยเหล่านี้  และขอ้มูลจากแหล่งเดยีวกนันี้ได้แสดงให้เห็นว่า ปจัจุบนัมชีาว

ญี่ปุ่นที่อาศยัอยู่ในประเทศไทยจ านวนมากกว่า 50,000 คน และมนีักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นที่เขา้มา

ท่องเทีย่วในประเทศไทยปีละ 1,000,000 คนขึน้ไป 

  การที่ชาวญี่ปุ่นสนใจและศกึษาภาษาไทยเพิม่มากขึ้นนัน้ท าให้มีหนังสือคู่มอืและต ารา

ต่างๆ ผลติออกมาในจ านวนหนึ่งแต่ยงัไม่เพยีงพอและไม่ครอบคลุมตามความตอ้งการของชาวญี่ปุ่น 

และในจ านวนหนังสือเหล่านัน้เขยีนขึน้โดยชาวญี่ปุ่น ซึ่งมวีตัถุประสงค์ให้ผู้อ่านน าไปศกึษาด้วย

ตนเอง อาจท าใหท้กัษะการฝึกบางประการไม่ครบถ้วน ส่วนหนงัสอืทีเ่ขยีนโดยชาวไทยนัน้ยงัมน้ีอย

และมุ่งเน้นไปทางศกึษาด้วยตนเองเป็นส่วนใหญ่เช่นกนั ดงันัน้อาจไม่สามารถฝึกทกัษะการออก

เสยีงไดม้ากนกั หากผูเ้รยีนไดฝึ้กกไ็ม่แน่ใจวา่ค าทีอ่อกเสยีงนัน้ถูกตอ้งหรอืไม่ 

  ชาวญี่ปุน่ทีศ่กึษาภาษาไทยจ าเป็นอยา่งยิง่ทีต่อ้งฝึกทกัษะการออกเสยีงภาษาไทย เพราะ

การออกเสยีงที่ถูกต้องและชดัเจนท าให้ตดิต่อสื่อสารเขา้ใจได้ตรงกนั  ปญัหาที่เกดิขึน้กค็อืถ้าพูด

ออกเสยีงผดิความหมายกจ็ะผดิตามไปดว้ย ดงัที ่ดุษฎีพร ช านิโรคศานต์ (2520: 17) ให้ความเหน็

ว่า “การออกเสยีงไม่ชดัเจนหรอืไม่ถูกต้องอาจท าให้เขา้ใจผดิไปได้ เช่น “รกั” กบั “ลกั” “ฟนั” กบั 

“ควนั” มคีวามหมายต่างกนัมาก ถ้าใช้ผดิกท็ าให้เขา้ใจผดิได้...”  อกีทัง้ส่งผลให้เขยีนออกมาผิด

ความหมายหรอืเขยีนค านัน้ๆ ผดิ โดยเฉพาะการออกเสยีงพยญัชนะต้น /ป/ /พ/ /ต/ /ท/ และ /ง/ 

รวมไปถงึสระบางตวัคอื /ออื/ /เออ/ /ออ/ และ /เออื/ ภาษาญี่ปุน่นัน้แตกต่างจากภาษาไทยเพราะไม่มี

พยญัชนะตน้และสระดงักล่าว และจากการส ารวจผูว้จิยัพบวา่ยงัไม่มคีู่มอืหรอืแบบฝึกการออกเสยีง

พยญัชนะตน้และสระทีเ่ป็นปญัหาใหผู้เ้รยีนชาวญี่ปุน่ไดฝึ้กทกัษะดงักล่าวโดยเฉพาะ  

   จากประสบการณ์ของผูว้จิยัทีไ่ดศ้กึษาภาษาญี่ปุน่และเกี่ยวขอ้งกบัชาวญี่ปุ่นมาตัง้แต่ชัน้

มธัยมศกึษาตอนปลายจนจบการศกึษาชัน้ปรญิญาตร ีรวมทัง้ในปจัจุบนัไดท้ างานสอนภาษาไทยให้

ชาวญี่ปุน่ ท าใหม้คีวามสมัพนัธ์กบัชาวญี่ปุ่น ทัง้เป็นนักเรยีน เพื่อน ครูอาจารยแ์ละเพื่อนร่วมงาน 

ซึง่ชาวญี่ปุน่ในจ านวนเหล่านี้มที ัง้อาศยัอยูใ่นประเทศไทยและกลบัประเทศญี่ปุ่นไปแล้ว ที่ได้ศกึษา

ภาษาไทยและสามารถสื่อสารกบัคนไทยได ้มตีัง้แต่ระดบัต้นไปจนถึงระดบัสูง แต่ผู้วจิยัพบว่า การ

ออกเสยีงพยญัชนะตน้และสระของชาวญี่ปุน่เหล่านี้ไมถู่กตอ้ง มอีอกเสยีงผดิเพีย้นไปบา้งและบางค า
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ไม่สามารถออกเสยีงได้ เช่น ค าว่า “เป็ด” และค าว่า “เผด็” ซึ่ง เรยีว โทบซิาวะ (เรยีว  โทบซิาวะ.  

2556: ส ัมภาษณ์) พนักงานบริษัท Minebea จ ังหวดัลพบุรี พ านักอาศยัอยู่ในประเทศไทยมา

ระยะเวลาหนึ่งได้กล่าวว่า “ภาษาญี่ปุ่นมเีสยีงพยญัชนะต้นที่คล้ายกบัเสยีง /พ/ แต่ไม่มีเสยีง /ป/ 

ดงันัน้จงึออกเสยีงยาก การออกเสยีง /พ/ ของชาวญี่ปุน่จะออกเสยีงเป็น /พ/ และ /ป/ ผสมกนั  

เป็นตน้” ซึง่สอดคลอ้งกบัที ่Mikami Naomitsu (2545) กล่าววา่ “パ ซึง่อ่านวา่ pa  ไม่ออกเสยีงว่า 

ปะ เสยีทเีดยีว แต่ออกเสยีงว่า พะ กบั ปะ ผสมกนั หรอืออกว่า ปะ แบบมลีมออกมา” นอกจากนี้ 

การออกเสยีงพยญัชนะตน้ /ง/ กเ็ป็นเรื่องยากส าหรบัชาวญี่ปุน่เช่นกนั ซึง่ฮาตะ ฮเิดก ิ(ฮาตะ ฮเิดก.ิ  

2556: สมัภาษณ์) นกัเรยีนชาวญี่ปุน่ทีศ่กึษาภาษาไทยมาเป็นเวลา 6 เดอืนได้กล่าวว่า “ไม่สามารถ

ออกเสยีง /ง/ ได ้เพราะในภาษาญี่ปุน่ไม่มพียญัชนะตน้ตวันี้” ซึง่สอดคลอ้งกบัทีอ่รพรรณ ศรชียันนัท ์

(อรพรรณ  ศรชียันนัท.์  2555: สมัภาษณ์) อาจารยส์อนภาษาไทยให้แก่นักเรยีนต่างชาต ิโรงเรยีน

ภาษาไทยภาษร มปีระสบการณ์ในการสอนภาษาไทยมา 6 ปี ได้กล่าวว่า “นักเรยีนชาวญี่ปุ่นส่วน

ใหญ่ออกเสยีง /ง/ ไม่ได ้เช่นค าวา่ “ง่วง” มกัจะออกเสยีงเป็น “ก่วง” ซึ่งการออกเสยีงไม่ชดัเจนหรอื

ออกเสยีงผดิเช่นนี้ ส่งผลใหก้ารสื่อสารเกดิการผดิพลาด ค าบางค าผดิความหมายไป ซึ่งเป็นปญัหา

ส าหรบัชาวญี่ปุน่อย่างมาก”  รวมทัง้ยคูเิอะ โอกาวะ (ยคูเิอะ โอกาวะ.  2556: สมัภาษณ์) แม่บ้าน

ชาวญี่ปุ่นซึ่งตดิตามสามีมาอาศยัอยู่ในประเทศไทย และเรียนภาษาไทยมาเป็นเวลาประมาณ 2 

เดอืน กล่าวถงึเรื่องสระไวว้า่  “ภาษาญี่ปุน่มสีระเพยีงแค่ 5 เสยีงเท่านัน้ ดงันัน้การออกเสยีงสระใน

ภาษาไทยจงึเป็นเรื่องทีย่ากมากส าหรบัชาวญี่ปุน่ เช่น ค าวา่ “คอย” กบั “เคย”  เพราะภาษาญี่ปุน่ไม่

มสีระ /ออ/ และ สระ /เออ/ ท าใหอ้อกเสยีงทัง้สองค าเหมอืนกนั เมื่อออกเสยีงเหมอืนกนั การสื่อสาร

ย่อมเกดิความผดิพลาดตามมา” ซึ่งสอดคล้องกบัที่ นิตยา กาญจนะวรรณ (2551)ได้กล่าวไวส้่วน

หนึ่งวา่ “เสยีงสระบางเสยีงในภาษาของผูเ้รยีนอาจจะไม่ตรงกบัเสยีงสระในภาษาไทย ในกรณีของ

ภาษาญี่ปุน่มอียู ่4 เสยีงคอื /แอ/ /ออื/ /เออ/ /ออ/” 

  เนื่องจากปญัหาดงักล่าว ผู้วจิยัจงึต้องการสร้างแบบฝึกการออกเสยีงพยญัชนะต้นเดี่ยว

และสระไทยทีเ่ป็นปญัหาส าหรบัผูเ้รยีนชาวญี่ปุน่ เพื่อใชเ้ป็นเครื่องมอืแก้ปญัหาและพฒันาการออก

เสยีงของผูเ้รยีนชาวญี่ปุน่ เพื่อใหผู้เ้รยีนชาวญี่ปุ่นใช้เป็นแบบฝึกในการออกเสยีงพยญัชนะต้นและ

สระทีเ่ป็นปญัหาในภาษาไทยไดอ้ยา่งถูกตอ้งชดัเจน โดยผูว้จิยัจะน าแบบฝึกไปทดลองใช้รวมทัง้หา

ประสทิธภิาพของแบบฝึก 
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ควำมมุง่หมำยของกำรศึกษำวิจยั 
  ในการวจิยัครัง้นี้ผูว้จิยัไดต้ัง้ความมุ่งหมายไวด้งันี้ 
  1. เพื่อสร้างแบบฝึกการออกเสยีงพยญัชนะต้นเดี่ยว และสระไทยที่เป็นปญัหาส าหรบั

ผูเ้รยีนชาวญี่ปุน่ 

  2. เพื่อหาประสทิธภิาพของแบบฝึกการออกเสยีงพยญัชนะต้นเดี่ยว และสระไทยที่เป็น

ปญัหาส าหรบัผูเ้รยีนชาวญี่ปุน่ตามเกณฑม์าตรฐาน 80/80 

 

ควำมส ำคญัของกำรวิจยั 
  ผลการศกึษาทดลองครัง้นี้ท าใหไ้ด้แบบฝึกการออกเสยีงพยญัชนะตน้เดีย่ว และสระไทยที่

เป็นปญัหาส าหรบัผูเ้รยีนชาวญี่ปุน่ทีม่ปีระสทิธภิาพตามเกณฑม์าตรฐาน 80/80 และเหน็พฒันาการ

ในการออกเสยีงทีเ่ป็นปญัหาของผูเ้รยีน มปีระโยชน์ต่อครผููส้อนซึง่สามารถน าไปช่วยแก้ปญัหาและ

เสรมิสรา้งทกัษะการออกเสยีงพยญัชนะตน้เดีย่ว และสระไทยที่เป็นปญัหาส าหรบัผู้เรยีนชาวญี่ปุ่น 

อกีทัง้ยงัเป็นแนวทางในการสรา้งแบบฝึกหรอืการวจิยัเพื่อแก้ไขปญัหาขอ้บกพร่องในการอ่านออก

เสยีงพยญัชนะตนัและสระของผูเ้รยีนชาวต่างชาตใินกลุ่มอื่นๆ ต่อไป 

 

ขอบเขตของกำรวิจยั 
  ผูว้จิยัไดก้ าหนดขอบเขตการศกึษาดงันี้ 

  1. ประชำกรท่ีใช้ในกำรวิจยั 

   ประชากร คอื ผูเ้รยีนชาวญี่ปุน่ทีก่ าลงัเรยีนภาษาไทยอยูท่ ีโ่รงเรยีนภาษาภาษร อาคารอมั

รนิทร-์พลาซ่า ชัน้ 5 ถนน เพลนิจติ แขวงลุมพนิี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร จ านวน 45 คน 

   2. กลุ่มตวัอย่ำงท่ีใช้ในกำรวิจยั 

   ผู้เรยีนชาวญี่ปุ่นที่ก าลงัเรียนภาษาไทยอยู่ที่โรงเรียนภาษาภาษร จ านวน 10 คน โดย

คดัเลอืกเฉพาะผู้เรยีนที่มคีวามบกพร่องในการอ่านออกเสยีงพยญัชนะต้นและสระที่มปีญัหาและ

สามารถเขา้ร่วมกจิกรรมไดต้ลอดระยะเวลาการทดลอง 

   3. ตวัแปรในกำรศึกษำ 

  3.1 ตวัแปรตน้ ไดแ้ก่ การใชแ้บบฝึกการออกเสยีงพยญัชนะตน้เดีย่ว และสระไทยที่

เป็นปญัหาส าหรบัผูเ้รยีนชาวญี่ปุน่   
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3.2 ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ คะแนนจากแบบทดสอบในการอ่านออกเสยีงพยญัชนะตน้ 

เดีย่วและสระทีเ่ป็นปญัหาส าหรบัผูเ้รยีนชาวญี่ปุน่หลงัการใชแ้บบฝึกพยญัชนะตน้เดีย่ว และสระไทย

ทีเ่ป็นปญัหาส าหรบัผูเ้รยีนชาวญี่ปุน่ทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้ 

  4. ระยะเวลำท่ีใช้ในกำรวิจยั 

  ระยะเวลาทีใ่ชใ้นการทดลองใชแ้บบฝึกการออกเสยีงพยญัชนะตน้เดีย่ว และสระไทยที่เป็น

ปญัหาส าหรบัผูเ้รยีนชาวญี่ปุน่ คอื เดอืนธนัวาคม พ.ศ. 2556 ถงึ เดอืนมกราคม พ.ศ. 2557  

เป็นเวลา 4 สปัดาห ์สปัดาหล์ะ 2 วนั วนัละ 60 นาท ี  

  5. เน้ือหำของแบบฝึก 

  เนื้อหาของแบบฝึกการออกเสียงพยญัชนะต้นเดี่ยว และสระไทยที่เป็นปญัหาส าหรบั

ผูเ้รยีนชาวญี่ปุน่ประกอบดว้ยเนื้อหาทัง้สิน้ 7 ชุด ไดแ้ก่ 

ชุดที ่1 แบบฝึกการออกเสยีงพยญัชนะตน้ /ป/ และ /พ/  

ชุดที ่2 แบบฝึกการออกเสยีงพยญัชนะตน้ /ต/ และ /ท/ 

ชุดที ่3 แบบฝึกการออกเสยีงพยญัชนะตน้ /ง/ 

ชุดที ่4 แบบฝึกการออกเสยีงสระ /ออื/ 

ชุดที ่5 แบบฝึกการออกเสยีงสระ /เออ/ 

ชุดที ่6 แบบฝึกการออกเสยีงสระ /ออ/ 

ชุดที ่7 แบบฝึกการออกเสยีงสระ /เออื/ 

 

นิยำมศพัท์เฉพำะ 
   1. เสียงพยญัชนะต้นเด่ียว และสระไทยท่ีเป็นปัญหำ หมายถึง  เสยีงพยญัชนะต้น

เดีย่วทีม่ปีญัหา 5 เสยีง ไดแ้ก่ ป(p), พ(ph), ต(t), ท(th) และ ง และสระทีม่ปีญัหา 4 เสยีง ไดแ้ก่ ออื, 

เออ, ออ และ เออื 

   2. ผู้เรียน  หมายถงึ  ผูเ้รยีนชาวญี่ปุน่ทีก่ าลงัเรยีนภาษาไทยอยูท่ ีโ่รงเรยีนภาษาภาษร 

ซึง่มคีวามบกพร่องในการอ่านออกเสยีงพยญัชนะตน้เดีย่วและสระไทยทีเ่ป็นปญัหาและสามารถเขา้

ร่วมกจิกรรมไดต้ลอดระยะเวลาการทดลอง 
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บทท่ี 2 

เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 
  ในการวจิยัครัง้นี้ ผู้วจิยัได้ศกึษาค้นควา้เอกสารและงานวจิยัที่เกี่ยวขอ้ง และได้น าเสนอ

ตามหวัขอ้ต่อไปนี้ 

  1. เอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการสรา้งแบบฝึก 

 1.1 เอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัการสรา้งแบบฝึก  

 1.2 หลกัจติวทิยาทีเ่กีย่วขอ้งกบัการสรา้งแบบฝึก 

 1.3 งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการสรา้งแบบฝึก 

  2. เอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัพยญัชนะและสระในภาษาไทย 

 2.1 เอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัพยญัชนะและสระในภาษาไทย 

 2.2 งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัพยญัชนะและสระในภาษาไทย 

  3. เอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการออกเสยีงภาษาไทยของชาวญี่ปุน่ 

 3.1 เอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัการออกเสยีงภาษาไทยของชาวญี่ปุน่ 

 3.2 งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการออกเสยีงภาษาไทยของชาวญี่ปุน่ 

 

1. เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการสร้างแบบฝึก 
  ในการเรยีนการสอนทกัษะต่างๆ นัน้ การฝึกเป็นเรื่องที่ส าคญัและแบบฝึกกถ็ือเป็นสื่อ

ประกอบการเรยีนการสอนทีช่่วยสร้างเสรมิให้ผู้เรยีนเกดิทกัษะได้เป็นอย่างด ีการสร้างแบบฝึกจงึ

ต้องศกึษาหลกัในการสร้างเพื่อสามารถสร้างแบบฝึกที่ด ีมคีุณภาพ เมื่อน าไปใช้แล้วได้ผล บรรลุ

ตามวตัถุประสงคด์งัมผีูใ้หค้วามหมายของแบบฝึก หลกัการสร้างแบบฝึก ประโยชน์ของแบบฝึกไว้

หลายท่าน ดงัเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัแบบฝึกทกัษะและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัแบบฝึก ดงัจะน าเสนอ

ต่อไปนี้ 

  1.1. เอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัการสร้างแบบฝึก 

  ความหมายของแบบฝึก 

  อจัฉรา ชวีพนัธแ์ละคนอื่นๆ (2532: 102) ใหค้วามหมายของแบบฝึกวา่ แบบฝึก หมายถึง 
สิง่ทีส่รา้งขึน้เพื่อเสรมิความเขา้ใจและเสรมิเพิม่เตมิเนื้อหาบางส่วนที่ช่วยให้นักเรยีนได้ปฏบิตัแิละ
น าเอาความรูไ้ปใชไ้ดอ้ยา่งแม่นย า ถูกตอ้ง และคล่องแคล่ว  
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    ประพนธ ์จ่ายเจรญิ (2536: 8) ใหค้วามหมายของแบบฝึกวา่ แบบฝึก หมายถงึ สิง่ทีผู่ส้อน 
มอบหมายให้ผู้เรียนกระท าเพื่อฝึกฝนเนื้อหาต่างๆ ที่ได้เรียนไปแล้วให้เกิดความช านาญและ
น าไปใชใ้น ชวีติประจ าวนัได ้ 

  วนิดา ราชรกัษ์ (2548: 35) ให้ความหมายของแบบฝึกว่า แบบฝึก หมายถึง งานหรือ
กจิกรรมทีค่รผููส้อนมอบหมายใหผู้เ้รยีนกระท าเพื่อฝึกทกัษะและความช านาญจนสามารถน าความรู้
ไปใชแ้กป้ญัหาในชวีติประจ าวนัและประสบความส าเรจ็ในการเรยีน แบบฝึกจงึเป็นสื่อที่มปีระโยชน์
ในการเรยีนการสอน เพราะช่วยใหผู้เ้รยีนไดแ้กไ้ขขอ้บกพร่องทางการเรยีนด้วยการฝึกฝนจากแบบ
ฝึกทีค่รสูรา้งขึน้ ในการสรา้งแบบฝึกตอ้งค านึงหลกัการสร้างจติวทิยาที่เกี่ยวขอ้ง ลกัษณะของแบบ
ฝึกทีด่ ีประโยชน์ของแบบฝึก และหลกัการน าแบบฝึกไปใชด้ว้ย  

  ก่อ สวสัดพิานิชย ์(2515: 1 – 2) ไดใ้หค้วามหมายว่า แบบฝึก หมายถึง กจิกรรมส าหรบั
เดก็ทีม่จีุดมุ่งหมายในการฝึกวา่ ตอ้งการจะใหเ้กดิทกัษะใดตามจุดมุ่งหมายทีว่างไวใ้นแต่ละแบบฝึก 
อาจจะมกีารฝึกไดห้ลายแบบ เพื่อไม่ใหเ้กดิความซ ้าซากเบื่อหน่ายและฝึกทกัษะอนัเดยีวกนัจนเกดิ
ความแม่นย า อาจท าแบบฝึกในสมุดหรอืกระดานด ากไ็ด้ เพื่อให้สภาพที่แตกต่างกนัและต้องมกีาร
ประเมนิผลทุกครัง้ทีม่กีารท าแบบฝึกเสรจ็ เพื่อดวูา่เกดิความช านาญในทกัษะนัน้ๆ เพยีงใด 

  นาท ีเกดิอรุณ (2538: 32) ให้ความหมายว่า แบบฝึก หมายถึง กจิกรรมที่มจีุดมุ่งหมาย
เพื่อฝึกทกัษะใดทกัษะหนึ่งตามจุดมุ่งหมายใหเ้กดิความช านาญ ซึ่งจะมกีารประเมนิผลทุกครัง้ที่ท า
แบบฝึกเสรจ็ โดยเป็นการใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรูด้ว้ยการปฏบิตัดิว้ยตนเอง 

  สรุปได้ว่าแบบฝึก หมายถึง กิจกรรมหรือสื่อการสอนที่สร้างขึ้นเพื่อช่วยให้ผู้เรียนฝึก
ปฏิบตัิให้เกดิทกัษะจนเกดิความรู้ความเขา้ใจ ช่วยเสริมสร้างทกัษะด้วยการฝึกฝนให้เกดิความ
ช านาญและสามารถน าไปใชไ้ดอ้ยา่งถูกตอ้ง  
 

  ความส าคญัของแบบฝึก 
  การเรยีนภาษาไทยของชาวต่างชาติ ต้องเริม่จากพื้นฐานที่ดี ซึ่งศรวีไิล พลมณี (2545: 

196 - 197) อธบิายหลกัการเรยีนภาษาไทยวา่ มพีืน้ฐานทีส่ าคญัคอื อกัษรไทย ซึ่งได้แก่ พยญัชนะ 
สระ และวรรณยกุต ์แต่จะสอนใหจ้ าและใชพ้ืน้ฐานเหล่านี้สรา้งค าในภาษาขึน้มาไดอ้ยา่งไร เป็นเรื่อง
ทีต่อ้งคดิเป็นอนัดบัแรก วธิกีารทีใ่ชค้อื การใหเ้รยีนตวัอกัษรไทย ทลีะน้อย เช่น ทลีะกลุ่ม สระทลีะ 
2 - 3 สระ โดยจดัแบบฝึกเสรมิบทเรยีน การฝึกพูด “Speaking Thai” ไม่ใช่สอนแบบที่เรยีนอ่าน
อยา่งเดยีว แต่ผลทีไ่ดค้อื พดูไม่ไดเ้ลย ในขัน้นี้นกัศกึษายงัไม่ตอ้งใชพ้จนานุกรม แต่อ่านเอาพยางค์
แยกแล้วรวบรวมให้รู้ว่าค าหรอืพยางค์นัน้มสี่วนประกอบอย่างไรบ้าง เมื่อส่วนประกอบบางส่วน
เปลีย่นกย็งัพออ่านได ้เมื่ออ่านไดก้ค็อืเหน็ค าทีใ่ชพ้ดูนัน้เป็นตวัเป็นตนขึน้ และจ าง่ายยิง่ขึน้ นัน่กค็อื 
นกัศกึษาอ่านออกพรอ้ม ๆ กบัพดูได ้

  ก่อ สวสัดิพ์านิชย ์(2511) ไดใ้หข้อ้เสนอแนะในการใชแ้บบฝึกเพื่อการฝึกทกัษะภาษาไทย
ไว้ว่า ครูต้องพิจารณาการใช้แบบฝึกหดัอย่างรอบคอบ เช่น ใช้ฝึกทกัษะอะไร อย่างไร มคีวาม
หลากหลายและมกีารประเมนิผลหรอืไม่ มคีวามสอดคล้องกบัวฒันธรรมความเป็นอยู่ และการใช้
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ภาษาไทยในชวีติประจ าวนัหรอืไม่ นอกจากนัน้แบบฝึกหดัควรมคีวามสมัพนัธ์กบัวธิสีอน เช่น มคี า
ชีแ้จง มตีวัอย่าง การให้รู้จกัสงัเกตรูปแบบหรอืโครงสร้างต่างๆและสามารถสรุปเป็นกฎเกณฑ์ได้ 
ทัง้นี้รวมถงึการสอนเนื้อหาทีเ่กีย่วโยงกบัชวีติประจ าวนัอกีดว้ย 

  นิภา ชวนะพานิช (2518: 5) ยงัไดก้ล่าววา่ สิง่ทีจ่ะช่วยให้เดก็มพีฒันาการทางภาษาดขีึน้
นัน้ คอื แบบฝึกหดัหรอืแบบทกัษะ เพราะนักเรยีนจะมโีอกาสน าความรู้ที่ได้เรยีนมาแล้วมาฝึกให้
เกดิความเขา้ใจกวา้งขวางมากขึน้ แมแ้ต่ภาษาต่างประเทศกเ็หน็ความจ าเป็นในเรื่องการฝึก 
   สมชยั ไชยกุล (2526: 12) ไดก้ล่าวถงึเรื่องนี้วา่ แบบฝึกมคีวามส าคญัต่อวชิาภาษาไทยซึง่
เป็นวชิาทกัษะ เพราะการท าสิง่ใดกต็ามถ้าตอ้งการใหเ้กดิความช านาญกต็อ้งท าสิง่นัน้ซ ้าใหบ่้อยครัง้ 
การเรยีนภาษาไทยกเ็ช่นกนั สิง่ทีช่่วยใหท้กัษะทางภาษาดขีึน้กค็อืแบบฝึก 
   วพิุธ โสภวงศ ์(2527: 828) ไดก้ล่าวถงึ ความส าคญัของการสรา้งกจิกรรมพเิศษโดยใช้ 
แบบฝึก เพื่อจะช่วยฝึกให้นักเรยีนมีความสามารถในการใช้ภาษาและเขา้ใจภาษาไทยได้ถูกต้อง 
ควรมีการทดสอบเพื่อทดสอบว่านักเรียนเข้าใจหรือไม่เพียงใด ท าให้ครูทราบข้อบกพร่องของ
นกัเรยีนพรอ้มทัง้ทราบวา่การแกไ้ขโดยใชแ้บบฝึกนัน้สมัฤทธิผ์ลหรอืไม่  
   สรุปไดว้า่ แบบฝึกมคีวามส าคญัยิง่ในการเรยีนภาษาไทย เพราะวชิาภาษาไทยเป็นวชิา
ทกัษะจ าเป็นต้องอาศัยแบบฝึกหรือกระท าซ ้า เพื่อให้เกิดความช านาญและใช้แก้ไขส่วนที่ยงั
บกพร่องทางภาษาของนกัเรยีนดว้ย 

 
  หลกัการสร้างแบบฝึก 
  ในดา้นหลกัการสรา้งแบบฝึกนัน้ มผีูใ้หห้ลกัเกณฑไ์วห้ลายท่าน ดงัจะกล่าวต่อไปนี้   
  ภาษาไทยเป็นวชิาทกัษะ ครูจะต้องฝึกฝนหรอืให้นักเรยีนท าแบบฝึกมาก ๆ ดงัที่ กมล 

ดษิฐกมล (2509: 41) กล่าววา่ สิง่ทีช่่วยใหพ้ฒันาการทางภาษาดขีึน้นัน้คอืการน าความรู้ที่ได้เรยีน
มาแล้วมาฝึกให้เกดิความเขา้ใจกวา้งขวางมากขึน้โดยอาศยัแบบฝึกทกัษะโดยตรง หวัใจของการ
สอนวชิาทกัษะอยู่ที่ “การฝึก” การฝึกอย่างถูกวธิเีท่านัน้ที่จะท าให้เกดิความช านาญคล่องแคล่ว
วอ่งไว ทกัษะในดา้นภาษาเป็นสิง่จ าเป็นทีจ่ะตอ้งฝึกใหแ้ก่นกัเรยีนเพื่อใหน้กัเรยีนมคีวามสามารถใน
การตดิต่อสื่อความหมายกนั อนัเป็นวตัถุประสงค์ส าคญัของการสอนภาษา ซึ่งการฝึกทกัษะทาง
ภาษามลี าดบัข ัน้ดงันี้  
   1. ใหน้กัเรยีนเขา้ใจวธิกีารเสยีก่อน เช่น วธิกีารออกเสยีง ร, ล เป็นตน้  
   2. เมื่อนักเรียนเข้าใจวธิีการดีแล้วจึงลงมือฝึกด้วยการให้ท าแบบฝึกหดั หรือ
กจิกรรมอื่นๆ เพื่อฝึกทกัษะทีต่อ้งการ  
   3. ฝึกบ่อย ๆ สม ่าเสมอ ไม่ทิง้ระยะเวลาจนนักเรยีนลมื  
   4. แบบฝึกหรอืกจิกรรมฝึกทกัษะจ าเป็นต้องท าซ ้า ๆ กนั โดยใช้กลวธิพีลกิแพลง
แบบฝึกหรอืกจิกรรมใหม้รีปูแบบต่าง ๆ กนั เพื่อนกัเรยีนจะไดไ้ม่เบื่อหน่ายต่อการฝึก  

5. ตดิตามผลเพื่อสงัเกตดคูวามกา้วหน้าของนกัเรยีนภายหลงัการฝึกไปแลว้ใน 
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ระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งจะช่วยให้ครูทราบว่านักเรียนคนใดมีทกัษะเกิดขึ้นมากน้อยเพียงใด และมี
ขอ้บกพร่องอยา่งไรเพื่อทีจ่ะไดแ้กไ้ขไดท้นัและครตูอ้งควบคุมการฝึกอยา่งใกลช้ดิดว้ย 

  ก่อ สวสัดพิาณิชย ์(2515: 1 - 2) ไดเ้สนอแนะหลกัการสรา้งแบบฝึกทกัษะไวด้งันี้ 
 1. ครูต้องเตรียมแบบฝึกอย่างรอบคอบว่าต้องใช้แบบฝึกไหน อย่างไรและต้อง

พจิารณาดว้ยวา่แบบฝึกหดันัน้จะช่วยฝึกทกัษะนัน้ๆ จนน าไปใชไ้ดห้รอืไม่ 
 2. ใหแ้บบฝึกสัน้ๆ แต่หลายแบบเพื่อฝึกฝนทกัษะเดยีวกนั 

3. ใหฝึ้กฝนในสภาพทีแ่ตกต่างกนั 
4. การประเมนิผล ตอ้งประเมนิเพื่อดวูา่เดก็เกดิความช านาญในทกัษะนัน้เพยีงใด 

ถ้าไม่ประเมนิผลกจ็ะไม่มโีอกาสฝึกเดก็ใหเ้กดิทกัษะทีต่อ้งการได้ 
  เกษร รองเดช (2522: 37) ไดใ้หแ้นวทางการสรา้งแบบฝึกทีด่ดีงัต่อไปนี้ 

1. สรา้งแบบฝึกใหเ้หมาะสมกบัวยัของนกัเรยีน คอื ไม่ง่ายและไม่ยากจนเกนิไป  
2. เรยีงล าดบัแบบฝึกจากง่ายไปหายาก โดยเริม่จากฝึกการออกเสยีงเป็นพยางค ์ 

ค า วล ีประโยค และ ค าประพนัธ ์
3. แบบฝึกบางแบบฝึกใชภ้าพประกอบเพื่อดงึดดูความสนใจของเดก็ ซึง่จะช่วยให้ 

เดก็ประสบผลส าเรจ็ในการฝึกและจะช่วยยัว่ยใุหต้ดิตามตามหลกัของการจงูใจ 
4. แบบฝึกทีส่รา้งขึน้เป็นแบบฝึกง่ายๆ สัน้ๆ ใหใ้ชเ้วลาในการฝึกประมาณ 10 ถงึ  

20 นาท ีป้องกนัความเบื่อหน่าย แบบฝึกต้องมลีกัษณะต่างๆ กนั เช่น ประสมค าจากภาพ เล่นกบั
ภาพ เตมิค าลงในช่องวา่ง อ่านค าประพนัธ ์ฝึกรอ้งเพลง ใชเ้กมต่างๆประกอบกนั 

  วพิุธ โสภวงศ ์(2527: 828) ไดส้รุปหลกัการสรา้งแบบฝึก ดงันี้ 
1. รวบรวมขอ้แตกต่างระหวา่งภาษาไทยและภาษาไทยถิน่ ทัง้ในเรื่องเสยีงและ 

ค าศพัทข์อ้แตกต่างนัน้คอืมลูเหตุแห่งปญัหาของนกัเรยีนทีใ่ชภ้าษาถิน่ 
2. ศกึษาหนงัสอืเรยีนอยา่งละเอยีด เพื่อตรวจดวูา่มคี าศพัทห์รอืประโยคหรอื 

ขอ้ความใดทีน่กัเรยีนไม่เขา้ใจหรอืเขา้ใจผดิไป 
3. รวบรวมถ้อยค าทีค่รใูชใ้นการสื่อสารในหอ้งเรยีนมาพจิารณาวา่มคี าหรอืขอ้ความ 

ใดทีใ่หเ้กดิปญัหาดา้นความเขา้ใจ 
4. ประมวลส่วนทีจ่ะเป็นปญัหาต่างๆ เขา้ดว้ยกนั แลว้จดัท าแบบฝึกโดยจ าแนก 

ลกัษณะแบบฝึก เป็นแบบฝึกด้านการฟงัเสยีง ความเขา้ใจศพัท์ การใช้ภาษา การเขา้ใจประโยค
ซบัซอ้นและการตคีวาม 
   นิภา เลก็บ ารุง (2518: 14 - 15) ไดก้ล่าวถงึหลกัการใหแ้บบฝึกแก่นักเรยีนไวว้่า ครูควรมี
หลกัการในการใหแ้บบฝึกเพื่อใหเ้กดิประโยชน์แก่นกัเรยีน ดงันี้  
   1. แบบฝึกตอ้งชดัเจนและแน่นอน ครตูอ้งอธบิายวธิที าใหน้กัเรยีนเขา้ใจถูกตอ้งและ 
ก าหนดขอบเขตใหแ้น่นอน  

2. ใชภ้าษาทีเ่ขา้ใจง่าย เหมาะสมกบัวยัและพืน้ฐานความรูข้องนกัเรยีน  
3. แบบฝึกควรเป็นเรื่องทีน่กัเรยีนไดเ้รยีนมาแลว้ เพราะความรูห้รอืประสบการณ์ 
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เดมิยอ่มเป็นรากฐานหรอืประสบการณ์ใหม่ทีจ่ะช่วยใหก้ารเรยีนรูเ้ป็นไปไดง้่ายและสะดวกขึน้  
4. ชีแ้จงใหน้กัเรยีนเขา้ใจความส าคญัของแบบฝึก เพื่อใหเ้ลง็เหน็ถงึคุณค่า  
5. ครตูอ้งเรา้ความสนใจของนกัเรยีนใหม้ต่ีอแบบฝึกนัน้  
6. ครคูวรเป็นผูต้ ัง้ปญัหาขึน้ และปญัหานัน้ตอ้งไม่ยากเกนิความสามารถของ 

นกัเรยีนแต่เรา้ความอยากรูอ้ยากเหน็ และยัว่ยใุหน้กัเรยีนอยากแกป้ญัหานัน้ ๆ  
7. การใหน้กัเรยีนรูเ้คา้โครงของแบบฝึกเสยีก่อนจะเป็นสิง่เรา้ใจใหน้กัเรยีนท าต่อไป 

จนส าเรจ็  
8. เนื่องจากนกัเรยีนมคีวามแตกต่างกนั แบบฝึกทีก่ าหนดใหน้กัเรยีนเก่ง นกัเรยีน  

ปานกลาง และนักเรยีนอ่อนนัน้ควรมคีวามยากง่ายต่างกนั แต่ถ้าให้แบบฝึกอย่างเดียวกนัก็ควร
พจิารณาคุณภาพของแบบฝึกใหต่้างกนัดว้ย หรอืใหน้ักเรยีนทีเ่รยีนอ่อนมเีวลาท ามากกวา่   

   รชันี ศรไีพรวรรณ (2527: 412 - 413) ไดแ้สดงความคดิเหน็เกีย่วกบัหลกัในการจดัสร้าง
แบบฝึกดงันี้  
   1. ตอ้งสอดคลอ้งกบัหลกัจติวทิยาและพฒันาการของเดก็และล าดบัข ัน้ของการเรยีน  
   2. มจีุดมุ่งหมายฝึกดา้นใด ควรจดัเนื้อหาใหต้รงกบัความมุ่งหมายนัน้  
   3. ค านึงถึงความแตกต่างของเดก็ ถ้าสามารถจดัท าแบบฝึกที่แก้ไขขอ้บกพร่องที่
ตรงจุดของเดก็ไดเ้ป็นเรื่องด ี 
   4. ในแบบฝึกต้องมคี าชี้แจงง่ายๆ สัน้ๆ เพื่อให้เดก็เขา้ใจ ถ้าเดก็ยงัอ่านไม่ได้ ครู
ตอ้งชีแ้จงดว้ยค าพดูทีใ่ชภ้าษาง่ายๆ ใหเ้ดก็สามารถท าตามค าส ัง่ได ้ 
   5. แบบฝึกตอ้งมคีวามถูกตอ้ง ไม่มขีอ้ผดิพลาด  
   6. การใหเ้ดก็ท าแบบฝึกหดัแต่ละครัง้ ตอ้งใหเ้หมาะสมกบัเวลาและความสนใจของ
เดก็  
   7. ควรท าแบบฝึกหลายๆ แบบ เพื่อให้เดก็เรยีนรู้ได้กวา้งขวางและส่งเสรมิให้เดก็
เกดิความคดิ  
   8. กระดาษทีใ่ชท้ าแบบฝึกจะตอ้งเหนียวและทนทาน     

  หลกัการสรา้งแบบฝึกนี้ นอกจากจะค านึงถงึวยั ความสามารถของนักเรยีน ส านวนภาษา
ทีใ่ช ้เนื้อหาของแบบฝึก เวลาที่เหมาะสม และกจิกรรมที่น่าสนใจแล้ว เพยีงจติ อิ้งโพธิ ์(2529) ได้
กล่าวถึงหลกัการสร้างแบบฝึกในประเดน็อื่นๆ เช่น การค านึงถึงความยาก – ง่าย ค านึงถึงความ
สอดคลอ้งสมัพนัธก์บัทกัษะดา้นอื่นๆ การใหน้กัเรยีนมสี่วนรวม ฯลฯ ไวด้งันี้  

1. ควรสรา้งแบบฝึกใหม้หีลาย ๆ รปูแบบ เช่น การเตมิค า ใหจ้บัคู่ ต่อเตมิตาราง 
อกัษร มกีารใชเ้กมและเพลงประกอบการเรยีนการสอน  

2. ค านึงถงึความยากง่ายของค าทีน่ ามาฝึกและมกีารเปลีย่นรปูแบบของกจิกรรม 
ไม่ใหเ้ดก็เกดิความเบื่อหน่าย  

3. การฝึกแมจ้ะมจีุดประสงคส์ าคญัทีเ่น้นการเขยีน แต่กไ็ม่ละเลยการฝึกทกัษะ 
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การอ่าน การฟงั และการพดู ทกัษะพืน้ฐานทางภาษาทัง้สีด่า้นนี้จ าเป็นต้องได้รบัการฝึกไปพร้อมๆ 
กนั การใชภ้าษาจงึมปีระสทิธภิาพ  

4. เปิดโอกาสใหน้กัเรยีนมสี่วนร่วมในการสรา้งแบบฝึก 
  ฮาร์เรส (ศุภมาส ด่านพานิช. 2541: อ้างองิจาก Harless. n.d.: 93 – 94) กล่าวถึง

หลกัการสร้างแบบฝึกและลกัษณะแบบฝึกที่ดีไว้ว่า การเขยีนแบบฝึก ต้องแน่ใจภาษาที่ใช้ให้
เหมาะสมกบันกัเรยีน และควรสรา้งโดยใชจ้ติวทิยา ดงันี้  

1. ใชแ้บบฝึกหลายๆ ชนิด เพื่อใหน้กัเรยีนเกดิความสนใจ  
2. แบบฝึกทีจ่ดัท าขึน้ตอ้งใหน้กัเรยีนสามารถแยกออกมาพจิารณาไดว้า่แต่ละแบบ 

แต่ละขอ้ ตอ้งการใหท้ าอะไร  
3. ใหน้กัเรยีนไดฝึ้กการตอบแบบฝึกแต่ละชนิด แต่ละรปูแบบวา่มวีธิกีารตอบ 

อยา่งไร  
4. นกัเรยีนไดม้โีอกาสตอบสนองสิง่เรา้ดงักล่าว ดว้ยการแสดงความสามารถและ 

ความเขา้ใจในแบบฝึก  
5. นกัเรยีนไดน้ าสิง่ทีเ่รยีนรูจ้ากบทเรยีนมาตอบในแบบฝึกใหต้รงเป้าหมายทีสุ่ด  

นอกจากค านึงถึงหลกัจติวทิยาในการสร้างแบบฝึกได้แล้ว การค านึงถึงภูมหิลงัของผู้เรยีนในด้าน
วฒันธรรมกเ็ป็นสิง่ส าคญั 

  จุรรีตัน์ ทองพานิชย ์(2538: 26) มแีนวคดิในการสรา้งแบบฝึกดงันี้ 
  1. แบบฝึกสร้างขึน้จากการวเิคราะห์ปญัหาและมีจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมเพื่อ
แกไ้ขปญัหาไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

2. แบบฝึกสรา้งขึน้โดยค านึงถงึความสามารถและความแตกต่างระหวา่งบุคคลของ 
นกัเรยีน 

3. แบบฝึกสอดคลอ้งกบัเนื้อหาวชิาและแบบฝึกหนึ่งๆ แกไ้ขปญัหาเฉพาะเรื่อง  
เวลาในการฝึกควรค านึงถงึความเหมาะสมของวยัและพฒันาการของเดก็ 

4. แบบฝึกมลีกัษณะทีก่ระตุน้ความสนใจ สรา้งบรรยากาศใหส้นุกสนาน ไม่น่าเบื่อ 
หน่ายมกีจิกรรมหลายชนิด เพื่อส่งเสรมิทกัษะและการเรยีนรูใ้หค้งทน  

  นอกจากนัน้ การค านึงถงึภมูหิลงัของผูเ้รยีนในดา้นวฒันธรรมกเ็ป็นสิง่ส าคญั ดงัที่บลิโลว ์
(Billow. 1962: 87) กล่าวไวว้่า หลกัการสร้างแบบฝึกและลกัษณะแบบฝึกที่ดจีะต้องดงึดูดความ
สนใจและสมาธขิองเดก็ เรียงล าดบัจากง่ายไปยาก เปิดโอกาสให้เด็กฝึกเฉพาะอย่าง ใช้ภาษา
เหมาะสมกบัวยั วฒันธรรมประเพณี ภูมิหลงัทางภาษาของเด็ก แบบฝึกที่ดีควรจะเป็นแบบฝึก
ส าหรบัเดก็เก่ง และซ่อมเสรมิส าหรบัเดก็อ่อนในขณะเดยีวกนั นอกจากนี้แล้วควรใช้หลายลกัษณะ
และมคีวามหมายต่อผูฝึ้กอกีดว้ย 

  สามารถสรุปไดว้า่ หลกัการสรา้งแบบฝึกนัน้ ควรสร้างให้เหมาะสมกบัวยัและจุดประสงค์
ของผู้เรียน  ใช้หลกัจติวทิยาเขา้มาเป็นแนวทางในการสร้างแบบฝึก ใช้ภาษาในการอธิบายและ
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ลกัษณะของแบบฝึกต้องไม่ง่ายและไม่ยากจนเกินไป มีกจิกรรมการฝึกหลากหลายรูปแบบเพื่อ
ป้องกนัความเบื่อหน่ายทีอ่าจจะเกดิขึน้ในชัน้เรยีน เพื่อใหก้ารฝึกในชัน้เรยีนเกดิประสทิธภิาพสงูสุด 

 
  ประโยชน์ของแบบฝึก 

  แบบฝึกมปีระโยชน์ต่อการเรยีนวชิาทกัษะมาก (Petty. 1963: 469 - 472) ไดก้ล่าวไวด้งันี้  
1. เป็นส่วนเพิม่เตมิหรอืเสรมิหนงัสอืเรยีนในการเรยีน เป็นอุปกรณ์การสอนทีช่่วย 

ลดภาระของครไูดม้าก เพราะแบบฝึกเป็นสิง่ทีจ่ดัท าขึน้อยา่งเป็นระบบระเบยีบ  
2. ช่วยเสรมิทกัษะทางการใชภ้าษา แบบฝึกเป็นเครื่องมอืทีช่่วยใหเ้ดก็ฝึกทกัษะ 

การใชภ้าษาใหด้ขี ึน้ แต่จะตอ้งอาศยัการส่งเสรมิและความเอาใจใส่จากครผููส้อนดว้ย  
3. ช่วยในเรื่องความแตกต่างระหวา่งบุคคล เนื่องจากเดก็มคีวามสามารถทางภาษา  

แตกต่างกนั การให้เด็กท าแบบฝึกที่เหมาะสมกบัความสามารถของเขาจะช่วยให้เด็กประสบ
ความส าเรจ็ในดา้นจติใจมากขึน้  

4. แบบฝึกช่วยส่งเสรมิใหท้กัษะทางภาษาคงทน โดยกระท าดงันี้  
    4.1 ฝึกทนัทหีลงัจากเดก็ไดเ้รยีนรูเ้รื่องนัน้ ๆ  

4.2 ฝึกซ ้าหลายๆ ครัง้  
    4.3 เน้นเฉพาะเรื่องทีต่อ้งการฝึก  

5. แบบฝึกทีใ่ชจ้ะตอ้งเป็นเครื่องมอืวดัผลการเรยีนหลงัจากจบบทเรยีนในแต่ละครัง้  
6. แบบฝึกทีจ่ดัท าขึน้เป็นรปูเล่มเดก็สามารถเกบ็รกัษาไวใ้ชเ้ป็นแนวทางเพื่อ 

ทบทวนดว้ยตนเองไดต่้อไป  
7. การใหเ้ดก็ท าแบบฝึกช่วยใหค้รมูองเหน็จุดเด่นหรอืปญัหาต่าง ๆ ของเดก็ได ้

ชดัเจนซึง่จะช่วยใหค้รดู าเนินการปรบัปรุงแกไ้ขปญัหานัน้ ๆ ไดท้นัท่วงท ี 
8. แบบฝึกทีจ่ดัขึน้นอกเหนือจากทีอ่ยูใ่นหนงัสอืแบบเรยีนจะช่วยใหเ้ดก็ไดฝึ้กฝน 

อยา่งเตม็ที ่ 
9. แบบฝึกทีจ่ดัพมิพไ์วเ้รยีบรอ้ยจะช่วยใหค้รปูระหยดัแรงงาน และเวลาในการที่ 

จะตอ้งเตรยีมสรา้งแบบฝึกอยูเ่สมอ ในดา้นผูเ้รยีนกไ็ม่ตอ้งเสยีเวลาลอกแบบฝึกจากต าราเรยีนท าให้
มโีอกาสได ้ฝึกฝนทกัษะต่าง ๆ มากขึน้  

10. แบบฝึกจะช่วยประหยดัค่าใชจ้่ายเพราะการจดัพมิพข์ึน้เป็นรปูเล่ม ทีแ่น่นอน 

ย่อมลงทุนต ่ากว่าที่จะพิมพ์ลงในกระดาษไขทุกครัง้ และผู้เรียนสามารถบันทึกและมองเห็น

ความกา้วหน้าของตนเองไดอ้ยา่งมรีะบบและเป็นระเบยีบ 

   ณฐัชยา ฐานีสร (2537: 41) กล่าววา่ แบบฝึกมปีระโยชน์ในการช่วยเพิม่เตมิในการเรยีน

ทกัษะ เป็นอุปกรณ์ทีช่่วยลดภาระของครไูดม้าก เพราะแบบฝึกเป็นสิง่ทีถู่กจดัท าขึน้อย่างเป็นระบบ

ช่วยเสรมิทกัษะการใชภ้าษาใหด้ยี ิง่ขึน้ แต่ต้องอาศยัความเอาใจใส่จากครูด้วย แบบฝึกช่วยในเรื่อง

ความแตกต่างระหวา่งบุคคลเหมาะกบัความสามารถของเดก็จะท าให้เกดิผลดทีางจติใจ ช่วยเสรมิ
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ทกัษะทางภาษาใหค้งทนเพราะเดก็ฝึกท าซ ้าๆ หลายๆ ครัง้ในเรื่องทีต่นบกพร่อง แบบฝึกยงัใช้เป็น

เครื่องมอืวดัผลทางการเรยีนหลงัจากจบบทเรยีนแล้ว ช่วยให้ครูเหน็ปญัหาของเดก็อย่างชดัเจน 

ส าหรบัตวัเดก็กส็ามารถเกบ็แบบฝึกไวใ้ชเ้ป็นเครื่องมอืในการทบทวนความรูไ้ด้ นอกจากนี้ แบบฝึก

ยงัเป็นสิง่ทีช่่วยใหค้รแูละนกัเรยีนประหยดัเวลาแรงงาน และค่าใชจ้่ายในการฝึกฝนแต่ละครัง้ 

   สามารถสรุปได้ว่า แบบฝึกมีประโยชน์เป็นส่วนเสริมในการฝึกทกัษะทางภาษาให้ดขี ึ้น 
การฝึกหลายๆ ครัง้ท าใหเ้กดิความช านาญและความคงทนถาวรทางภาษา ท าให้ครูมองเหน็ปญัหา
ของผูเ้รยีนชดัเจนแลว้น าไปปรบัปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องของผูเ้รยีนไดถู้กตอ้ง อกีทัง้ผูเ้รยีนยงัสามารถ
ทบทวนฝึกฝนและแกไ้ขขอ้บกพร่องดว้ยตนเองตามค าแนะน าของคร ู

 
  1.2 หลกัจิตวิทยาท่ีเก่ียวข้องกบัการสร้างแบบฝึก 

    สุจรติ เพยีรชอบ; และ สายใจ อนิทรมัพรรย ์(2523: 52 - 62) กล่าวถึง การสร้างแบบฝึก
วา่ตอ้งยดึหลกัทฤษฎกีารเรยีนรูท้างจติวทิยาดงันี้  

1. กฎการเรยีนรูข้องธอรน์ไดค ์เกีย่วกบักฎแห่งการฝึกหดั ซึง่กล่าววา่ สิง่ใดก ็
ตามทีม่กีารฝึกหดัหรอืกระท าบ่อย ๆ ยอ่มท าใหผู้ฝึ้กมคีวามคล่องแคล่วและสามารถท าได้ด ีในทาง
ตรงกนัขา้ม สิง่ใดกต็ามทีไ่ม่ไดร้บัการฝึกหดั หรอืทอดทิง้ไปนานแลว้ ยอ่มจะท าไดไ้ม่ด ี 

2. ความแตกต่างระหวา่งบุคคล ควรค านึงถงึวา่นกัเรยีนแต่ละคนมคีวามรูค้วาม 
ถนัดความสามารถและความสนใจต่างกนั ฉะนัน้ในการสร้างแบบฝึกจึงควรพิจารณาถึงความ
เหมาะสม คอื ไม่ยากและไม่ง่ายจนเกนิไปและควรมหีลายแบบ  

3. การจงูใจผูเ้รยีน โดยการจดัแบบฝึกจากง่ายไปหายาก เพื่อเป็นการดงึดดูความ 
สนใจของนกัเรยีน ซึง่จะท าใหเ้กดิผลส าเรจ็ในการฝึกและช่วยยัว่ยใุหต้ดิตามต่อไป  

4. ใชแ้บบฝึกสัน้ ๆ เพื่อไม่ใหเ้กดิความเบื่อหน่าย  
  พรรณี ชทูยั (2522: 145 - 148) แนะน าวา่ หลกัจติวทิยาทีค่วรใชใ้นการสรา้งแบบฝึก คอื  

1. การจงูใจ คอื การจดัแบบฝึกหดัเรยีงตามล าดบัจากง่ายไปหายาก จากสัน้ไปสู่ 
ยาว ควรสรา้งแบบฝึกใหห้ลายรปูแบบ โดยใหเ้หมาะสมกบัความสนใจของผูเ้รยีนเพื่อช่วยกระตุ้นให้
อยากเรยีนมากขึน้  

2. การฝึกหดั คอื การใหผู้เ้รยีนไดป้ฏบิตักิจิกรรมชา้ ๆ เพื่อช่วยสรา้งเสรมิความรู ้ 
ความเขา้ใจทีถู่กตอ้ง  

3. ความใกลช้ดิ คอื การใชส้ิง่เรา้และการตอบสนองเกดิขึน้ในเวลาใกลเ้คยีงกนัจะ 
สรา้งความพอใจใหแ้ก่ผูเ้รยีน  

4. กฎแห่งผล คอื การใหผู้เ้รยีนไดท้ราบผลของการท างานของตนเอง โดยการ 
เฉลยค าตอบใหท้ราบ เพื่อใหผู้เ้รยีนทราบขอ้บกพร่องและน าไปปรบัปรุงแก้ไข กระบวนการเหล่านี้
จะสรา้งความพอใจใหแ้ก่ผูเ้รยีน  
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  ชชูพี อ่อนโคกสงู (2522: 73) ไดก้ล่าวเกีย่วกบักฎการเรยีนรู้จากทฤษฎีการเชื่อมโยงของ 
ธอรน์ไดค ์ดงันี้  

1. กฎแห่งความพรอ้ม (Law of Readiness) ก่อนทีจ่ะมกีารเรยีนการสอนเกดิขึน้  
จะตอ้งส ารวจดกู่อนวา่ นกัเรยีนมคีวามพรอ้มทัง้ร่างกายและจติใจหรอืยงั ถ้ายงัไม่พรอ้มตอ้งมกีารจงู
ใจใหเ้กดิความพรอ้มแลว้จงึสอนใหเ้กดิการเรยีนรูโ้ดยยดึหลกัความพงึพอใจ  

2. กฎแห่งการฝึกหดั (Law of Exercise) เมื่อตอ้งการใหผู้เ้รยีนมทีกัษะในการ 
เรยีนรูต้อ้งใหผู้เ้รยีนเขา้ใจบทเรยีนและหมัน่ฝึกฝนหรอืน าสิง่ทีรู่น้ัน้มาใช้บ่อย ๆ จะท าให้การเรยีนรู้
นานและคงทนถาวร 
  3. กฎแห่งการใช้ (Law of use and Disuse) การเรียนรู้เกดิจากการเชื่อมโยง
ระหว่างสิง่เร้ากบัการตอบสนอง ความมัน่คงของการเรยีนรู้จะเกดิขึน้หากได้มกีารน าไปใช้บ่อยๆ 
หากไม่มกีารน าไปใชอ้าจมกีารลมืเกดิขึน้ได ้ 

4. กฎแห่งผลทีพ่งึพอใจ (Law of Effect) เมื่อคนไดร้บัผลทีพ่งึพอใจในการเรยีนรูก้ ็
ยอ่มอยากเรยีนรูต่้อไป แต่ถ้าไดร้บัผลทีไ่ม่พงึพอใจจะไม่อยากเรยีนรู้ ดงันัน้การได้รบัผลที่พงึพอใจ
จงึเป็นปจัจยัส าคญัในการเรยีนรู ้
   สถติ วงศ์สวรรค์ (2525: 138) กล่าวถึงประโยชน์ของแรงจูงใจที่ส่งผลต่อการเรยีนรู้และ
แนวทางการใช้แรงจูงใจว่า การใช้แรงจูงใจเพื่อจดัการเรียนการสอนจะช่วยให้นักเรียนประสบ
ความส าเร็จในการเรียน ทัง้ช่วยกระตุ้นให้นักเรียนสนใจและตัง้ใจเรียน ก่อให้เกดิพลงัและความ
พร้อมในการเรียน ครูจะต้องรู้จกัใช้แรงจูงใจให้เหมาะสม กล่าวคือ ครูต้องเลือกใช้แรงจูงใจให้
เหมาะสมกบัเหตุการณ์ โดยค านึงถงึวฒุภิาวะ เพศ วยั และ พฒันาการของนกัเรยีน 

  จากแนวคดิต่างๆ ในการสรา้งแบบฝึก สรุปได้ว่า การสร้างแบบฝึกให้มปีระสทิธภิาพนัน้
ผู้สอนต้องมคีวามรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกบัหลกัการสร้างแบบฝึกในด้านเนื้อหา ลกัษณะของแบบฝึก 
ระยะเวลาในการฝึก มีการน าจิตวิทยามาใช้ และใช้กิจกรรมที่เหมาะกับวยัของผู้เรียนแล ะ
หลากหลาย มรีูปแบบที่น่าสนใจไม่น่าเบื่อ รวมถึงมจีุดมุ่งหมายในการสร้างแบบฝึกตรงกบัปญัหา
และเหมาะสมเพื่อแกไ้ขขอ้บกพร่องของผูเ้รยีน   
 

  1.3 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการสร้างแบบฝึก 
   จุรรีตัน์ ทองพานิชย ์(2538: 55 - 57) ไดศ้กึษาและสรา้งแบบฝึกการออกเสยีงภาษาไทยที่
เป็นปญัหาส าหรบันกัเรยีนทีพ่ดูภาษาพวน ชัน้ประถมศกึษาปีที ่2 โรงเรยีนวดับา้นทราย ส านักงาน
การประถมศึกษา อ าเภอบ้านหมี่ จงัหวดัลพบุรี กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการศึกษาเป็นนักเรยีนชัน้
ประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2537 โรงเรียนวดับ้านทราย ส านักงานการ
ประถมศกึษาอ าเภอบ้านหมี่ จงัหวดัลพบุร ีจ านวน 36 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มตวัอย่างด้วยวธิจีบั
สลาก น ากลุ่มตวัอยา่งมาสุ่มอยา่งง่ายดว้ยวธิจีบัสลากอกีครัง้หนึ่งเพื่อจดัแบ่งเป็นกลุ่มทดลองจ านวน 
18 คน และกลุ่มควบคุมจ านวน 18 คน ผลการวจิยัพบวา่การออกเสยีงทีเ่ป็นปญัหาของกลุ่มทดลอง
หลงัจากการใชแ้บบฝึกนกัเรยีนสามารถออกเสยีงถูกตอ้งสงูกวา่ก่อนการใชแ้บบฝึกอย่างมนีัยส าคญั
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ทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 เป็นไปตามสมมตฐิานที่ตัง้ไว ้เนื่องจากนักเรยีนในกลุ่มทดลองได้รบัการฝึก
จากแบบฝึกแกไ้ขการออกเสยีงทีเ่ป็นปญัหาอยา่งเป็นระบบ ตัง้แต่การฝึกฟงัเสยีงและฝึกออกเสยีงที่
เป็นปญัหาโดยตรงจากกจิกรรมหลายๆ อยา่งของแบบฝึกทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้ ส่วนกลุ่มควบคุมนัน้ไดร้บั
การฝึกจากแบบฝึกทัว่ไปของกรมวชิาการ ซึ่งเป็นแบบฝึกส าหรบัเดก็ทัว่ประเทศไม่ได้มุ่งแก้ไข
ปญัหาภาษาถิน่ใดถิน่หนึ่ง มุ่งฝึกใหน้กัเรยีนออกเสยีงทัว่ๆ ไปใหถู้กตอ้งเท่านัน้   

  ถาน กวั หมงิ (2554: บทน า) ได้สร้างแบบฝึกทกัษะการอ่านออกเสียงอกัษรน าส าหรบั

นกัศกึษาชาวจนีเพื่อพฒันาทกัษะการอ่านออกเสยีงอกัษรน าของนักศกึษาชาวจนีให้ถูกต้องชดัเจน 

โดยทดลองกบันกัศกึษาชาวจนีชัน้ปีที ่3 วชิาเอกการบรหิาร วชิาโทภาษาไทยมหาวทิยาลยัชนชาติ

กวางส ีเมอืงหนานหนิง สาธารณรฐัประชาชนจนี ซึง่ปจัจุบนัเป็นนกัศกึษาโครงการแลกเปลี่ยน และ

ก าลงัศกึษาอยูใ่นคณะศลิปศาสตร ์มหาวทิยาลยัหวัเฉียวเฉลมิพระเกยีรต ิโดยคดัเลอืกนักศกึษาที่มี

ความบกพร่องในการออกเสยีงอกัษรน าจ านวน 10 คน ผลการวจิยัพบว่าความสามารถในการอ่าน

ออกเสยีงอกัษรน าก่อนฝึกและหลงัฝึกแตกต่างกนัอยา่งมนียัส าคญัทีร่ะดบั .01  แสดงว่าหลงัจากใช้

แบบฝึกนกัศกึษามคีวามสามารถในการอ่านออกเสยีงอกัษรน าไดถู้กตอ้งมากยิง่ขึน้ 

  กฤษณา สุภาพกัตร ์(2551: บทน า) ไดศ้กึษาปญัหาการอ่านออกเสยีงควบกล ้าแล้วพบว่า

ในภาษาจนีไม่มหีน่วยเสยีง "ร" และไม่มเีสยีงควบกล ้า "ร"  จงึได้สร้างแบบฝึกการอ่านออกเสยีง

ควบกล ้าส าหรบัชาวต่างชาตเิพื่อใช้เป็นแบบฝึกทกัษะการอ่านออกเสียงควบกล ้าภาษาไทย โดย

ทดลองกบันกัเรยีนชาวต่างชาตชิ ัน้ประถมศกึษาปีที ่3 ปีการศกึษา 2550 โรงเรยีนนานาชาตไิทย - 

จนี จ านวน 10 คน ผลการวจิยัพบวา่ความสามารถในการอ่านออกเสยีงค าทีใ่ชค้วบกล ้าก่อนฝึกและ

หลังฝึกแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.01 แสดงว่าหลังจากใช้แบบฝึกนักเรียนมี

ความสามารถในการอ่านออกเสยีงค าควบกล ้าไดถู้กตอ้งมากยิง่ขึน้ 

  จากเอกสารงานวจิ ัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแบบฝึกการออกเสียงในข้างต้น 

สามารถสรุปได้ว่า แบบฝึกมีความส าคญัต่อการเรียนภาษา อีกทัง้ช่วยให้การเรียนการสอนมี

ประสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ โดยเฉพาะการเรยีนภาษาต่างประเทศ เนื่องจากแบบฝึกสามารถช่วยให้

ผูเ้รยีนไดม้โีอกาสฝึกฝนในทกัษะนัน้ๆ ผูว้จิยัจงึไดน้ ามาเป็นกรอบแนวคดิและแนวทางการสรา้งแบบ

ฝึกการออกเสยีงพยญัชนะตน้ และสระทีม่ปีญัหาส าหรบันกัเรยีนชาวญี่ปุน่ต่อไป 

 

2. เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัพยญัชนะและสระในภาษาไทย 
  2.1 เอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัพยญัชนะและสระในภาษาไทย 

  นิตยา กาญจนะวรรณ (2548) ได้กล่าวถึงเสียงพยญัชนะไว้ว่า ในภาษาไทยมีเสียง

พยญัชนะ 21 เสยีง (ทัง้ทีม่รีปู 44 รปู)  
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  การออกเสียงพยญัชนะ ลมหายใจทีพุ่่งออกมาจากหลอดลมจะถูกขดัขวางตามส่วนต่างๆ

ของปาก อาจถูกขดัขวางบางส่วนกไ็ด ้หรอืถูกขดัขวางโดยสิ้นเชงิกไ็ด้ เสยีงพยญัชนะจงึออกเสยีง

ยาวนานอย่างสระไม่ได้ และเสียงพยญัชนะกไ็ม่ใช่เสยีงก้องเสมอไป พยญัชนะในภาษาไทยเป็น

เสยีงไม่กอ้งแทบทุกเสยีง เมื่ออยูท่า้ยค าคอื ในฐานะตวัสะกดกค็งเป็นเสยีงไม่กอ้งทัง้หมด พยญัชนะ

ของไทยออกเสยีงต่างกนัไปบา้ง เมื่ออยูต่น้ค าและอยูท่า้ยค า จงึต้องแยกเป็น 

 ก. พยญัชนะตน้ (ทีอ่ยูต่น้ค า) 

 ข. พยญัชนะตวัสะกด (ทีอ่ยูท่า้ยค า) 

  พยญัชนะต้น  

  ค าที่ใช้อยู่ในภาษาไทย อาจมีพยญัชนะต้นเสียงเดียว หรืออาจมีสองเสียงก็ได้ จึงจะ

เรยีกวา่ พยญัชนะเดีย่วกบัพยญัชนะคู่ 

1. พยญัชนะเด่ียว เสยีงพยญัชนะทีม่ใีนระบบเสยีงของไทยใช้เป็นพยญัชนะตน้ได ้

ทัง้สิน้ การออกเสยีงพยญัชนะตน้แต่ละเสยีงแตกต่างกนัไปตามฐานกรณ์ และ รูปลกัษณะของเสยีง 

ซึง่จะขอยกเพยีงพยญัชนะตน้เดีย่วทีผู่ว้จิยัประสบปญัหาในการสอนออกเสยีงแก่ผูเ้รยีนชาวญี่ปุน่ 

  (ก) จ าแนกตามฐานกรณ์ ลมหายใจถูกกกั ณ ฐานใดในปาก แลว้ดนัออกมา

เกดิเป็นเสยีงพยญัชนะขึน้ ดงันี้ 

   ฐานเพดานอ่อน ไดแ้ก่ ก ข ค ง 

   ฐานฟนั (เป็นโคนฟนั (ดา้นหลงั) บางทกีถ็อยเขา้ไปที่เพดานแขง็) 

ไดแ้ก่ ด ต ถ ท น ล  

   ฐานรมิฝีปาก ใชร้มิฝีปากทัง้ล่างและบน ไดแ้ก่ บ ป ผ พ ม ว 

  (ข) จ าแนกตามรปูลกัษณะของเสยีง แยกออกเป็น  

  พยญัชนะระเบดิ ถอืเป็นเสยีงทีถู่กขดัขวางโดยสิน้เชงิ เพราะเวลาออกเสยีง

ลมหายใจที่พุ่งจากหลอดลมมาอยู่ในปาก ถูกกกัตามที่เกดิหรอืฐานกรณ์ แล้วจะดนัออกจนเกิด

ระเบดิเป็นเสยีงขึน้ ได้แก่  ก ข ค ง ด ต ถ ท น บ ป ผ พ ม แต่ถ้าลมออกทางจมูกจะเรยีกว่า 

พยญัชนะนาสกิ ไดแ้ก่ ง น ม ฉะนัน้ถ้าแยกใหเ้หน็ชดักจ็ะมดีงันี้ 

 

พยญัชนะระเบดิ ฐานเพดานอ่อน  (ทางปาก) ก ข ค (ทางจมกู) ง 

พยญัชนะระเบดิ ฐานเพดานแขง็  (ทางปาก) จ (ทางจมกู) - 

พยญัชนะระเบดิ ฐานโคนฟนั  (ทางปาก) ด ต ถ ท (ทางจมกู) น 

พยญัชนะระเบดิ ฐานรมิฝีปาก  (ทางปาก) บ ป ผ พ (ทางจมกู) ม 
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  ซึง่การสอนเรื่องพยญัชนะใหค้นต่างชาต ินิตยา กาญจนะวรรณ (2551)ได้กล่าวไวว้่า การ

สอนพยญัชนะให้คนต่างชาตจิะเริม่ต้นแบบเดยีวกบัที่สอนคนไทยไม่ได้ เพราะคนไทยเรยีนอย่าง

เจา้ของภาษา แต่คนต่างชาตเิรยีนอยา่งภาษาต่างประเทศ จ าเป็นต้องบอกกฎเกณฑ์หรอืไวยากรณ์

ให้แน่ชดั เช่นเดยีวกบัที่คนต่างชาตเิรียนภาษาองักฤษ ซึ่งมกัจะมไีวยากรณ์ให้เรยีนอย่างชดัเจน 

ไวยากรณ์นี้กค็อื ไวยากรณ์ก าหนดแบบหนึ่งเป็นไวยากรณ์ที่เจ้าของภาษาอาจจะไม่เคยเรยีนกไ็ด ้

ดว้ยเหตุฉะนี้เองการสอนพยญัชนะจงึตอ้งเริม่ทีว่ธิอีอกเสยีง โดยมภีาพอวยัวะที่ใช้ในการออกเสยีง

แสดงใหเ้หน็อยา่งชดัเจน ในขณะที่คนไทยเริม่ต้นเรยีนจาก ก ไก่ ถึง ฮ นกฮูก คนต่างชาตคิวรจะ

เริม่เรยีนจากเสยีงแรกทีอ่อกมาจากล าคอนัน่กค็อื อ  

 
 

ภาพประกอบ 1 อวยัวะทีใ่ชใ้นการออกเสยีง 

 

  ทีม่า: นิตยา  กาญจนวรรณ. (2551, มกราคม - มนีาคม).  การสอนการอ่านและเขยีนค า

ไทยใหค้นต่างชาต.ิ  วารสารราชบณัฑติยสถาน.  33(1): 190. 

 

   ในด้านการออกเสยีงกต็้องเทยีบว่าเสียงใดตรงกบัเสยีงที่มอียู่ในภาษาของผู้เรยีน และ

เสยีงใดไม่ม ีถ้าไม่มจีะตอ้งวางลิน้และปล่อยลมอยา่งไร ขอ้ทีน่่าสงัเกตกค็อื ถงึแมว้่าในภาษาไทยจะ

มทีัง้พยญัชนะเสียงกลาง เสียงสูง เสยีงต ่า หรืออกัษรสามหมู่ แต่ในแง่การออกเสยีงแล้วจะไม่

ค านึงถงึเรื่องนี้ ตวัอยา่งเช่น เสยีง th มพียญัชนะแสดงถงึ 6 รปู คอืกลุ่มเสยีงสงู “ถ ฐ” กบักลุ่มเสยีง

ต ่า “ท ธ ฑ ฒ” เวลาสอนควรเริม่ดว้ยรปูทีใ่ชม้ากทีสุ่ดหรอืธรรมดาทีสุ่ดก่อน   

  ส่วนในเรื่องสระ นิตยา กาญจนะวรรณ (2548) ไดก้ล่าวไวว้า่ สระในภาษาไทย ม ี28 เสยีง

คอื อะ อา อ ิอ ีอ ึอ ือุ อู เอะ เอ แอะ แอ เออะ เออ โอะ โอ เอาะ ออ เอยีะ เอยี เออืะ เออื อวัะ อวั 

เอา อาว ไอ อาย แบ่งเป็นสระเดีย่ว กบั สระผสม ดงันี้ คอื 
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  สระเดีย่ว 18 เสยีง ไดแ้ก่ อะ อา อ ิอ ีอ ึอ ือุ อ ูเอะ เอ แอะ แอ เออะ เออ โอะ โอ เอาะ  

ออ 

  สระผสม 10 เสยีง ไดแ้ก่ เอยีะ เอยี เออืะ เออื อวัะ อวั เอา อาว ไอ อาย 

  อ า คอื อะ ม ีม สะกด ส่วน เอา อาว ไอ อาย อาจจะถอืวา่เป็นสระเดีย่วมตีวัสะกด หรอื 

ผสมกไ็ด ้

  การออกเสียงสระ ลมทีพุ่่งออกมาจากหลอดลมจะผ่านปากเกดิเป็นเสยีงได้โดยไม่ถูกลิ้น

กกัหรอืขดัขวางไว ้ทัง้ลิน้ไม่วา่ส่วนไหนกไ็ม่จดเพดานด้วย เวลาออกเสยีงสระ ลมหายใจอาจจะถูก

ขดัขวางบ้างที่สายเสียง (อยู่ในกล่องเสียง บริเวณลูกกระเดอืก) เสียงสระจงึเป็น เสยีงก้อง และ

เพราะลมหายใจไม่ถูกขดัขวางเวลาออกเสยีง เสยีงสระจงึออกเสยีงให้ยาวนานได ้อวยัวะที่เกี่ยวขอ้ง

กบัการออกเสยีงสระ ไดแ้ก่ ลิน้ กบั รมิฝีปาก ถ้าลิน้ส่วนใดท าหน้าทีเ่พยีงส่วนเดยีว เสยีงที่เกดิขึน้ก็

จะมเีพยีงเสยีงเดยีว เสยีงเช่นนี้เรียกว่า สระเดี่ยว แต่ถ้าลิ้นส่วนอื่นท าหน้าที่ร่วมด้วย เสยีงนัน้ก็

กลายเป็น 2 เสยีง หรอื 3 เสยีงไป ซึง่เรยีกวา่ สระผสม 

  สระผสมคอืสระทีม่เีสยีงควบกนัสองเสยีง กล่าวคอืเมื่อออกเสยีงแรกยงัไม่ขาดกระแสเสยีง 

ลิ้นยงัไม่ทันกลับเข้าที่เดิม ลิ้นส่วนอื่นก็ต้องท าหน้าที่ติดต่อกันไป เมื่อออกเสียงเร็วๆ เสียง

ประสานกนัเขา้กท็ าใหด้เูหมอืนวา่ออกเสยีงพรอ้มๆกนั 2 เสยีง  

  ซึง่ในการสอนสระให้ชาวต่างชาต ินิตยา กาญจนะวรรณ (2551)ได้กล่าวไวว้่า เสยีงสระ

บางเสยีงในภาษาของผูเ้รยีนอาจจะไม่ตรงกบัเสยีงสระในภาษาไทย เสยีงสระทีค่วรสอนก่อนคอืสระ

เดีย่ว เสยีงยาว เพราะระดบัเสยีงจะเป็นเสยีงสามญั ซึง่มภีาพแสดงต าแหน่งของลิน้ดงันี้  

 
 

ภาพประกอบ 2 ภาพแสดงต าแหน่งของลิน้ 

 

  ทีม่า: นิตยา  กาญจนวรรณ. (2551, มกราคม - มนีาคม).  การสอนการอ่านและเขยีนค า

ไทยใหค้นต่างชาต.ิ  วารสารราชบณัฑติยสถาน.  33(1): 189. 
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  เมื่อสอนวธิวีางต าแหน่งลิน้ไดอ้ยา่งถูกตอ้งแลว้ สิง่ทีต่อ้งเน้นเป็นอย่างมากกค็อื เสยีงสระ

ที่ไม่มใีนภาษาของผู้เรยีน ในกรณีของภาษาญี่ปุ่นมีอยู่ 4 เสยีงคือ แอ ออื เออ ออ ทัง้ 4 เสียงนี้

จ าเป็นตอ้งขอยมืเสยีงจากภาษาองักฤษมาช่วยบา้ง เช่น 

  “แอ” ออกเสยีงคลา้ยค าวา่ “man” 

  “ออื” ออกเสยีงคลา้ยตอนท าเสยีงในคอ 

  “เออ” ออกเสยีงคลา้ยค าวา่ “but” , “uh huh” หรอืพยางคท์า้ยของค าวา่ “computer” 

  “ออ” ออกเสยีงคลา้ยค าวา่ “four” 

  อยา่งไรกต็าม ผูเ้รยีนทีม่ปีญัหาในการเรยีนภาษาองักฤษกอ็าจจะใช้วธินีี้ไม่ได้ ต้องเลยีน

เสยีงผูส้อนเพยีงอยา่งเดยีว 

 

  2.2 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัพยญัชนะและสระในภาษาไทย 

  วู ๋ถ ิกมิ อวนัห ์(2553: บทน า)  ได้สร้างแบบฝึกการออกเสยีงพยญัชนะภาษาไทยที่เป็น

ปญัหาส าหรบัผู้เรียนชาวเวยีดนามถิ่นใต้ และศึกษาความก้าวหน้าการฝึกทกัษะการออกเสียง

พยญัชนะภาษาไทยทีเ่ป็นปญัหาของผูเ้รยีนภายหลงัการใชแ้บบฝึก กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยัเป็น

นักศกึษาชาวเวยีดนามที่เรยีนภาษาไทยเป็นวชิาเอก ชัน้ปีที่ 2 ปีการศกึษา 2552 มหาวทิยาลยั

สงัคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ แห่งมหาวทิยาลยัแห่งชาต ินครโฮจมิินห์ จ านวน 10 คน  โดย

คดัเลอืกนักศกึษาที่มปีญัหาในการออกเสยีงพยญัชนะภาษาไทยจากจ านวนนักศกึษาทัง้หมด 16 

คน ผลการศกึษาวจิยัพบว่า แบบฝึกการออกเสยีงพยญัชนะภาษาไทยที่เป็นปญัหาส าหรบัผู้เรยีน

ชาวเวยีดนามถิ่นใต้มีประสทิธภิาพ 91.67/90.14 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน และกลุ่มตวัอย่างมี

ทกัษะและความสามารถในการออกเสยีงพยญัชนะภาษาไทยทีเ่ป็นปญัหาหลงัการใช้แบบฝึกสูงกว่า

ก่อนการใช้อย่างมนีัยส าคญัที่ระดบั .01 แสดงว่า แบบฝึกการออกเสยีงพยญัชนะภาษาไทยที่เป็น

ปญัหาส าหรบัผูเ้รยีนชาวเวยีดนามถิน่ใตส้ามารถน าไปใชจ้รงิไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

  สมศรี วรประเสริฐศิลป์ (2552: บทน า) ได้ศกึษาปญัหาการอ่านออกเสยีงค าที่มีเสียง

พยญัชนะตน้เสยีง /ด/ /บ/ /ร/ /ง/ ของนกัศกึษาชาวจนีแลว้พบวา่เป็นอทิธพิลจากภาษาแม่ เนื่องจาก

ในภาษาจีนไม่มีค าที่มีเสียงพยญัชนะต้นเป็นเสียงดังกล่าว จึงได้สร้างแบบฝึกการออกเสียง

พยญัชนะต้น  /ด/ /บ/ /ร/ /ง/ ส าหรับนักเรียนชาวจีน และทดลองกับนักเรียนชาวจีนที่เรียน

ภาษาไทยในระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที ่3 โรงเรยีนนานาชาตไิทย - จนี ปีการศกึษา 2551 จ านวน 8 

คน ผลการวจิยัพบว่า ความสามารถในการอ่านออกเสียงค าที่มีพยญัชนะ  /ด/ /บ/ /ร/ /ง/ เป็น
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พยญัชนะตน้ ก่อนฝึกและหลงัฝึกแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัที่ระดบั .05 แสดงว่าหลงัจากการฝึก 

นกัเรยีนมคีวามสามารถในการออกเสยีงค าทีม่พียญัชนะตน้  /ด/ /บ/ /ร/ /ง/ ไดถู้กตอ้งมากยิง่ขึน้ 

  เหงียน มาย เฟือง (2552: บทน า) ได้ศึกษาปญัหาการออกเสียงพยญัชนะและสระ

ภาษาไทยของผู้เรียนชาวเวยีดนาม และวเิคราะห์ลกัษณะสาเหตุของปญัหาเหล่านัน้ โดยเหงยีน 

มาย เฟืองไดศ้กึษาปญัหาในการออกเสยีงหน่วยภาษาไทย ได้แก่ เสยีงพยญัชนะต้นเดี่ยวจ านวน 

21 หน่วยเสยีง  เสยีงพยญัชนะสะกดจ านวน 9 หน่วยเสยีง คอืและเสยีงสระจ านวน 21 หน่วยเสยีง 

โดยศกึษาจากกลุ่มตวัอยา่งซึง่เป็นนกัศกึษาชาวเวยีดนามชัน้ปีที่ 4 ที่ก าลงัเรยีนภาษาไทยเป็นวชิา

โทอยูท่ีม่หาวทิยาลยัภาษาต่างประเทศ แห่งมหาวทิยาลยัแห่งชาตเิวยีดนาม กรุงฮานอย จ านวน 15 

คน 

  ผลการศกึษาพบวา่กลุ่มตวัอยา่งมปีญัหาในการออกเสยีงพยญัชนะตน้เดี่ยว 6 หน่วยเสยีง 

และหน่วยเสยีงพยญัชนะสะกด 2 เสยีง ซึง่ปญัหาการออกเสยีงพยญัชนะของกลุ่มตวัอยา่งเป็นไปใน 

3 ลกัษณะ คอื ปญัหาการแทนเสยีง (Sound Substitution) ซึง่พบมากทีสุ่ด รองลงมาคอื ปญัหาการ

ลบเสยีง(Sound Deletion) และปญัหาการเพิม่เสยีง (Sound Addition) โดยปญัหาที่พบเกดิจาก 3 

สาเหตุ คอือทิธิพลการแทรกแซงของภาษาแม่ การสบัสนของกลุ่มตวัอย่างเกี่ยวกบัหน่วยเสยีงที่

คล้ายคลงึกนั และ อทิธพิลของบรบิทเสียงรอบข้าง  กลุ่มตวัอย่างมีปญัหาในการออกเสียงสระ 7 

หน่วยเสยีง โดยเรยีงล าดบัจากมากไปหาน้อยปญัหาการออกเสยีงสระดงักล่าวเป็นลกัษณะการแทน

เสยีง (SoundSubstitution) ทัง้หมด และเกดิจาก 2 สาเหตุ คอื อทิธพิลการแทรกแซงของภาษาแม่ 

และอทิธพิลของบรบิทเสยีงรอบขา้ง 

  จากงานวจิยัในขา้งต้นแสดงให้เหน็ว่า ชาวต่างชาตทิี่เรยีนภาษาไทยมกัมีปญัหาในการ

ออกเสยีงพยญัชนะและสระไทย เนื่องจากภาษาแม่เขา้มามอีทิธพิลในการออกเสียง ซึ่งผู้วจิยัจะ

น าไปเป็นแนวทางในการวจิยัต่อไป 

 

3. เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการออกเสียงภาษาไทยของชาวญ่ีปุ่ น 
  3.1 เอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัการออกเสียงภาษาไทยของชาวญ่ีปุ่ น 

  ทสจึมิุระ (สุธาสนิี สทิธเิกษร.  2546: 169-170; อา้งองิจาก Tsujimura. 1996:  unpaged) 

ไดเ้ปรยีบเทยีบระบบเสยีงในภาษาญี่ปุน่กบัภาษาไทย สามารถสรุปไดว้า่ ภาษาญี่ปุ่นมลีกัษณะของ

หน่วยเสยีงเรยีงแตกต่างกบัภาษาไทยค่อนขา้งมาก ด้วยเพราะหน่วยเสยีงพยญัชนะในภาษาญี่ปุ่น

ส่วนใหญ่เป็นเสยีงเสยีดแทรกและเสยีงกกัเสยีดแทรก ในขณะที่ภาษาไทยมหีน่วยเสยีงพยญัชนะที่

เป็นเสยีงเสยีดแทรกน้อยกวา่ภาษาญี่ปุน่ นอกจากนี้ หน่วยเสยีงสระในภาษาญี่ปุน่กเ็ป็นเสยีงสัน้ แต่
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หน่วยเสยีงสระในภาษาไทยจะมทีัง้สระเสยีงสัน้และสระเสยีงยาว และยงัพบขอ้แตกต่างอกีประการ

หนึ่งวา่ พยางคใ์นภาษาญี่ปุน่ส่วนใหญ่เป็นพยางคเ์ปิด จะมพียางคปิ์ดอยูบ่า้ง แต่กม็เีงื่อนไขการเกดิ

ทีจ่ ากดั ขณะทีใ่นภาษาไทยมทีัง้ทีเ่ป็นพยางคเ์ปิดและพยางค์ปิด และมพียญัชนะท้ายหรอืตวัสะกด

ได ้9 เสยีง เป็นตน้ 

  ชุดเสยีงที่คล้ายคลึงกนัระหว่างภาษาไทยกบัภาษาญี่ปุ่นคอืชุดเสยีงกกั ชุดเสยีด

แทรก และชุดนาสกิ กล่าวคอื ชุดเสยีงกกัในภาษาญี่ปุน่มที ัง้เสยีงกอ้งและไม่ก้อง แตกต่างกนัตรงที่

ไม่มเีสยีงไม่กอ้งมลีมอยา่งในภาษาไทย นอกจากนี้พยญัชนะส่วนใหญ่ของญี่ปุ่นมกัเป็นเสยีงเสยีด

แทรก และกึง่เสยีดแทรก ในขณะทีภ่าษาไทยมเีสยีงเสยีดแทรกเพยีง 3 หน่วยเสยีง และภาษาญี่ปุ่น

ยงัมหีน่วยเสยีงนาสกิมากกว่าภาษาไทย หน่วยเสยีงเหล่านี้เองที่จะเป็นหน่วยเสยีงสบัสนเมื่อชาว

ญี่ปุ่นออกเสยีงภาษาไทย เมื่อนับรวมทัง้สิ้นแล้วจะเหน็ว่าภาษาญี่ปุ่นมหีน่วยเสยีงเรยีงพยญัชนะ

มากกวา่ภาษาไทย 

  ในภาษาญี่ปุน่พยญัชนะชุดเสยีงกกัไม่กอ้ง /p/ /t/ /k/ ในต าแหน่งตน้พยางคแ์ตกต่าง

กบัภาษาไทยคอื พยญัชนะชุดเสยีงกกัไม่กอ้งในภาษาไทยมทีัง้ชนิดพ่นลมและไม่พ่นลม คอื /p/ /t/ 

/b/ และ /ph/ /th/ /kh/ แต่ภาษาญี่ปุน่ไม่จ าแนก ส าหรบัภาษาญี่ปุ่นนัน้หลงัจากระเบดิเสยีงออกจาก

ฐานกรณ์จะมกีารพ่นลมหรอืไม่พ่นลมตามมากไ็ม่ท าใหค้ าทีม่บีรบิทเหมอืนกนัมคีวามหมายแตกต่าง

ไป ทสจึมิุระกล่าววา่ พยญัชนะชุดเสยีงกกัไม่กอ้งในภาษาญี่ปุน่ตามปกตไิม่มกีารพ่นลม แต่อาจพบ

ไดว้า่แมบ้างครัง้จะมกีารพ่นลมบา้งกไ็ม่เท่าพยญัชนะชุดเดยีวกนัในภาษาองักฤษ เช่น เสยีง /p/ ใน

ค าวา่ /pan/ หรอื ขนมปงั ในภาษาญี่ปุน่เสยีง [p] และ [ph] เป็นรปูแปรอสิระของ /p/ แต่มกีารพ่นลม

น้อยกวา่ค า "pen" ปากกา ในภาษาองักฤษ จากขอ้สงัเกตของทสจึมิุระดงักล่าวจงึเป็นไปได้ว่าชาว

ญี่ปุน่จะออกเสยีงพยญัชนะชุดเสยีงกกัไม่กอ้งในภาษาไทยไดย้ากเมื่อเรยีนภาษาไทยดว้ย 

  อกีแง่มุมหนึ่งพยญัชนะเสยีงกกัในต าแหน่งต้นพยางค์ในภาษาญี่ปุ่นกลบัมีความ

คล้ายคลงึกบัภาษาไทยมากตรงที่มพียญัชนะกกัที่ฐานกรณ์รมิฝีปาก และปุ่มเหงอืก ซึ่งมที ัง้เสยีง

กอ้งและไม่กอ้งคอื /p/ /b/ /t/ /d/ เป็นหน่วยเสยีงส าคญัในภาษา แต่ต่างกนัตรงทีพ่ยญัชนะกกัเพดาน

อ่อน /k/ ในภาษาไทยไม่มเีสยีงกอ้ง /g/  

  พยญัชนะตน้เสยีดแทรกในภาษาญี่ปุน่มจี านวนหน่วยเสยีงมากกกวา่ภาษาไทยและ

ยงัมที ัง้ทีเ่ป็นเสยีงกอ้งและไม่กอ้งซึง่ภาษาไทยไม่จ าแนก ภาษาญี่ปุ่นมเีสยีงเสยีดแทรกที่รมิฝีปาก

ฟนับนทัง้ไม่กอ้งและกอ้งคอื /f/ /v/ เสยีงเสยีดแทรกทีปุ่ม่เหงอืกคอื /z/ /s/ เสยีงเสยีดแทรกที่เพดาน

แขง็คอื /j/ /c/ แต่เสยีงเสยีดแทรกทีช่่องระหวา่งเสน้เสยีงมเีพยีงเสยีงไม่กอ้งเท่านัน้คอื เสยีง /h/ 

  ส่วน Hideo Maruyama (2551) ไดก้ล่าวไวส้อดคลอ้งกบัทสจึมิุระวา่ ส าหรบัคน 
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ญี่ปุ่นที่เรยีนภาษาไทยนัน้ แม้ในห้องเรยีนจะได้รบัการแก้ไขจากครูผู้สอน แต่ครูผู้สอนกลบัไม่

อธบิายวา่ออกเสยีงผดิทีต่รงจุดไหน บอกเพยีงแค่วา่ “ผดิ” และในบางกรณีทีคุ่ยกบัคนไทยทัว่ไป พดู

ครัง้เดยีวไม่มใีครเขา้ใจ ต้องพูดซ ้าหลายๆครัง้ เพราะนัน่เกี่ยวเนื่องกบัการออกเสยีงที่ไม่ถูกต้อง 

ดงันัน้จงึควรท าความเขา้ใจเกีย่วกบัจุดประสงคต่์างๆในการออกเสยีงภาษาไทย 

ภาษาไทยมวีธิกีารออกเสยีงทัง้พยญัชนะ สระ และวรรณยกุตห์ลากหลายวธิ ีซึง่การ 

ออกเสยีงทีเ่ป็นปญัหาส าหรบัคนญี่ปุน่ สามารถสรุปได ้9 ขอ้ ไดแ้ก่  

1. ภาษาญี่ปุน่กบัภาษาไทยแตกต่างกนัอยา่งสิน้เชงิในเรื่องของพยางค ์

และจงัหวะในการออกเสยีง  

2. ภาษาไทยมเีสยีงกกั ถ้าออกเสยีงผดิจะท าใหค้วามหมายเปลีย่น 

3. วรรณยกุตค์อืส่วนทีส่ าคญัทีสุ่ดของภาษาไทย ซึง่เป็นสิง่ทีท่ าใหค้น 

ญี่ปุ่นล าบากในการสื่อสารมากที่สุด แม้อันที่จริงในภาษาญี่ ปุ่นก็มีโทน แต่ถึงออกเสียงผิด

ความหมายกไ็ม่แตกต่างกนั 

4. ภาษาไทยมสีระ 9 เสยีง ซึง่มากเกนิไปส าหรบัคนญี่ปุน่ และแมว้า่จะม ี 

5 เสยีงทีเ่หมอืนกบัภาษาญี่ปุน่แต่อนัทีจ่รงิแลว้ไม่เหมอืนกนั 

5.  การออกเสยีง y และ w ในภาษาญี่ปุน่กไ็ม่เหมอืนภาษาไทย  

ภาษาญี่ปุน่ออกเสยีงเบา แต่ภาษาไทยออกเสยีงหนกั 

6.  การออกเสยีงพยญัชนะทีม่ลีม และไม่มลีมในภาษาไทยนัน้ส าคญัมาก 

เพราะท าใหค้วามหมายเปลีย่น 

7.  ไม่มกีารใชเ้สยีง ん หรอื ng เป็นพยญัชนะตน้ในภาษาญี่ปุน่ แต่ 

ภาษาไทยมคี าศพัทท์ีอ่อกเสยีงดว้ย ng เป็นพยญัชนะตน้ เช่น งก 

8.  ตวั ん ในภาษาญี่ปุน่เป็นตวัสะกด ในภาษาไทยนัน้แบ่งออกได ้3  

เสยีง และความหมายกแ็ตกต่างกนั แมแ้ต่คนญี่ปุน่กไ็ม่รูว้า่ ตวั ん นี้แยกไดถ้งึ 3 เสยีง 

9.  ในภาษาญี่ปุน่ไม่มคี าศพัทท์ีส่ะกดดว้ย /k/ /t/ /p/ ท าใหค้นญี่ปุน่ทีเ่รยีน 

ภาษาไทยมกัไม่ออกเสยีงตวัสะกดเหล่านี้ แต่จรงิๆแลว้จ าเป็นตอ้งออกเสยีง 

ทัง้ 9 ขอ้นี้ไม่ใช่กฎในการออกเสยีงทัง้หมดในภาษาไทย แต่จ าเป็นตอ้งรู ้วธิฝึีกทีด่ี 

ควรฟงัจากซดีแีละสวมหฟูงัเพื่อฟงัเสยีงไดอ้ยา่งชดัเจน รวมทัง้ไม่ควรเรยีนภาษาไทยด้วยตวัคาตา

คานะ(ตวัอกัษรที่ใช้แทนเสยีงภาษาต่างประเทศในภาษาญี่ปุ่น) เพราะจะท าให้ออกเสยีงผดิ ควร

ใช้สทัอกัษรจะท าให้ออกเสยีงได้ถูกต้องมากกว่า และในการออกเสยีงภาษาไทยนัน้มีเสียงที่ใน
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ภาษาญี่ปุ่นไม่ม ีการที่คนญี่ปุ่นเรยีนภาษาไทยหรอืภาษาอื่นจงึต้องใช้ลิ้นและอวยัวะต่างๆในปาก

มากกวา่ปกต ิท าใหล้ าบากในการออกเสยีง   

   

3.2 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการออกเสียงภาษาไทยของชาวญ่ีปุ่ น 

  ศุลีพร นราสุวรรณ (2547) ศึกษาปญัหาการออกเสียงพยญัชนะต้นค าภาษาไทยของ

ผูเ้รยีนชาวญี่ปุน่ โดยเกบ็ขอ้มลูจากกลุ่มตวัอยา่งทีเ่ป็นนกัศกึษาวชิาเอกภาษาไทยชาวญี่ปุน่ทัง้ระดบั

ปริญญาตรีและปริญญาโท มหาวทิยาลยัโอซากา วชิาต่างประเทศ ผลการศึกษาพบว่ามีเสียง

พยญัชนะต้นเดี่ยวภาษาไทยรวม 18 เสยีงที่เป็นปญัหาส าหรบักลุ่มตวัอย่าง มแีค่สองเสยีงที่กลุ่ม

ตวัอยา่งไม่มปีญัหาในการออกเสยีงคอื [n m] ผูว้จิยัไดอ้ภปิรายและสรุปว่าปญัหาที่เกดิขึน้นัน้แสดง

ใหเ้หน็ถงึอทิธพิลการแทรกแซงของภาษาแม่ทีม่ต่ีอการออกเสยีงภาษาไทยของกลุ่มตวัอย่าง โดยมี

การแทนที่เสียงพยญัชนะภาษาไทยด้วยเสียงพยญัชนะภาษาญี่ปุ่นที่มีลกัษณะการออกเสียง

ใกลเ้คยีง ผลการศกึษาพบวา่ผูเ้รยีนชาวญี่ปุ่นมปีญัหาต่าง ๆ ในการออกเสยีงพยญัชนะภาษาไทย

ดงันี้  

  - ปญัหาการออกเสยีงพยญัชนะภาษาไทยทีไ่ม่มใีนภาษาญี่ปุน่  

  - ปญัหาการออกเสยีงพยญัชนะภาษาไทยทีไ่ม่ปรากฏในต าแหน่งตน้ค าของภาษาญี่ปุน่  

  - ปญัหาการสบัสนระหว่างการออกเสยีงพยญัชนะแบบพ่นลมเบากบัแบบพ่นลมแรงใน

ภาษาไทย ซึง่เป็นหน่วยเสยีงทีท่ าใหค้วามหมายของค าเปลีย่นไป แต่เป็นเพยีงเสยีงย่อยของหน่วย

เสยีงเดยีวกนัในภาษาญี่ปุน่  

  - ปญัหาการออกเสยีงพยญัชนะภาษาไทย ซึ่งมสีาเหตุมาจากอทิธพิลการแทรกแซงของ

เสยีงสระในภาษาญี่ปุน่  

  โตชยิกู ินะงะกะวะ (2541) ศกึษาการแปรของเสยีงนาสกิท้ายพยางค์ในภาษาไทยของ

นกัศกึษาญี่ปุน่ตามวจันลลีาและระยะเวลาการเรยีนรูภ้าษาไทย ตวัแปรภาษาทีศ่กึษา คอื เสยีงนาสกิ 

/m/ /n/ / ŋ /  ทีป่รากฏในต าแหน่งทา้ยพยางคใ์นภาษาไทย เรยีงล าดบัจากวจันลลีาทีไ่ม่เป็นทางการ

จนถึงวจันลลีาที่เป็นทางการมากที่สุดตามล าดบั คอื การสนทนา การอ่านบทความ และการอ่าน

รายการค า ตวัแปรระยะเวลาการเรยีนรูภ้าษาไทยทีศ่กึษาม ี3 ระยะ คอื ระยะการเรยีนรูภ้าษาไทย 1 

ปี 2 ปี และ 3 ปี กลุ่มตวัอย่างที่ศกึษาคอื นักศึกษาหญิงชัน้ปีที่ 2 ชัน้ปีที่ 3 ชัน้ปีที่ 4 สาขาวชิา

ภาษาไทย คณะวฒันธรรมนานาชาต ิมหาวทิยาลยัโอซากา วชิาการต่างประเทศ(Osaka University 

of Foreign Studies) จ านวน 30 คน โดยการเกบ็ขอ้มูลในห้องเรยีน มหาวทิยาลยัโอซากาวชิาการ

ต่างประเทศ ประเทศญี่ปุ่น ผลการศกึษาพบว่าเสยีงนาสกิ /m/ และ /ŋ/ มคีวามถี่ที่ปรากฏรูปแปร
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มาตรฐานของแต่ละหน่วยเสยีงสงูกวา่ 90 % ส่วนเสยีงนาสกิ /n/ มคีวามถี่ทีป่รากฏรปูแปรมาตรฐาน

ของหน่วยเสยีงประมาณ 68 % แสดงใหเ้หน็ว่า เมื่อเปรยีบเทยีบโดยรวมแล้ว เสยีงนาสกิ /m/ และ 

/ŋ/ ไม่ค่อยมีปญัหาในการออกเสียงนาสิกมาตรฐานตามที่ปรากฏในต าแหน่งท้ายพยางค์ใน

ภาษาไทย แต่เสียงนาสิก /n/ เป็นเสยีงที่มีปญัหามากที่สุดในการออกเสยีงนาสิกมาตรฐานใน

ต าแหน่งทา้ยพยางคใ์นภาษาไทยส าหรบักลุ่มตวัอยา่ง  

  ผลการวจิยัสามารถชีใ้ห้เหน็ว่า แนวทางในการเรยีนการสอนการออกเสยีงภาษาไทยซึ่ง

เป็นภาษาต่างประเทศของคนญี่ปุน่ คอื เมื่อคนญี่ปุน่จะฝึกออกเสยีงนาสกิมาตรฐานตามที่ปรากฏใน

ต าแหน่งท้ายพยางค์ในภาษาไทย จงึควรฝึกหดัการออกเสียงให้มากเป็นกรณีพเิศษ  นอกจากนี้

ผลการวจิยัยงัชี้ให้เหน็ว่าการออกเสียงนาสิกท้ายพยางค์ในภาษาไทยของนักศึกษาญี่ปุ่นได้รบั

อทิธพิลของภาษาที่หนึ่งหลายประการ เป็นต้นว่า อทิธพิลของกฎเกณฑ์ทางเสยีงของภาษาญี่ปุ่น 

โดยเฉพาะลกัษณะของเสยีงนาสกิในภาษาญี่ปุน่ทีป่รากฏในต าแหน่งทา้ยค าในภาษาญี่ปุน่ คนญี่ปุ่น

จะออกเสยีงโดยการยกลิน้ส่วนหลงัขึน้ไปยงับรเิวณระหวา่งเพดานอ่อน และลิ้นไก่ ในขณะเดยีวกนั 

ปลายลิน้จะยกขึน้ 

  สุรเีนตร จรสัจรุงเกยีรต ิ(2550) ได้ศกึษาการแปรของหน่วยเสยีง /p/ /ph/ และ /b/ ใน

ต าแหน่งตน้พยางคแ์ละระหวา่งสระ และหน่วยเสยีง /p/ ในต าแหน่งทา้ยพยางค์ของค าในภาษาไทย 

โดยศกึษาจากชาวญี่ปุน่ทีเ่รยีนภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศ ผลการวจิยัพบว่าขอ้ผดิในการออก

เสยีงพยญัชนะในต าแหน่งต้นพยางค์ คดิเป็นร้อยละ 22.10 โดยที่กลุ่มตวัอย่างออกเสยีง /p/ /ph/ 

และ /b/ สลบักนัไปมาในความถี่ทีใ่กลเ้คยีงกนั ขอ้ผดิในการออกเสยีง /p/ ในต าแหน่งทา้ยพยางค์คดิ

เป็นรอ้ยละ 100 ขอ้ผดิในการออกเสยีงพยญัชนะในต าแหน่งระหว่างสระ คดิเป็นร้อยละ 5.56 โดย

ออกเสยีง /ph/ เป็นเสยีง /p/ และขอ้ผดิในการออกเสยีงพยญัชนะในต าแหน่งต้นพยางค์ที่ 2 คดิเป็น

ร้อยละ 16.68 โดยกลุ่มตวัอย่างออกเสยีง /p/ /ph/ และ /b/ สลบักนัไปมาในความถี่ที่ใกล้เคยีงกนั 

ผู้วจิยัได้วเิคราะห์และอภปิรายว่าข้อผิดที่เกิดขึ้นนัน้เกดิจากการแทนที่ภาษาทางลบ (Negative 

Transfer) ซึง่เป็นลกัษณะทีภ่าษาแม่ของกลุ่มตวัอยา่ง คอื ภาษาญี่ปุน่ เขา้มามอีทิธพิลต่อการเรยีน

ภาษาเป้าหมาย คอื ภาษาไทย โดยสาเหตุส าคญัทีท่ าใหเ้กดิปญัหาในการออกเสยีงครัง้นี้คอื การที่

ภาษาญี่ปุ่นมีข้อจ ากัดในการออกเสียงมากกว่าภาษาไทย และการที่หน่วยเสียงในภาษามี

ความส าคญัไม่เท่ากนั 

  ชิเกะยะ ฮาทาเคะยามะ (2554) ได้ศึกษาปญัหาการจ าแนกเสียงและการออกเสียง

พยญัชนะนาสกิทา้ยพยางคใ์นภาษาไทยของผูเ้รยีนชาวญี่ปุน่: ในแง่อทิธพิลของเสยีงที่ตามมา เพื่อ

ศกึษาปญัหาการจ าแนกเสยีงและการออกเสยีงพยญัชนะนาสกิท้ายพยางค์ในภาษาไทยของผู้เรยีน
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ชาวญี่ปุน่ โดยส ารวจว่าผู้เรยีนชาวญี่ปุ่นสามารถจ าแนกและออกเสยีงพยญัชนะนาสกิท้ายพยางค์

ของภาษาไทยไดอ้ยา่งถูกตอ้งจรงิหรอืไม่ โดยมุ่งศกึษาอทิธพิลของเสยีงทีต่ามมา ตวัแปรที่ศกึษาใน

การวจิยัครัง้นี้คือ  เสยีงพยญัชนะนาสิก /_ŋ/ /_n/ /_m/ ที่ปรากฏในต าแหน่งท้ายพยางค์ใน

ภาษาไทย ส่วนตวัแปรเสยีงที่ตามมาที่ศกึษา คอื เสยีง [ø] [k] [t] และ [p] โดยศกึษาจากกลุ่ม

ตวัอยา่งผูเ้รยีนชาวญี่ปุน่ของโรงเรยีนสอนภาษาไทย 3 แห่งในกรุงเทพมหานครจ านวน 49 คน เกบ็

ขอ้มลูโดยใชว้ธิใีหก้ลุ่มตวัอยา่งฟงัเสยีงของค าทีม่เีสยีงพยญัชนะนาสกิ ซึ่งเป็นค าที่ไม่มคีวามหมาย 

และเลอืกตอบค าใดค าหนึ่งทีค่ดิวา่ไดย้นิลงในกระดาษค าตอบในการทดสอบการจ าแนกเสยีง วธิทีี่ใช้

ทดสอบการออกเสยีง คอื ใหก้ลุ่มตวัอยา่งออกเสยีงของค าที่มเีสยีงพยญัชนะนาสกิท้ายพยางค์และ

บนัทกึเสยีงไว ้แลว้ใหเ้จา้ของภาษาไทยตดัสนิวา่เสยีงนัน้คอืเสยีงใด  

  จากการวจิยัพบวา่ อตัราของความถูกตอ้งของการจ าแนกเสยีงโดยรวมมคี่าความถี่ร้อยละ 

50.9 และอตัราความถูกต้องของการออกเสียงโดยรวมมีค่าความถี่ร้อยละ 67.6 ซึ่งอตัราความ

ถูกต้องของการออกเสียงสูงกว่าอตัราความถูกต้องของการจ าแนกเสียง และในการออกเสียง 

เสยีง/_m/ มอีตัราความถูกต้องมากที่สุด ส่วนเสยีง /_n/ เป็นเสยีงที่มอีตัราความถูกต้องน้อยที่สุด 

และผู้เรยีนมแีนวโน้มที่จะสบัสนระหว่างเสยีง /_ŋ/ และ /_n/ นอกจากนี้ ผลการวจิยัชี้ให้เหน็ว่า 

เสียงที่ตามมาเป็นตวัแปรที่ท าให้เกดิปรากฏการณ์ของรูปแปรหรือเสียงย่อยแตกต่างกนัอย่างมี

นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ปรากฏวา่ กลุ่มตวัอยา่งชาวญี่ปุน่ไดร้บัอทิธพิลของเสยีงที่ตามมาใน

หลายกรณีในการจ าแนกเสียงและการออกเสียงพยญัชนะนาสิกท้ายพยางค์ในภาษาไทย ซึ่ง

สอดคลอ้งกบักฎเกณฑท์างเสยีงของหน่วยเสยีง /ん/ ในภาษาญี่ปุน่ 

  จากเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการออกเสยีงภาษาไทยของชาวญี่ปุ่นของนักวจิยั

ต่างๆ ดงัทีไ่ดก้ล่าวมาแลว้ สรุปไดว้า่ การเรยีนการสอนโดยใช้แบบฝึก เป็นอกีวธิกีารหนึ่งที่จะช่วย

พฒันาความสามารถในการเรยีนการสอนให้มปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ และบรรลุวตัถุประสงค์ได้อย่าง

ถูกต้อง รวดเรว็มปีระสทิธภิาพโดยเฉพาะอย่างยิง่ในการเรยีนการสอนด้านภาษาให้ชาวต่างชาต ิ

ผูว้จิยัไดน้ ามาประมวลเป็นแนวคดิในการสรา้งแบบฝึกและวเิคราะหก์ารทดลองต่อไป 
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บทท่ี 3 

วิธีด ำเนินกำรวิจยั 

 
  ในการศกึษาวจิยัครัง้นี้ มวีตัถุประสงค์เพื่อสร้างแบบฝึกการออกเสยีงพยญัชนะต้นเดี่ยว 

และสระไทยทีเ่ป็นปญัหาส าหรบัผูเ้รยีนชาวญี่ปุน่ ซึง่ผูว้จิยัไดด้ าเนินการตามขัน้ตอน ดงัต่อไปนี้  
   1. การก าหนดประชากรและเลอืกกลุ่มตวัอยา่ง 
   2. การสรา้งเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั  
   3. การด าเนินการวจิยั 

  4. การจดัท าและการวเิคราะหข์อ้มลู 
  
1. การก าหนดกลุ่มประชากรและเลือกกลุ่มตวัอย่าง  

  1.1  ประชำกรท่ีใช้ในกำรวิจยั 

  ประชากร คอื ผูเ้รยีนชาวญี่ปุน่ทีก่ าลงัเรยีนภาษาไทยอยูท่ ีโ่รงเรยีนภาษาภาษร อาคาร 

อมัรนิทร-์พลาซ่า ชัน้ 5 ถนน เพลนิจติ แขวงลุมพนิี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร จ านวน 45 คน 

  1.2  กลุ่มตวัอย่ำงท่ีใช้ในกำรวิจยั 

  ผูเ้รยีนชาวญี่ปุน่ทีก่ าลงัเรยีนภาษาไทยอยูท่ ีโ่รงเรยีนภาษาภาษร จ านวน 10 คน โดย 

คดัเลอืกเฉพาะผู้เรยีนที่มคีวามบกพร่องในการอ่านออกเสยีงพยญัชนะต้นและสระที่มปีญัหาและ

สามารถเขา้ร่วมกจิกรรมไดต้ลอดระยะเวลาการทดลอง 

 
2. กำรสร้ำงเครื่องมอืท่ีใช้ในกำรวิจยั 

  เครื่องมอืในการศกึษาวจิยัครัง้นี้ คอื แบบฝึกการออกเสยีงพยญัชนะตน้เดีย่ว และสระไทย

ทีเ่ป็นปญัหาส าหรบัผูเ้รยีนชาวญี่ปุน่ เป็นเครื่องมอืทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้เอง ซึง่ประกอบดว้ยเนื้อหาทัง้สิ้น 

7 ชุด โดยมขี ัน้ตอนดงันี้  

   2.1 ศกึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการสรา้งแบบฝึก แบบทดสอบ แบบประเมนิ

และศกึษาหลกัจติวทิยาเพื่อน ามาใชใ้นการสรา้งแบบฝึก 

   2.2 ศกึษาการเรยีนภาษาไทยของชาวญี่ปุน่ในระดบัต่างๆ เพื่อเป็นขอ้มลูในการจดัท าแบบ

ฝึกใหเ้หมาะกบัระดบัความรูค้วามสนใจของกลุ่มตวัอยา่ง 

    2.3 ศกึษาค าศพัท์จากเอกสารต าราประกอบการเรยีนพูดภาษาไทยเล่มที่ 1 ที่ผู้เรยีนใช้
เรยีน และคดัเลอืกค าศพัทท์ีผู่้เรยีนมกัออกเสยีงไม่ถูกต้อง รวมทัง้คดัเลอืกค าศพัท์ที่สามารถสร้าง
ภาพประกอบใหเ้ขา้ใจไดโ้ดยง่าย 
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  2.4 สรา้งแบบฝึกการออกเสยีงพยญัชนะตน้เดีย่วและสระไทยทีเ่ป็นปญัหา จ านวน 7 ชุด  
รวม 21 แบบฝึก 7 แบบทดสอบ คอื 

  แบบฝึกชุดที ่1 การออกเสยีงพยญัชนะตน้ /ป/ และ /พ/   3 แบบฝึก 1 แบบทดสอบ 

  แบบฝึกชุดที ่2 การออกเสยีงพยญัชนะตน้ /ต/ และ /ท/   3 แบบฝึก 1 แบบทดสอบ 

  แบบฝึกชุดที ่3 การออกเสยีงพยญัชนะตน้ /ง/    3 แบบฝึก 1 แบบทดสอบ 

  แบบฝึกชุดที ่4 การออกเสยีงสระ /ออื/     3 แบบฝึก 1 แบบทดสอบ 

  แบบฝึกชุดที ่5 การออกเสยีงสระ /เออ/     3 แบบฝึก 1 แบบทดสอบ 

  แบบฝึกชุดที ่6 การออกเสยีงสระ /ออ/     3 แบบฝึก 1 แบบทดสอบ 

  แบบฝึกชุดที ่7 การออกเสยีงสระ /เออื/     3 แบบฝึก 1 แบบทดสอบ 

  ในการสรา้งแบบฝึกนี้ ผูว้จิยัไดค้ านึงถงึหลกัจติวทิยา โดยเรยีงล าดบัจากแบบฝึกทีง่่าย 
ไปหายาก แบบฝึกแต่ละชุดเรยีงล าดบัการออกเสยีง พยางคเ์ดยีว สองพยางค ์และการฝึกค าที่อยู่ใน
ประโยค และมรีปูภาพประกอบ โดยแบ่งข ัน้ตอนการฝึกเป็น 2 ข ัน้ คอื ข ัน้การฝึกฟงัเพื่อแยกความ
แตกต่างของเสยีงซึง่จะอยูใ่นแบบฝึกแรกของแบบฝึกการออกเสยีงทุกชุด และขัน้ฝึกการออกเสยีง
ซึง่จะอยูใ่นแบบฝึกที ่2 และ 3 ของแบบฝึกการออกเสยีงทุกชุด 
    2.5 น าเครื่องมอืไปใหผู้เ้ชีย่วชาญทางดา้นภาษาไทยตรวจสอบเพื่อแกไ้ขปรบัปรุง 

  น าแบบฝึก แบบทดสอบและแบบประเมินที่ผู้วจิยัสร้างขึ้นไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาและ
ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเนื้อหา ภาษา รูปแบบ ความถูกต้องเหมาะสม โดยมผีู้เชี่ยวชาญที่มคีวามรู้
ภาษาไทยและผูม้ปีระสบการณ์ในการสอนภาษาไทยใหช้าวญี่ปุน่จ านวน 3 ท่านดงันี้ 

1. รองศาสตราจารยผ์กาศร ี เยน็บุตร ผูเ้ชีย่วชาญภาษาไทย และอาจารยพ์เิศษ 
สาขาวชิาภาษาไทยและภาษาตะวนัออก คณะมนุษยศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

2. อาจารยพ์ธันี  โชตกิเสถยีร ผูเ้ชีย่วชาญภาษาไทย และอาจารยพ์เิศษสาขาวชิา 
ภาษาไทยและภาษาตะวนัออก คณะมนุษยศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

3. นางสาวอรพรรณ ศรชียันนัท ์อาจารยส์อนภาษาไทย โรงเรยีนภาษาภาษร เป็น 
ผูม้ปีระสบการณ์ในการสอนภาษาไทยใหแ้ก่นกัเรยีนต่างชาตเิป็นเวลา 6 ปี 

  ผูเ้ชีย่วชาญทัง้ 3 ท่านไดป้ระเมนิคุณภาพแบบฝึกโดยมผีลการประเมนิ ดงันี้ 
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ตาราง 1 แสดงผลการประเมนิคุณภาพแบบฝึกการออกเสยีงพยญัชนะตน้เดีย่ว และสระไทยทีเ่ป็น  
     ปญัหาส าหรบัผูเ้รยีนชาวญี่ปุน่ โดย รองศาสตราจารยผ์กาศร ี เยน็บุตร 
 
 
 
ล าดบัท่ี 

 
 

รายการ 

ระดบัการประเมิน 

ดมี
าก

 

ด ี ปา
น

กล
าง

 
พอ

ใช
 ้

ปร
บัป

รุง
 

5 4 3 2 1 
1 ดา้นรปูเล่ม ภาพ และตวัอกัษร 

1.1 การออกแบบปก      
1.2 การจดัท าขนาดรปูเล่ม      
1.3 ความสวยงามและการจดัวางภาพ      
1.4 ขนาดของตวัอกัษร ส ีเหมาะสมชดัเจน      
1.5 ภาพประกอบมคีวามสอดคลอ้งกบัค าศพัท ์      

2 ดา้นเนื้อหา และ ภาษา 
2.1 เนื้อหาสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์      
2.2 ระดบัความยาก – ง่ายของแบบฝึก      
2.3 ระดบัความยาก – ง่ายของค าศพัท ์      
2.4 เป็นประโยชน์ต่อการฝึกออกเสยีง      
2.5 การประเมนิก่อนฝึก – หลงัฝึก 
การออกเสยีงมคีวามเหมาะสม 

     

 รวมคะแนน  40   8    
 
  ขอ้เสนอแนะ 
  ผูเ้ชีย่วชาญไดเ้สนอไวใ้นงานวจิยัซึง่สามารถสรุปได ้ดงันี้ 
  1. ปรบัแกไ้ขการใชค้ าใหเ้ป็นภาษาเขยีนมากยิง่ขึน้ แกไ้ขการใชค้ าซ ้า 
  2. ปรบัแกไ้ขหวัขอ้ค าส ัง่ของแบบฝึกใหต้รงกบักจิกรรมการฝึก 
  3. ปรบัแกค้ าศพัทใ์นแบบฝึกใหส้อดคลอ้งกบัภาพประกอบเพื่อใหเ้ขา้ใจง่าย 
  4. ตรวจสอบวธิกีารตัง้ค าถามในแบบฝึก 
  5. ตรวจสอบชื่อหวัขอ้ของแบบฝึกใหต้รงกบัเนื้อหา 
  จากตาราง 1 ผูเ้ชีย่วชาญไดป้ระเมนิดา้นรปูเล่มและดา้นเนื้อหาของแบบฝึกอยูใ่นเกณฑด์ี

มาก และ ด ีและไดใ้หข้อ้เสนอแนะดงัทีก่ล่าวไวข้า้งตน้ ซึง่ผูว้จิยัไดป้รบัปรงุตามขอ้เสนอแนะของ
ผูเ้ชีย่วชาญแลว้ 
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ตาราง 2 แสดงผลการประเมนิคุณภาพแบบฝึกการออกเสยีงพยญัชนะตน้เดีย่ว และสระไทยทีเ่ป็น 
     ปญัหาส าหรบัผูเ้รยีนชาวญี่ปุน่ โดย อาจารย ์พธันี  โชตกิเสถยีร 
 
 
 
ล าดบัท่ี 

 
 

รายการ 

ระดบัการประเมิน 

ดมี
าก

 

ด ี ปา
น

กล
าง

 
พอ

ใช
 ้

ปร
บัป

รุง
 

5 4 3 2 1 
1 ดา้นรปูเล่ม ภาพ และตวัอกัษร 

1.1 การออกแบบปก      
1.2 การจดัท าขนาดรปูเล่ม      
1.3 ความสวยงามและการจดัวางภาพ      
1.4 ขนาดของตวัอกัษร ส ีเหมาะสมชดัเจน      
1.5 ภาพประกอบมคีวามสอดคลอ้งกบัค าศพัท ์      

2 ดา้นเนื้อหา และ ภาษา 
2.1 เนื้อหาสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์      
2.2 ระดบัความยาก – ง่ายของแบบฝึก      
2.3 ระดบัความยาก – ง่ายของค าศพัท ์      
2.4 เป็นประโยชน์ต่อการฝึกออกเสยีง      
2.5 การประเมนิก่อนฝึก – หลงัฝึก 
การออกเสยีงมคีวามเหมาะสม 

     

 รวมคะแนน      
 
  ขอ้เสนอแนะ 
  ผูเ้ชีย่วชาญไดเ้สนอไวใ้นงานวจิยัซึง่สามารถสรุปได ้ดงันี้ 
  1.  ตรวจสอบวธิกีารพมิพ ์ต าแหน่งของค า เครื่องหมาย หรอื สญัลกัษณ์ต่างๆในแบบฝึก 
  2.  ตรวจสอบวธิกีารตัง้ค าถามในแบบฝึก ควรตัง้ค าถามใหช้ดัเจน 
  จากตาราง 2 ผูเ้ชีย่วชาญไดป้ระเมนิดา้นรปูเล่มและดา้นเนื้อหาของแบบฝึกอยูใ่นเกณฑด์ี

มาก และใหข้อ้เสนอแนะดงัทีก่ล่าวไวข้า้งตน้ 
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ตาราง 3 แสดงผลการประเมนิคุณภาพแบบฝึกการออกเสยีงพยญัชนะตน้เดีย่ว และสระไทยทีเ่ป็น 
      ปญัหาส าหรบัผูเ้รยีนชาวญี่ปุน่ โดย นางสาว อรพรรณ ศรชียันนัท ์
 
 
 
ล าดบัท่ี 

 
 

รายการ 

ระดบัการประเมิน 

ดมี
าก

 

ด ี ปา
น

กล
าง

 
พอ

ใช
 ้

ปร
บัป

รุง
 

5 4 3 2 1 
1 ดา้นรปูเล่ม ภาพ และตวัอกัษร 

1.1 การออกแบบปก      
1.2 การจดัท าขนาดรปูเล่ม      
1.3 ความสวยงามและการจดัวางภาพ      
1.4 ขนาดของตวัอกัษร ส ีเหมาะสมชดัเจน      
1.5 ภาพประกอบมคีวามสอดคลอ้งกบัค าศพัท ์      

2 ดา้นเนื้อหา และ ภาษา 
2.1 เนื้อหาสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์      
2.2 ระดบัความยาก – ง่ายของแบบฝึก      
2.3 ระดบัความยาก – ง่ายของค าศพัท ์      
2.4 เป็นประโยชน์ต่อการฝึกออกเสยีง      
2.5 การประเมนิก่อนฝึก – หลงัฝึก 
การออกเสยีงมคีวามเหมาะสม 

     

 รวมคะแนน         
 

  ขอ้เสนอแนะ 
  ผูเ้ชีย่วชาญไดเ้สนอไวใ้นงานวจิยัซึง่สามารถสรุปได ้ดงันี้ 
  1.  ปรบัแกไ้ขกจิกรรมการฝึกการออกเสยีงใหม้ากขึน้ 
  2.  ปรบัแกไ้ขการอธบิายเกีย่วกบัการออกเสยีงใหช้ดัเจนมากยิง่ขึน้ 
  3.  ปรบัแกก้รอบค าศพัทใ์หใ้หญ่มากขึน้ 
  จากตาราง 3 ผูเ้ชีย่วชาญไดป้ระเมนิดา้นรปูเล่มและดา้นเนื้อหาของแบบฝึกอยู่ในเกณฑ์ด ี

และ ดมีาก และได้ให้ขอ้เสนอแนะดงัที่กล่าวไวข้า้งต้น ซึ่งผู้วจิยัได้ปรบัปรุงตามขอ้เสนอแนะของ
ผูเ้ชีย่วชาญแลว้ 

  จากตาราง 1,  2 และ 3 สามารถสรุปไดว้า่ ผลการประเมนิคุณภาพแบบฝึกการออกเสยีง
พยญัชนะตน้เดีย่ว และสระไทยทีเ่ป็นปญัหาส าหรบัผูเ้รยีนชาวญี่ปุ่นจากผู้เชี่ยวชาญ อยู่ในระดบั ดี
มาก และ ด ีสามารถน าไปใชเ้ป็นสื่อประกอบการเรยีนการสอนได้ 
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  ผลการประเมนิแบบฝึกการออกเสยีงพยญัชนะต้นเดี่ยว และสระไทยที่เป็นปญัหาส าหรบั
ผู้เรยีนชาวญี่ปุ่น จากอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญทัง้ 3 ท่าน สรุปประเด็นส าคญัของการ
ปรบัปรุงแกไ้ขได ้ดงันี้ 

  1.  ปรบัแก้ไขค าชี้แจงในการใช้แบบฝึกบางส่วนให้กระชบั และใช้ค าศพัท์ให้เป็นภาษา
เขยีน 

  2.  ปรบัแกไ้ขบางค าถามในแบบฝึกหดัทีไ่ม่ชดัเจนและไม่ถูกตอ้งในแบบฝึก 
  3.  ปรบัแกไ้ขหวัขอ้ค าส ัง่ใหม้คีวามชดัเจน 
  4.  เปลีย่นภาพประกอบและค าศพัทใ์หม้คีวามสอดคลอ้งกนั 
  5.  ปรบัแกไ้ขวธิกีารฝึกออกเสยีงในชัน้เรยีน โดยการเพิม่กจิกรรมที่ใช้เสยีงมากขึน้เพื่อ

ป้องกนัความเบื่อหน่ายในชัน้เรยีน 
  6.  ตรวจสอบวธิกีารพมิพ ์ต าแหน่งของค า เครื่องหมาย หรอื สญัลกัษณ์ต่างๆในแบบฝึก 
 

3. กำรด ำเนินกำรวิจยั 
  ในการด าเนินการวจิยั ผูว้จิยัไดล้ าดบัข ัน้ตอนในการด าเนินการวจิยัดงัต่อไปนี้ 
  3.1  น าแบบฝึก แบบทดสอบและแบบประเมนิที่ได้ตรวจสอบจากอาจารย์ที่ปรกึษาและ

ผูเ้ชีย่วชาญ 3 ท่าน มาปรบัปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะใหม้คีวามถูกตอ้งสมบรูณ์ แลว้น าแบบฝึกและ
แบบทดสอบไปทดลองใชก้บัผูเ้รยีนชาวญี่ปุน่ทีม่ลีกัษณะใกลเ้คยีงกบักลุ่มตวัอยา่งจ านวน 3 คนเพื่อ
พจิารณาเกีย่วกบัความเหมาะสมของภาษาและกจิกรรมที่จดัไว ้เพื่อเกบ็รวบรวมขอ้มูลและปญัหา
ต่างๆแลว้น าไปปรบัปรุงแกไ้ข  

  3.2  น ามาทดลองใชจ้รงิกบักลุ่มตวัอยา่งซึง่เป็นผูเ้รยีนชาวญี่ปุน่ทีก่ าลงัเรยีนภาษาไทยอยู่
ทีโ่รงเรยีนภาษาไทยภาษร จ านวน 10 คน โดยคดัเลอืกเฉพาะผู้เรยีนที่มคีวามบกพร่องในการอ่าน
ออกเสียงพยญัชนะต้นและสระที่มปีญัหา โดยก าหนดระยะเวลาที่ใช้ในการทดลอง ตัง้แต่ เดอืน 
ธนัวาคม พ.ศ. 2556 ถงึ เดอืนมกราคม พ.ศ. 2557 เป็นเวลา 4 สปัดาห์ สปัดาห์ละ 2 วนั วนัละ 60 
นาท ีโดยมรีายละเอยีดการทดลองดงันี้  
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ตาราง 4 ระยะเวลาในการด าเนินการทดลอง  
 
สปัดาหท์ี ่ วนั /เดอืน/ ปี เวลา รายการด าเนินการทดลอง หมายเหตุ 
1 9  ธ.ค. 56 60 นาท ี ท าแบบทดสอบก่อนเรยีน  

และเริม่แบบฝึกชุดที ่1 การออกเสยีง
พยญัชนะตน้ /ป/ และ /พ/ 

แบบทดสอบและ
แบบฝึกบางชุด
ใชเ้วลาเกนิ
ก าหนดประมาณ  
5 - 15 นาท ี

12 ธ.ค. 56 60 นาท ี แบบฝึกชุดที ่2 การออกเสยีงพยญัชนะ
ตน้ /ต/ และ /ท/    

2 17 ธ.ค. 56 60 นาท ี แบบฝึกชุดที ่3 การออกเสยีงพยญัชนะ
ตน้ /ง/ 

19 ธ.ค. 56 60 นาท ี แบบฝึกชุดที ่4 การออกเสยีงสระ ออื 
3 24 ธ.ค. 56 60 นาท ี แบบฝึกชุดที ่5 การออกเสยีงสระ เออ 

26 ธ.ค. 56 60 นาท ี แบบฝึกชุดที ่6 การออกเสยีงสระ ออ 
4 2  ม.ค. 57 60 นาท ี แบบฝึกชุดที ่7 การออกเสยีงสระ เออื 

และท าแบบทดสอบหลงัเรยีน 

 
4. กำรจดัท ำและกำรวิเครำะห์ข้อมูล  

  การวิเคราะหข้์อมลู  
   1. ศกึษาประสทิธภิาพของแบบฝึกการออกเสยีงพยญัชนะต้นเดี่ยว และสระไทยที่
เป็นปญัหาส าหรบัผูเ้รยีนชาวญี่ปุน่    

2.ศกึษาความกา้วหน้าของผูเ้รยีนทีไ่ดร้บัการฝึกดว้ยแบบฝึกการออกเสยีง 
พยญัชนะตน้เดีย่ว และสระไทยทีเ่ป็นปญัหาส าหรบัผูเ้รยีนชาวญี่ปุน่ 

 

  สถิติท่ีใช้ในกำรวิเครำะหข้์อมลู  

  1. การใชส้ถติหิาประสทิธภิาพของแบบฝึกการออกเสยีงพยญัชนะตน้เดีย่ว และสระไทยที่

เป็นปญัหาส าหรบัผูเ้รยีนชาวญี่ปุน่ ตามเกณฑท์ีก่ าหนดไวค้อื E1/E2 =  80/80 ดงัต่อไปนี้ 
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สตูรท่ี 1  

      
∑ 

 
 

E1  =  ––––––––––   ×   100 

A 

 

เมื่อ  E1  คอื  ประสทิธภิาพของกระบวนการ  

∑x คอื  คะแนนรวมของผูเ้รยีนจากการท าแบบทดสอบระหวา่งการใชแ้บบ 

ฝึกการออกเสียงพยญัชนะต้นเดี่ยว และสระไทยที่เป็นปญัหา

ส าหรบัผูเ้รยีนชาวญี่ปุน่ 

A  คอื  คะแนนเตม็ของการท าแบบทดสอบระหวา่งการใชแ้บบฝึกการออก 

เสยีงพยญัชนะตน้เดีย่ว และสระไทยทีเ่ป็นปญัหาส าหรบัผูเ้รยีน 

ชาวญี่ปุน่ 

n  คอื  จ านวนผูเ้รยีนทีเ่ป็นกลุ่มตวัอยา่ง 

สตูรท่ี 2 

  
∑ 

 
 

E2  =   ––––––––––   ×   100 

B 

 

เมื่อ E2 คอื  ประสทิธภิาพของผลลพัธ ์(พฤตกิรรมทีเ่ปลีย่นของผูเ้รยีน)  

∑F คอื  คะแนนรวมของผูเ้รยีนจากการท าแบบทดสอบหลงัการใชแ้บบฝึก 

การออกเสยีงพยญัชนะต้นเดี่ยว และสระไทยที่เป็นปญัหาส าหรบั

ผูเ้รยีนชาวญี่ปุน่ 

B  คอื  คะแนนเตม็ของการท าแบบทดสอบหลงัการใชแ้บบฝึกการออก 

เสยีงพยญัชนะต้นเดี่ยว และสระไทยที่เป็นปญัหาส าหรบัผู้เรยีน

ชาวญี่ปุน่ 

n  คอื  จ านวนผูเ้รยีนทีเ่ป็นกลุ่มตวัอยา่ง  
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  2. สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหค์วามกา้วหน้าของผูเ้รยีนก่อนและหลงัการใช้แบบฝึกการออก

เสียงพยญัชนะต้นเดี่ยว และสระไทยที่เป็นปญัหาส าหรบัผู้เรยีนชาวญี่ปุ่นโดยใช้  t–test แบบ 

Dependent (ลว้น สายยศ, และองัคณา สายยศ. 2540: 248) 

  

สตูร 

  t  =  
∑ 

√ ∑ 
 -(∑ ) 

   

 

  
เมื่อ d    คอื  ค่าความแตกต่างของคะแนนจากการท าแบบทดสอบหลงัใช้แบบ 

ฝึกการออกเสยีงพยญัชนะตน้เดีย่ว และสระไทยทีเ่ป็นปญัหา 
ส าหรบัผูเ้รยีนชาวญี่ปุน่ 

n    คอื  จ านวนผูเ้รยีนทีเ่ป็นกลุ่มตวัอยา่ง 

∑d    คอื     ผลรวมของค่าความแตกต่างก่อนฝึกและหลงัฝึกของผูเ้รยีนแต่ละ 

คน 

∑d2   คอื  ผลรวมของ d แต่ละตวั ยกก าลงัสอง 

(∑d)2   คอื  การเอาผลรวมของ d ทัง้หมดมายกก าลงัสอง 
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บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
  การวเิคราะหข์อ้มลูในการวจิยัครัง้นี้ ผูว้จิยัไดน้ าขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการทดลองมาศกึษาเพื่อหา

ประสทิธภิาพของแบบฝึกการออกเสยีงพยญัชนะต้นเดี่ยว และสระไทยที่เป็นปญัหาส าหรบัผู้เรยีน

ชาวญี่ปุน่ โดยใชเ้กณฑ ์80/80 และศกึษาผลความกา้วหน้าของผูเ้รยีนทีไ่ดร้บัการฝึกดว้ยแบบฝึกชุด

นี้ โดยเปรยีบเทยีบคะแนนก่อนและหลงัการใชแ้บบฝึกเพื่อวดัผลสมัฤทธิห์ลงัการใช้แบบฝึก โดยใช้

สญัลกัษณ์ในการวเิคราะหข์อ้มลูดงันี้  

 

สญัลกัษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  

  ∑X แทน คะแนนรวมของผูเ้รยีนจากการท าแบบทดสอบระหวา่งการใชแ้บบฝึก  

  ∑F แทน คะแนนรวมของผูเ้รยีนจากการท าแบบทดสอบหลงัการใชแ้บบฝึก  

  E1 แทน ประสทิธภิาพของกระบวนการคดิเป็นรอ้ยละจากการท าแบบทดสอบระหวา่งการ  

ใชแ้บบฝึก  

  E2 แทน ประสทิธภิาพของผลลพัธ ์(พฤตกิรรมทีเ่ปลีย่นในตวัผูเ้รยีน) คดิเป็นรอ้ยละ  

จากการท าแบบทดสอบหลงัการใชแ้บบฝึก  

  n แทน จ านวนผูเ้รยีนทีเ่ป็นกลุ่มตวัอยา่ง  

  A แทน คะแนนเตม็ของการท าแบบทดสอบระหวา่งการใชแ้บบฝึก  

  B แทน คะแนนเตม็ของการท าแบบทดสอบหลงัการใชแ้บบฝึก  

 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
  ในการวเิคราะหข์อ้มลูผูว้จิยัไดด้ าเนินการวเิคราะหด์งันี้  

  1. วเิคราะหข์อ้มลูจากผลคะแนนที่ผู้เรยีนได้จากการทดสอบระหว่างการใช้แบบฝึก เพื่อ

เปรยีบเทยีบเกณฑ ์E1 (80 ตวัแรก )  

  2. วเิคราะห์ข้อมูลจากผลคะแนนที่ผู้เรียนได้จากการทดสอบหลงัการใช้แบบฝึก เพื่อ

เปรยีบเทยีบเกณฑ ์E2 (80 ตวัหลงั )  

  3. วเิคราะหห์าค่าประสทิธภิาพของแบบฝึกตามเกณฑท์ีก่ าหนดไวค้อื E1/E2 =  80/80 
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  4. วเิคราะหค์วามกา้วหน้าของผูเ้รยีนก่อนและหลงัการใชแ้บบฝึก โดยเปรยีบเทยีบผลการ

ทดสอบก่อนและหลงัการใชแ้บบฝึก โดยใชส้ถติ ิt –test แบบ Dependent 

 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
  การวเิคราะหข์อ้มลูเพื่อศกึษาประสทิธภิาพของแบบฝึกการออกเสยีงพยญัชนะตน้เดีย่ว 

และสระไทยทีเ่ป็นปญัหาส าหรบัผูเ้รยีนชาวญี่ปุน่ ผูว้จิยัไดด้ าเนินการวเิคราะหข์อ้มลูตามล าดบั ดงันี้ 
  1. วเิคราะหข์อ้มลูจากคะแนนที่ผู้เรยีนได้จากการทดสอบระหว่างได้รบัการฝึก ด้วยแบบ

ฝึกการออกเสียงพยญัชนะต้นเดี่ยวและสระไทยที่เป็นปญัหาส าหรับผู้เรียนชาวญี่ปุ่นเพื่อหา

ประสทิธภิาพตวัแรก(E1) ซึง่ไดผ้ลการวเิคราะหด์งันี้  

 

ตาราง 5 แสดงคะแนนทีไ่ดจ้ากการท าแบบทดสอบระหวา่งไดร้บัการฝึกดว้ยแบบฝึกการออกเสยีง 

      พยญัชนะตน้เดีย่ว และสระไทยทีเ่ป็นปญัหาส าหรบัผูเ้รยีนชาวญี่ปุน่ จ านวน 7 ชุด  

      ของกลุ่มตวัอยา่ง 10 คน 

 

คนที ่ แบบฝึก
ชุดที ่1 
คะแนน
เตม็ 
(15) 

แบบฝึก
ชุดที ่2 
คะแนน
เตม็ 
(15) 

แบบฝึก
ชุดที ่3 
คะแนน
เตม็ 
(15) 

แบบฝึก
ชุดที ่4 
คะแนน
เตม็ 
(15) 

แบบฝึก
ชุดที ่5 
คะแนน
เตม็ 
(15) 

แบบฝึก
ชุดที ่6 
คะแนน
เตม็ 
(15) 

แบบฝึก
ชุดที ่7 
คะแนน
เตม็ 
(15) 

1 13 12 13 14 13 13 12 
2 11 11 14 12 13 13 14 
3 11 15 15 15 15 15 15 
4 12 15 14 15 15 14 15 
5 13 13 13 14 15 15 15 
6 14 15 11 14 14 13 14 
7 15 14 14 14 14 15 13 
8 14 14 13 15 13 15 13 
9 13 15 13 13 15 14 14 
10 9 11 13 13 14 15 13 
∑x 125 135 133 139 141 142 138 
E1 83.33 90.00 88.66 92.66 94.00 94.66 92.00 

ค่าเฉลีย่ของ E1 รวม 7 ชุด = 90.75 
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  จากตาราง 5 พบวา่ ผลคะแนนจากการทดสอบระหวา่งได้รบัการฝึกด้วยแบบฝึกการออก

เสยีงพยญัชนะต้นเดี่ยว และสระไทยที่เป็นปญัหาส าหรบัผู้เรียนชาวญี่ปุ่น คดิเป็นร้อยละ 83.33– 

94.66 ซึง่มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 90.75 ผ่านเกณฑ์ประสทิธภิาพตวัแรกที่ก าหนดไว้ (E1 = 80) โดยมคี่า

ประสทิธภิาพรอ้ยละตามล าดบัต่อไปนี้  

  แบบฝึกชุดที ่1 การออกเสยีงพยญัชนะตน้ /ป/ และ /พ/    ประสทิธภิาพรอ้ยละ  83.33 

  แบบฝึกชุดที ่2 การออกเสยีงพยญัชนะตน้ /ต/ และ /ท/    ประสทิธภิาพรอ้ยละ  90.00 

  แบบฝึกชุดที ่3 การออกเสยีง /ง/      ประสทิธภิาพรอ้ยละ  88.66 

  แบบฝึกชุดที ่4 การออกเสยีงสระ /ออื/      ประสทิธภิาพรอ้ยละ  92.66 

  แบบฝึกชุดที ่5 การออกเสยีงสระ /เออ/      ประสทิธภิาพรอ้ยละ  94.00 

  แบบฝึกชุดที ่6 การออกเสยีงสระ /ออ/      ประสทิธภิาพรอ้ยละ  94.66 

  แบบฝึกชุดที ่7 การออกเสยีงสระ /เออื/      ประสทิธภิาพรอ้ยละ  92.00 

  จากค่าประสทิธภิาพขา้งตน้ แสดงใหเ้หน็วา่ประสทิธภิาพของแบบฝึกทัง้ 7 ชุด ผ่านเกณฑ์

มาตรฐานทีก่ าหนดไว ้(E1 = 80) 
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  2. วเิคราะห์ขอ้มูลจากคะแนนที่ผู้เรยีนได้จากการทดสอบหลงัได้รบัการฝึกด้วยแบบฝึก

การออกเสียงพยัญชนะต้นเดี่ยวและสระไทยที่เ ป็นปญัหาส าหรับผู้เรียนชาวญี่ ปุ่นเพื่อหา

ประสทิธภิาพตวัหลงั (E2) ซึง่ไดผ้ลการวเิคราะหด์งันี้ 

 

ตาราง 6 แสดงคะแนนทีไ่ดจ้ากการท าแบบทดสอบหลงัไดร้บัการฝึกดว้ยแบบฝึกการออกเสยีง 

      พยญัชนะตน้เดีย่ว และสระไทยทีเ่ป็นปญัหาส าหรบัผูเ้รยีนชาวญี่ปุน่ จ านวน 7 ชุด ของกลุ่ม   

      ตวัอยา่ง 10 คน 

 

คนที ่ แบบฝึก
ชุดที ่1 
คะแนน
เตม็ 
(10) 

แบบฝึก
ชุดที ่2 
คะแนน
เตม็ 
(10) 

แบบฝึก
ชุดที ่3 
คะแนน
เตม็ 
(10) 

แบบฝึก
ชุดที ่4 
คะแนน
เตม็ 
(10) 

แบบฝึก
ชุดที ่5 
คะแนน
เตม็ 
(10) 

แบบฝึก
ชุดที ่6 
คะแนน
เตม็ 
(10) 

แบบฝึก
ชุดที ่7 
คะแนน
เตม็ 
(10) 

1 9 9 10 10 9 9 8 
2 8 7 9 10 9 10 9 
3 9 10 9 10 10 9 10 
4 9 8 10 10 9 10 9 
5 10 9 8 8 8 9 10 
6 8 9 9 9 10 9 9 
7 10 10 9 9 9 10 9 
8 10 10 8 9 8 10 9 
9 8 8 9 9 9 8 8 
10 9 8 8 8 9 9 7 
∑f 90 88 89 92 90 93 88 
E2 90.00 88.00 89.00 92.00 90.00 93.00 88.00 

ค่าเฉลีย่ของ E2 รวม 7 ชุด = 90.00 
 

  จากตาราง 6 พบวา่ ผลคะแนนจากการทดสอบหลงัไดร้บัการฝึกดว้ยแบบฝึกการออกเสยีง

พยญัชนะตน้เดีย่ว และสระไทยทีเ่ป็นปญัหาส าหรบัผูเ้รยีนชาวญี่ปุ่น คดิเป็นร้อยละ 88.00 – 93.00 

ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 90.00 ผ่านเกณฑ์ประสทิธิภาพตวัหลงัที่ก าหนดไว้ (E2 = 80) โดยมีค่า

ประสทิธภิาพรอ้ยละตามล าดบัต่อไปนี้  
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  แบบฝึกชุดที ่1 การออกเสยีงพยญัชนะตน้ /ป/ และ /พ/    ประสทิธภิาพรอ้ยละ  90.00 

  แบบฝึกชุดที ่2 การออกเสยีงพยญัชนะตน้ /ต/ และ /ท/    ประสทิธภิาพรอ้ยละ  88.00 

  แบบฝึกชุดที ่3 การออกเสยีงพยญัชนะตน้ /ง/     ประสทิธภิาพรอ้ยละ  89.00 

  แบบฝึกชุดที ่4 การออกเสยีงสระ /ออื/      ประสทิธภิาพรอ้ยละ  92.00 

  แบบฝึกชุดที ่5 การออกเสยีงสระ /เออ/      ประสทิธภิาพรอ้ยละ  90.00 

  แบบฝึกชุดที ่6 การออกเสยีงสระ /ออ/      ประสทิธภิาพรอ้ยละ  93.00 

  แบบฝึกชุดที ่7 การออกเสยีงสระ /เออื/      ประสทิธภิาพรอ้ยละ  88.00 

  จากค่าประสทิธภิาพขา้งตน้ แสดงใหเ้หน็วา่ประสทิธภิาพของแบบฝึกทัง้ 7 ชุด ผ่านเกณฑ์

มาตรฐานทีก่ าหนดไว ้(E2 = 80) 

 
  3. วเิคราะหห์าค่าประสทิธภิาพของแบบฝึกการออกเสยีงพยญัชนะตน้เดีย่ว และสระไทยที่

เป็นปญัหาส าหรบัผูเ้รยีนชาวญี่ปุน่ ตามเกณฑท์ีก่ าหนด  (E1/E2=80/80) ซึง่ไดผ้ลการวเิคราะหด์งันี้ 
 
ตาราง 7 แสดงค่าประสทิธภิาพของแบบฝึกการออกเสยีงพยญัชนะตน้เดีย่ว และสระไทยทีเ่ป็น  
     ปญัหาส าหรบัผูเ้รยีนชาวญี่ปุน่ จ านวน 7 ชุด 
 
แบบฝึกชุดที ่ ชื่อแบบฝึก E1 E2 

1 การออกเสยีงพยญัชนะตน้ /ป/ และ /พ/   83.33  

2 การออกเสยีงพยญัชนะตน้ /ต/ และ /ท/    90.00  

3 การออกเสยีงพยญัชนะตน้ /ง/  88.66  

4 การออกเสยีงสระ /ออื/ 92.66  

5 การออกเสยีงสระ /เออ/ 94.00  

6 การออกเสยีงสระ /ออ/ 94.66  

7 การออกเสยีงสระ /เออื/ 92.00  

 รวมเฉลีย่ 90.75 90.00 

 
  จากตาราง 7 แสดงใหเ้หน็วา่แบบฝึกการออกเสยีงพยญัชนะต้นเดี่ยว และสระไทยที่เป็น

ปญัหาส าหรบัผูเ้รยีนชาวญี่ปุน่ทีส่รา้งขึน้มปีระสทิธภิาพ E1/E2 =  80/80 ดงันี้ 
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  แบบฝึกชุดที ่1 E1/E2  คอื 83.33/90.00 เป็นไปตามเกณฑท์ีต่ ัง้ไว ้80/80   

  แบบฝึกชุดที ่2 E1/E2  คอื 90.00/88.00 เป็นไปตามเกณฑท์ีต่ ัง้ไว ้80/80 

  แบบฝึกชุดที ่3 E1/E2  คอื 88.66/89.00 เป็นไปตามเกณฑท์ีต่ ัง้ไว ้80/80 

  แบบฝึกชุดที ่4 E1/E2  คอื 92.66/92.00 เป็นไปตามเกณฑท์ีต่ ัง้ไว ้80/80 

  แบบฝึกชุดที ่5 E1/E2  คอื 94.00/90.00 เป็นไปตามเกณฑท์ีต่ ัง้ไว ้80/80 

  แบบฝึกชุดที ่6 E1/E2  คอื 94.66/93.00 เป็นไปตามเกณฑท์ีต่ ัง้ไว ้80/80 

  แบบฝึกชุดที ่7 E1/E2  คอื 92.00/88.00 เป็นไปตามเกณฑท์ีต่ ัง้ไว ้80/80 

  โดยมคี่าเฉลี่ยประสทิธภิาพทัง้ 7 ชุด คอื E1/E2 =  90.75/90.00  ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์

มาตรฐาน 80/80 ทีก่ าหนดไว ้ 

  ค่าประสทิธภิาพขา้งตน้ แสดงวา่ แบบฝึกการออกเสยีงพยญัชนะต้นเดี่ยว และสระไทยที่

เป็นปญัหาส าหรบัผูเ้รยีนชาวญี่ปุ่น มปีระสทิธภิาพตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ท าให้ผู้เรยีนมทีกัษะใน

การออกเสียงได้ถูกต้องมากขึ้น และได้พฒันาทกัษะการฟงัและการอ่าน รวมทัง้เพิ่มพูนความรู้

ทางดา้นวงศพัทใ์หแ้ก่ผูเ้รยีนมากขึน้ สามารถน าไปใชเ้ป็นสื่อประกอบการเรยีนการสอนได ้ 

 

  4. ศกึษาความกา้วหน้าของผูเ้รยีนทีไ่ดร้บัการฝึกโดยใชแ้บบฝึกการออกเสยีงพยญัชนะตน้

เดี่ยว และสระไทยที่เป็นปญัหาส าหรบัผู้เรยีนชาวญี่ปุ่นทัง้ 7 ชุด โดยเปรยีบเทยีบผลการทดสอบ

ก่อนและหลงัการใชแ้บบฝึก โดยใชส้ถติ ิt –test แบบ Dependent ซึง่ผลปรากฏดงัตารางต่อไปนี้  
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ตาราง 8 แสดงคะแนนเปรยีบเทยีบการทดสอบวดัความกา้วหน้าก่อนและหลงัการใช้แบบฝึกการ 

     ออกเสยีงพยญัชนะตน้เดีย่ว และสระไทยทีเ่ป็นปญัหาส าหรบัผูเ้รยีนชาวญี่ปุน่ ทัง้ 7 ชุด  

 

คนที ่

N = 10 

คะแนนการทดสอบ  

d 

 

d2 

 

t 
ก่อนฝึก 

(คะแนนเตม็ 35)  
หลงัฝึก 

(คะแนนเตม็ 35) 
1 19 32 13 169  

t = 7.16 
2 22 34 12 144 

3 26 32 6 36 

4 24 27 3 9 

5 27 33 6 36 

6 26 32 6 36 

7 17 30 13 169 

8 26 32 6 36 

9 19 33 14 196 

10 18 29 11 121 

รวม 224 314 ∑d= 90 ∑d2=952 

     

*มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 

 

  จากตาราง 8 ค่า t = 7.16 แสดงวา่ ภายหลงัการไดร้บัการฝึกดว้ยแบบฝึกการออกเสยีงพยญัชนะ

ตน้เดีย่ว และสระไทยทีเ่ป็นปญัหาส าหรบัผูเ้รยีนชาวญี่ปุน่ ผูเ้รยีนมคีวามรูค้วามเขา้ใจในการออก

เสยีงพยญัชนะตน้เดีย่วและสระดงักล่าวสงูกวา่ก่อนเรยีนอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01  

สามารถสรุปไดว้า่ การใชแ้บบฝึกการออกเสยีงพยญัชนะตน้เดีย่ว และสระไทยทีเ่ป็นปญัหาส าหรบั

ผูเ้รยีนชาวญี่ปุน่ ท าใหผู้เ้รยีนมคีวามกา้วหน้าทางดา้นการออกเสยีงค าไดถู้กตอ้งมากขึน้อยา่งมี

นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
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บทท่ี 5 

สรปุ  อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

  จากการศกึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง ผูว้จิยัไดด้ าเนินการสรา้งแบบฝึกการออก

เสยีงพยญัชนะตน้เดีย่วและสระไทยทีเ่ป็นปญัหาส าหรบัผูเ้รยีนชาวญี่ปุน่ เพื่อแกไ้ขขอ้บกพร่องใน

การออกเสยีงพยญัชนะและสระในภาษาไทยของผูเ้รยีนชาวญี่ปุน่โดยมเีนื้อหาของแบบฝึกรวม 7 ชุด  

   เมื่อผู้วจิยัสร้างเครื่องมอืแล้วจงึได้น าเสนอเครื่องมอืแก่ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน เพื่อ

ประเมนิประสทิธภิาพของแบบฝึก โดยผูเ้ชีย่วชาญไดต้รวจสอบและให้ค าแนะน าเพื่อน าไปปรบัปรุง

แก้ไข และน าแบบฝึกไปทดลองกบักลุ่มย่อยที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจ านวน 3 คน เพื่อรวบรวม

ขอ้บกพร่องมาปรบัปรุงแกไ้ข หลงัจากนัน้ผูว้จิยัน าแบบฝึกทีไ่ด้รบัการปรบัปรุงแก้ไขแล้วไปทดลอง

กบักลุ่มตวัอยา่งทีเ่ป็นผูเ้รยีนชาวญี่ปุน่ซึง่เรยีนภาษาไทยอยู่ที่โรงเรยีนภาษาภาษร จ านวน 10 คน 

จากนัน้เกบ็รวบรวมขอ้มูลจากการทดสอบมาวเิคราะห์เพื่อหาประสทิธภิาพแบบฝึกตามเกณฑ์ที่

ก าหนด 80/80 และศกึษาความกา้วหน้าทางการเรยีนหลงัใชแ้บบฝึก ดงัทีผู่ว้จิยัจะกล่าวต่อไปในการ

สรุปผลการวจิยั พรอ้มทัง้อภปิรายผล และขอ้เสนอแนะ ดงัต่อไปนี้ 

 

ความมุง่หมายของการศึกษาวิจยั 
   1. เพื่อสร้างแบบฝึกการออกเสยีงพยญัชนะต้นเดี่ยว และสระไทยที่เป็นปญัหาส าหรบั

ผูเ้รยีนชาวญี่ปุน่ 

   2. เพื่อหาประสทิธภิาพของแบบฝึกการออกเสยีงพยญัชนะต้นเดี่ยว และสระไทยที่เป็น

ปญัหาส าหรบัผูเ้รยีนชาวญี่ปุน่ตามเกณฑม์าตรฐาน 80/80 

 

ความส าคญัของการวิจยั 
  ผลการศกึษาทดลองครัง้นี้ท าใหไ้ด้แบบฝึกการออกเสยีงพยญัชนะตน้เดีย่ว และสระไทยที่

เป็นปญัหาส าหรบัผูเ้รยีนชาวญี่ปุน่ทีม่ปีระสทิธภิาพตามเกณฑม์าตรฐาน 80/80 และเหน็พฒันาการ

ในการออกเสยีงทีเ่ป็นปญัหาของผูเ้รยีน มปีระโยชน์ต่อครผููส้อนซึง่สามารถน าไปช่วยแก้ปญัหาและ

เสรมิสรา้งทกัษะการออกเสยีงพยญัชนะตน้เดีย่ว และสระไทยที่เป็นปญัหาส าหรบัผู้เรยีนชาวญี่ปุ่น 

อกีทัง้ยงัเป็นแนวทางในการสรา้งแบบฝึกหรอืการวจิยัเพื่อแก้ไขปญัหาขอ้บกพร่องในการอ่านออก

เสยีงพยญัชนะตนัและสระของผูเ้รยีนชาวต่างชาตใินกลุ่มอื่นๆ ต่อไป 
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เครื่องมอืท่ีใช้ในการวิจยั 
  1. แบบฝึกการออกเสียงพยญัชนะต้นเดี่ยวและสระไทยที่เป็นปญัหาส าหรบัชาวญี่ปุ่น 

จ านวน 7 ชุด ไดแ้ก่ 
แบบฝึกชุดที ่1 การออกเสยีงพยญัชนะตน้ /ป/ และ /พ/    

แบบฝึกชุดที ่2 การออกเสยีงพยญัชนะตน้ /ต/ และ /ท/     

แบบฝึกชุดที ่3 การออกเสยีงพยญัชนะตน้ /ง/    

แบบฝึกชุดที ่4 การออกเสยีงสระ /ออื/    

แบบฝึกชุดที ่5 การออกเสยีงสระ /เออ/    

แบบฝึกชุดที ่6 การออกเสยีงสระ /ออ/    

แบบฝึกชุดที ่7 การออกเสยีงสระ /เออื/    

   2. แบบฝึกหดัทา้ยแบบฝึกในแต่ละชุด  

   3. แบบทดสอบก่อนฝึก – หลงัฝึก 

   4. แบบประเมนิคุณภาพของแบบฝึกโดยผูเ้ชีย่วชาญ 

 

วิธีด าเนินการวิจยั 
   ในการศกึษาวจิยัครัง้นี้ ผูว้จิยัไดด้ าเนินการตามขัน้ตอน ดงัต่อไปนี้ 

  ขัน้ตอนท่ี 1 รวบรวมและศึกษาข้อมลู 

  1. ศกึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง ไดแ้ก่ เอกสารเกีย่วกบัเรื่องการสร้างแบบ

ฝึก เรื่องเสยีงพยญัชนะและสระในภาษาไทยและภาษาญี่ปุ่น และการออกเสยีงภาษาไทยของชาว

ญี่ปุน่ 

  2. รวมรวบขอ้มลูการเอกสารและงานวจิยัเพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการด าเนินการวจิยั 

   ข ัน้ตอนท่ี 2 สร้างเครื่องมือและทดลองกบักลุ่มตวัอย่าง 

  1. สรา้งแบบฝึกการออกเสยีงพยญัชนะตน้เดีย่วและสระไทยทีเ่ป็นปญัหา จ านวน  

7 ชุด 

  2. น าเครื่องมือไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเนื้อหา ภาษา 
รปูแบบ ความถูกตอ้งเหมาะสม  
  3. น าเครื่องมือที่ได้ตรวจสอบจากอาจารยท์ี่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน มา
ปรบัปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะแลว้น าไปทดลองใชก้บัผูเ้รยีนชาวญี่ปุน่ทีม่ลีกัษณะใกล้เคยีงกบักลุ่ม
ตวัอยา่งจ านวน 3 คน 
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  4. น ามาทดลองใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นผู้เรียนชาวญี่ปุ่นที่ก าลังเรียน
ภาษาไทยอยูท่ีโ่รงเรยีนภาษาภาษร จ านวน 10 คน โดยคดัเลอืกเฉพาะผู้เรยีนที่มคีวามบกพร่องใน
การอ่านออกเสยีงพยญัชนะต้นและสระที่มปีญัหาและสามารถเขา้ร่วมกจิกรรมได้ตลอดระยะเวลา
การทดลอง โดยก าหนดระยะเวลาที่ใช้ในการทดลอง ตัง้แต่ เดอืน ธนัวาคม พ.ศ. 2556 ถึง เดอืน
มกราคม พ.ศ. 2557 เป็นเวลา 4 สปัดาห ์สปัดาหล์ะ 2 วนั วนัละ 60 นาท ี
   ข ัน้ตอนท่ี 3 การวิเคราะหข้์อมลู 

  1. ศกึษาประสทิธภิาพของแบบฝึกการออกเสยีงพยญัชนะต้นเดี่ยว และสระไทยที่
เป็นปญัหาส าหรบัผูเ้รยีนชาวญี่ปุน่ ตามเกณฑท์ีก่ าหนดไวค้อื E1/E2 =  80/80  

2. ศกึษาความกา้วหน้าของผูเ้รยีนทีไ่ดร้บัการฝึกดว้ยแบบฝึกการออกเสยีง 
พยญัชนะต้นเดี่ยว และสระไทยที่เป็นปญัหาส าหรับผู้เรียนชาวญี่ปุ่น โดยใช้  t–test แบบ 
Dependent 
 

สรปุผลการวิจยั 
  จากการทีผู่ว้จิยัไดส้รา้งแบบฝึกการออกเสยีงพยญัชนะตน้เดีย่ว และสระไทยที่เป็นปญัหา

ส าหรบัผู้เรยีนชาวญี่ปุ่น เพื่อฝึกทกัษะการออกเสยีงค าที่มพียญัชนะต้นเดี่ยว /ป/ /พ/ /ต/ /ท/ /ง/  

และสระ /ออื/ สระ /เออ/ สระ /ออ/ สระ /เออื/ ให้กบัผู้เรยีนชาวญี่ปุ่นที่มปีญัหาในการออกเสยีง

พยญัชนะตน้และสระดงักล่าวใหส้ามารถออกเสยีงได้ถูกต้องและชดัเจน ซึ่งผู้วจิยัได้ท าการทดลอง

ตามกระบวนการในการหาประสทิธภิาพแบบฝึกและ น าขอ้มลูมาวเิคราะห ์ปรากฏผลการวจิยัดงันี้  

  1. ไดแ้บบฝึกการออกเสยีงพยญัชนะตน้เดีย่ว และสระไทยทีเ่ป็นปญัหาส าหรบัผู้เรยีนชาว

ญี่ปุ่น 7 ชุด การน าเสนอเนื้อหาแต่ละชุดประกอบด้วยค าอธบิายการใช้แบบฝึก ค าศพัท์ที่มเีสยีง

พยญัชนะตน้เดีย่ว และค าศพัทท์ีป่ระสมสระทีจ่ะใช้ฝึกการออกเสยีงแต่ละชุด สื่อการเรยีนการสอน

ส าหรบัคร ูภาพประกอบ บตัรค า และแบบทดสอบก่อนเรยีนและหลงัเรยีน 

  2. แบบฝึกการออกเสยีงพยญัชนะต้นเดี่ยว และสระไทยที่เป็นปญัหาส าหรบัผู้เรยีนชาว

ญี่ปุน่มปีระสทิธภิาพ 90.75/ 90.00  ซึง่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานทีก่ าหนด โดยประสทิธภิาพของ

แบบฝึกทัง้ 7 ชุดอยู่ระหว่าง 83.33– 94.66 / 88.00 – 93.00 (E1/E2) ซึ่งมคี่าประสิทธภิาพตวัแรก 

(E1) เฉลี่ยเป็น 90.75 และประสิทธิภาพตวัหลงั (E2) เป็น 90.00  โดย มปีระสทิธิภาพของ E1 

มากกว่าประสิทธิภาพของ E2  เนื่องจากระหว่างการใช้แบบฝึก คะแนนประสิทธิภาพของ

กระบวนการนัน้เป็นการวดัในชัน้เรยีนหลงัจากทีเ่รยีนเนื้อหาในบทเรยีนเสรจ็ อกีทัง้มทีศันคตทิี่ดต่ีอ

ผูส้อน ประกอบกบัเนื้อหาในแบบฝึกมรีปูภาพประกอบทีด่งึดดูความสนใจ ผู้เรยีนจงึตัง้ใจฝึกและให้

ความร่วมมือเป็นอย่างดี แม้ว่าคะแนนประสิทธิภาพระหว่างการฝึกมีค่ามากกว่าคะแนน
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ประสทิธภิาพของผลลพัธแ์ต่ประสทิธภิาพของแบบฝึกการออกเสยีงพยญัชนะต้นเดี่ยว และสระไทย

ทีเ่ป็นปญัหาส าหรบัผูเ้รยีนชาวญี่ปุน่ชุดนี้กย็งัคงเป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน 80/80 ทีต่ ัง้ไว ้

  แสดงวา่แบบฝึกการออกเสยีงพยญัชนะต้นเดี่ยว และสระไทยที่เป็นปญัหาส าหรบัผู้เรยีน

ชาวญี่ปุน่ มปีระสทิธภิาพเพยีงพอทีจ่ะน าไปใชเ้ป็นแบบฝึกการออกเสยีงประกอบการเรยีนการสอน

ส าหรบัชาวญี่ปุน่ได ้ 

  3. เมื่อผูเ้รยีนไดร้บัการฝึกดว้ยแบบฝึกการออกเสยีงพยญัชนะตน้เดีย่ว และสระไทยที่เป็น

ปญัหาส าหรบัผูเ้รยีนชาวญี่ปุน่ ทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้ ท าใหผู้เ้รยีนมทีกัษะในการออกเสยีงหลงัใช้แบบฝึก

สงูกวา่ก่อนใชแ้บบฝึกอย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั .01 แสดงว่า การใช้แบบฝึกการออกเสยีง

พยญัชนะตน้เดีย่ว และสระไทยทีเ่ป็นปญัหาส าหรบัผูเ้รยีนชาวญี่ปุน่ในการฝึกการออกเสยีง สามารถ

แกป้ญัหาในการออกเสยีงพยญัชนะต้นเดี่ยวและสระไทย ท าให้ผู้เรยีนชาวญี่ปุ่นสามารถออกเสยีง

พยญัชนะตน้และสระเหล่านี้ไดถู้กตอ้ง ชดัเจน และเป็นการเพิม่วงศพัทใ์หแ้ก่ผูเ้รยีนมากขึน้ดว้ย  

 

อภิปรายผล 

  จากการวจิยัแบบฝึกการออกเสยีงพยญัชนะต้นเดี่ยว และสระไทยที่เป็นปญัหาส าหรบั

ผูเ้รยีนชาวญี่ปุน่ ผูว้จิยัไดน้ าผลการวเิคราะหข์อ้มลูมาอภปิรายผลดงันี้  

  1. ค่าประสทิธภิาพของแบบฝึกแต่ละชุดของแบบฝึกการออกเสยีงพยญัชนะต้นเดี่ยว และ

สระไทยทีเ่ป็นปญัหาส าหรบัผูเ้รยีนชาวญี่ปุน่ ผ่านเกณฑป์ระสทิธภิาพตวัแรกทีก่ าหนดไว้ (E1 = 80) 

โดยแบบฝึกชุดที ่6 การออกเสยีงสระ /ออ/ ไดค้่าประสทิธภิาพมากทีสุ่ด คอื รอ้ยละ  94.66 และ 

แบบฝึกชุดที่ 1 การออกเสยีงพยญัชนะต้น /ป/ และ /พ/ ได้ค่าประสทิธภิาพน้อยที่สุด คอื ร้อยละ  

83.33 

  จากค่าประสทิธภิาพทัง้หมด 7 ชุดคิดเป็นร้อยละ 83.33 – 94.66 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์

ประสทิธภิาพตวัแรกที่ก าหนดไว้ (E1 = 80) แสดงว่าแบบฝึกมปีระสทิธภิาพ ท าให้ผู้เรยีนเกดิการ

พฒันาตามวตัถุประสงค ์ทัง้นี้เนื่องมาจากผูว้จิยัศกึษาเอกสาร และงานวจิยัที่เกี่ยวขอ้งกบัพยญัชนะ

ตน้เดีย่วและสระไทย และไดร้บัการประเมนิประสทิธภิาพจากผูเ้ชีย่วชาญ 3 ท่าน โดยผูเ้ชีย่วชาญให้

ค าแนะน าดา้นเนื้อหา ภาษา และรปูแบบ ผูว้จิยัน าไปปรบัปรุงแกไ้ข จากนัน้ไดน้ าไปทดลองกบักลุ่ม

ย่อยที่ไม่ใช่กบักลุ่มตวัอย่าง โดยการให้ฝึกแบบฝึกดงักล่าว และท าแบบทดสอบ ผู้วจิยัสมัภาษณ์

ด้านเนื้อหา ภาษา และรูปแบบ และรวบรวมข้อบกพร่องน าไปปรบัปรุงแก้ไขให้แบบฝึกมี

ประสทิธภิาพ แลว้จงึน าไปท าการทดลองจรงิกบักลุ่มตวัอยา่งจ านวน 10 คน และกลุ่มตวัอย่างได้ให้
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ความร่วมมอืเป็นอยา่งด ีส่งผลใหก้ารจดักจิกรรมการเรยีนรูด้ าเนินไปอย่างราบรื่น ส่งผลให้แบบฝึก

ทุกชุดผ่านเกณฑป์ระสทิธภิาพตวัแรกตามทีก่ าหนดไว ้(E1 = 80)  

  อยา่งไรกต็ามพบวา่ค่าประสทิธภิาพรอ้ยละของแบบฝึกแต่ละชุดมคีวามแตกต่างกนั แบบ

ฝึกที่มคี่าประสทิธภิาพร้อยละสูงที่สุด E1 = 94.66 คือ แบบฝึกชุดที่ 6 การออกเสยีงสระ /ออ/ 

เนื่องจากเป็นสระที่ออกเสยีงง่ายที่สุดเมื่อเปรยีบเทยีบกบัแบบฝึกการออกเสยีงสระไทยทัง้ 4 ชุด 

โดยสงัเกตไดจ้ากการท ากจิกรรม ส่วนบทเรยีนที่มคี่าประสทิธภิาพร้อยละต ่าที่สุด E1 = 83.33 คอื 

แบบฝึกชุดที ่1 การออกเสยีงพยญัชนะต้น /ป/ และ /พ/ เนื่องจากผู้เรยีนยงัสบัสนในการออกเสยีง

พยญัชนะต้นดงักล่าว ต้องเพิม่เวลาในการฝึกฝนเพื่อให้ผู้เรยีนได้ฝึกออกเสยีงซ ้าๆ จนเคยชนิกบั

การขยบัปากและการเปล่งเสยีงออกจากล าคอ ถึงแม้ว่าแบบฝึกชุดที่ 1 นัน้จะได้ค่าประสทิธภิาพ

น้อยกวา่ในบรรดาแบบฝึกทัง้หมด แต่กส็ามารถผ่านเกณฑท์ีก่ าหนดไว ้ 

  2. ผลการวเิคราะห์ข้อมูลจากคะแนนที่ผู้เรยีนได้จากการทดสอบหลงัได้รบัการฝึกด้วย

แบบฝึกการออกเสยีงพยญัชนะต้นเดี่ยว และสระไทยที่เป็นปญัหาส าหรบัผู้เรยีนชาวญี่ปุ่นเพื่อหา

ประสทิธภิาพตวัหลงั (E2= 80) จากค่าประสทิธภิาพทัง้หมด 7 ชุด คดิเป็นร้อยละ 88.00 – 93.00 

แสดงว่าการทดสอบหลงัได้รบัการฝึกด้วยแบบฝึกการออกเสยีงพยญัชนะต้นเดี่ยว และสระไทยที่

เป็นปญัหาส าหรบัผูเ้รยีนชาวญี่ปุน่ผ่านเกณฑม์าตรฐานทีต่ ัง้ไว ้

  ค่าประสทิธภิาพของแบบฝึกแต่ละชุดมคีวามแตกต่างกนั แบบฝึกที่มคี่าประสทิธภิาพมาก

ทีสุ่ดคอืแบบฝึกชุดที ่6 การออกเสยีงสระ /ออ/ มคี่าประสทิธภิาพมากทีสุ่ดคอื 93.00 แบบฝึกชุดที่ 4 

การออกเสยีงสระ /ออื/ มคี่าประสทิธภิาพรอ้ยละ 92.00 แบบฝึกชุดที ่5 การออกเสยีงสระ /เออ/ และ 

แบบฝึกชุดที ่1 การออกเสยีงพยญัชนะตน้ /ป/และ/พ/ มคี่าประสทิธภิาพรอ้ยละ 90.00 แบบฝึกชุดที ่

3 การออกเสยีงพยญัชนะตน้ /ง/ มคี่าประสทิธภิาพรอ้ยละ 89.00 แบบฝึกชุดที ่7 การออกเสยีงสระ  

/เออื/และแบบฝึกชุดที ่2 การออกเสยีงพยญัชนะตน้ /ต/ และ /ท/ มคี่าประสทิธภิาพน้อยทีสุ่ดคอื รอ้ย

ละ  88.00 ซึง่สาเหตุมดีงันี้ 

2.1 ผูเ้รยีนสามารถท าคะแนนแบบฝึกการออกเสยีงสระ ออ มคี่าประสทิธภิาพมาก 

ทีสุ่ด คอื รอ้ยละ 93.00 เนื่องจากเป็นสระที่ออกเสยีงง่ายที่สุดเมื่อเปรยีบเทยีบกบัแบบฝึกการออก

เสยีงสระไทยทัง้ 4 ชุด จะสงัเกตได้ว่าคะแนนจากการฝึกระหว่างเรยีน และการฝึกหลงัเรยีน ของ

แบบฝึกชุดที ่6 การออกเสยีงสระ ออ มคีะแนนสูงที่สุด แม้ในภาษาญี่ปุ่นจะไม่มสีระ ออ แต่มเีสยีง 

/o/ (โอะ) และเสยีง /a/ (อะ) สามารถออกเสยีง /o/ + /a/ (โอะ + อะ) ผสมกนัแลว้ลากเสยีงใหย้าวขึน้ 

หรอือกีวธิหีนึ่งกค็อืใชว้ธิอีธบิายวา่ การออกเสยีงสระ /ออ/ ใชอ้วยัวะดา้นในของปากในการออกเสยีง 
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อา้ปากใหก้วา้งเลก็น้อย กดลิน้ลงต ่าและดงึลิน้เขา้ไปดา้นในปาก พรอ้มทัง้ผูส้อนท าใหด้เูป็นตวัอย่าง 

ซึง่ผูเ้รยีนกจ็ะสามารถออกเสยีงสระ /ออ/ ไดง้่ายขึน้  

2.2 แบบฝึกทีม่ปีระสทิธภิาพผ่านเกณฑร์องลงมา คอื แบบฝึกชุดที ่4 การออกเสยีง 

สระ /ออื/ ซึง่มปีระสทิธภิาพรอ้ยละ 92.00 เนื่องมาจากเสยีงสระ /ออื/ มวีธิกีารอยู่ที่การขยบัรูปปาก 

แค่เพยีงเหยยีดรมิฝีปากคล้ายกบัการยิม้หรอืขยบัรูปปากให้เป็นสระ /อ/ิ หงายขึน้ พร้อมกบัออก

เสยีง /u/ (อุ) ซึง่มใีนภาษาญี่ปุน่ และลากเสยีงให้ยาวจงึไม่ยากนักในการฝึกออกเสยีงสระ /ออื/ ให้

ถูกต้องชดัเจน นอกจากนัน้ผู้สอนให้ผู้เรยีนดูที่ปาก หรอืวาดรูปปากบนกระดานเพื่อให้เหน็ภาพ

ชดัเจนและเลยีนแบบไดง้่ายขึน้  

2.3 แบบฝึกชุดที ่5 การออกเสยีงสระ เออ และ แบบฝึกชุดที ่1 การออกเสยีง 

พยญัชนะตน้ /ป/ และ /พ/ มคี่าประสทิธภิาพรอ้ยละ 90.00 เท่ากนั แบบฝึกชุดที ่5 การออกเสยีงสระ 

เออ นัน้ การออกเสยีงจะคลา้ยสระ ออื การออกเสยีงสระ ออื ต้องเหยยีดรมิฝีปากบนคล้ายกบัการ

ยิม้ แต่การออกเสยีงสระ เออ ตอ้งเหยยีดรมิฝีปากล่างมาด้านหน้าเลก็น้อย ซึ่งส าหรบัชาวญี่ปุ่นนัน้

ค่อนขา้งยาก แต่เมื่อฝึกขยบัปากซ ้าๆ มกีารฝึกหดัอยา่งต่อเนื่องกช็่วยใหอ้อกเสยีงได้คล่องขึน้ ส่วน

แบบฝึกชุดที ่1 การออกเสยีงพยญัชนะตน้ /ป/ และ /พ/ ที่ได้ค่าประสทิธภิาพร้อยละ 90.00 เท่ากนั 

เหตุผลมาจากพยญัชนะ /ป/ และ  /พ/ มตี าแหน่งทีเ่กดิจากรมิฝีปากเหมอืนกนั แตกต่างกนัทีเ่สยีง  

/ป/ เป็นเสยีงไม่มลีม แต่เสียง /พ/ เป็นเสยีงมลีม ช่วงแรกของการฝึกผู้เรยีนบอกว่า ทัง้สองเสยีง

เหมอืนกนั ไม่มคีวามแตกต่างกนั แต่เมื่อใหล้องฝึกโดยใชม้อืองัทีป่าก ผูเ้รยีนจงึพบว่าการออกเสยีง

ของพยญัชนะตน้ทัง้สองแตกต่างกนั เมื่อผูเ้รยีนเรยีนรูถ้งึความแตกต่างแลว้ ท าใหฝึ้กออกเสยีงได้ไม่

ยากนกั 

2.4 แบบฝึกชุดที ่3 การออกเสยีงพยญัชนะตน้ /ง/ มคี่าประสทิธภิาพรอ้ยละ  89.00  

แมใ้นภาษาญี่ปุน่จะไม่มกีารใชเ้สยีง ん(ng) เป็นพยญัชนะต้นแต่สามารถน าเสยีงนี้มาช่วยในการ

ฝึกออกเสยีงได้ โดยใช้เสยีง ん+が= ng + g หากเทยีบเป็นภาษาไทย คอื งกะ โดยให้ผู้เรยีน

สรา้งลมขึน้จมกู รวมทัง้ใชช้่วงโคนลิน้แตะทีเ่พดานอ่อน  

2.5 แบบฝึกชุดที ่7 การออกเสยีงสระ /เออื/ และแบบฝึกชุดที ่2 การออกเสยีง 

พยญัชนะต้น /ต/ และ /ท/ มคี่าประสทิธภิาพน้อยที่สุดคอื ร้อยละ  88.00 เท่ากนั แบบฝึกชุดที่ 7 

การออกเสยีงสระ /เออื/ นัน้ ผูเ้รยีนมกัออกเสยีงเป็น อวั เสมอ เนื่องจากภาษาแม่มอีทิธพิลเป็นอยา่ง

มาก จงึตอ้งใชว้ธิกีารสอนออกเสยีง สระ /ออื/ มาช่วยน า หลงัจากนัน้ใหผู้้เรยีนอ้าปากลากเสยีงยาว 

คอื ออกเสยีง อือ + อา ซ ้าๆหลายๆครัง้ จนกลายเป็น เอือ แต่ผู้สอนสงัเกตว่า ถ้าผู้เรยีนเผลอ

หรอืไม่ตัง้ใจมกัจะออกเสยีงเป็น อวั อยู่เสมอ ท าให้ค่าประสทิธภิาพน้อยที่สุดในแบบฝึกนี้ ส าหรบั
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แบบฝึกชุดที่ 2 คอืการออกเสียงพยญัชนะต้น /ต/ และ /ท/ สาเหตุมาจากเสียงพยญัชนะใน

ภาษาญี่ปุน่ไม่มลีกัษณะของเสยีงระเบดิเกดิทีฟ่นัและปุม่เหงอืกเหมอืนในภาษาไทย ท าให้นักเรยีน

ออกเสยีงนี้ค่อนขา้งยาก ผูส้อนจงึวาดรปูปากบนกระดานเปรยีบเทยีบการออกเสยีง /ต/ และ /ท/ ซึ่ง

อธิบายเป็นภาษาง่ายๆส าหรับผู้เรียนว่า /ต/ ปลายลิ้นแตะที่หลงัฟนั ออกเสียงแล้วดึงลิ้นกลับ 

ส าหรบั /ท/ ปลายลิ้นแตะที่ปุ่มเหงือกเหนือฟนัขึ้นไปเลก็น้อย ออกเสียงแล้วดึงลิ้นกลบั หลงัจาก

อธบิายเสรจ็ออกเสยีงใหฟ้งัและใหผู้เ้รยีนตัง้ใจมองทีป่ากและลิน้ของผูส้อน ผูเ้รยีนบางคนออกได้ทัง้

เสยีง /ต/ และ /ท/ แต่บางคนออกเสยีงไดแ้ค่ /ต/ ส่วนบางคนออกเสยีงได้แค่ /ท/ จงึต้องอาศยัเวลา

ในการฝึกซ ้าๆ แต่เมื่อผูเ้รยีนสามารถแยกไดว้า่ตอ้งวางลิน้ตรงไหน กท็ าใหส้ามารถผูเ้รยีนออกเสยีง

ทัง้ /ต/ และ /ท/ ได ้

   3. ผลการวเิคราะห์หาค่าประสทิธภิาพของแบบฝึกการออกเสยีงพยญัชนะต้นเดี่ยว และ

สระไทยทีเ่ป็นปญัหาส าหรบัผูเ้รยีนชาวญี่ปุน่ เพื่อศกึษาความกา้วหน้าของผูเ้รยีนทีไ่ดร้บัการฝึกโดย

ใชแ้บบฝึกชุดนี้ ไดค้่าประสทิธภิาพเฉลี่ยระหว่างได้รบัการฝึกค่าประสทิธภิาพเฉลี่ยคดิเป็นร้อยละ 

90.75 และหลงัจากไดร้บัการฝึกค่าประสทิธภิาพเฉลีย่คดิเป็นรอ้ยละ 90.00  แสดงใหเ้หน็วา่แบบฝึก

การออกเสยีงพยญัชนะต้นเดี่ยว และสระไทยที่เป็นปญัหาส าหรบัผู้เรยีนชาวญี่ปุ่นมปีระสทิธภิาพ

ตามเกณฑม์าตรฐานทีต่ ัง้ไว ้ซึง่สามารถน าไปใชป้ระกอบการเรยีนการสอนได ้สามารถเพิม่ทกัษะใน

การออกเสยีงพยญัชนะต้นและสระไทยที่เป็นปญัหาของผู้เรยีนชาวญี่ปุ่นให้ถูกต้องชดัเจนมากขึน้  

และจากการศกึษาความก้าวหน้าของผู้เรยีน โดยเปรยีบเทยีบผลการทดสอบก่อนและหลงัการใช้

แบบฝึก โดยใชส้ถติ ิt – test แบบ Dependent ภายหลงัจากทีผู่เ้รยีนได้รบัการฝึกด้วยแบบฝึกชุดนี้ 

ผู้เรียนมีทกัษะและ ความสามารถในการออกเสียงสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่

ระดบั .01 ทัง้นี้เนื่องมาจากเหตุผลดงันี้ 

 3.1 กจิกรรมการสอนในแผนการสอนทุกแผนที่ผู้วจิยัสร้างขึน้มที ัง้กจิกรรมการฝึก

ฟงัและการฝึกออกเสยีง ผูเ้รยีนจะได้ฝึกฟงัจนสามารถแยกความแตกต่างของเสยีงได้ก่อน แล้วจงึ

ตามดว้ยการฝึกออกเสยีง จนสามารถออกเสยีงได้ถูกต้องชดัเจน โดยเริม่จากฝึกฟงั ออกเสยีงตาม

ผูส้อนเป็นรายบุคคล ฝึกออกเสยีงเป็นกลุ่ม จากนัน้จงึทดสอบเป็นรายบุคคล ดงันัน้ผู้สอนสามารถ

ดแูลและใส่ใจไดอ้ยา่งทัว่ถงึ เมื่อผูเ้รยีนออกเสยีงผดิผูส้อนจะสามารถแกไ้ขให้ได้อย่างตรงจุด อกีทัง้

เมื่อผูเ้รยีนร่วมชัน้ทีส่ามารถออกเสยีงไดถู้กตอ้งและเขา้ใจถงึความแตกต่างกจ็ะช่วยผูส้อนอธบิายให้

ผูเ้รยีนคนอื่นๆฟงัดว้ย 

  3.2 เนื้อหาในกจิกรรมเรยีงล าดบัจากง่ายไปหายาก โดยเริม่ฝึกจากค าพยางค์เดยีว 

ค าสองพยางค ์และฝึกออกเสยีงค าที่อยู่ในประโยค พร้อมกบัมรีูปภาพประกอบ ซึ่งผู้วจิยัสงัเกตว่า
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การใชภ้าพประกอบค าศพัทท์ าใหผู้เ้รยีนสามารถจดจ าค าศพัท์ได้ง่ายขึน้ มกีารทายรูปภาพว่ารูปนี้

น่าจะเป็นค าศพัท์ค าใดในแบบฝึก และช่วยให้ผู้เรยีนกระตือรือร้นอยากรู้อยากเรียนแบบฝึกชุด

ต่อๆไป ช่วยใหผู้เ้รยีนทุกคนมโีอกาสได้มสี่วนร่วมในชัน้เรยีน การฝึกซึ่งผ่านกจิกรรมหลากหลาย

ช่วยสรา้งบรรยากาศใหผู้เ้รยีนไดร้บัความสนุกสนาน ไม่น่าเบื่อ ไม่รู้สกึว่าก าลงัถูกบงัคบัให้พูดออก

เสยีงค าเดมิซ ้า ๆ กนัหลายครัง้ ทัง้นี้ผูว้จิยัไดส้รา้งแบบฝึกตามหลกัของแบบฝึกที่ดทีี่มอีงค์ประกอบ

ดงันี้  

1. เป็นแบบฝึกหดัแบบฝึก ฟงั-พดู  

2. เป็นแบบฝึกทีส่อดคลอ้งกบัความสามารถและความแตกต่างระหวา่ง 

บุคคล  

3. เป็นแบบฝึกทีเ่รา้ความสนใจและจงูใจนกัเรยีน โดยใชภ้าพประกอบแบบ 

ฝึกเรยีงล าดบัจากง่ายไปหายาก เริม่ฝึกโดยออกเสยีงระดบัพยางค์ ค าเดี่ยว ค าคู่ กลุ่มค า ประโยค

ขอ้ความ  

4. เป็นแบบฝึกทีเ่หมาะสมกบัวยัของผูเ้รยีน คอื เป็นแบบฝึกสัน้ๆ ง่ายๆ  

แบบฝึกหนึ่งๆ เจาะลกึเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่งเพยีงเรื่องเดยีว และใชเ้วลาในการฝึกครัง้ละประมาณ  

30 - 50 นาท ี 

5. เป็นแบบฝึกทีมุ่่งเสรมิสรา้งบรรยากาศ เพื่อความสนุกสนาน และ 

กระตอืรอืรน้ใหแ้ก่นกัเรยีน แบบฝึกจงึมกีจิกรรมใชเ้พื่อการสอนหลายๆ ชนิดมาประกอบ เช่น การ

ฝึกดว้ยการใชบ้ตัรภาพ และประโยค บตัรค า นิทาน เกมต่างๆ เป็นต้น (ประสงค์ รายณสุข. 2532: 

56) 

    จากการทดสอบหลงัฝึกแสดงให้เหน็ว่าการเรยีนรู้ทางด้านภาษาสามารถ

ฝึกไดถ้้าครผููส้อนมวีธิกีาร กระบวนการ และมแีบบฝึกทีม่คีุณภาพกจ็ะท าให้ผู้เรยีนมทีกัษะการออก

เสยีงควบกล ้าไดถู้กตอ้ง ชดัเจนและรวดเรว็  

  3.3 แบบฝึกมคีุณลกัษณะที่เหมาะสมกบัพื้นฐานความรู้ทางภาษาไทยของผู้เรยีน 

เนื้อหาไม่ซบัซอ้นจนเกนิไป ใชเ้วลาพอเหมาะ ช่วยสรา้งความมัน่ใจในการออกเสยีงภาษาไทยมาก

ขึน้ ท าใหผู้เ้รยีนเกดิการพฒันาทกัษะการออกเสยีง เนื่องจากผูว้จิยัไดใ้ชห้ลกัจติวทิยาการสร้างแบบ

ฝึกตามทฤษฎีของธอร์นไดค์ที่กล่าวว่า การเรียนรู้เกิดจากการเชื่อมโยงระหว่างสิ่งเร้าและการ

ตอบสนอง โดยใชร้ปูภาพทีผู่เ้รยีนรูจ้กัน ามาฝึกการออกเสยีง  

 3.4 ดา้นกจิกรรมระหวา่งการสอน กจิกรรมทีใ่หผู้เ้รยีนบอกความต่างของพยญัชนะ

ตน้โดยใชว้ธิ ีแบมอืหรอืก ามอื สร้างความสบัสนให้แก่ผู้เรยีนเลก็น้อย กล่าวคอื ผู้เรยีนจ าไม่ได้ว่า
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ตอ้งแบมอื หรอื ก ามอื เช่น ผูส้อนก าหนดให้ผู้เรยีนก ามอืเมื่อได้ยนิค าที่มพียญัชนะต้น /ป/ และให้

ผูเ้รยีนแบมอืเมื่อไดย้นิค าทีม่พียญัชนะตน้ /พ/ เมื่อผูเ้รยีนจ าไม่ไดว้า่ตอ้งแบมอื หรอืก ามอื ผู้สอนจงึ

เขยีนก ากบัไวบ้นกระดาน ท าใหผู้เ้รยีนตอ้งเสยีเวลาดใูหแ้น่ใจก่อนที่จะตอบค าถามได้ ดงันัน้ผู้สอน

สามารถปรบัใชว้ธิอีื่นในการสอนได ้เพื่อเป็นการประหยดัเวลาในการฝึก รวมทัง้สามารถก าหนดและ

จดักจิกรรมไดห้ลากหลายรปูแบบตามระดบัความสามารถของผูเ้รยีน เช่น ใหม้กีารเรยีนการสอนทัง้

ทกัษะการฟงั การพดู การอ่าน และการเขยีน เพื่อให้นักเรยีนเกดิความสนุกสนานในระหว่างได้รบั

การฝึกและเป็นไปตามวตัถุประสงคแ์ละแผนการสอนทีก่ าหนดไว ้ 

3.5 ผูเ้รยีนไดว้งศพัทเ์พิม่มากขึน้ นอกเหนือจากค าทีต่อ้งใชฝึ้ก ซึง่เป็นค าส าหรบัใช ้

ในชวีติประจ าวนั เช่น ค าว่า “อกีฝ่าย” อยู่ในแบบฝึกชุดที่ 6 การออกเสยีงสระ /ออ/ ซึ่งเป็นค าที่

ผูเ้รยีนบอกวา่อยากรูค้ าศพัทค์ านี้ เพราะใชค้ าวา่ “คนอื่น” มาโดยตลอด  

3.6 แบบฝึกการออกเสยีงพยญัชนะตน้เดีย่ว และสระไทยทีเ่ป็นปญัหาส าหรบั 

ผูเ้รยีนชาวญี่ปุน่ เหมาะส าหรบัผู้เรยีนระดบักลาง หากต ่ากว่าระดบักลางควรมผีู้สอนเป็นผู้อธบิาย

ขยายความเพิม่เตมิ เพื่อใหผู้เ้รยีนเขา้ใจค าศพัทไ์ดม้ากยิง่ขึน้  

3.7 ผูเ้รยีนสามารถฝึกไดด้ว้ยตนเอง เพราะในแบบฝึกมคี าศพัทท์ีผู่เ้รยีนสามารถ 

เขยีนค าอ่านเป็นภาษาของตวัเอง นอกจากนี้ในแบบฝึกยงัมรีูปภาพที่แสดงความหมาย และผู้เรยีน

ไดเ้รยีนรูค้ าศพัทจ์ากการเรยีนในหอ้งเรยีนมาแลว้  

 

ข้อเสนอแนะ  
  ข้อเสนอแนะส าหรบัการวิจยัคร ัง้ต่อไป  
  1. ควรมกีารสรา้งแบบฝึกเพื่อแกไ้ขเสยีงทีม่ปีญัหาส าหรบัผูเ้รยีนชาวญี่ปุน่ในระดบัอื่นๆ  

  2. ควรมกีารสรา้งแบบฝึกเพื่อแกไ้ขเสยีงภาษาไทยทีม่ปีญัหาส าหรบัผูเ้รยีนชาตอิื่นๆ  

     3. ควรมกีารพฒันาแบบฝึกส าหรบัผูเ้รยีนชาวญี่ปุน่ เพือ่พฒันาทกัษะการออกเสยีงค าใน

ภาษาไทยใหถู้กตอ้งชดัเจนในรปูแบบต่างๆ เชน่ ซดีรีอม (CD-Rom) เพื่อใหผู้เ้รยีนสามารถน าไป

ศกึษาไดด้ว้ยตนเอง 
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ภาคผนวก ก 
แบบฝึกการออกเสียงพยญัชนะต้นเด่ียว และสระไทย 

ท่ีเป็นปัญหาส าหรบัผู้เรียนชาวญ่ีปุ่ น 
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ค าช้ีแจง 

การใช้แบบบนัทึกผลการทดสอบ  

แบบฝึกการออกเสียงพยญัชนะต้นเด่ียว และสระไทยท่ีเป็นปัญหาส าหรบัผู้เรียนชาวญ่ีปุ่ น 

 

1. แบบทดสอบนี้เป็นเครื่องมอืส ำหรบัครเูพื่อใชบ้นัทกึคะแนนกำรออกเสยีงของผู้เรยีน  

โดยใชแ้บบทดสอบ 1 ชุดต่อผูเ้รยีน 1 คน แบบทดสอบนี้จะใช้ก่อนและหลงักำรทดลองใช้แบบฝึกที่

ผูว้จิยัสรำ้งขึน้  

2. แบบทดสอบมจี ำนวนค ำรวม 35 ค ำ พรอ้มตำรำงบนัทกึผลกำรออกเสยีงของผู้เรยีน  

3. กำรใหค้ะแนน ถ้ำผูเ้รยีนออกเสยีงถูกตอ้งให ้1 คะแนน ออกเสยีงผดิให ้0 คะแนน  

รวมทัง้สิน้ 35 ขอ้ 35 คะแนน  

4. วธิกีำรทดสอบ ครใูหผู้เ้รยีนแต่ละคนออกเสยีงทลีะค ำ ครูฟงัแล้วบนัทกึผลกำรออกเสยีง

ของผูเ้รยีน 

 

    ------------------------- 
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แบบบนัทึกผลการทดสอบก่อนฝึก – หลงัฝึก 

แบบฝึกการออกเสียงพยญัชนะต้นเด่ียว และสระไทยท่ีเป็นปัญหาส าหรบัผู้เรียนชาวญ่ีปุ่ น 

ชื่อ...................................................................นำมสกุล................................................................ 

จงออกเสียงค าต่อไปน้ีให้ถกูต้อง 

ล ำดบัที ่ ค ำศพัท ์ ก่อนฝึก หลงัฝึก 
ถูกตอ้ง ไม่ถูกตอ้ง ถูกตอ้ง ไม่ถูกตอ้ง 

1 ปำ     
2 พำ     
3 เป้ือน     
4 เพื่อน     
5 พงั     
6 ต ำ     
7 ท ำ     
8 ตำย     
9 ตำ     
10 ทำ     
11 เงยีบ     
12 เงำะ     
13 เงนิ     
14 ง ู     
15 ง่วง     
16 มอื     
17 ชื่อ     
18 ลมื     
19 ดื่ม     
20 ตื่น     
21 เจอ     
22 เดนิ     
23 เขนิ     
24 เตมิ     
25 เปิด     
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ล ำดบัที ่ ค ำศพัท ์ ก่อนฝึก หลงัฝึก 
ถูกตอ้ง ไม่ถูกตอ้ง ถูกตอ้ง ไม่ถูกตอ้ง 

26 รอ     
27 สอง     
28 นอน     
29 มอง     
30 บอก     
31 เนื้อ     
32 เบื่อ     
33 เลอืก     
34 เดอืน     
35 เหนื่อย     

 

ก่อนฝึกอ่ำนออกเสยีงถูกตอ้ง..............ค ำ    

หลงัฝึกอ่ำนออกเสยีงถูกตอ้ง...............ค ำ 
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แบบฝึกการออกเสยีงพยญัชนะตน้เดีย่ว  

และสระไทยทีเ่ปน็ปญัหา 

ส าหรบัผูเ้รียนชาวญีปุ่น่ 
 

 

 

 

 

      โดย เอกนร ีแรงสงูเนนิ 
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ค าช้ีแจงในการใช้แบบฝึก 

 
1. แบบฝึกการออกเสยีงพยญัชนะตน้เดีย่วและสระไทยทีเ่ป็นปญัหาส าหรบัผูเ้รยีนชาวญี่ปุ่น

ชุดนี้ ใชส้ าหรบัผูเ้รยีนชาวญี่ปุน่ทีม่ปีญัหาเรื่องการออกเสยีงพยญัชนะตน้เดีย่ว 5 เสยีง /ป/ /พ/ /ต/ /

ท/ /ง/ และสระ ออื เออ ออ และ เออื  

แบบฝึกชุดนี้ไดร้วบรวมค าทีอ่อกเสยีงคลา้ยกนั แต่แตกต่างกนัที่พยญัชนะต้น เช่น ปา กบั 

พา หรอื ตา กบั ทา เป็นตน้ โดยมจีุดประสงคใ์หผู้เ้รยีนไดฝึ้กออกเสยีงและสงัเกตความแตกต่างของ

พยญัชนะตน้นัน้ๆ ส่วนแบบฝึกเรื่องเสยีงสระ ไดร้วบรวมค าศพัทท์ีป่ระสมดว้ยสระทีต่อ้งฝึกคอื /ออื/  

/เออ/ /ออ/ และ /เอือ/ โดยคัดเลือกค าไทยที่ชาวต่างชาติที่เรียนภาษาไทยจ าเป็นต้องใช้ใน

ชวีติประจ าวนั  

2. แบบฝึกชุดนี้มที ัง้หมด  7 ชุด เรยีงตามล าดบัดงันี้ 

แบบฝึกชุดที ่1 แบบฝึกการออกเสยีงพยญัชนะตน้เดีย่ว /ป/ และ /พ/ 

แบบฝึกชุดที ่2 แบบฝึกการออกเสยีงพยญัชนะตน้เดีย่ว /ต/ และ /ท/ 

แบบฝึกชุดที ่3 แบบฝึกการออกเสยีงพยญัชนะตน้เดีย่ว /ง/ 

แบบฝึกชุดที ่4 แบบฝึกการออกเสยีงสระ /ออื/ 

แบบฝึกชุดที ่5 แบบฝึกการออกเสยีงสระ /เออ/ 

แบบฝึกชุดที ่6 แบบฝึกการออกเสยีงสระ /ออ/ 

แบบฝึกชุดที ่7 แบบฝึกการออกเสยีงสระ /เออื/ 

3. แบบฝึกแต่ละชุดแบ่งเป็น 

3.1 แบบฝึกทกัษะการฟงั 

3.2 แบบฝึกทกัษะการออกเสยีงค าพยางคเ์ดยีวและค าสองพยางค ์  

3.2 แบบฝึกทกัษะการออกเสยีงค าทีอ่ยูใ่นประโยค 

3.4 แบบทดสอบการออกเสยีง ซึง่แบบทดสอบนี้ใชป้ระเมนิผูเ้รยีนทัง้ก่อนฝึกและ 

หลงัฝึกเป็นรายบุคคล 

4. ครคูวรศกึษาหลกัการออกเสยีงพยญัชนะต้นเดี่ยวและ สระแต่ละเสยีง ว่าใช้ฐานกรณ์ใด 

และสามารถอธบิายใหผู้เ้รยีนเขา้ใจไดอ้ยา่งถูกตอ้งชดัเจน 

5. ครคูวรทดสอบการออกเสยีงของผู้เรยีนก่อนฝึกและหลงัฝึก รวมทัง้บนัทกึผลการฝึกไว้

เพื่อดพูฒันาการในการออกเสยีงของผูเ้รยีน 

6. ครคูวรศกึษาค าชีแ้จง แบบทดสอบ กจิกรรมการฝึก ในแบบฝึกแต่ละชุดใหค้รบถ้วน 
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7. ครคูวรเตรยีมแบบฝึกแต่ละชุดใหเ้ท่ากบัจ านวนผูเ้รยีน เพื่อใหส้ามารถใชฝึ้กไดท้นัที 

8. ครคูวรเตรยีมบตัรค าเพื่อประกอบการฝึกออกเสยีง 

9. แบบฝึกแต่ละชุดใชเ้วลาประมาณ 50 นาท ีซึง่สามารถปรบัเปลี่ยนได้ตามความสามารถ

ของผูเ้รยีน 

10. ครสูามารถแนะน าใหผู้เ้รยีนไปฝึกนอกเวลาเพื่อพฒันาการออกเสยีงใหถู้กตอ้ง 

     

    ---------------------------- 
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แบบฝึกชดุที ่1 

การออกเสยีงพยญัชนะตน้เดีย่ว  

/ป/และ/พ/ 
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แบบฝึกชดุท่ี 1 

แบบฝึกทกัษะการออกเสียงพยญัชนะต้นเด่ียว /ป/ และ /พ/ 

 
ชุดที ่1.1 แบบฝึกทกัษะการฟงั 

ชุดที ่1.2 แบบฝึกทกัษะการออกเสยีงค าพยางคเ์ดยีวและค าสองพยางค ์ 

ชุดที ่1.3 แบบฝึกทกัษะการออกเสยีงพยญัชนะตน้เดีย่วในค าทีอ่ยูใ่นประโยค 

ชุดที ่1.4 แบบทดสอบการออกเสยีง ซึง่แบบทดสอบนี้ใชป้ระเมนิผูเ้รยีนเป็น

รายบุคคลทัง้ก่อนฝึกและหลงัฝึก 
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แบบฝึกท่ี 1.1 

แบบฝึกทกัษะการฟัง 

 

จุดประสงค ์
เพื่อใหผู้เ้รยีนฝึกฟงั และสามารถแยกความแตกต่างของพยญัชนะตน้ /ป/ และ /พ/ ได้อย่าง

ถูกตอ้ง 

 

เน้ือหา  
การฟงัเสยีงค าพยางคเ์ดยีวทีม่ ี/ป/ และ /พ/ เป็นพยญัชนะตน้  

 

สื่อการเรียนการสอน 
1. บตัรค าพยางคเ์ดยีว ไดแ้ก่ /ปา-พา/  /ปี-พี/  /เป้ือน-เพ่ือน/  /ปัง-พงั/  /ปัน-พนั/  

2. แบบฝึกหดัการฟงั  

 

กิจกรรมการฝึก 
1.  ครนู าบตัรค าตดิบนกระดาน และออกเสยีงใหผู้เ้รยีนฟงัทลีะค า ค าละ 2 ครัง้ และอธบิาย

วธิกีารออกเสยีงทีถู่กตอ้ง จากนัน้ใหผู้เ้รยีนออกเสยีงตามทัง้เป็นกลุ่มและรายบุคคล  

2.  ครูออกเสียงให้ผู้เรียนฟงัค าศพัท์ทลีะคู่ เพื่อให้ผู้เรียนสงัเกตความแตกต่าง และให้

ผูเ้รยีนบอกวา่ ค าศพัทท์ีค่รอูอกเสยีงทลีะคู่นัน้เหมอืนหรอืต่างกนั เช่น 

    ครู    ผูเ้รยีน 

 ปา – ปา ---------> เหมอืนกนั 

 ปา – พา ---------> ต่างกนั 

 พา – พา ---------> เหมอืนกนั 

 พา – ปา ---------> ต่างกนั  

 ปา – ปา ---------> เหมอืนกนั 
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3.  ครูก าหนดให้ผู้เรยีนยกมอืขึน้เมื่อได้ยนิค าที่ม ี/ป/ เป็นพยญัชนะต้น และให้ผู้เรยีนนัง่

เฉยๆเมื่อไดย้นิค าทีม่ ี/พ/ เป็นพยญัชนะตน้ เช่น 

 ครู    ผูเ้รยีน 

 เป้ือน  ---------> ยกมอื 

 เพื่อน  ---------> นัง่เฉยๆ 

 พ ี  ---------> นัง่เฉยๆ 

 ปี  ---------> ยกมอื 

4. ครแูจกแบบฝึกหดัการฟงัใหผู้เ้รยีนคนละชุด จากนัน้ครจูะออกเสยีงให้ผู้เรยีนฟงั แล้วให้

ผูเ้รยีนวงกลมค าทีไ่ดย้นิ 

 

ประเมินผล 
สงัเกตจากการใหค้วามร่วมมอืในชัน้เรยีนของผูเ้รยีนและการท าแบบฝึกหดัการฟงั 
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แบบฝึกหดัการฟัง 

ชื่อ.............................................................นำมสกุล..................................................... 

 

จงเลอืกค ำศพัทโ์ดยท ำเครือ่งหมำย          รอบค ำทีไ่ดย้นิครอู่ำนออกเสยีง 

1.  ปำ   พำ 

2.  ปี   พ ี

3.  เป้ือน   เพือ่น 

4.  ปงั   พงั 

5.  ปนั   พนั 

 

รวม...........................คะแนน 

 

เฉลย 

1.ปำ  2.ปี  3.เพือ่น  4.ปงั  5.พนั 

 

 

 



70 

แบบฝึกท่ี 1.2 

แบบฝึกทกัษะการออกเสียงค าพยางคเ์ดียวและค าสองพยางค์ 

 

จุดประสงค ์
1. เพื่อให้ผู้เรยีนฝึกฟงั และสามารถแยกความแตกต่างของพยญัชนะต้น /ป/ และ /พ/ ได้

อยา่งถูกตอ้ง 

2. เพื่อใหผู้เ้รยีนฝึกออกเสยีงพยญัชนะตน้ /ป/ และ /พ/ ไดอ้ยา่งถูกต้องชดัเจน โดยฝึกจาก

ค าพยางคเ์ดยีวและสองพยางค ์

เน้ือหา  
การฟงัและการออกเสยีงค าพยางคเ์ดยีวและค าสองพยางคท์ีม่ ี/ป/และ/พ/ เป็นพยญัชนะตน้ 

 

สื่อการเรียนการสอน 
1. บตัรค าพยางคเ์ดยีว ไดแ้ก่ /ปา-พา/  /ปี-พี/  /เป้ือน-เพ่ือน/  /ปัง-พงั/  /ปัน-พนั/  

2. บตัรค าสองพยางค ์ไดแ้ก่ ปาเป้า เสือ้เป้ือน เพื่อนด ีพนับาท ของพงั ขนมปงั แบ่งปนั  

ปีหน้า 

3. บตัรภาพ ไดแ้ก่ เสือ้เป้ือน พนับาท ขนมปงั ของพงั ปีหน้า 

4. แบบฝึกหดั  

 

กิจกรรมการฝึก 
1. ครนู าบตัรค าพยางค์เดยีวมาตดิบนกระดาน และออกเสยีงให้ผู้เรยีนฟงัทลีะค า ค าละ 2 

ครัง้ จากนัน้ใหผู้เ้รยีนออกเสยีงตามเป็นกลุ่มและรายบุคคล  

2.  ครูออกเสียงให้ผู้เรียนฟงัค าศพัท์ทลีะคู่ เพื่อให้ผู้เรียนสงัเกตความแตกต่าง และให้

ผูเ้รยีนบอกวา่ ค าศพัทท์ีค่รอูอกเสยีงทลีะคู่นัน้เหมอืนหรอืต่างกนั เช่น 

    ครู    ผูเ้รยีน 

 เป้ือน – เป้ือน ---------> เหมอืนกนั 

 เพื่อน – เป้ือน ---------> ต่างกนั 

 เพื่อน – เพื่อน ---------> เหมอืนกนั 
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3.  ครูให้ผู้เรยีนทลีะคน ออกเสยีงค าใดกไ็ด้ที่ตดิไวบ้นกระดาน แล้วครูจะชี้ค าที่ครูได้ยนิ 

แลว้ใหผู้เ้รยีนตอบวา่ครไูดย้นิถูกตอ้งหรอืไม่ 

4.  ครูน าบตัรค าสองพยางค์มาตดิบนกระดานพร้อมอธบิายความหมาย และออกเสยีงให้

ผูเ้รยีนฟงัทลีะค า ค าละ 2 ครัง้ จากนัน้ใหผู้เ้รยีนออกเสยีงตามเป็นกลุ่มและรายบุคคล ดงันี้ 

 

ปาเป้า  เสื้อเป้ือน  เพ่ือนดี  พนับาท  

ของพงั  ขนมปัง  แบ่งปัน  ปีหน้า 

 
5. ครกู าหนดใหผู้เ้รยีนก ามอืเมื่อไดย้นิค าทีม่พียญัชนะตน้ /ป/ และใหผู้เ้รยีนแบมอืเมื่อไดย้นิ

ค าทีม่พียญัชนะตน้ /พ/ เช่น 

 ครู    ผูเ้รยีน 

 เสือ้เป้ือน ---------> ก ามอื 

 เพื่อนด ี ---------> แบมอื 

 ปีหน้า  ---------> ก ามอื 

 ของพงั  ---------> แบมอื  

 

6.  ครูน าบตัรภาพตดิไว้บนกระดาน จากนัน้ออกเสยีงให้ผู้เรยีนฟงัค าละ 2 ครัง้ แล้วให้

ผูเ้รยีนออกเสยีงตามเป็นกลุ่มและรายบุคคล ดงันี้   

       
       ของพงั             ขนมปงั              เสือ้เป้ือน             ปีหน้า       พนับาท 

 7. ครชูบูตัรภำพทลีะภำพใหผู้เ้รยีนทลีะคน แล้วให้ผู้เรยีนออกเสยีงค ำศพัท์ให้ตรงกบัภำพ

นัน้ 

 

ประเมินผล 
 สงัเกตจากการใหค้วามร่วมมอืในชัน้เรยีนของผูเ้รยีนและการท าแบบฝึกหดั 
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แบบฝึกหดัการออกเสียง 

ชื่อ................................................................นำมสกุล................................................... 

จงออกเสยีงค ำศพัทจ์ำกรปูต่อไปนี้ 

1.         

2.       

3.       

4.       

5.       

 

เฉลย 

1.  ของพงั 2.  ปีหน้ำ 3.  พนับำท 4.  ขนมปงั 5. เสือ้เป้ือน 

ถกูต้อง ไม่ถกูต้อง 

  
 

 

ถกูต้อง ไม่ถกูต้อง 

  
 

 

ถกูต้อง ไม่ถกูต้อง 

  
 

 

ถกูต้อง ไม่ถกูต้อง 

  
 

 

ถกูต้อง ไม่ถกูต้อง 
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แบบฝึกท่ี 1.3 

แบบฝึกทกัษะการออกเสียงพยญัชนะต้นเด่ียวในค าท่ีอยู่ในประโยค 

 

จุดประสงค ์
1. เพื่อให้ผู้เรยีนฝึกฟงั และสามารถแยกความแตกต่างของพยญัชนะต้น /ป/ และ /พ/ ใน

ประโยคไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

2. เพื่อใหผู้เ้รยีนฝึกออกเสยีงพยญัชนะตน้ /ป/ และ /พ/ ในประโยคไดอ้ยา่งถูกตอ้งชดัเจน  

  

เน้ือหา  
การฟงัและการออกเสยีงประโยคทีม่คี าศพัท ์/ป/ และ /พ/ เป็นพยญัชนะตน้ 

 

สื่อการเรียนการสอน 
1. บตัรค าสองพยางค ์ไดแ้ก่ ปาเป้า เสือ้เป้ือน เพื่อนด ีพนับาท ของพงั ขนมปงั แบ่งปนั  

ปีหน้า 

2. บตัรค าทีเ่ป็นประโยค ไดแ้ก่  

พดัลมของเพื่อนพงั  

ขนมปงัมรีอยเป้ือน  

เพื่อนมเีงนิหนึ่งพนับาท  

พาหมาไปเดนิเล่น 

3. แบบฝึกหดั  

 

กิจกรรมการฝึก 
1. ครูทบทวนการออกเสยีงค าสองพยางค์อกีครัง้ จากแบบฝึกที่ 1.2 โดยครูออกเสยีงให้

ผูเ้รยีนฟงั และใหผู้เ้รยีนออกเสยีงตามเป็นกลุ่มและรายบุคคล 

2. ครนู าบตัรค าทีเ่ป็นประโยคมาตดิบนกระดาน พร้อมทัง้อธบิายความหมาย จากนัน้ออก

เสยีงใหผู้เ้รยีนฟงัประโยคละ 2 ครัง้ แลว้ใหผู้เ้รยีนออกเสยีงตาม 
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3. ครอู่านประโยคใหผู้เ้รยีนฟงัอกีครัง้และใหผู้เ้รยีนแยกค าทีม่พียญัชนะตน้ /ป/ วา่มกีีค่ า   

    เช่น 

ครู     ผูเ้รยีน 

 ขนมปงัมรีอยเป้ือน ---------> 2 ค า 

จากนัน้ครอู่านประโยคใหผู้เ้รยีนฟงัและให้ผู้เรยีนแยกค าที่มพียญัชนะต้น /พ/ ว่ามกีี่ค า 

เช่น 

ครู     ผูเ้รยีน 

 พดัลมของเพื่อนพงั ---------> 3 ค า 

 

ประเมินผล 
 สงัเกตจากการใหค้วามร่วมมอืในชัน้เรยีนของผูเ้รยีนและการท าแบบฝึกหดั 
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แบบฝึกหดั 

ชื่อ.......................................................นำมสกุล................................................ 

จงเลอืกค ำทีก่ ำหนดใหม้ำเตมิในช่องวำ่งใหถู้กตอ้ง 

 

 

 

 

 

1.  เสือ้รำคำหนึ่ง..............บำท 

2.  แม่อำย ุ45 ............ 

3.  ทวีทีีซ่ ือ้มำเมื่อวำน............แลว้ 

4.  มรีอย..........บนกำงเกง 

5.  ฉนัชอบไปเทีย่วกบั.............. 

 

เฉลย 

1.  พนั  2.  ปี  3.  พงั  4. เป้ือน 5. เพื่อน 

 

 

เปื้อน เพื่อน พัง

พัน  ปี  ปัง 
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ชื่อ.................................................................นำมสกุล................................................................ 

จงอ่ำนออกเสยีงค ำต่อไปนี้ใหถู้กตอ้ง 

ล ำดบัที ่ ค ำศพัท ์
ก่อนฝึก หลงัฝึก 

ถูกตอ้ง ไม่ถูกตอ้ง ถูกตอ้ง ไม่ถูกตอ้ง 

1. ปำ      

2. ปี     

3. เป้ือน      

4. ปงั      

5. ปนั      

6. พำ     

7. พ ี     

8. เพื่อน     

9. พงั     

10. พนั     

 

ก่อนฝึกอ่ำนออกเสยีงถูกตอ้ง..............ค ำ 

หลงัฝึกอ่ำนออกเสยีงถูกตอ้ง..............ค ำ 

 

ลงชื่อ.................................. ผูป้ระเมนิ 

 

แบบบนัทกึผลกำรทดสอบกอ่นฝึก – หลงัฝึก 

เรือ่ง  กำรอ่ำนออกเสยีงพยญัชนะตน้ /ป/ และ /พ/ 
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แบบฝึกชดุที ่2 

การออกเสยีงพยญัชนะตน้เดีย่ว 
/ต/และ/ท/ 
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แบบฝึกชดุท่ี 2 

แบบฝึกทกัษะการออกเสียงพยญัชนะต้นเด่ียว /ต/ และ /ท/ 

 
ชุดที ่2.1 แบบฝึกทกัษะการฟงั 

ชุดที ่2.2 แบบฝึกทกัษะการออกเสยีงค าพยางคเ์ดยีวและค าสองพยางค ์ 

ชุดที ่2.3 แบบฝึกทกัษะการออกเสยีงพยญัชนะตน้เดีย่วในค าทีอ่ยูใ่นประโยค 

ชุดที ่2.4 แบบทดสอบการออกเสยีง ซึง่แบบทดสอบนี้ใชป้ระเมนิผูเ้รยีนเป็น

รายบุคคลทัง้ก่อนฝึกและหลงัฝึก 
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แบบฝึกท่ี 2.1 

แบบฝึกทกัษะการฟัง 

 

จุดประสงค ์
เพื่อใหผู้เ้รยีนฝึกฟงั และสามารถแยกความแตกต่างของพยญัชนะตน้ /ต/ และ /ท/ ได้อย่าง

ถูกตอ้ง 

 

เน้ือหา  
การฟงัเสยีงค าพยางคเ์ดยีวทีม่ ี/ต/ และ /ท/ เป็นพยญัชนะตน้  

 

สื่อการเรียนการสอน 
1. บตัรค าพยางคเ์ดยีว ไดแ้ก่ /ต า-ท า/  /ตาย-ทาย/  /เตา-เทา/  /ตา-ทา/  /ตอง-ทอง/ 

2. แบบฝึกหดั  

 

กิจกรรมการฝึก 
1.  ครนู าบตัรค าตดิบนกระดาน และออกเสยีงใหผู้เ้รยีนฟงัทลีะค า ค าละ 2 ครัง้ และอธบิาย

วธิกีารออกเสยีงทีถู่กตอ้ง จากนัน้ใหผู้เ้รยีนออกเสยีงตามทัง้เป็นกลุ่มและรายบุคคล  

2.  ครูออกเสียงให้ผู้เรียนฟงัค าศพัท์ทลีะคู่ เพื่อให้ผู้เรียนสงัเกตความแตกต่าง และให้

ผูเ้รยีนบอกวา่ ค าศพัทท์ีค่รอูอกเสยีงทลีะคู่นัน้เหมอืนหรอืต่างกนั เช่น 

    ครู    ผูเ้รยีน 

 ตา – ตา ---------> เหมอืนกนั 

 ตา – ทา ---------> ต่างกนั 

 ทา – ทา ---------> เหมอืนกนั 

 ทา – ตา ---------> ต่างกนั  

 ทา – ทา ---------> เหมอืนกนั 
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3.  ครูก าหนดให้ผู้เรยีนยกมอืขึน้เมื่อได้ยนิค าที่ม ี/ต/ เป็นพยญัชนะต้น และให้ผู้เรยีนนัง่

เฉยๆเมื่อไดย้นิค าทีม่ ี/ท/ เป็นพยญัชนะตน้ เช่น 

 ครู    ผูเ้รยีน 

 ตา  ---------> ยกมอื 

 ทาน  ---------> นัง่เฉยๆ 

 ทาย  ---------> นัง่เฉยๆ 

 ต า  ---------> ยกมอื 

4. ครแูจกแบบฝึกหดัการฟงัใหผู้เ้รยีนคนละชุด จากนัน้ครจูะออกเสยีงให้ผู้เรยีนฟงั แล้วให้

ผูเ้รยีนวงกลมค าทีไ่ดย้นิ 

 

ประเมินผล 
สงัเกตจากการใหค้วามร่วมมอืในชัน้เรยีนของผูเ้รยีนและการท าแบบฝึกหดัการฟงั 
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แบบฝึกหดัการฟัง 

ชื่อ.............................................................นำมสกุล..................................................... 

 

จงเลอืกค ำศพัทโ์ดยท ำเครือ่งหมำย          รอบค ำทีไ่ดย้นิครอู่ำนออกเสยีง 

1.  ตำ   ทำ 

2.  ตำย   ทำย 

3.  ท ำ   ต ำ 

4.  เทำ   เตำ 

5.  ตอง   ทอง 

 

รวม...........................คะแนน 

 

เฉลย 

1.ทำ  2.ตำย  3.ท ำ  4.เตำ  5.ทอง 
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แบบฝึกท่ี 2.2 

แบบฝึกทกัษะการออกเสียงค าพยางคเ์ดียวและค าสองพยางค์ 

 

จุดประสงค ์
1. เพื่อให้ผู้เรยีนฝึกฟงั และสามารถแยกความแตกต่างของพยญัชนะต้น /ต/ และ /ท/ ได้

อยา่งถูกตอ้ง 

2. เพื่อใหผู้เ้รยีนฝึกออกเสยีงพยญัชนะตน้ /ต/ และ /ท/ ไดอ้ย่างถูกต้องชดัเจน โดยฝึกจาก

ค าพยางคเ์ดยีวและสองพยางค ์

 

เน้ือหา  
การฟงัและการออกเสยีงค าพยางค์เดยีวและค าสองพยางค์ที่ม ี/ต/ และ /ท/ เป็นพยญัชนะ

ตน้ 
 

สื่อการเรียนการสอน 
1. บตัรค าพยางคเ์ดยีว ไดแ้ก่ /ต า-ท า/  /ตาย-ทาย/  /เตา-เทา/  /ตา-ทา/  /ตอง-ทอง/ 

2. บตัรค าสองพยางค ์ไดแ้ก่ ท างาน ต าพรกิ ใบตอง ทองค า เตาถ่าน สเีทา ตาโต ทาครมี 

3. บตัรภาพ ไดแ้ก่ ท างาน เตาถ่าน สเีทา ใบตอง ทาครมี 

4. แบบฝึกหดั  

 

กิจกรรมการฝึก 
1. ครนู าบตัรค าพยางค์เดยีวมาตดิบนกระดาน และออกเสยีงให้ผู้เรยีนฟงัทลีะค า ค าละ 2 

ครัง้ จากนัน้ใหผู้เ้รยีนออกเสยีงตามเป็นกลุ่มและรายบุคคล  

2.  ครูออกเสียงให้ผู้เรียนฟงัค าศพัท์ทลีะคู่ เพื่อให้ผู้เรียนสงัเกตความแตกต่าง และให้

ผูเ้รยีนบอกวา่ ค าศพัทท์ีค่รอูอกเสยีงทลีะคู่นัน้เหมอืนหรอืต่างกนั เช่น 

    ครู    ผูเ้รยีน 

 ท า – ท า ---------> เหมอืนกนั 

 ท า – ต า ---------> ต่างกนั 

 ต า – ต า ---------> เหมอืนกนั 
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3.  ครใูหผู้เ้รยีนทลีะคนออกเสยีงค าใดกไ็ดท้ีต่ดิไวบ้นกระดาน แลว้ครจูะชีค้ าทีค่รไูดย้นิ แลว้

ใหผู้เ้รยีนตอบวา่ครไูดย้นิถูกตอ้งหรอืไม่ 

4.  ครูน าบตัรค าสองพยางค์มาตดิบนกระดานพร้อมอธบิายความหมาย และออกเสยีงให้

ผูเ้รยีนฟงัทลีะค า ค าละ 2 ครัง้ จากนัน้ใหผู้เ้รยีนออกเสยีงตามเป็นกลุ่มและรายบุคคล ดงันี้ 

 

ท างาน   ต าพริก  ใบตอง  ทองค า  

เตาถ่าน   สีเทา   ตาโต  ทาครีม 

 
5. ครกู าหนดใหผู้เ้รยีนก ามอืเมื่อไดย้นิค าทีม่พียญัชนะตน้ /ต/ และใหผู้เ้รยีนแบมอืเมื่อไดย้นิ

ค าทีม่พียญัชนะตน้ /ท/ เช่น 

 ครู    ผูเ้รยีน 

 ใบตอง  ---------> ก ามอื 

 ท างาน  ---------> แบมอื 

 ตาโต  ---------> ก ามอื 

 สเีทา  ---------> แบมอื 

  

6.  ครูน าบตัรภาพตดิไว้บนกระดาน จากนัน้ออกเสยีงให้ผู้เรยีนฟงัค าละ 2 ครัง้ แล้วให้

ผูเ้รยีนออกเสยีงตามเป็นกลุ่มและรายบุคคล ดงันี้   

       
       ท างาน   เตาถ่าน     สเีทา        ใบตอง             ทาครมี 
 7. ครชูบูตัรภำพทลีะภำพใหผู้เ้รยีนทลีะคน แล้วให้ผู้เรยีนออกเสยีงค ำศพัท์ให้ตรงกบัภำพ

นัน้ 

 

ประเมินผล 
 สงัเกตจากการใหค้วามร่วมมอืในชัน้เรยีนของผูเ้รยีนและการท าแบบฝึกหดั 
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แบบฝึกหดัการออกเสียง 

ชื่อ.................................................................นำมสกุล................................................... 

จงออกเสยีงค ำศพัทจ์ำกรปูต่อไปนี้ 

1.         

2.       

3.       

4.       

5.       

 

เฉลย 

1.  ท ำงำน 2.  ทำครมี 3.  สเีทำ 4.  เตำถ่ำน 5. ใบตอง 

ถกูต้อง ไม่ถกูต้อง 

  
 

 

ถกูต้อง ไม่ถกูต้อง 

  
 

 

ถกูต้อง ไม่ถกูต้อง 

  
 

 

ถกูต้อง ไม่ถกูต้อง 

  
 

 

ถกูต้อง ไม่ถกูต้อง 
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แบบฝึกท่ี 2.3 

แบบฝึกทกัษะการออกเสียงพยญัชนะต้นเด่ียวในค าท่ีอยู่ในประโยค 

 

จุดประสงค ์
1. เพื่อให้ผู้เรยีนฝึกฟงั และสามารถแยกความแตกต่างของพยญัชนะต้น /ต/ และ /ท/ ใน

ประโยคไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

2. เพื่อใหผู้เ้รยีนฝึกออกเสยีงพยญัชนะตน้ /ต/ และ /ท/ ในประโยคไดอ้ยา่งถูกตอ้งชดัเจน  

  

เน้ือหา  
การฟงัและการออกเสยีงประโยคทีม่คี าศพัท ์/ต/ และ /ท/ เป็นพยญัชนะตน้ 

 

สื่อการเรียนการสอน 
1. บตัรค าสองพยางค ์ไดแ้ก่ ท างาน ต าพรกิ ใบตอง ทองค า เตาฟืน สเีทา ตาโต ทาครมี 

2. บตัรค าทีเ่ป็นประโยค ไดแ้ก่  

พ่อท างานทีบ่รษิทั 

เขามเีสือ้สเีทา 

ใบตองมสีเีขยีว 

ป้าหุงขา้วดว้ยเตาถ่าน 

3. แบบฝึกหดั  

 

กิจกรรมการฝึก 
1. ครูทบทวนการออกเสยีงค าสองพยางค์อกีครัง้ จากแบบฝึกที่ 2.2 โดยครูออกเสยีงให้

ผูเ้รยีนฟงั และใหผู้เ้รยีนออกเสยีงตามเป็นกลุ่มและรายบุคคล 

2. ครนู าบตัรค าทีเ่ป็นประโยคมาตดิบนกระดาน พร้อมทัง้อธบิายความหมาย จากนัน้ออก

เสยีงใหผู้เ้รยีนฟงัประโยคละ 2 ครัง้ แลว้ใหผู้เ้รยีนออกเสยีงตาม 
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3. ครอู่านประโยคใหผู้เ้รยีนฟงัอกีครัง้และใหผู้เ้รยีนแยกค าทีม่พียญัชนะตน้ /ต/ วา่มกีีค่ า  

    เช่น 

ครู     ผูเ้รยีน 

ใบตองมสีเีขยีว  ---------> 1 ค า 

จากนัน้ครอู่านประโยคใหผู้เ้รยีนฟงัและให้ผู้เรยีนแยกค าที่มพียญัชนะต้น /ท/ ว่ามกีี่ค า 

เช่น 

ครู     ผูเ้รยีน 

 พ่อท างานทีบ่รษิทั ---------> 2 ค า 

 

ประเมินผล 
 สงัเกตจากการใหค้วามร่วมมอืในชัน้เรยีนของผูเ้รยีนและการท าแบบฝึกหดั 
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แบบฝึกหดั 

ชื่อ.......................................................นำมสกุล................................................ 

จงเลอืกค ำทีก่ ำหนดมำใหเ้ตมิในช่องวำ่งใหถู้กตอ้ง 

 

 

 

 

 

1.  เขำเป็นคนรวย จงึม.ี.............มำกมำย 

2.  กำงเกงสเีหลอืงไม่เขำ้กบัเสือ้ส.ี.......... 

3.  พ่อไป...............งำนทีบ่รษิทัทุกวนั 

4.  ยำย.........น ้ำพรกิ 

5.  ไปทะเลตอ้ง...........ครมีกนัแดด 

 

เฉลย 

1.  ทอง  2.  เทำ  3.  ท ำ  4. ต ำ  5. ทำ 

 

 

ท ำ  ทอง  ต ำ 

เทำ  ทำ  ตำ 
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ชื่อ...............................................................นำมสกุล.................................................................... 

จงอ่ำนออกเสยีงค ำต่อไปนี้ใหถู้กตอ้ง 

ล ำดบัที ่ ค ำศพัท ์
ก่อนฝึก หลงัฝึก 

ถูกตอ้ง ไม่ถูกตอ้ง ถูกตอ้ง ไม่ถูกตอ้ง 

1. ต ำ     

2. ตำย     

3. เตำ     

4. ตำ     

5. ตอง     

6. ท ำ     

7. ทำย     

8. เทำ     

9. ทำ     

10. ทอง     

 

ก่อนฝึกอ่ำนออกเสยีงถูกตอ้ง..............ค ำ 

หลงัฝึกอ่ำนออกเสยีงถูกตอ้ง..............ค ำ 

 

ลงชื่อ.................................. ผูป้ระเมนิ 

 

แบบบนัทกึผลกำรทดสอบกอ่นฝึก – หลงัฝึก 

เรือ่ง  กำรอ่ำนออกเสยีงพยญัชนะตน้ /ต/ และ /ท/ 
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แบบฝึกชดุที ่3 

การออกเสยีงพยญัชนะตน้เดีย่ว /ง/ 
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แบบฝึกชดุท่ี 3 

แบบฝึกทกัษะการออกเสียงพยญัชนะต้นเด่ียว /ง/ 

 
ชุดที ่3.1 แบบฝึกทกัษะการฟงั 

ชุดที ่3.2 แบบฝึกทกัษะการออกเสยีงค าพยางคเ์ดยีวและค าสองพยางค ์ 

ชุดที ่3.3 แบบฝึกทกัษะการออกเสยีงพยญัชนะตน้เดีย่วในค าทีอ่ยูใ่นประโยค 

ชุดที ่3.4 แบบทดสอบการออกเสยีง ซึง่แบบทดสอบนี้ใชป้ระเมนิผูเ้รยีนเป็น

รายบุคคลทัง้ก่อนฝึกและหลงัฝึก 
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แบบฝึกท่ี 3.1 

แบบฝึกทกัษะการฟัง 

 

จุดประสงค ์
เพื่อใหผู้เ้รยีนฝึกฟงั และสามารถเขา้ใจการออกเสยีงพยญัชนะตน้ /ง/ ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

 

เน้ือหา  
การฟงัเสยีงค าพยางคเ์ดยีวทีม่ ี/ง/ เป็นพยญัชนะตน้  

 

สื่อการเรียนการสอน 
1. บตัรค าพยางคเ์ดยีว ไดแ้ก่ /งู/  /เงาะ/  /เงิน/  /งก/  /เงียบ/  

2. แบบฝึกหดั  

 

กิจกรรมการฝึก 
1.  ครนู าบตัรค าตดิบนกระดาน และออกเสยีงใหผู้เ้รยีนฟงัทลีะค า ค าละ 2 ครัง้ และอธบิาย

วธิกีารออกเสยีงทีถู่กตอ้ง จากนัน้ใหผู้เ้รยีนออกเสยีงตามทัง้เป็นกลุ่มและรายบุคคล  

2.  ครถูามผูเ้รยีนว่าพยญัชนะต้น /ง/ ออกเสยีงต่างกบัพยญัชนะต้น /น/ และ /ก/ อย่างไร 

และพยญัชนะตน้ /ง/ ออกเสยีงคลา้ยกบัพยญัชนะตน้ตวัใดในความคดิของผูเ้รยีน จากนัน้ครูอธบิาย

ความแตกต่างในการออกเสยีงพยญัชนะตน้แต่ละตวั และออกเสยีงทีถู่กตอ้งใหผู้เ้รยีนฟงัอกีครัง้ 

3. ครอูอกเสยีงค าศพัทท์ีม่พียญัชนะตน้ /ง/ และค าศพัท์มพียญัชนะต้น /น/ และ /ก/ พร้อม

ให้ผู้เรยีนยกมอืขึน้เมื่อได้ยนิเสียงค าศพัท์ที่มพียญัชนะต้น /ง/ หรอืนัง่เฉยๆเมื่ อได้ยนิค าศพัท์ที่มี

พยญัชนะตน้ /น/ และ /ก/  เช่น 

 ครู    ผูเ้รยีน 

 เงนิ  ---------> ยกมอื 

 งก  ---------> ยกมอื 

 นก  ---------> นัง่เฉยๆ 

 เงาะ  ---------> ยกมอื 
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4. ครแูจกแบบฝึกหดัการฟงัใหผู้เ้รยีนคนละชุด จากนัน้ครจูะออกเสยีงให้ผู้เรยีนฟงั แล้วให้

ผูเ้รยีนวงกลมค าทีไ่ดย้นิ 

 

ประเมินผล 
สงัเกตจากการใหค้วามร่วมมอืในชัน้เรยีนของผูเ้รยีนและการท าแบบฝึกหดัการฟงั 
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แบบฝึกหดัการฟัง 

ชื่อ.............................................................นำมสกุล..................................................... 

 

จงเลอืกค ำศพัทโ์ดยท ำเครือ่งหมำย          รอบค ำทีไ่ดย้นิครอู่ำนออกเสยีง 

1.  ง ู   ก ู

2.  เกำะ   เงำะ 

3.  เกนิ   เงนิ 

4.  เงยีบ   เนยีบ 

5.  นก   งก 

 

รวม...........................คะแนน 

 

เฉลย 

1.ง ู  2.เงำะ  3.เงนิ  4.เงยีบ  5.งก 
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แบบฝึกท่ี 3.2 

แบบฝึกทกัษะการออกเสียงค าพยางคเ์ดียวและค าสองพยางค์ 

 

จุดประสงค ์
1. เพื่อใหผู้เ้รยีนฝึกฟงั และสามารถแยกความแตกต่างของพยญัชนะต้น /ง/ และพยญัชนะ

ตน้ /น/ และ /ก/  ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

2. เพื่อให้ผู้เรียนฝึกออกเสียงพยญัชนะต้น /ง/ และ พยญัชนะต้น /น/ และ /ก/ ได้อย่าง

ถูกตอ้งชดัเจน โดยฝึกจากค าพยางคเ์ดยีวและสองพยางค์ 

 

เน้ือหา  
การฟงัและการออกเสยีงค าพยางคเ์ดยีวและค าสองพยางคท์ีม่ ี/ง/ เป็นพยญัชนะตน้ 

 

สื่อการเรียนการสอน 
1. บตัรค าพยางคเ์ดยีว ไดแ้ก่ /งู/  /เงิน/  /เงาะ/  /งก/  /เงียบ/ 

2. บตัรค าสองพยางค ์ไดแ้ก่ ง่วงนอน งุนงง งวงชา้ง คนงก เงาะแดง มเีงนิ   

3. บตัรภาพ ไดแ้ก่ คนงก เงาะแดง ง่วงนอน งุนงง มเีงนิ 

4. แบบฝึกหดั  

 

กิจกรรมการฝึก 
1. ครนู าบตัรค าพยางค์เดยีวมาตดิบนกระดาน และออกเสยีงให้ผู้เรยีนฟงัทลีะค า ค าละ 2 

ครัง้ จากนัน้ใหผู้เ้รยีนออกเสยีงตามเป็นกลุ่มและรายบุคคล  

2.  ครอูอกเสยีงใหผู้เ้รยีนฟงัค าศพัทท์ีม่ที ัง้พยญัชนะตน้ /ง/ และค าทีม่พียญัชนะตน้/น/ และ 

/ก/  แลว้ใหผู้เ้รยีนบอกวา่ไดย้นิเสยีงพยญัชนะตน้ /ง/ ในค าใดบา้ง เช่น 

    ครู    ผูเ้รยีน 

 ง ูกนิ เงาะ มา ---------> ง ูและ เงาะ 

 นิด  ม ีเงนิ นะ ---------> เงนิ 
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3.  ครใูหผู้เ้รยีนทลีะคนออกเสยีงค าใดกไ็ดท้ีต่ดิไวบ้นกระดาน แลว้ครจูะชีค้ าทีค่รไูดย้นิ แลว้

ใหผู้เ้รยีนตอบวา่ครไูดย้นิถูกตอ้งหรอืไม่ ถ้าผูเ้รยีนออกเสยีงผดิครจูะตอบวา่ไม่ม ี

4.  ครูน าบตัรค าสองพยางค์มาตดิบนกระดานพร้อมอธบิายความหมาย และออกเสยีงให้

ผูเ้รยีนฟงัทลีะค า ค าละ 2 ครัง้ จากนัน้ใหผู้เ้รยีนออกเสยีงตามเป็นกลุ่มและรายบุคคล ดงันี้ 

 

ง่วงนอน   งุนงง    งวงช้าง   

คนงก   เงาะแดง   มีเงิน   
 

5.  ครูน าบตัรภาพตดิไว้บนกระดาน จากนัน้ออกเสยีงให้ผู้เรยีนฟงัค าละ 2 ครัง้ แล้วให้

ผูเ้รยีนออกเสยีงตามเป็นกลุ่มและรายบุคคล ดงันี้   

 

           
เงาะแดง          งุนงง         คนงก             ง่วงนอน               มเีงนิ 
 

 6. ครชูบูตัรภำพทลีะภำพ แลว้ใหผู้เ้รยีนทลีะคนออกเสยีงค ำศพัทใ์หต้รงกบัภำพนัน้ 

 

ประเมินผล 
 สงัเกตจากการใหค้วามร่วมมอืในชัน้เรยีนของผูเ้รยีนและการท าแบบฝึกหดั 
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แบบฝึกหดัการออกเสียง 

ชื่อ.................................................................นำมสกุล................................................... 

จงออกเสยีงค ำศพัทจ์ำกรปูต่อไปนี้ 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

 

เฉลย 

1. มเีงนิ  2.  เงำะแดง 3.  คนงก 4.  งุนงง 5. ง่วงนอน 

ถกูต้อง ไม่ถกูต้อง 

  
 

 

ถกูต้อง ไม่ถกูต้อง 

  
 

 

ถกูต้อง ไม่ถกูต้อง 

  
 

 

ถกูต้อง ไม่ถกูต้อง 

  
 

 

ถกูต้อง ไม่ถกูต้อง 

  
 

 



97 

แบบฝึกท่ี 3.3 

แบบฝึกทกัษะการออกเสียงพยญัชนะต้นเด่ียวในค าท่ีอยู่ในประโยค 

 

จุดประสงค ์
1. เพื่อใหผู้เ้รยีนฝึกฟงั และสามารถแยกความแตกต่างของพยญัชนะตน้ /ง/ และ พยญัชนะ

ตน้ /น/ และ /ก/ ในประโยคไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

2. เพื่อใหผู้เ้รยีนฝึกออกเสยีงพยญัชนะตน้ /ง/ และ พยญัชนะตน้/น/ และ /ก/ ในประโยคได้

อยา่งถูกตอ้งชดัเจน  

  

เน้ือหา  
การฟงัและการออกเสยีงประโยคทีม่คี าศพัท ์/ง/ เป็นพยญัชนะตน้ 

 

สื่อการเรียนการสอน 
1. บตัรค าสองพยางค ์ไดแ้ก่ ง่วงนอน งุนงง งวงชา้ง คนงก เงาะแดง มเีงนิ  งมึง า งพูษิ 

2. บตัรค าทีเ่ป็นประโยค ไดแ้ก่  

แมวน้อยง่วงนอนง่าย 

เงาะมสีแีดง 

คุณป้าเป็นคนขีง้ก 

คุณตาบ่นงมึง าเรื่องงหูน้าบา้น 

3. แบบฝึกหดั  

 

กิจกรรมการฝึก 
1. ครูทบทวนการออกเสยีงค าสองพยางค์อกีครัง้ จากแบบฝึกที่ 3.2 โดยครูออกเสยีงให้

ผูเ้รยีนฟงั และใหผู้เ้รยีนออกเสยีงตามเป็นกลุ่มและรายบุคคล 

2. ครนู าบตัรค าทีเ่ป็นประโยคมาตดิบนกระดาน พร้อมทัง้อธบิายความหมาย จากนัน้ออก

เสยีงใหผู้เ้รยีนฟงัประโยคละ 2 ครัง้ แลว้ใหผู้เ้รยีนออกเสยีงตาม 
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3. ครอู่านประโยคใหผู้เ้รยีนฟงัอกีครัง้และใหผู้เ้รยีนแยกค าทีม่พียญัชนะตน้ /ง/ วา่มกีีค่ า  

    เช่น 

ครู      ผูเ้รยีน 

แมวน้อยง่วงนอนง่าย   ---------> 2 ค า 

เงาะมสีแีดง   ---------> 1 ค า 

คุณป้าเป็นคนขีง้ก  ---------> 1 ค า 

คุณตาบ่นงมึง าเรื่องงหูน้าบา้น ---------> 2 ค า 

       

ประเมินผล 
 สงัเกตจากการใหค้วามร่วมมอืในชัน้เรยีนของผูเ้รยีนและการท าแบบฝึกหดั 
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แบบฝึกหดั 

ชื่อ.......................................................นำมสกุล................................................ 

จงเลอืกค ำทีก่ ำหนดมำใหเ้ตมิในช่องวำ่งใหถู้กตอ้ง 

 

 

 

 

 

1.  ผลไมท้ีฉ่นัชอบคอื.............. 

2.  เวลำเขำ้ปำ่ใหร้ะวงั...........พษิ 

3.  เมื่อคนืนอนไมห่ลบั วนันี้เขำจงึ..........นอน 

4.  ถ้ำไม่ม.ี........กใ็ชช้วีติล ำบำก 

5.  ตอนกลำงคนื บำ้นทีต่่ำงจงัหวดัจะ...........มำก 

 

เฉลย 

1.  เงำะ  2.  ง ู  3.  ง่วง  4. เงนิ  5. เงยีบ 

 

 

งู เงิน  เงำะ

เงียบ  ง่วง  โง่ 
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ชื่อ................................................................นำมสกุล............................................................. 

จงอ่ำนออกเสยีงค ำต่อไปนี้ใหถู้กตอ้ง 

ล ำดบัที ่ ค ำศพัท ์
ก่อนฝึก หลงัฝึก 

ถูกตอ้ง ไม่ถูกตอ้ง ถูกตอ้ง ไม่ถูกตอ้ง 

1. งก     

2. เงยีบ     

3. เงำะ     

4. เงนิ     

5. ง ู     

6. ง่วง     

7. โง ่     

8. งวง     

9. งุนงง     

10. งมึง ำ     

 

ก่อนฝึกอ่ำนออกเสยีงถูกตอ้ง..............ค ำ 

หลงัฝึกอ่ำนออกเสยีงถูกตอ้ง..............ค ำ 

 

ลงชื่อ.................................. ผูป้ระเมนิ 

 

แบบบนัทกึผลกำรทดสอบกอ่นฝึก – หลงัฝึก 

เรือ่ง  กำรอ่ำนออกเสยีงพยญัชนะตน้ /ง/  
 



101 

 

แบบฝึกชดุที ่4 

การออกเสยีงสระ ออื 
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แบบฝึกชดุท่ี 4 

แบบฝึกทกัษะการออกเสียงสระ อือ 

 
ชุดที ่4.1 แบบฝึกทกัษะการฟงั 

ชุดที ่4.2 แบบฝึกทกัษะการออกเสยีงค าพยางคเ์ดยีวและค าสองพยางค ์ 

ชุดที ่4.3 แบบฝึกทกัษะการออกเสยีงค าทีป่ระสมดว้ยสระ ออื ในค าทีอ่ยูใ่นประโยค 

ชุดที ่4.4 แบบทดสอบการออกเสยีง ซึง่แบบทดสอบนี้ใชป้ระเมนิผูเ้รยีนเป็น

รายบุคคลทัง้ก่อนฝึกและหลงัฝึก 
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แบบฝึกท่ี 4.1 

แบบฝึกทกัษะการฟัง 

 

จุดประสงค ์
เพื่อใหผู้เ้รยีนฝึกฟงั และสามารถเขา้ใจการออกเสยีงสระ ออื ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

 

เน้ือหา  
การฟงัเสยีงค าพยางคเ์ดยีวทีป่ระสมดว้ยสระ ออื  

 

สื่อการเรียนการสอน 
1. บตัรค าพยางคเ์ดยีว ไดแ้ก่ /มือ / ถือ / ช่ือ / ซ้ือ / ลืม / ด่ืม / ต่ืน / ล่ืน / ยืน / มืด / 

2. แบบฝึกหดัการฟงั  

 

กิจกรรมการฝึก 
1.  ครนู าบตัรค าตดิบนกระดาน และออกเสยีงใหผู้เ้รยีนฟงัทลีะค า ค าละ 2 ครัง้ และอธบิาย

วธิกีารออกเสยีงทีถู่กตอ้ง จากนัน้ใหผู้เ้รยีนออกเสยีงตามทัง้เป็นกลุ่มและรายบุคคล  

2.  ครถูามผูเ้รยีนวา่เสยีงสระ ออื ในภาษาไทย ออกเสยีงคล้ายสระเสยีงใดในภาษาแม่ของ

ผูเ้รยีน จากนัน้ครอูธบิายความแตกต่างในการออกเสยีงสระ ออื และเสยีงสระที่ออกเสยีงคล้ายสระ 

ออื ในภาษาแม่ของผูเ้รยีน (ซึง่ผูเ้รยีนชาวญี่ปุน่จะออกเสยีงเป็น สระ อ)ู พรอ้มกบัออกเสยีงทีถู่กตอ้ง

ใหผู้เ้รยีนฟงัอกีครัง้หนึ่ง 

3. ครอูอกเสยีงค าศพัทท์ีป่ระสมดว้ยสระ ออื และค าศพัท์ที่ประสมด้วยสระในภาษาแม่ของ

ผูเ้รยีน พร้อมให้ผู้เรยีนพูดค าว่า “ใช่” เมื่อได้ยนิเสยีงค าศพัท์ที่ประสมด้วย สระ ออื หรอืพูดค าว่า 

“ไม่ใช่”เมื่อไดย้นิค าศพัทท์ีป่ระสมดว้ยสระในภาษาแม่ของผูเ้รยีน เช่น 

 ครู    ผูเ้รยีน 

 ถอื  ---------> ใช่ 

 ถ ู  ---------> ไม่ใช่    
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4. ครแูจกแบบฝึกหดัการฟงัใหผู้เ้รยีนคนละชุด จากนัน้ครจูะออกเสยีงให้ผู้เรยีนฟงั แล้วให้

ผูเ้รยีนวงกลมค าทีไ่ดย้นิ 

 

ประเมินผล 
สงัเกตจากการใหค้วามร่วมมอืในชัน้เรยีนของผูเ้รยีนและการท าแบบฝึกหดัการฟงั 
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แบบฝึกหดัการฟัง 

ชื่อ.............................................................นำมสกุล..................................................... 

 

จงเลอืกค ำศพัทโ์ดยท ำเครือ่งหมำย          รอบค ำทีไ่ดย้นิครอู่ำนออกเสยีง 

1.  มอื   ม ู

2.  ชือ่   ชู ่

3.  ดู่ม   ดืม่ 

4.  ลมู   ลมื 

5.  มดื   มดู 

 

รวม...........................คะแนน 

 

เฉลย 

1.มอื  2.ชือ่  3.ดืม่  4.ลมื  5.มดื 
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แบบฝึกท่ี 4.2 

แบบฝึกทกัษะการออกเสียงค าพยางคเ์ดียวและค าสองพยางค์ 

 

จุดประสงค ์
1. เพื่อใหผู้เ้รยีนฝึกฟงั และสามารถออกเสยีงค าทีป่ระสมดว้ยสระ ออื ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

2. เพื่อใหผู้เ้รยีนฝึกออกเสยีงค าที่ประสมด้วยสระ ออื โดยฝึกจากค าพยางค์เดยีวและสอง

พยางค ์

 

เน้ือหา  
การฟงัและการออกเสยีงค าพยางคเ์ดยีวและค าสองพยางคท์ีป่ระสมดว้ยสระ ออื  

 

สื่อการเรียนการสอน 
1. บตัรค าพยางคเ์ดยีว ไดแ้ก่ /มือ / ถือ / ช่ือ / ซ้ือ / ลืม / ด่ืม / ต่ืน / ล่ืน / ยืน / มืด / 

2. บตัรค าสองพยางค ์ไดแ้ก่ ถอืของ ลื่นลม้ ขีล้มื ดื่มน ้า ตื่นนอน ยนืขึน้ หอ้งมดื ชื่อจรงิ 

3. บตัรภาพ ไดแ้ก่ ถอืของ ลื่นลม้ ดื่มน ้า ตื่นนอน ชื่อจรงิ 

4. แบบฝึกหดั  

 

กิจกรรมการฝึก 
1. ครนู าบตัรค าพยางค์เดยีวมาตดิบนกระดาน และออกเสยีงให้ผู้เรยีนฟงัทลีะค า ค าละ 2 

ครัง้ จากนัน้ใหผู้เ้รยีนออกเสยีงตามเป็นกลุ่มและรายบุคคล  

2.  ครอูอกเสยีงใหผู้เ้รยีนฟงัค าศพัทท์ีป่ระสมด้วยสระ ออื และค าที่ประสมด้วยสระ อู แล้ว

ใหผู้เ้รยีนบอกวา่ไดย้นิค าศพัทท์ีป่ระสมดว้ยสระ ออื ในค าใดบา้ง เช่น 

    ครู    ผูเ้รยีน 

 ง ูอยู ่ใน ที ่มดื ---------> มดื 

 คร ูเขยีน ชื่อ  ---------> ชื่อ 

3.  ครใูหผู้เ้รยีนทลีะคนออกเสยีงค าใดกไ็ดท้ีต่ดิไวบ้นกระดาน แลว้ครจูะชีค้ าทีค่รไูดย้นิ แลว้

ใหผู้เ้รยีนตอบวา่ครไูดย้นิถูกตอ้งหรอืไม่ ถ้าผูเ้รยีนออกเสยีงผดิครจูะตอบวา่ไม่ม ี
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4.  ครูน าบตัรค าสองพยางค์มาตดิบนกระดานพร้อมอธบิายความหมาย และออกเสยีงให้

ผูเ้รยีนฟงัทลีะค า ค าละ 2 ครัง้ จากนัน้ใหผู้เ้รยีนออกเสยีงตามเป็นกลุ่มและรายบุคคล ดงันี้ 

 

ถือของ  ล่ืนล้ม  ขี้ลืม   ด่ืมน ้า  

ต่ืนนอน  ยืนขึ้น  ห้องมืด  ช่ือจริง 

 
5.  ครูน าบตัรภาพตดิไว้บนกระดาน จากนัน้ออกเสยีงให้ผู้เรยีนฟงัค าละ 2 ครัง้ แล้วให้

ผูเ้รยีนออกเสยีงตามเป็นกลุ่มและรายบุคคล ดงันี้   

 

        
       ถอืของ       ลื่นลม้                 ดื่มน ้า                ตื่นนอน               ชื่อจรงิ 

 
 6. ครชูบูตัรภำพทลีะภำพ แลว้ใหผู้เ้รยีนทลีะคนออกเสยีงค ำศพัทใ์หต้รงกบัภำพนัน้ 

 

ประเมินผล 
 สงัเกตจากการใหค้วามร่วมมอืในชัน้เรยีนของผูเ้รยีนและการท าแบบฝึกหดั 

 

 

 

 

 

 



108 

แบบฝึกหดัการออกเสียง 

ชื่อ.............................................................นำมสกุล................................................... 

จงออกเสยีงค ำศพัทจ์ำกรปูต่อไปนี้ 

1.         

2.       

3.       

4.       

5.       

เฉลย 

1.  ชื่อจรงิ 2.  ดื่มน ้ำ 3.  ตื่นนอน 4.  ถอืของ 5. ลื่นลม้ 

ถกูต้อง ไม่ถกูต้อง 

  
 

 

ถกูต้อง ไม่ถกูต้อง 

  
 

 

ถกูต้อง ไม่ถกูต้อง 

  
 

 

ถกูต้อง ไม่ถกูต้อง 

  
 

 

ถกูต้อง ไม่ถกูต้อง 
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แบบฝึกท่ี 4.3 

แบบฝึกทกัษะการออกเสียงค าท่ีประสมด้วยสระ อือ ในค าท่ีอยู่ในประโยค 

จุดประสงค ์
1. เพื่อใหผู้เ้รยีนฝึกฟงั และสามารถออกเสยีงค าที่ประสมด้วยสระ ออื ในประโยคได้อย่าง

ถูกตอ้ง 

2. เพื่อใหผู้เ้รยีนฝึกออกเสยีงค าทีป่ระสมดว้ยสระ ออื ในประโยคไดอ้ยา่งถูกตอ้งชดัเจน  

  

เน้ือหา  
การฟงัและการออกเสยีงประโยคทีม่คี าศพัทท์ีป่ระสมดว้ยสระ ออื  

 

สื่อการเรียนการสอน 
1. บตัรค าสองพยางค ์ไดแ้ก่ ถอืของ ลื่นลม้ ขีล้มื ดื่มน ้า ตื่นนอน ยนืขึน้ หอ้งมดื ชื่อจรงิ 

2. บตัรค าทีเ่ป็นประโยค ไดแ้ก่  

ครดูนูกัเรยีนยนืขึน้ 

คุณตาเป็นคนขีล้มื 

นกัเรยีนถอืกระเป๋า 

เขาดื่มน ้าเยน็ตอนเชา้ 

3. แบบฝึกหดั  

 

กิจกรรมการฝึก 
1. ครูทบทวนการออกเสยีงค าสองพยางค์อกีครัง้ จากแบบฝึกที่ 4.2 โดยครูออกเสยีงให้

ผูเ้รยีนฟงั และใหผู้เ้รยีนออกเสยีงตามเป็นกลุ่มและรายบุคคล 

2. ครนู าบตัรค าทีเ่ป็นประโยคมาตดิบนกระดาน พร้อมทัง้อธบิายความหมาย จากนัน้ออก

เสยีงใหผู้เ้รยีนฟงัประโยคละ 2 ครัง้ แลว้ใหผู้เ้รยีนออกเสยีงตาม 
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3. ครอู่านประโยคใหผู้เ้รยีนฟงัอกีครัง้และใหผู้เ้รยีนแยกค าทีป่ระสมดว้ยสระ ออื วา่มกีีค่ า  

    เช่น 

ครู     ผูเ้รยีน 

 นกัเรยีนถอืกระเป๋า ---------> 1 ค า 

จากนัน้ครอู่านประโยคใหผู้เ้รยีนฟงัและใหผู้เ้รยีนแยกค าทีป่ระสมดว้ยสระ อ ูวา่มกีีค่ า   

เช่น 

ครู     ผูเ้รยีน 

ครดูนูกัเรยีนยนืขึน้ ---------> 2 ค า 

 

ประเมินผล 
 สงัเกตจากการใหค้วามร่วมมอืในชัน้เรยีนของผูเ้รยีนและการท าแบบฝึกหดั 
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แบบฝึกหดั 

ชื่อ.......................................................นำมสกุล................................................ 

จงเลอืกค ำทีก่ ำหนดใหม้ำเตมิในช่องวำ่งใหถู้กตอ้ง 

 

 

 

 

 

1.  เขำ..............นอนตอนเจด็โมงเชำ้ 

2.  คุณตำอำยมุำกแลว้เลยขี ้............ 

3.  ฉนัม.ี...........เล่นวำ่ “นิด” 

4.  เรำควร..............น ้ำวนัละแปดแกว้ 

5.  บำ้น..............สนิทเพรำะไฟดบั 

 

เฉลย 

1. ตื่น  2.  ลมื  3.  ชื่อ  4. ดื่ม  5. มดื 

 

 

 

ดื่ม   มืด  ชื่อ 

ลืม  ตื่น   ถือ 
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ชื่อ.................................................................นำมสกุล................................................................. 

จงอ่ำนออกเสยีงค ำต่อไปนี้ใหถู้กตอ้ง 

ล ำดบัที ่ ค ำศพัท ์
ก่อนฝึก หลงัฝึก 

ถูกตอ้ง ไม่ถูกตอ้ง ถูกตอ้ง ไม่ถูกตอ้ง 

1. มอื     

2. ถอื     

3. ชื่อ     

4. ซือ้     

5. ลมื     

6. ดื่ม     

7. ตื่น     

8. ลื่น     

9. ยนื     

10. มดื     

 

ก่อนฝึกอ่ำนออกเสยีงถูกตอ้ง..............ค ำ 

หลงัฝึกอ่ำนออกเสยีงถูกตอ้ง..............ค ำ 

 

ลงชื่อ.................................. ผูป้ระเมนิ 

แบบบนัทกึผลกำรทดสอบกอ่นฝึก – หลงัฝึก 

เรือ่ง  กำรอ่ำนออกเสยีงสระ ออื 
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แบบฝึกชดุที ่5 

การออกเสยีงสระ เออ 
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แบบฝึกชดุท่ี 5 

แบบฝึกทกัษะการออกเสียงสระ เออ 

 
ชุดที ่5.1 แบบฝึกทกัษะการฟงั 

ชุดที ่5.2 แบบฝึกทกัษะการออกเสยีงค าพยางคเ์ดยีวและค าสองพยางค ์ 

ชุดที ่5.3 แบบฝึกทกัษะการออกเสยีงค าทีป่ระสมดว้ยสระ เออ ในค าทีอ่ยูใ่น

ประโยค 

ชุดที ่5.4 แบบทดสอบการออกเสยีง ซึง่แบบทดสอบนี้ใชป้ระเมนิผูเ้รยีนเป็น

รายบุคคลทัง้ก่อนฝึกและหลงัฝึก 
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แบบฝึกท่ี 5.1 

แบบฝึกทกัษะการฟัง 

 

จุดประสงค ์
เพื่อใหผู้เ้รยีนฝึกฟงั และสามารถเขา้ใจการออกเสยีงสระ เออ ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

 

เน้ือหา  
การฟงัเสยีงค าพยางคเ์ดยีวทีป่ระสมดว้ยสระ เออ  

 

สื่อการเรียนการสอน 
1. บตัรค าพยางคเ์ดยีว ไดแ้ก่ /เจอ/ /เรอ/ /เบอร/์ /เดิน/ /เมิน/ /เขิน/ /เติม/ /เกิด/ เปิด/  

/เนย/  

2. แบบฝึกหดัการฟงั  

 

กิจกรรมการฝึก 
1.  ครนู าบตัรค าตดิบนกระดาน และออกเสยีงใหผู้เ้รยีนฟงัทลีะค า ค าละ 2 ครัง้ และอธบิาย

วธิกีารออกเสยีงทีถู่กตอ้ง จากนัน้ใหผู้เ้รยีนออกเสยีงตามทัง้เป็นกลุ่มและรายบุคคล  

2.  ครถูามผูเ้รยีนวา่เสยีงสระ เออ ในภาษาไทย ออกเสยีงคลา้ยสระเสยีงใดในภาษาแม่ของ

ผูเ้รยีน จากนัน้ครอูธบิายความแตกต่างในการออกเสยีงสระ เออ และเสยีงสระที่ออกเสยีงคล้ายสระ 

เออ ในภาษาแม่ของผู้เรยีน (ซึ่งผู้เรยีนชาวญี่ปุ่นจะออกเสยีงเป็น สระ อา) พร้อมกบัออกเสยีงที่

ถูกตอ้งใหผู้เ้รยีนฟงัอกีครัง้หนึ่ง 

3. ครอูอกเสยีงค าศพัทท์ีป่ระสมดว้ยสระ เออ และค าศพัทท์ีป่ระสมดว้ยสระในภาษาแม่ของ

ผู้เรียน พร้อมให้ผู้เรยีนพูดว่า “ใช่” เมื่อได้ยนิเสียงค าศพัท์ที่ประสมด้วย สระ เออ หรือพูดค าว่า 

“ไม่ใช่”เมื่อไดย้นิค าศพัทท์ีป่ระสมดว้ยสระในภาษาแม่ของผูเ้รยีน เช่น 

 ครู    ผูเ้รยีน 

 เรอ  ---------> ใช่ 

 รา  ---------> ไม่ใช่ 
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4. ครแูจกแบบฝึกหดัการฟงัใหผู้เ้รยีนคนละชุด จากนัน้ครจูะออกเสยีงให้ผู้เรยีนฟงั แล้วให้

ผูเ้รยีนวงกลมค าทีไ่ดย้นิ 

 

ประเมินผล 
สงัเกตจากการใหค้วามร่วมมอืในชัน้เรยีนของผูเ้รยีนและการท าแบบฝึกหดัการฟงั 
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แบบฝึกหดัการฟัง 

ชื่อ...........................................................นำมสกุล..................................................... 

 

จงเลอืกค ำศพัทโ์ดยท ำเครือ่งหมำย          รอบค ำทีไ่ดย้นิครอู่ำนออกเสยีง 

1.  เขนิ   ขำน 

2.  รำ   เรอ 

3.  เนย   นำย 

4.  เดนิ   ดำน 

5.  จำ   เจอ 

 

รวม...........................คะแนน 

 

เฉลย 

1.เขนิ  2.เรอ  3.เนย  4.เดนิ  5. เจอ 
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แบบฝึกท่ี 5.2 

แบบฝึกทกัษะการออกเสียงค าพยางคเ์ดียวและค าสองพยางค์ 

 

จุดประสงค ์
1. เพื่อใหผู้เ้รยีนฝึกฟงั และสามารถออกเสยีงค าทีป่ระสมดว้ยสระ เออ ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

2. เพื่อใหผู้เ้รยีนฝึกออกเสยีงค าทีป่ระสมดว้ยสระ เออ โดยฝึกจากค าพยางคเ์ดยีวและ 

สองพยางค ์

 

เน้ือหา  
การฟงัและการออกเสยีงค าพยางคเ์ดยีวและค าสองพยางคท์ีป่ระสมดว้ยสระ เออ  

 

สื่อการเรียนการสอน 
1. บตัรค าพยางคเ์ดยีว ไดแ้ก่ /เจอ/ /เรอ/ /เบอร/์ /เดิน/ /เมิน/ /เขิน/ /เติม/ /เกิด/ /เปิด/  

/เนย/ 

2. บตัรค าสองพยางค ์ไดแ้ก่ เจอเพื่อน เบอรโ์ทร เดนิเล่น เตมิน ้า ยิม้เขนิ วนัเกดิ เปิดฝา  

เนยเคม็ 

3. บตัรภาพ ไดแ้ก่ เบอรโ์ทร เตมิน ้า วนัเกดิ เปิดฝา เดนิเล่น 

4. แบบฝึกหดั  

 

กิจกรรมการฝึก 
1. ครนู าบตัรค าพยางค์เดยีวมาตดิบนกระดาน และออกเสยีงให้ผู้เรยีนฟงัทลีะค า ค าละ 2 

ครัง้ จากนัน้ใหผู้เ้รยีนออกเสยีงตามเป็นกลุ่มและรายบุคคล  

2.  ครอูอกเสยีงใหผู้เ้รยีนฟงัค าศพัทท์ีป่ระสมดว้ยสระ เออ และค าทีป่ระสมดว้ยสระ อา แลว้

ใหผู้เ้รยีนบอกวา่ไดย้นิค าศพัทท์ีป่ระสมดว้ยสระ เออ ในค าใดบา้ง เช่น 

    ครู     ผูเ้รยีน 

 เขา มา เจอ เพื่อน ---------> เจอ 

 ฉนั ไป เดนิ เล่น   ---------> เดนิ 
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3.  ครใูหผู้เ้รยีนทลีะคนออกเสยีงค าใดกไ็ดท้ีต่ดิไวบ้นกระดาน แลว้ครจูะชีค้ าทีค่รไูดย้นิ แลว้

ใหผู้เ้รยีนตอบวา่ครไูดย้นิถูกตอ้งหรอืไม่ ถ้าผูเ้รยีนออกเสยีงผดิครจูะตอบวา่ไม่ม ี

4.  ครูน าบตัรค าสองพยางค์มาตดิบนกระดานพร้อมอธบิายความหมาย และออกเสยีงให้

ผูเ้รยีนฟงัทลีะค า ค าละ 2 ครัง้ จากนัน้ใหผู้เ้รยีนออกเสยีงตามเป็นกลุ่มและรายบุคคล ดงันี้ 

 

เจอเพ่ือน  เบอรโ์ทร  เดินเล่น  เติมน ้า  

ย้ิมเขิน  วนัเกิด  เปิดฝา  เนยเคม็ 
 

5.  ครูน าบตัรภาพตดิไว้บนกระดาน จากนัน้ออกเสยีงให้ผู้เรยีนฟงัค าละ 2 ครัง้ แล้วให้

ผูเ้รยีนออกเสยีงตามเป็นกลุ่มและรายบุคคล ดงันี้   

 

            
เบอรโ์ทร     เตมิน ้า        วนัเกดิ    เปิดฝา       เดนิเล่น 
 

 6. ครชูบูตัรภำพทลีะภำพ แลว้ใหผู้เ้รยีนทลีะคนออกเสยีงค ำศพัทใ์หต้รงกบัภำพนัน้ 

 

ประเมินผล 
 สงัเกตจากการใหค้วามร่วมมอืในชัน้เรยีนของผูเ้รยีนและการท าแบบฝึกหดั 
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แบบฝึกหดัการออกเสียง 

ชื่อ...............................................................นำมสกุล................................................... 

จงออกเสยีงค ำศพัทจ์ำกรปูต่อไปนี้ 

1.         

2.       

3.       

4.       

5.       

เฉลย 

1.  วนัเกดิ 2.  เตมิน ้ำ 3.  เดนิเล่น 4.  เปิดฝำ 5. เบอรโ์ทร 

ถกูต้อง ไม่ถกูต้อง 

  
 

 

ถกูต้อง ไม่ถกูต้อง 

  
 

 

ถกูต้อง ไม่ถกูต้อง 

  
 

 

ถกูต้อง ไม่ถกูต้อง 

  
 

 

ถกูต้อง ไม่ถกูต้อง 
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แบบฝึกท่ี 5.3 

แบบฝึกทกัษะการออกเสียงค าท่ีประสมด้วยสระ เออ  

ในค าท่ีอยู่ในประโยค 

จุดประสงค ์
1. เพื่อใหผู้เ้รยีนฝึกฟงั และสามารถออกเสยีงค าที่ประสมด้วยสระ เออ ในประโยคได้อย่าง

ถูกตอ้ง 

2. เพื่อใหผู้เ้รยีนฝึกออกเสยีงค าทีป่ระสมดว้ยสระ เออ ในประโยคไดอ้ยา่งถูกตอ้งชดัเจน  

  

เน้ือหา  
การฟงัและการออกเสยีงประโยคทีม่คี าศพัทท์ีป่ระสมดว้ยสระ เออ  

 

สื่อการเรียนการสอน 
1. บตัรค าสองพยางค ์ไดแ้ก่ เจอเพื่อน เบอรโ์ทร เดนิเล่น เตมิน ้า ยิม้เขนิ วนัเกดิ เปิดฝา  

เนยเคม็ 

2. บตัรค าทีเ่ป็นประโยค ไดแ้ก่  

 แม่เปิดฝากระป๋อง 

 ฉนัไปเดนิเล่นในสวน 

 เขานดัเจอเพื่อนทีห่า้ง 

 พนกังานเตมิน ้าเปล่าใส่แกว้ 

3. แบบฝึกหดั  

 

กิจกรรมการฝึก 
1. ครูทบทวนการออกเสยีงค าสองพยางค์อกีครัง้ จากแบบฝึกที่ 5.2 โดยครูออกเสยีงให้

ผูเ้รยีนฟงั และใหผู้เ้รยีนออกเสยีงตามเป็นกลุ่มและรายบุคคล 

2. ครนู าบตัรค าทีเ่ป็นประโยคมาตดิบนกระดาน พร้อมทัง้อธบิายความหมาย จากนัน้ออก

เสยีงใหผู้เ้รยีนฟงัประโยคละ 2 ครัง้ แลว้ใหผู้เ้รยีนออกเสยีงตาม 
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3. ครอู่านประโยคใหผู้เ้รยีนฟงัอกีครัง้และใหผู้เ้รยีนแยกค าทีป่ระสมดว้ยสระ เออ วา่มกีีค่ า  

    เช่น 

ครู     ผูเ้รยีน 

 ฉนัไปเดนิเล่นในสวน ---------> 1 ค า 

จากนัน้ครอู่านประโยคใหผู้เ้รยีนฟงัและให้ผู้เรยีนแยกค าที่ประสมด้วยสระ อา ว่ามกีี่ค า 

เช่น 

ครู     ผูเ้รยีน 

แม่เปิดฝากระป๋อง ---------> 1 ค า 

 

ประเมินผล 
 สงัเกตจากการใหค้วามร่วมมอืในชัน้เรยีนของผูเ้รยีนและการท าแบบฝึกหดั 
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แบบฝึกหดั 

ชื่อ.......................................................นำมสกุล................................................ 

จงเลอืกค ำทีก่ ำหนดใหม้ำเตมิในช่องวำ่งใหถู้กตอ้ง 

 

 

 

 

 

1.  เขำถูกเพื่อนผูห้ญงิบอกรกั จงึ..............หน้ำแดง 

2.  ทีบ่ำ้นคุณใชโ้ทรศพัท.์..............อะไร 

3.  พรุ่งนี้เป็นวนั............ของน้องสำว 

4.  ผูส้งูอำยคุวรออกก ำลงักำยดว้ยกำร.............. 

5.  ..............ประตแูลว้กรุณำปิดดว้ย 

 

เฉลย 

1. เขนิ  2.  เบอร ์ 3.  เกดิ  4. เดนิ  5. เปิด 

 

 

เดิน   เขิน  เบอร์

เปิด   เกิด  เจอ 
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ชื่อ...................................................................นำมสกุล............................................................... 

จงอ่ำนออกเสยีงค ำต่อไปนี้ใหถู้กตอ้ง 

ล ำดบัที ่ ค ำศพัท ์
ก่อนฝึก หลงัฝึก 

ถูกตอ้ง ไม่ถูกตอ้ง ถูกตอ้ง ไม่ถูกตอ้ง 

1. เจอ     

2. เรอ     

3. เบอร ์     

4. เดนิ     

5. เมนิ     

6. เขนิ     

7. เตมิ     

8. เกดิ     

9. เปิด     

10. เนย     

 

ก่อนฝึกอ่ำนออกเสยีงถูกตอ้ง..............ค ำ 

หลงัฝึกอ่ำนออกเสยีงถูกตอ้ง..............ค ำ 

 

ลงชื่อ.................................. ผูป้ระเมนิ 

 

แบบบนัทกึผลกำรทดสอบกอ่นฝึก – หลงัฝึก 

เรือ่ง  กำรอ่ำนออกเสยีงสระ เออ 
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แบบฝึกชดุที ่6 

การออกเสยีงสระ ออ 
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แบบฝึกชดุท่ี 6 

แบบฝึกทกัษะการออกเสียงสระ ออ 

 
ชุดที ่6.1 แบบฝึกทกัษะการฟงั 

ชุดที ่6.2 แบบฝึกทกัษะการออกเสยีงค าพยางคเ์ดยีวและค าสองพยางค ์ 

ชุดที ่6.3 แบบฝึกทกัษะการออกเสยีงค าทีป่ระสมดว้ยสระ ออ ในค าทีอ่ยูใ่นประโยค 

ชุดที ่6.4 แบบทดสอบการออกเสยีง ซึง่แบบทดสอบนี้ใชป้ระเมนิผูเ้รยีนเป็น

รายบุคคลทัง้ก่อนฝึกและหลงัฝึก 
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แบบฝึกท่ี 6.1 

แบบฝึกทกัษะการฟัง 

 

จุดประสงค ์
เพื่อใหผู้เ้รยีนฝึกฟงั และสามารถเขา้ใจการออกเสยีงสระ ออ ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

 

เน้ือหา  
การฟงัเสยีงค าพยางคเ์ดยีวทีป่ระสมดว้ยสระ ออ  

 

สื่อการเรียนการสอน 
1. บตัรค าพยางคเ์ดยีว ไดแ้ก่ /คอ/ /รอ/ /สอง/ /นอน/ /ตอน/ /สอบ/ /มอง/ /จอง/ ออก/ 

 /บอก/  

2. แบบฝึกหดัการฟงั  

 

กิจกรรมการฝึก 
1.  ครนู าบตัรค าตดิบนกระดาน และออกเสยีงใหผู้เ้รยีนฟงัทลีะค า ค าละ 2 ครัง้ และอธบิาย

วธิกีารออกเสยีงทีถู่กตอ้ง จากนัน้ใหผู้เ้รยีนออกเสยีงตามทัง้เป็นกลุ่มและรายบุคคล  

2.  ครถูามผูเ้รยีนวา่เสยีงสระ ออ ในภาษาไทย ออกเสยีงคล้ายสระเสยีงใดในภาษาแม่ของ

ผูเ้รยีน จากนัน้ครอูธบิายความแตกต่างในการออกเสยีงสระ ออ และเสยีงสระที่ออกเสยีงคล้ายสระ 

ออ ในภาษาแม่ของผู้เรียน (ซึ่งผู้เรยีนชาวญี่ปุ่นจะออกเสยีงเป็น สระ โอ) พร้อมกบัออกเสยีงที่

ถูกตอ้งใหผู้เ้รยีนฟงัอกีครัง้หนึ่ง 

3. ครอูอกเสยีงค าศพัทท์ีป่ระสมดว้ยสระ ออ และค าศพัท์ที่ประสมด้วยสระในภาษาแม่ของ

ผู้เรียน พร้อมให้ผู้เรียนพูดว่า “ใช่” เมื่อได้ยนิเสยีงค าศพัท์ที่ประสมด้วย สระ ออ หรอืพูดค าว่า 

“ไม่ใช่”เมื่อไดย้นิค าศพัทท์ีป่ระสมดว้ยสระในภาษาแม่ของผูเ้รยีน เช่น 

 ครู    ผูเ้รยีน 

 คอ  ---------> ใช่ 

 โค  ---------> ไม่ใช่   
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4. ครแูจกแบบฝึกหดัการฟงัใหผู้เ้รยีนคนละชุด จากนัน้ครจูะออกเสยีงให้ผู้เรยีนฟงั แล้วให้

ผูเ้รยีนวงกลมค าทีไ่ดย้นิ 

 

ประเมินผล 
สงัเกตจากการใหค้วามร่วมมอืในชัน้เรยีนของผูเ้รยีนและการท าแบบฝึกหดัการฟงั 
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แบบฝึกหดัการฟัง 

ชื่อ...........................................................นำมสกุล..................................................... 

 

จงเลอืกค ำศพัทโ์ดยท ำเครือ่งหมำย          รอบค ำทีไ่ดย้นิครอู่ำนออกเสยีง 

1.  รอ   โร 

2.  โบก   บอก 

3.  โค   คอ 

4.  มอง   โมง 

5.  นอน   โนน 

 

รวม...........................คะแนน 

 

เฉลย 

1.รอ  2.บอก  3.คอ  4.มอง  5. นอน 
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แบบฝึกท่ี 6.2 

แบบฝึกทกัษะการออกเสียงค าพยางคเ์ดียวและค าสองพยางค์ 

 

จุดประสงค ์
1. เพื่อใหผู้เ้รยีนฝึกฟงั และสามารถออกเสยีงค าทีป่ระสมดว้ยสระ ออ ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

2. เพื่อใหผู้เ้รยีนฝึกออกเสยีงค าทีป่ระสมดว้ยสระ ออ โดยฝึกจากค าพยางคเ์ดยีวและ 

สองพยางค ์

 

เน้ือหา  
การฟงัและการออกเสยีงค าพยางคเ์ดยีวและค าสองพยางคท์ีป่ระสมดว้ยสระ ออ  

 

สื่อการเรียนการสอน 
1. บตัรค าพยางคเ์ดยีว ไดแ้ก่ /คอ/ /รอ/ /สอง/ /นอน/ /ตอน/ /สอบ/ /มอง/ /จอง/ ออก/ 

/บอก/ 

2. บตัรค าสองพยางค ์ไดแ้ก่ ล าคอ นอนหลบั รอคอย บทตอน ขอ้สอบ จองโต๊ะ ทางออก  

บอกกล่าว 

3. บตัรภาพ ไดแ้ก่ รอคอย นอนหลบั ทางออก บอกกล่าว ล าคอ 

4. แบบฝึกหดั  

 

กิจกรรมการฝึก 
1. ครนู าบตัรค าพยางค์เดยีวมาตดิบนกระดาน และออกเสยีงให้ผู้เรยีนฟงัทลีะค า ค าละ 2 

ครัง้ จากนัน้ใหผู้เ้รยีนออกเสยีงตามเป็นกลุ่มและรายบุคคล  

2.  ครอูอกเสยีงใหผู้เ้รยีนฟงัค าศพัทท์ีป่ระสมดว้ยสระ ออ และค าทีป่ระสมด้วยสระ โอ แล้ว

ใหผู้เ้รยีนบอกวา่ไดย้นิค าศพัทท์ีป่ระสมดว้ยสระ ออ ในค าใดบา้ง เช่น 

    ครู      ผูเ้รยีน 

 พ่อ รอ ที ่โรงเรยีน  ---------> พ่อ รอ 

 เขา ยนื โทรศพัท ์ที ่ทางออก ---------> ออก 
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3.  ครใูหผู้เ้รยีนทลีะคนออกเสยีงค าใดกไ็ดท้ีต่ดิไวบ้นกระดาน แลว้ครจูะชีค้ าทีค่รไูดย้นิ แลว้

ใหผู้เ้รยีนตอบวา่ครไูดย้นิถูกตอ้งหรอืไม่ ถ้าผูเ้รยีนออกเสยีงผดิครจูะตอบวา่ไม่ม ี

4.  ครูน าบตัรค าสองพยางค์มาตดิบนกระดานพร้อมอธบิายความหมาย และออกเสยีงให้

ผูเ้รยีนฟงัทลีะค า ค าละ 2 ครัง้ จากนัน้ใหผู้เ้รยีนออกเสยีงตามเป็นกลุ่มและรายบุคคล ดงันี้ 

 

ล าคอ   นอนหลบั  รอคอย  บทตอน  

ข้อสอบ  จองโต๊ะ  ทางออก  บอกกล่าว 
 

5.  ครูน าบตัรภาพตดิไว้บนกระดาน จากนัน้ออกเสยีงให้ผู้เรยีนฟงัค าละ 2 ครัง้ แล้วให้

ผูเ้รยีนออกเสยีงตามเป็นกลุ่มและรายบุคคล ดงันี้   

 

        
       รอคอย           นอนหลบั       ทางออก         บอกกล่าว      ล าคอ 

 
 6. ครชูบูตัรภำพทลีะภำพ แลว้ใหผู้เ้รยีนทลีะคนออกเสยีงค ำศพัทใ์หต้รงกบัภำพนัน้ 

 

ประเมินผล 
 สงัเกตจากการใหค้วามร่วมมอืในชัน้เรยีนของผูเ้รยีนและการท าแบบฝึกหดั 
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แบบฝึกหดัการออกเสียง 

ชื่อ.................................................................นำมสกุล................................................... 

จงออกเสยีงค ำศพัทจ์ำกรปูต่อไปนี้ 

1.         

2.       

3.       

4.       

5.       

เฉลย 

1.  นอนหลบั  2.  ล ำคอ 3.  รอคอย 4.  บอกกล่ำว 5. ทำงออก 

ถกูต้อง ไม่ถกูต้อง 

  
 

 

ถกูต้อง ไม่ถกูต้อง 

  
 

 

ถกูต้อง ไม่ถกูต้อง 

  
 

 

ถกูต้อง ไม่ถกูต้อง 

  
 

 

ถกูต้อง ไม่ถกูต้อง 
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แบบฝึกท่ี 6.3 

แบบฝึกทกัษะการออกเสียงค าท่ีประสมด้วยสระ ออ ในค าท่ีอยู่ในประโยค 

จุดประสงค ์
1. เพื่อใหผู้เ้รยีนฝึกฟงั และสามารถออกเสยีงค าที่ประสมด้วยสระ ออ ในประโยคได้อย่าง

ถูกตอ้ง 

2. เพื่อใหผู้เ้รยีนฝึกออกเสยีงค าทีป่ระสมดว้ยสระ ออ ในประโยคไดอ้ยา่งถูกตอ้งชดัเจน  

  

เน้ือหา  
การฟงัและการออกเสยีงประโยคทีม่คี าศพัทท์ีป่ระสมดว้ยสระ ออ  

 

สื่อการเรียนการสอน 
1. บตัรค าสองพยางค ์ไดแ้ก่ ล าคอ นอนหลบั รอคอย บทตอน ขอ้สอบ จองโต๊ะ ทางออก  

บอกกล่าว 

2. บตัรค าทีเ่ป็นประโยค ไดแ้ก่  

 เขาจองโต๊ะอาหารไวแ้ลว้ 

 แม่ปวดเมื่อยทีล่ าคอ 

 น้องนอนหลบัไปตอนสามทุ่ม 

 ฉนัท าขอ้สอบไม่ไดเ้ลย 

3. แบบฝึกหดั  

 

กิจกรรมการฝึก 
1. ครูทบทวนการออกเสยีงค าสองพยางค์อกีครัง้ จากแบบฝึกที่ 6.2 โดยครูออกเสยีงให้

ผูเ้รยีนฟงั และใหผู้เ้รยีนออกเสยีงตามเป็นกลุ่มและรายบุคคล 

2. ครนู าบตัรค าทีเ่ป็นประโยคมาตดิบนกระดาน พร้อมทัง้อธบิายความหมาย จากนัน้ออก

เสยีงใหผู้เ้รยีนฟงัประโยคละ 2 ครัง้ แลว้ใหผู้เ้รยีนออกเสยีงตาม 

 

 



134 

3. ครอู่านประโยคใหผู้เ้รยีนฟงัอกีครัง้และใหผู้เ้รยีนแยกค าทีป่ระสมดว้ยสระ ออ วา่มกีีค่ า  

    เช่น 

ครู      ผูเ้รยีน 

 น้องนอนหลบัไปตอนสามทุ่ม ---------> 3 ค า 

จากนัน้ครอู่านประโยคใหผู้เ้รยีนฟงัและให้ผู้เรยีนแยกค าที่ประสมด้วยสระ โอ ว่ามกีี่ค า 

เช่น 

ครู      ผูเ้รยีน 

เขาจองโต๊ะอาหารไวส้องที ่ ---------> 1 ค า 

 

ประเมินผล 
 สงัเกตจากการใหค้วามร่วมมอืในชัน้เรยีนของผูเ้รยีนและการท าแบบฝึกหดั 
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แบบฝึกหดั 

ชื่อ.....................................................นำมสกุล................................................ 

จงเลอืกค ำทีก่ ำหนดใหม้ำเตมิในช่องวำ่งใหถู้กตอ้ง 

 

 

 

 

 

1.  ถ้ำ............น้อยจะท ำใหข้อบตำคล ้ำ  

2.  เขำ...........เพื่อนว่ำ “วนัเสำรไ์ม่วำ่ง” 

3.  เขำ............ตัว๋ไปดลูะครกบัเพื่อน   

4.  มำรยำทในกำรนดัพบ ไม่ควรใหอ้กีฝำ่ย..............เกนิ 15 นำท ี

5.  โรงหนงัทีน่ี่ ประตทูำง..............หำยำกมำก 

 

เฉลย 

1. นอน  2.  บอก 3.  จอง  4. รอ  5. ออก 

 

 

 

รอ   ออก  นอน

บอก  จอง   สอง 
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ชื่อ.....................................................................นำมสกุล.............................................................. 

จงอ่ำนออกเสยีงค ำต่อไปนี้ใหถู้กตอ้ง 

ล ำดบัที ่ ค ำศพัท ์
ก่อนฝึก หลงัฝึก 

ถูกตอ้ง ไม่ถูกตอ้ง ถูกตอ้ง ไม่ถูกตอ้ง 

1. คอ      

2. รอ     

3. สอง     

4. นอน     

5. ตอน     

6. สอบ     

7. มอง     

8. จอง     

9. ออก     

10. บอก     

 

ก่อนฝึกอ่ำนออกเสยีงถูกตอ้ง..............ค ำ 

หลงัฝึกอ่ำนออกเสยีงถูกตอ้ง..............ค ำ 

 

ลงชื่อ.................................. ผูป้ระเมนิ 

 

แบบบนัทกึผลกำรทดสอบกอ่นฝึก – หลงัฝึก 

เรือ่ง  กำรอ่ำนออกเสยีงสระ ออ 
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แบบฝึกชดุที ่7 

การออกเสยีงสระ เอือ 
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แบบฝึกชดุท่ี 7 

แบบฝึกทกัษะการออกเสียงสระ เอือ 

 
ชุดที ่7.1 แบบฝึกทกัษะการฟงั 

ชุดที ่7.2 แบบฝึกทกัษะการออกเสยีงค าพยางคเ์ดยีวและค าสองพยางค ์ 

ชุดที ่7.3 แบบฝึกทกัษะการออกเสยีงค าทีป่ระสมดว้ยสระ เออื ในค าทีอ่ยูใ่น

ประโยค 

ชุดที ่7.4 แบบทดสอบการออกเสยีง ซึง่แบบทดสอบนี้ใชป้ระเมนิผูเ้รยีนเป็น

รายบุคคลทัง้ก่อนฝึกและหลงัฝึก 
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แบบฝึกท่ี 7.1 

แบบฝึกทกัษะการฟัง 

 

จุดประสงค ์
เพื่อใหผู้เ้รยีนฝึกฟงั และสามารถเขา้ใจการออกเสยีงสระ เออื ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

 

เน้ือหา  
การฟงัเสยีงค าพยางคเ์ดยีวทีป่ระสมดว้ยสระ เออื  

 

สื่อการเรียนการสอน 
1. บตัรค าพยางคเ์ดยีว ไดแ้ก่ /เรือ/ /เน้ือ/ /เบ่ือ/ /เสือ/ /เลือก/ /เชือก/ /เผือก/ /เดือน/  

/เหน่ือย/ /เหมือน/  

2. แบบฝึกหดัการฟงั  

 

กิจกรรมการฝึก 
1.  ครนู าบตัรค าตดิบนกระดาน และออกเสยีงใหผู้เ้รยีนฟงัทลีะค า ค าละ 2 ครัง้ และอธบิาย

วธิกีารออกเสยีงทีถู่กตอ้ง จากนัน้ใหผู้เ้รยีนออกเสยีงตามทัง้เป็นกลุ่มและรายบุคคล  

2.  ครถูามผูเ้รยีนวา่เสยีงสระ เออื ในภาษาไทย ออกเสยีงคลา้ยสระเสยีงใดในภาษาแม่ของ

ผูเ้รยีน จากนัน้ครอูธบิายความแตกต่างในการออกเสยีงสระ เออื และเสยีงสระที่ออกเสยีงคล้ายสระ 

เออื ในภาษาแม่ของผู้เรยีน (ซึ่งผู้เรยีนชาวญี่ปุ่นจะออกเสยีงเป็น สระ อู+อา= อวั) พร้อมกบัออก

เสยีงทีถู่กตอ้งใหผู้เ้รยีนฟงัอกีครัง้หนึ่ง 

3. ครอูอกเสยีงค าศพัทท์ีป่ระสมดว้ยสระ เออื และค าศพัทท์ีป่ระสมดว้ยสระในภาษาแม่ของ

ผู้เรียน พร้อมให้ผู้เรยีนพูดว่า “ใช่” เมื่อได้ยนิเสียงค าศพัท์ที่ประสมด้วย สระ เออื หรือพูดค าว่า 

“ไม่ใช่”เมื่อไดย้นิค าศพัทท์ีป่ระสมดว้ยสระในภาษาแม่ของผูเ้รยีน เช่น 

 ครู    ผูเ้รยีน 

 เรอื  ---------> ใช่ 

 รวั  ---------> ไม่ใช่  
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4. ครแูจกแบบฝึกหดัการฟงัใหผู้เ้รยีนคนละชุด จากนัน้ครจูะออกเสยีงให้ผู้เรยีนฟงั แล้วให้

ผูเ้รยีนวงกลมค าทีไ่ดย้นิ 

 

ประเมินผล 
สงัเกตจากการใหค้วามร่วมมอืในชัน้เรยีนของผูเ้รยีนและการท าแบบฝึกหดัการฟงั 
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แบบฝึกหดัการฟัง 

ชื่อ...........................................................นำมสกุล..................................................... 

 

จงเลอืกค ำศพัทโ์ดยท ำเครือ่งหมำย          รอบค ำทีไ่ดย้นิครอู่ำนออกเสยีง 

1.  เรอื   รวั 

2.  สวั   เสอื 

3.  เหนื่อย   หน่วย 

4.  เนื้อ   นัว้ 

5.  ลวก   เลอืก 

 

รวม...........................คะแนน 

 

เฉลย 

1.เรอื  2.เสอื  3.เหนื่อย  4.เนื้อ  5. เลอืก 
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แบบฝึกท่ี 7.2 

แบบฝึกทกัษะการออกเสียงค าพยางคเ์ดียวและค าสองพยางค์ 

 

จุดประสงค ์
1. เพื่อใหผู้เ้รยีนฝึกฟงั และสามารถออกเสยีงค าทีป่ระสมดว้ยสระ เออื ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

2. เพื่อใหผู้เ้รยีนฝึกออกเสยีงค าทีป่ระสมดว้ยสระ เออื โดยฝึกจากค าพยางคเ์ดยีวและ 

สองพยางค ์

 

เน้ือหา  
การฟงัและการออกเสยีงค าพยางคเ์ดยีวและค าสองพยางคท์ีป่ระสมดว้ยสระ เออื  

 

สื่อการเรียนการสอน 
1. บตัรค าพยางคเ์ดยีว ไดแ้ก่ /เรือ/ /เน้ือ/ /เบ่ือ/ /เสือ/ /เลือก/ /เชือก/ /เผือก/ /เดือน/  

/เหน่ือย/ /เหมือน/ 

2. บัตรค าสองพยางค์ ได้แก่ เนื้อส ัตว์ เบื่อหน่าย เสือโคร่ง หวัเผือก เหน็ดเหนื่อย 

เหมอืนกนั เรอืใบ ทุกเดอืน  

3. บตัรภาพ ไดแ้ก่ เนื้อสตัว ์เสอืโคร่ง เหน็ดเหนื่อย เหมอืนกนั เรอืใบ 

4. แบบฝึกหดั  

 

กิจกรรมการฝึก 
1. ครนู าบตัรค าพยางค์เดยีวมาตดิบนกระดาน และออกเสยีงให้ผู้เรยีนฟงัทลีะค า ค าละ 2 

ครัง้ จากนัน้ใหผู้เ้รยีนออกเสยีงตามเป็นกลุ่มและรายบุคคล  

2.  ครอูอกเสยีงใหผู้เ้รยีนฟงัค าศพัทท์ีป่ระสมดว้ยสระ เออื และค าทีป่ระสมดว้ยสระ อวั แลว้

ใหผู้เ้รยีนบอกวา่ไดย้นิค าศพัทท์ีป่ระสมดว้ยสระ เออื ในค าใดบา้ง เช่น 

    ครู      ผูเ้รยีน 

 เขา เบื่อ เนื้อ ววั   ---------> เบื่อ เนื้อ 

 กลวั เสอื ตวั นัน้  ---------> เสอื  
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3.  ครใูหผู้เ้รยีนทลีะคนออกเสยีงค าใดกไ็ดท้ีต่ดิไวบ้นกระดาน แลว้ครจูะชีค้ าทีค่รไูดย้นิ แลว้

ใหผู้เ้รยีนตอบวา่ครไูดย้นิถูกตอ้งหรอืไม่ ถ้าผูเ้รยีนออกเสยีงผดิครจูะตอบวา่ไม่ม ี

4.  ครูน าบตัรค าสองพยางค์มาตดิบนกระดานพร้อมอธบิายความหมาย และออกเสยีงให้

ผูเ้รยีนฟงัทลีะค า ค าละ 2 ครัง้ จากนัน้ใหผู้เ้รยีนออกเสยีงตามเป็นกลุ่มและรายบุคคล ดงันี้ 

 

เน้ือสตัว์   เบ่ือหน่าย   เสือโคร่ง  หวัเผือก  

เหน็ดเหน่ือย  เหมือนกนั   เรือใบ  ทุกเดือน 
 

5.  ครูน าบตัรภาพตดิไว้บนกระดาน จากนัน้ออกเสยีงให้ผู้เรยีนฟงัค าละ 2 ครัง้ แล้วให้

ผูเ้รยีนออกเสยีงตามเป็นกลุ่มและรายบุคคล ดงันี้   

 

        
       เนื้อสตัว ์          เสอืโคร่ง     เหน็ดเหนื่อย          เหมอืนกนั       เรอืใบ 

 
 6. ครชูบูตัรภำพทลีะภำพ แลว้ใหผู้เ้รยีนทลีะคนออกเสยีงค ำศพัทใ์หต้รงกบัภำพนัน้ 

 

ประเมินผล 
 สงัเกตจากการใหค้วามร่วมมอืในชัน้เรยีนของผูเ้รยีนและการท าแบบฝึกหดั 
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แบบฝึกหดัการออกเสียง 

ชื่อ...............................................................นำมสกุล................................................... 

จงออกเสยีงค ำศพัทจ์ำกรปูต่อไปนี้ 

1.         

2.       

3.       

4.       

5.       

เฉลย 

1.  เรอืใบ 2.  เสอืโครง่ 3.  เนื้อสตัว ์ 4.  เหมอืนกนั  5. เหน็ดเหนื่อย 

ถกูต้อง ไม่ถกูต้อง 

  
 

 

ถกูต้อง ไม่ถกูต้อง 

  
 

 

ถกูต้อง ไม่ถกูต้อง 

  
 

 

ถกูต้อง ไม่ถกูต้อง 

  
 

 

ถกูต้อง ไม่ถกูต้อง 
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แบบฝึกท่ี 7.3 

แบบฝึกทกัษะการออกเสียงค าท่ีประสมด้วยสระ เอือ  

ในค าท่ีอยู่ในประโยค 

จุดประสงค ์
1. เพื่อใหผู้เ้รยีนฝึกฟงั และสามารถออกเสยีงค าที่ประสมด้วยสระ เออื ในประโยคได้อย่าง

ถูกตอ้ง 

2. เพื่อใหผู้เ้รยีนฝึกออกเสยีงค าทีป่ระสมดว้ยสระ เออื ในประโยคไดอ้ยา่งถูกตอ้งชดัเจน  

  

เน้ือหา  
การฟงัและการออกเสยีงประโยคทีม่คี าศพัทท์ีป่ระสมดว้ยสระ เออื  

 

สื่อการเรียนการสอน 
1. บัตรค าสองพยางค์ ได้แก่ เนื้อส ัตว์ เบื่อหน่าย เสือโคร่ง หัวเผือก เหน็ดเหนื่อย 

เหมอืนกนั เรอืใบ ทุกเดอืน 

2. บตัรค าทีเ่ป็นประโยค ไดแ้ก่  

 ลกูกวางกลวัเสอืโคร่ง 

 ฝาแฝดมหีน้าตาเหมอืนกนั 

 หวัหน้าตอ้งไปต่างประเทศทุกเดอืน 

 เพื่อนไม่ชอบกนิเนื้อสตัว ์

3. แบบฝึกหดั  

 

กิจกรรมการฝึก 
1. ครูทบทวนการออกเสยีงค าสองพยางค์อกีครัง้ จากแบบฝึกที่ 7.2 โดยครูออกเสยีงให้

ผูเ้รยีนฟงั และใหผู้เ้รยีนออกเสยีงตามเป็นกลุ่มและรายบุคคล 

2. ครนู าบตัรค าทีเ่ป็นประโยคมาตดิบนกระดาน พร้อมทัง้อธบิายความหมาย จากนัน้ออก

เสยีงใหผู้เ้รยีนฟงัประโยคละ 2 ครัง้ แลว้ใหผู้เ้รยีนออกเสยีงตาม 
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3. ครอู่านประโยคใหผู้เ้รยีนฟงัอกีครัง้และใหผู้เ้รยีนแยกค าทีป่ระสมดว้ยสระ เออื วา่มกีีค่ า  

    เช่น 

ครู      ผูเ้รยีน 

 เพื่อนไม่ชอบกนิเนื้อสตัว ์ ---------> 2 ค า 

จากนัน้ครอู่านประโยคใหผู้เ้รยีนฟงัและใหผู้้เรยีนแยกค าที่ประสมด้วยสระ อวั ว่ามกีี่ค า 

เช่น 

ครู      ผูเ้รยีน 

ลกูกวางกลวัเสอืโคร่ง  ---------> 1 ค า 

 

ประเมินผล 
 สงัเกตจากการใหค้วามร่วมมอืในชัน้เรยีนของผูเ้รยีนและการท าแบบฝึกหดั 
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แบบฝึกหดั 

ชื่อ....................................................นำมสกุล................................................ 

จงเลอืกค ำทีก่ ำหนดใหม้ำเตมิในช่องวำ่งใหถู้กตอ้ง 

 

 

 

 

 

1.  คนอสิลำมไมร่บัประทำน..............หม ู 

2.  ..............หน้ำเขำจะไปเรยีนต่อทีอ่งักฤษ 

3. ..............โคร่งเป็นสตัวป์ำ่ 

4.  ฉนักบัพีช่ำยมหีน้ำตำ.............กนั 

5.  เขำ.............มำก เพรำะออกก ำลงักำยเป็นเวลำนำน 

 

เฉลย 

1. เนื้อ  2.  เดอืน 3.  เสอื  4. เหมอืน  5. เหนื่อย 

 

 

เหนื่อย  เนื้อ เสือ  

เดือน เหมือน เรือ 
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ชื่อ....................................................................นำมสกุล............................................................... 

จงอ่ำนออกเสยีงค ำต่อไปนี้ใหถู้กตอ้ง 

ล ำดบัที ่ ค ำศพัท ์
ก่อนฝึก หลงัฝึก 

ถูกตอ้ง ไม่ถูกตอ้ง ถูกตอ้ง ไม่ถูกตอ้ง 

1. เรอื     

2. เนื้อ     

3. เบื่อ     

4. เสอื     

5. เลอืก     

6. เชอืก     

7. เผอืก     

8. เดอืน     

9. เหนื่อย     

10. เหมอืน     

 

ก่อนฝึกอ่ำนออกเสยีงถูกตอ้ง..............ค ำ 

หลงัฝึกอ่ำนออกเสยีงถูกตอ้ง..............ค ำ 

 

ลงชื่อ.................................. ผูป้ระเมนิ 

 

แบบบนัทกึผลกำรทดสอบกอ่นฝึก – หลงัฝึก 

เรือ่ง  กำรอ่ำนออกเสยีงสระ เออื 
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ภาคผนวก ข  
หนังสือเชิญผู้เช่ียวชาญตรวจสอบคณุภาพเครื่องมือในการศึกษาวิจยั 
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ภาคผนวก ค  
แบบประเมินคณุภาพแบบฝึกจากผู้เช่ียวชาญ 
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ประวติัย่อผู้ท ำสำรนิพนธ์ 
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ต าแหน่งหน้าทีก่ารงานปจัจุบนั ครสูอนภาษาไทยใหช้าวญี่ปุน่ 
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