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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 E 1, 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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บทที่ 1
บทนำ
ภูมิหลัง
ภาษาไทยเป็นหนึ่งในภาษาทีช่ าวต่างชาติกาลังให้ความสนใจ รวมถึงด้านสังคม ประเพณี
วัฒนธรรมและสิง่ ต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับประเทศไทย ซึง่ เห็นได้จากปจั จุบนั ทีม่ ชี าวต่างชาติเข้ามาใน
ประเทศไทยเป็ น จ านวนมาก และชาวต่า งชาติเหล่ านี้ มีค วามจ าเป็ น ต้อ งใช้ภ าษาไทยในการ
ติดต่อสื่อสารจึง ศึกษาภาษาไทย ด้วยเล็ง เห็น ถึง ประโยชน์ และความส าคัญ ของภาษาไทยว่า มี
บทบาทที่จาเป็น อย่างยิง่ ต่อการสื่อสาร เพราะหากใช้ภาษาของชาตินนั ้ ๆย่อมเกิดความเข้าใจที่
ตรงกัน ส่งผลให้การสื่อสารเป็นไปอย่างราบรื่น สอดคล้องกับที่ ประภาพรรณ เอีย่ มสุภาษิต (2543:
141) กล่ า วไว้ว่า “การเรีย นรู้ภ าษาต่ า งประเทศของคนต่ า งเชื้อ ชาติ ภาษา และวัฒ นธรรมมี
วัตถุ ประสงค์เพื่อสื่อสารท าความเข้าใจกัน ท าให้บทบาทของการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศได้ร บั
ความสนใจและมีความสาคัญมากยิง่ ขึน้ ” ภาษาไทยจึงมีบทบาทเปลี่ยนไป ดังที่สมพงศ์ วิทยศักดิ ์
พันธุ์ (2549) กล่าวไว้วา่ “แต่เดิมภาษาไทยมีฐานะเป็นภาษาประจาชาติ เป็นภาษาราชการ มีหน้าที่
และบทบาทในการสื่อสารกันระหว่างชนในชาติ มาวันนี้ฐานะและบทบาทของภาษาไทยเปลีย่ นไป มี
ชาวต่ า งประเทศสนใจเรียนภาษาไทยกัน อย่างจริง จัง และเป็ น ทางการมากขึ้น ” ผู้ส นใจเรีย น
ภาษาไทยไม่ได้จากัดแต่ชาวตะวันตก มีชาวตะวันออกและประเทศเพื่อนบ้านของไทยจานวนไม่
น้อย และชาวญี่ปุน่ ถือเป็นกลุ่มผูเ้ รียนลาดับต้นๆ ทัง้ นี้เนื่องจากความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างประเทศ
ไทยกับ ประเทศญี่ปุ่ น ที่ม ีม ายาวนานกว่า 600 ปี มิต รภาพระหว่า งทัง้ สองประเทศเกิด จาก
ความสัมพันธ์อนั ใกล้ชดิ ระหว่างราชวงศ์ไทยและญีป่ ุน่ ประเทศไทยและประเทศญี่ปนุ่ มีความสัมพันธ์
ทีด่ ตี ่อกันในหลายๆด้าน เช่น ความสัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการศึกษา
ปจั จุบนั มีชาวไทยที่ศกึ ษาภาษาญี่ปุ่นและชาวญี่ปุ่นที่ศกึ ษาภาษาไทยเพิม่ มากขึน้ จาก
สถิตจิ านวนใบแจ้งถิ่นที่อยู่ท่สี ่งมาถึงแผนกกงสุล สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ประจ าประเทศไทย
จนถึง วัน ที่ 1 ตุล าคม พ.ศ.2552 จ านวนชาวญี่ปุ่น ที่พานักในประเทศไทยในปี พ.ศ.2552 มีถึง
45,805 คน กรุงเทพมหานครเป็นจังหวัดที่มคี นญี่ปุ่นอาศัยอยู่มากที่สุด จานวน 33,152 คน และมี
จานวนกิจการทีด่ าเนินการโดยชาวญี่ปนุ่ 1,309 กิจการ และมีแนวโน้มว่าจะขยายตัวเพิม่ มากขึน้ อัน
เนื่องมาจากความสัมพันธ์ทด่ี รี ะหว่างสองประเทศ และทีส่ าคัญคือ ประเทศญี่ปนุ่ เป็นประเทศผูล้ งทุน
รายใหญ่ทส่ี ุดในประเทศไทย ด้วยเหตุน้จี งึ ทาให้มชี าวญี่ปนุ่ จานวนมากสนใจศึกษาภาษาไทยเพื่อใช้
ในการติดต่อสื่อสาร ทัง้ ด้านธุรกิจ การค้า และการศึกษาภาษาเพิม่ เติมเพิม่ ขึน้
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การสอนภาษาไทยให้แก่ช าวญี่ปุ่น ไม่ว่าในประเทศไทยหรือในประเทศญี่ปุ่น มีท งั ้ ใน
รูปแบบของโรงเรียนสอนภาษาและการสอนแบบส่วนตัว ข้อมูลจากหอการค้าญี่ปุ่นแห่งกรุงเทพฯ
(สถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศไทย.สิงหาคม 2551) แสดงให้เห็นว่าในปี พ.ศ. 2550 มีนกั ศึกษา
ชาวญี่ปนุ่ อยูใ่ นมหาวิทยาลัยของประเทศไทยจานวนมากกว่า 200 คน และในประเทศไทยมีสถาบัน
ที่ใ ห้ก ารศึก ษาภาษาไทยจ านวนมาก ซึ่ง ชาวญี่ปุ่น ส่ ว นใหญ่ ศึก ษาภาษาไทยในสถาบัน ที่ใ ห้
การศึกษาด้านภาษาไทยเหล่านี้ และข้อมูลจากแหล่งเดียวกันนี้ได้แสดงให้เห็นว่า ปจั จุบนั มีชาว
ญี่ปุ่นที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยจานวนมากกว่า 50,000 คน และมีนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นที่เข้ามา
ท่องเทีย่ วในประเทศไทยปีละ 1,000,000 คนขึน้ ไป
การที่ช าวญี่ปุ่นสนใจและศึกษาภาษาไทยเพิม่ มากขึ้นนัน้ ท าให้ม ีหนังสือคู่มอื และตารา
ต่างๆ ผลิตออกมาในจานวนหนึ่งแต่ยงั ไม่เพียงพอและไม่ครอบคลุมตามความต้องการของชาวญี่ปุ่น
และในจานวนหนังสือเหล่านัน้ เขียนขึน้ โดยชาวญี่ปุ่น ซึ่งมีวตั ถุประสงค์ให้ผู้อ่านน าไปศึกษาด้วย
ตนเอง อาจทาให้ทกั ษะการฝึกบางประการไม่ครบถ้วน ส่วนหนังสือทีเ่ ขียนโดยชาวไทยนัน้ ยังมีน้อย
และมุ่งเน้นไปทางศึกษาด้วยตนเองเป็นส่วนใหญ่เช่นกัน ดังนัน้ อาจไม่สามารถฝึ กทักษะการออก
เสียงได้มากนัก หากผูเ้ รียนได้ฝึกก็ไม่แน่ใจว่าคาทีอ่ อกเสียงนัน้ ถูกต้องหรือไม่
ชาวญี่ปุน่ ทีศ่ กึ ษาภาษาไทยจาเป็นอย่างยิง่ ทีต่ อ้ งฝึกทักษะการออกเสียงภาษาไทย เพราะ
การออกเสียงที่ถูกต้องและชัดเจนทาให้ตดิ ต่อสื่อสารเข้าใจได้ตรงกัน ปญั หาที่เกิดขึน้ ก็คอื ถ้าพูด
ออกเสียงผิดความหมายก็จะผิดตามไปด้วย ดังที่ ดุษฎีพร ชานิโรคศานต์ (2520: 17) ให้ความเห็น
ว่า “การออกเสียงไม่ชดั เจนหรือไม่ถูกต้องอาจทาให้เข้าใจผิดไปได้ เช่น “รัก” กับ “ลัก” “ฟนั ” กับ
“ควัน” มีความหมายต่างกันมาก ถ้าใช้ผดิ ก็ทาให้เข้าใจผิดได้...” อีกทัง้ ส่งผลให้เขียนออกมาผิด
ความหมายหรือเขียนคานัน้ ๆ ผิด โดยเฉพาะการออกเสียงพยัญชนะต้น /ป/ /พ/ /ต/ /ท/ และ /ง/
รวมไปถึงสระบางตัวคือ /อือ/ /เออ/ /ออ/ และ /เอือ/ ภาษาญี่ปุน่ นัน้ แตกต่างจากภาษาไทยเพราะไม่ม ี
พยัญชนะต้นและสระดังกล่าว และจากการสารวจผูว้ จิ ยั พบว่ายังไม่มคี ่มู อื หรือแบบฝึ กการออกเสียง
พยัญชนะต้นและสระทีเ่ ป็นปญั หาให้ผเู้ รียนชาวญี่ปนุ่ ได้ฝึกทักษะดังกล่าวโดยเฉพาะ
จากประสบการณ์ของผูว้ จิ ยั ทีไ่ ด้ศกึ ษาภาษาญี่ปุน่ และเกี่ยวข้องกับชาวญี่ปุ่นมาตัง้ แต่ชนั ้
มัธยมศึกษาตอนปลายจนจบการศึกษาชัน้ ปริญญาตรี รวมทัง้ ในปจั จุบนั ได้ทางานสอนภาษาไทยให้
ชาวญี่ปนุ่ ทาให้มคี วามสัมพันธ์กบั ชาวญี่ปุ่น ทัง้ เป็นนักเรียน เพื่อน ครูอาจารย์และเพื่อนร่วมงาน
ซึง่ ชาวญี่ปนุ่ ในจานวนเหล่านี้มที งั ้ อาศัยอยูใ่ นประเทศไทยและกลับประเทศญี่ปุ่นไปแล้ว ที่ได้ศกึ ษา
ภาษาไทยและสามารถสื่อสารกับคนไทยได้ มีตงั ้ แต่ระดับต้นไปจนถึงระดับสูง แต่ผู้วจิ ยั พบว่า การ
ออกเสียงพยัญชนะต้นและสระของชาวญี่ปนุ่ เหล่านี้ไม่ถูกต้อง มีออกเสียงผิดเพีย้ นไปบ้างและบางคา
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ไม่สามารถออกเสียงได้ เช่น คาว่า “เป็ ด” และคาว่า “เผ็ด” ซึ่ง เรียว โทบิซาวะ (เรียว โทบิซาวะ.
2556: สัม ภาษณ์ ) พนัก งานบริษ ัท Minebea จัง หวัดลพบุ ร ี พ านัก อาศัย อยู่ใ นประเทศไทยมา
ระยะเวลาหนึ่ง ได้กล่าวว่า “ภาษาญี่ปุ่นมีเสียงพยัญชนะต้นที่คล้ายกับเสียง /พ/ แต่ไม่ม ีเสียง /ป/
ดังนัน้ จึงออกเสียงยาก การออกเสียง /พ/ ของชาวญี่ปนุ่ จะออกเสียงเป็น /พ/ และ /ป/ ผสมกัน
เป็นต้น” ซึง่ สอดคล้องกับที่ Mikami Naomitsu (2545) กล่าวว่า “パ ซึง่ อ่านว่า pa ไม่ออกเสียงว่า
ปะ เสียทีเดียว แต่ออกเสียงว่า พะ กับ ปะ ผสมกัน หรือออกว่า ปะ แบบมีลมออกมา” นอกจากนี้
การออกเสียงพยัญชนะต้น /ง/ ก็เป็นเรื่องยากสาหรับชาวญี่ปนุ่ เช่นกัน ซึง่ ฮาตะ ฮิเดกิ (ฮาตะ ฮิเดกิ.
2556: สัมภาษณ์) นักเรียนชาวญี่ปนุ่ ทีศ่ กึ ษาภาษาไทยมาเป็นเวลา 6 เดือนได้กล่าวว่า “ไม่สามารถ
ออกเสียง /ง/ ได้ เพราะในภาษาญี่ปนุ่ ไม่มพี ยัญชนะต้นตัวนี้” ซึง่ สอดคล้องกับทีอ่ รพรรณ ศรีชยั นันท์
(อรพรรณ ศรีชยั นันท์. 2555: สัมภาษณ์) อาจารย์สอนภาษาไทยให้แก่นักเรียนต่างชาติ โรงเรียน
ภาษาไทยภาษร มีประสบการณ์ในการสอนภาษาไทยมา 6 ปี ได้กล่าวว่า “นักเรียนชาวญี่ปุ่นส่วน
ใหญ่ออกเสียง /ง/ ไม่ได้ เช่นคาว่า “ง่วง” มักจะออกเสียงเป็น “ก่วง” ซึ่งการออกเสียงไม่ชดั เจนหรือ
ออกเสียงผิดเช่นนี้ ส่งผลให้การสื่อสารเกิดการผิดพลาด คาบางคาผิดความหมายไป ซึ่งเป็นปญั หา
สาหรับชาวญี่ปุน่ อย่างมาก” รวมทัง้ ยูคเิ อะ โอกาวะ (ยูคเิ อะ โอกาวะ. 2556: สัมภาษณ์) แม่บ้าน
ชาวญี่ปุ่นซึ่งติดตามสามีมาอาศัยอยู่ในประเทศไทย และเรียนภาษาไทยมาเป็น เวลาประมาณ 2
เดือน กล่าวถึงเรื่องสระไว้วา่ “ภาษาญี่ปุน่ มีสระเพียงแค่ 5 เสียงเท่านัน้ ดังนัน้ การออกเสียงสระใน
ภาษาไทยจึงเป็นเรื่องทีย่ ากมากสาหรับชาวญี่ปนุ่ เช่น คาว่า “คอย” กับ “เคย” เพราะภาษาญี่ปนุ่ ไม่
มีสระ /ออ/ และ สระ /เออ/ ทาให้ออกเสียงทัง้ สองคาเหมือนกัน เมื่อออกเสียงเหมือนกัน การสื่อสาร
ย่อมเกิดความผิดพลาดตามมา” ซึ่งสอดคล้องกับที่ นิตยา กาญจนะวรรณ (2551)ได้กล่าวไว้ส่วน
หนึ่งว่า “เสียงสระบางเสียงในภาษาของผูเ้ รียนอาจจะไม่ตรงกับเสียงสระในภาษาไทย ในกรณีของ
ภาษาญี่ปุน่ มีอยู่ 4 เสียงคือ /แอ/ /อือ/ /เออ/ /ออ/”
เนื่องจากปญั หาดังกล่าว ผู้วจิ ยั จึงต้องการสร้างแบบฝึ กการออกเสียงพยัญชนะต้น เดี่ยว
และสระไทยทีเ่ ป็นปญั หาสาหรับผูเ้ รียนชาวญี่ปนุ่ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือแก้ปญั หาและพัฒนาการออก
เสียงของผูเ้ รียนชาวญี่ปนุ่ เพื่อให้ผเู้ รียนชาวญี่ปุ่นใช้เป็นแบบฝึ กในการออกเสียงพยัญชนะต้นและ
สระทีเ่ ป็นปญั หาในภาษาไทยได้อย่างถูกต้องชัดเจน โดยผูว้ จิ ยั จะนาแบบฝึกไปทดลองใช้รวมทัง้ หา
ประสิทธิภาพของแบบฝึก
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ควำมมุง่ หมำยของกำรศึกษำวิ จยั
ในการวิจยั ครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั ได้ตงั ้ ความมุ่งหมายไว้ดงั นี้
ั หาส าหรับ
1. เพื่อสร้างแบบฝึ กการออกเสียงพยัญ ชนะต้น เดี่ยว และสระไทยที่เป็ นปญ
ผูเ้ รียนชาวญี่ปนุ่
2. เพื่อหาประสิท ธิภาพของแบบฝึ กการออกเสียงพยัญชนะต้น เดี่ยว และสระไทยที่เป็ น
ปญั หาสาหรับผูเ้ รียนชาวญี่ปุน่ ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80

ควำมสำคัญของกำรวิ จยั
ผลการศึกษาทดลองครัง้ นี้ทาให้ได้แบบฝึกการออกเสียงพยัญชนะต้นเดีย่ ว และสระไทยที่
เป็นปญั หาสาหรับผูเ้ รียนชาวญี่ปุน่ ทีม่ ปี ระสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 และเห็นพัฒนาการ
ในการออกเสียงทีเ่ ป็นปญั หาของผูเ้ รียน มีประโยชน์ต่อครูผสู้ อนซึง่ สามารถนาไปช่วยแก้ปญั หาและ
เสริมสร้างทักษะการออกเสียงพยัญชนะต้นเดีย่ ว และสระไทยที่เป็นปญั หาสาหรับผู้เรียนชาวญี่ปุ่น
อีกทัง้ ยังเป็นแนวทางในการสร้างแบบฝึ กหรือการวิจยั เพื่อแก้ไขปญั หาข้อบกพร่องในการอ่านออก
เสียงพยัญชนะตันและสระของผูเ้ รียนชาวต่างชาติในกลุ่มอื่นๆ ต่อไป

ขอบเขตของกำรวิ จยั
ผูว้ จิ ยั ได้กาหนดขอบเขตการศึกษาดังนี้
1. ประชำกรที่ใช้ในกำรวิ จยั
ประชากร คือ ผูเ้ รียนชาวญี่ปนุ่ ทีก่ าลังเรียนภาษาไทยอยูท่ โ่ี รงเรียนภาษาภาษร อาคารอัม
รินทร์-พลาซ่า ชัน้ 5 ถนน เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร จานวน 45 คน
2. กลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรวิ จยั
ผู้เรียนชาวญี่ปุ่นที่กาลัง เรียนภาษาไทยอยู่ท่โี รงเรียนภาษาภาษร จานวน 10 คน โดย
ั หาและ
คัดเลือกเฉพาะผู้เรียนที่มคี วามบกพร่องในการอ่านออกเสียงพยัญชนะต้นและสระที่มปี ญ
สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตลอดระยะเวลาการทดลอง
3. ตัวแปรในกำรศึกษำ
3.1 ตัวแปรต้น ได้แก่ การใช้แบบฝึกการออกเสียงพยัญชนะต้นเดีย่ ว และสระไทยที่
เป็นปญั หาสาหรับผูเ้ รียนชาวญี่ปุน่
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3.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ คะแนนจากแบบทดสอบในการอ่านออกเสียงพยัญชนะต้น
เดีย่ วและสระทีเ่ ป็นปญั หาสาหรับผูเ้ รียนชาวญี่ปนุ่ หลังการใช้แบบฝึกพยัญชนะต้นเดีย่ ว และสระไทย
ทีเ่ ป็นปญั หาสาหรับผูเ้ รียนชาวญี่ปนุ่ ทีผ่ วู้ จิ ยั สร้างขึน้
4. ระยะเวลำที่ใช้ในกำรวิ จยั
ระยะเวลาทีใ่ ช้ในการทดลองใช้แบบฝึกการออกเสียงพยัญชนะต้นเดีย่ ว และสระไทยที่เป็น
ปญั หาสาหรับผูเ้ รียนชาวญี่ปุน่ คือ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2556 ถึง เดือนมกราคม พ.ศ. 2557
เป็นเวลา 4 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 วัน วันละ 60 นาที
5. เนื้ อหำของแบบฝึ ก
ั หาส าหรับ
เนื้ อหาของแบบฝึ ก การออกเสียงพยัญ ชนะต้น เดี่ยว และสระไทยที่เป็น ปญ
ผูเ้ รียนชาวญี่ปนุ่ ประกอบด้วยเนื้อหาทัง้ สิน้ 7 ชุด ได้แก่
ชุดที่ 1 แบบฝึกการออกเสียงพยัญชนะต้น /ป/ และ /พ/
ชุดที่ 2 แบบฝึกการออกเสียงพยัญชนะต้น /ต/ และ /ท/
ชุดที่ 3 แบบฝึกการออกเสียงพยัญชนะต้น /ง/
ชุดที่ 4 แบบฝึกการออกเสียงสระ /อือ/
ชุดที่ 5 แบบฝึกการออกเสียงสระ /เออ/
ชุดที่ 6 แบบฝึกการออกเสียงสระ /ออ/
ชุดที่ 7 แบบฝึกการออกเสียงสระ /เอือ/

นิ ยำมศัพท์เฉพำะ
1. เสียงพยัญ ชนะต้นเดี่ยว และสระไทยที่ เป็ นปั ญหำ หมายถึง เสียงพยัญชนะต้น
เดีย่ วทีม่ ปี ญั หา 5 เสียง ได้แก่ ป(p), พ(ph), ต(t), ท(th) และ ง และสระทีม่ ปี ญั หา 4 เสียง ได้แก่ อือ,
เออ, ออ และ เอือ
2. ผู้เรียน หมายถึง ผูเ้ รียนชาวญี่ปนุ่ ทีก่ าลังเรียนภาษาไทยอยูท่ โ่ี รงเรียนภาษาภาษร
ั
ซึง่ มีความบกพร่องในการอ่านออกเสียงพยัญชนะต้นเดีย่ วและสระไทยทีเ่ ป็นปญหาและสามารถเข้
า
ร่วมกิจกรรมได้ตลอดระยะเวลาการทดลอง
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
ในการวิจยั ครัง้ นี้ ผู้วจิ ยั ได้ศกึ ษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง และได้นาเสนอ
ตามหัวข้อต่อไปนี้
1. เอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับการสร้างแบบฝึก
1.1 เอกสารทีเ่ กีย่ วข้องกับการสร้างแบบฝึก
1.2 หลักจิตวิทยาทีเ่ กีย่ วข้องกับการสร้างแบบฝึก
1.3 งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับการสร้างแบบฝึก
2. เอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับพยัญชนะและสระในภาษาไทย
2.1 เอกสารทีเ่ กีย่ วข้องกับพยัญชนะและสระในภาษาไทย
2.2 งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับพยัญชนะและสระในภาษาไทย
3. เอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับการออกเสียงภาษาไทยของชาวญี่ปนุ่
3.1 เอกสารทีเ่ กีย่ วข้องกับการออกเสียงภาษาไทยของชาวญี่ปนุ่
3.2 งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับการออกเสียงภาษาไทยของชาวญี่ปนุ่

1. เอกสารและงานวิ จยั ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแบบฝึ ก
ในการเรียนการสอนทักษะต่างๆ นัน้ การฝึ กเป็น เรื่องที่ส าคัญและแบบฝึ กก็ถือเป็ นสื่อ
ประกอบการเรียนการสอนทีช่ ่วยสร้างเสริมให้ผู้เรียนเกิดทักษะได้เป็นอย่างดี การสร้างแบบฝึ กจึง
ต้องศึกษาหลักในการสร้างเพื่อสามารถสร้างแบบฝึ กที่ดี มีคุณภาพ เมื่อนาไปใช้แล้วได้ผล บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ดงั มีผใู้ ห้ความหมายของแบบฝึ ก หลักการสร้างแบบฝึ ก ประโยชน์ของแบบฝึ กไว้
หลายท่าน ดังเอกสารทีเ่ กีย่ วข้องกับแบบฝึกทักษะและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับแบบฝึก ดังจะนาเสนอ
ต่อไปนี้
1.1. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแบบฝึ ก
ความหมายของแบบฝึ ก
อัจฉรา ชีวพันธ์และคนอื่นๆ (2532: 102) ให้ความหมายของแบบฝึกว่า แบบฝึ ก หมายถึง
สิง่ ทีส่ ร้างขึน้ เพื่อเสริมความเข้าใจและเสริมเพิม่ เติมเนื้อหาบางส่วนที่ช่วยให้นักเรียนได้ปฏิบตั แิ ละ
นาเอาความรูไ้ ปใช้ได้อย่างแม่นยา ถูกต้อง และคล่องแคล่ว

7
ประพนธ์ จ่ายเจริญ (2536: 8) ให้ความหมายของแบบฝึกว่า แบบฝึก หมายถึง สิง่ ทีผ่ สู้ อน
มอบหมายให้ผู้เรียนกระท าเพื่อฝึ ก ฝนเนื้ อหาต่างๆ ที่ไ ด้เรียนไปแล้วให้เกิด ความช านาญและ
นาไปใช้ใน ชีวติ ประจาวันได้
วนิ ดา ราชรักษ์ (2548: 35) ให้ความหมายของแบบฝึ กว่า แบบฝึ ก หมายถึง งานหรือ
กิจกรรมทีค่ รูผสู้ อนมอบหมายให้ผเู้ รียนกระทาเพื่อฝึกทักษะและความชานาญจนสามารถนาความรู้
ไปใช้แก้ปญั หาในชีวติ ประจาวันและประสบความสาเร็จในการเรียน แบบฝึ กจึงเป็นสื่อที่มปี ระโยชน์
ในการเรียนการสอน เพราะช่วยให้ผเู้ รียนได้แก้ไขข้อบกพร่องทางการเรียนด้วยการฝึ กฝนจากแบบ
ฝึกทีค่ รูสร้างขึน้ ในการสร้างแบบฝึกต้องคานึงหลักการสร้างจิตวิทยาที่เกี่ยวข้อง ลักษณะของแบบ
ฝึกทีด่ ี ประโยชน์ของแบบฝึก และหลักการนาแบบฝึกไปใช้ดว้ ย
ก่อ สวัสดิพานิชย์ (2515: 1 – 2) ได้ให้ความหมายว่า แบบฝึ ก หมายถึง กิจกรรมสาหรับ
เด็กทีม่ จี ุดมุ่งหมายในการฝึกว่า ต้องการจะให้เกิดทักษะใดตามจุดมุ่งหมายทีว่ างไว้ในแต่ละแบบฝึ ก
อาจจะมีการฝึกได้หลายแบบ เพื่อไม่ให้เกิดความซ้าซากเบื่อหน่ ายและฝึ กทักษะอันเดียวกันจนเกิด
ความแม่นยา อาจทาแบบฝึกในสมุดหรือกระดานดาก็ได้ เพื่อให้สภาพที่แตกต่างกันและต้องมีการ
ประเมินผลทุกครัง้ ทีม่ กี ารทาแบบฝึกเสร็จ เพื่อดูวา่ เกิดความชานาญในทักษะนัน้ ๆ เพียงใด
นาที เกิดอรุณ (2538: 32) ให้ความหมายว่า แบบฝึ ก หมายถึง กิจกรรมที่มจี ุดมุ่งหมาย
เพื่อฝึกทักษะใดทักษะหนึ่งตามจุดมุ่งหมายให้เกิดความชานาญ ซึ่งจะมีการประเมินผลทุกครัง้ ที่ทา
แบบฝึกเสร็จ โดยเป็นการให้ผเู้ รียนเกิดการเรียนรูด้ ว้ ยการปฏิบตั ดิ ว้ ยตนเอง
สรุ ปได้ว่าแบบฝึ ก หมายถึง กิจกรรมหรือสื่อการสอนที่สร้างขึ้น เพื่อช่ วยให้ผู้เรียนฝึ ก
ปฏิบตั ิให้เกิดทักษะจนเกิดความรู้ความเข้าใจ ช่วยเสริมสร้างทักษะด้วยการฝึ กฝนให้เกิดความ
ชานาญและสามารถนาไปใช้ได้อย่างถูกต้อง
ความสาคัญของแบบฝึ ก
การเรียนภาษาไทยของชาวต่างชาติ ต้องเริม่ จากพื้นฐานที่ดี ซึ่งศรีวไิ ล พลมณี (2545:
196 - 197) อธิบายหลักการเรียนภาษาไทยว่า มีพน้ื ฐานทีส่ าคัญคือ อักษรไทย ซึ่งได้แก่ พยัญชนะ
สระ และวรรณยุกต์ แต่จะสอนให้จาและใช้พน้ื ฐานเหล่านี้สร้างคาในภาษาขึน้ มาได้อย่างไร เป็นเรื่อง
ทีต่ อ้ งคิดเป็นอันดับแรก วิธกี ารทีใ่ ช้คอื การให้เรียนตัวอักษรไทย ทีละน้อย เช่น ทีละกลุ่ม สระทีละ
2 - 3 สระ โดยจัดแบบฝึ กเสริมบทเรียน การฝึ กพูด “Speaking Thai” ไม่ใช่สอนแบบที่เรียนอ่าน
อย่างเดียว แต่ผลทีไ่ ด้คอื พูดไม่ได้เลย ในขันนี
้ ้นกั ศึกษายังไม่ตอ้ งใช้พจนานุกรม แต่อ่านเอาพยางค์
แยกแล้วรวบรวมให้รู้ว่าคาหรือพยางค์นนั ้ มีส่วนประกอบอย่างไรบ้าง เมื่อส่วนประกอบบางส่วน
เปลีย่ นก็ยงั พออ่านได้ เมื่ออ่านได้กค็ อื เห็นคาทีใ่ ช้พดู นัน้ เป็นตัวเป็นตนขึน้ และจาง่ายยิง่ ขึน้ นั ่นก็คอื
นักศึกษาอ่านออกพร้อม ๆ กับพูดได้
ก่อ สวัสดิ ์พานิชย์ (2511) ได้ให้ขอ้ เสนอแนะในการใช้แบบฝึกเพื่อการฝึกทักษะภาษาไทย
ไว้ว่า ครูต้องพิจ ารณาการใช้แบบฝึ กหัดอย่างรอบคอบ เช่ น ใช้ฝึ กทักษะอะไร อย่างไร มีความ
หลากหลายและมีการประเมินผลหรือไม่ มีความสอดคล้องกับวัฒนธรรมความเป็นอยู่ และการใช้
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ภาษาไทยในชีวติ ประจาวันหรือไม่ นอกจากนัน้ แบบฝึกหัดควรมีความสัมพันธ์กบั วิธสี อน เช่น มีคา
ชีแ้ จง มีตวั อย่าง การให้รู้จกั สังเกตรูปแบบหรือโครงสร้างต่างๆและสามารถสรุปเป็นกฎเกณฑ์ได้
ทัง้ นี้รวมถึงการสอนเนื้อหาทีเ่ กีย่ วโยงกับชีวติ ประจาวันอีกด้วย
นิภา ชวนะพานิช (2518: 5) ยังได้กล่าวว่า สิง่ ทีจ่ ะช่วยให้เด็กมีพฒ
ั นาการทางภาษาดีขน้ึ
นัน้ คือ แบบฝึ กหัดหรือแบบทักษะ เพราะนักเรียนจะมีโอกาสนาความรู้ท่ไี ด้เรียนมาแล้วมาฝึ กให้
เกิดความเข้าใจกว้างขวางมากขึน้ แม้แต่ภาษาต่างประเทศก็เห็นความจาเป็นในเรื่องการฝึก
สมชัย ไชยกุล (2526: 12) ได้กล่าวถึงเรื่องนี้วา่ แบบฝึกมีความสาคัญต่อวิชาภาษาไทยซึง่
เป็นวิชาทักษะ เพราะการทาสิง่ ใดก็ตามถ้าต้องการให้เกิดความชานาญก็ตอ้ งทาสิง่ นัน้ ซ้าให้บ่อยครัง้
การเรียนภาษาไทยก็เช่นกัน สิง่ ทีช่ ่วยให้ทกั ษะทางภาษาดีขน้ึ ก็คอื แบบฝึก
วิพุธ โสภวงศ์ (2527: 828) ได้กล่าวถึง ความสาคัญของการสร้างกิจกรรมพิเศษโดยใช้
แบบฝึ ก เพื่อจะช่วยฝึ กให้นักเรียนมีความสามารถในการใช้ภาษาและเข้าใจภาษาไทยได้ถูกต้อง
ควรมีการทดสอบเพื่อทดสอบว่านักเรียนเข้าใจหรือไม่เพียงใด ท าให้ครูท ราบข้อบกพร่ องของ
นักเรียนพร้อมทัง้ ทราบว่าการแก้ไขโดยใช้แบบฝึกนัน้ สัมฤทธิ ์ผลหรือไม่
สรุปได้วา่ แบบฝึ กมีความสาคัญยิง่ ในการเรียนภาษาไทย เพราะวิชาภาษาไทยเป็นวิชา
ทักษะจ าเป็ น ต้องอาศัยแบบฝึ กหรือกระท าซ้ า เพื่อให้เกิดความช านาญและใช้แก้ไ ขส่ วนที่ย งั
บกพร่องทางภาษาของนักเรียนด้วย
หลักการสร้างแบบฝึ ก
ในด้านหลักการสร้างแบบฝึกนัน้ มีผใู้ ห้หลักเกณฑ์ไว้หลายท่าน ดังจะกล่าวต่อไปนี้
ภาษาไทยเป็น วิชาทักษะ ครูจะต้องฝึ กฝนหรือให้นักเรียนทาแบบฝึ กมาก ๆ ดัง ที่ กมล
ดิษฐกมล (2509: 41) กล่าวว่า สิง่ ทีช่ ่วยให้พฒ
ั นาการทางภาษาดีขน้ึ นัน้ คือการนาความรู้ท่ไี ด้เรียน
มาแล้วมาฝึ กให้เกิดความเข้าใจกว้างขวางมากขึน้ โดยอาศัยแบบฝึ กทักษะโดยตรง หัวใจของการ
สอนวิช าทักษะอยู่ท่ี “การฝึ ก” การฝึ กอย่างถูกวิธเี ท่านัน้ ที่จะทาให้เกิดความชานาญคล่องแคล่ว
ว่องไว ทักษะในด้านภาษาเป็นสิง่ จาเป็นทีจ่ ะต้องฝึกให้แก่นกั เรียนเพื่อให้นกั เรียนมีความสามารถใน
การติดต่อสื่อความหมายกัน อัน เป็นวัตถุประสงค์ส าคัญของการสอนภาษา ซึ่งการฝึ กทักษะทาง
ภาษามีลาดับขันดั
้ งนี้
1. ให้นกั เรียนเข้าใจวิธกี ารเสียก่อน เช่น วิธกี ารออกเสียง ร, ล เป็นต้น
2. เมื่อนักเรียนเข้าใจวิธีการดีแล้วจึง ลงมือฝึ กด้วยการให้ท าแบบฝึ กหัด หรือ
กิจกรรมอื่นๆ เพื่อฝึกทักษะทีต่ อ้ งการ
3. ฝึกบ่อย ๆ สม่าเสมอ ไม่ทง้ิ ระยะเวลาจนนักเรียนลืม
4. แบบฝึกหรือกิจกรรมฝึ กทักษะจาเป็นต้องทาซ้า ๆ กัน โดยใช้กลวิธพี ลิกแพลง
แบบฝึกหรือกิจกรรมให้มรี ปู แบบต่าง ๆ กัน เพื่อนักเรียนจะได้ไม่เบื่อหน่ายต่อการฝึก
5. ติดตามผลเพื่อสังเกตดูความก้าวหน้าของนักเรียนภายหลังการฝึกไปแล้วใน
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ระยะเวลาหนึ่ ง ซึ่ง จะช่ ว ยให้ค รูท ราบว่านัก เรียนคนใดมีท กั ษะเกิดขึ้น มากน้ อยเพียงใด และมี
ข้อบกพร่องอย่างไรเพื่อทีจ่ ะได้แก้ไขได้ทนั และครูตอ้ งควบคุมการฝึกอย่างใกล้ชดิ ด้วย
ก่อ สวัสดิพาณิชย์ (2515: 1 - 2) ได้เสนอแนะหลักการสร้างแบบฝึกทักษะไว้ดงั นี้
1. ครูต้องเตรียมแบบฝึ กอย่างรอบคอบว่า ต้องใช้แบบฝึ กไหน อย่างไรและต้อง
พิจารณาด้วยว่าแบบฝึกหัดนัน้ จะช่วยฝึกทักษะนัน้ ๆ จนนาไปใช้ได้หรือไม่
2. ให้แบบฝึกสัน้ ๆ แต่หลายแบบเพื่อฝึกฝนทักษะเดียวกัน
3. ให้ฝึกฝนในสภาพทีแ่ ตกต่างกัน
4. การประเมินผล ต้องประเมินเพื่อดูวา่ เด็กเกิดความชานาญในทักษะนัน้ เพียงใด
ถ้าไม่ประเมินผลก็จะไม่มโี อกาสฝึกเด็กให้เกิดทักษะทีต่ อ้ งการได้
เกษร รองเดช (2522: 37) ได้ให้แนวทางการสร้างแบบฝึกทีด่ ดี งั ต่อไปนี้
1. สร้างแบบฝึกให้เหมาะสมกับวัยของนักเรียน คือ ไม่ง่ายและไม่ยากจนเกินไป
2. เรียงลาดับแบบฝึกจากง่ายไปหายาก โดยเริม่ จากฝึกการออกเสียงเป็นพยางค์
คา วลี ประโยค และ คาประพันธ์
3. แบบฝึกบางแบบฝึกใช้ภาพประกอบเพื่อดึงดูดความสนใจของเด็ก ซึง่ จะช่วยให้
เด็กประสบผลสาเร็จในการฝึกและจะช่วยยั ่วยุให้ตดิ ตามตามหลักของการจูงใจ
4. แบบฝึกทีส่ ร้างขึน้ เป็นแบบฝึกง่ายๆ สัน้ ๆ ให้ใช้เวลาในการฝึกประมาณ 10 ถึง
20 นาที ป้องกันความเบื่อหน่าย แบบฝึ กต้องมีลกั ษณะต่างๆ กัน เช่น ประสมคาจากภาพ เล่นกับ
ภาพ เติมคาลงในช่องว่าง อ่านคาประพันธ์ ฝึกร้องเพลง ใช้เกมต่างๆประกอบกัน
วิพุธ โสภวงศ์ (2527: 828) ได้สรุปหลักการสร้างแบบฝึก ดังนี้
1. รวบรวมข้อแตกต่างระหว่างภาษาไทยและภาษาไทยถิน่ ทัง้ ในเรื่องเสียงและ
คาศัพท์ขอ้ แตกต่างนัน้ คือมูลเหตุแห่งปญั หาของนักเรียนทีใ่ ช้ภาษาถิน่
2. ศึกษาหนังสือเรียนอย่างละเอียด เพื่อตรวจดูวา่ มีคาศัพท์หรือประโยคหรือ
ข้อความใดทีน่ กั เรียนไม่เข้าใจหรือเข้าใจผิดไป
3. รวบรวมถ้อยคาทีค่ รูใช้ในการสื่อสารในห้องเรียนมาพิจารณาว่ามีคาหรือข้อความ
ใดทีใ่ ห้เกิดปญั หาด้านความเข้าใจ
4. ประมวลส่วนทีจ่ ะเป็นปญั หาต่างๆ เข้าด้วยกัน แล้วจัดทาแบบฝึกโดยจาแนก
ลักษณะแบบฝึ ก เป็น แบบฝึ กด้านการฟงั เสียง ความเข้าใจศัพท์ การใช้ภาษา การเข้าใจประโยค
ซับซ้อนและการตีความ
นิภา เล็กบารุง (2518: 14 - 15) ได้กล่าวถึงหลักการให้แบบฝึกแก่นักเรียนไว้ว่า ครูควรมี
หลักการในการให้แบบฝึกเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่นกั เรียน ดังนี้
1. แบบฝึกต้องชัดเจนและแน่นอน ครูตอ้ งอธิบายวิธที าให้นกั เรียนเข้าใจถูกต้องและ
กาหนดขอบเขตให้แน่นอน
2. ใช้ภาษาทีเ่ ข้าใจง่าย เหมาะสมกับวัยและพืน้ ฐานความรูข้ องนักเรียน
3. แบบฝึกควรเป็นเรื่องทีน่ กั เรียนได้เรียนมาแล้ว เพราะความรูห้ รือประสบการณ์
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เดิมย่อมเป็นรากฐานหรือประสบการณ์ใหม่ทจ่ี ะช่วยให้การเรียนรูเ้ ป็นไปได้ง่ายและสะดวกขึน้
4. ชีแ้ จงให้นกั เรียนเข้าใจความสาคัญของแบบฝึก เพื่อให้เล็งเห็นถึงคุณค่า
5. ครูตอ้ งเร้าความสนใจของนักเรียนให้มตี ่อแบบฝึกนัน้
6. ครูควรเป็นผูต้ งั ้ ปญั หาขึน้ และปญั หานัน้ ต้องไม่ยากเกินความสามารถของ
นักเรียนแต่เร้าความอยากรูอ้ ยากเห็น และยั ่วยุให้นกั เรียนอยากแก้ปญั หานัน้ ๆ
7. การให้นกั เรียนรูเ้ ค้าโครงของแบบฝึกเสียก่อนจะเป็นสิง่ เร้าใจให้นกั เรียนทาต่อไป
จนสาเร็จ
8. เนื่องจากนักเรียนมีความแตกต่างกัน แบบฝึกทีก่ าหนดให้นกั เรียนเก่ง นักเรียน
ปานกลาง และนักเรียนอ่อนนัน้ ควรมีความยากง่ายต่างกัน แต่ถ้าให้แบบฝึ กอย่างเดียวกันก็ควร
พิจารณาคุณภาพของแบบฝึกให้ต่างกันด้วย หรือให้นักเรียนทีเ่ รียนอ่อนมีเวลาทามากกว่า
รัชนี ศรีไพรวรรณ (2527: 412 - 413) ได้แสดงความคิดเห็นเกีย่ วกับหลักในการจัดสร้าง
แบบฝึกดังนี้
1. ต้องสอดคล้องกับหลักจิตวิทยาและพัฒนาการของเด็กและลาดับขันของการเรี
้
ยน
2. มีจุดมุ่งหมายฝึกด้านใด ควรจัดเนื้อหาให้ตรงกับความมุ่งหมายนัน้
3. คานึงถึงความแตกต่างของเด็ก ถ้าสามารถจัดทาแบบฝึ กที่แก้ไขข้อบกพร่องที่
ตรงจุดของเด็กได้เป็นเรื่องดี
4. ในแบบฝึ กต้องมีคาชี้แจงง่ายๆ สัน้ ๆ เพื่อให้เด็กเข้าใจ ถ้าเด็กยังอ่านไม่ได้ ครู
ต้องชีแ้ จงด้วยคาพูดทีใ่ ช้ภาษาง่ายๆ ให้เด็กสามารถทาตามคาสั ่งได้
5. แบบฝึกต้องมีความถูกต้อง ไม่มขี อ้ ผิดพลาด
6. การให้เด็กทาแบบฝึกหัดแต่ละครัง้ ต้องให้เหมาะสมกับเวลาและความสนใจของ
เด็ก
7. ควรทาแบบฝึกหลายๆ แบบ เพื่อให้เด็กเรียนรู้ได้กว้างขวางและส่งเสริมให้เด็ก
เกิดความคิด
8. กระดาษทีใ่ ช้ทาแบบฝึ กจะต้องเหนียวและทนทาน
หลักการสร้างแบบฝึกนี้ นอกจากจะคานึงถึงวัย ความสามารถของนักเรียน สานวนภาษา
ทีใ่ ช้ เนื้อหาของแบบฝึก เวลาที่เหมาะสม และกิจกรรมที่น่าสนใจแล้ว เพียงจิต อิ้งโพธิ ์ (2529) ได้
กล่าวถึงหลักการสร้างแบบฝึ กในประเด็นอื่นๆ เช่น การคานึงถึงความยาก – ง่าย คานึงถึงความ
สอดคล้องสัมพันธ์กบั ทักษะด้านอื่นๆ การให้นกั เรียนมีส่วนรวม ฯลฯ ไว้ดงั นี้
1. ควรสร้างแบบฝึกให้มหี ลาย ๆ รูปแบบ เช่น การเติมคา ให้จบั คู่ ต่อเติมตาราง
อักษร มีการใช้เกมและเพลงประกอบการเรียนการสอน
2. คานึงถึงความยากง่ายของคาทีน่ ามาฝึกและมีการเปลีย่ นรูปแบบของกิจกรรม
ไม่ให้เด็กเกิดความเบื่อหน่าย
3. การฝึกแม้จะมีจุดประสงค์สาคัญทีเ่ น้นการเขียน แต่กไ็ ม่ละเลยการฝึกทักษะ
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การอ่าน การฟงั และการพูด ทักษะพืน้ ฐานทางภาษาทัง้ สีด่ า้ นนี้จาเป็นต้องได้รบั การฝึ กไปพร้อมๆ
กัน การใช้ภาษาจึงมีประสิทธิภาพ
4. เปิดโอกาสให้นกั เรียนมีส่วนร่วมในการสร้างแบบฝึก
ฮาร์เรส (ศุภมาส ด่านพานิ ช . 2541: อ้างอิงจาก Harless. n.d.: 93 – 94) กล่าวถึง
หลักการสร้างแบบฝึ ก และลัก ษณะแบบฝึ กที่ดีไ ว้ว่า การเขียนแบบฝึ ก ต้องแน่ ใ จภาษาที่ใ ช้ใ ห้
เหมาะสมกับนักเรียน และควรสร้างโดยใช้จติ วิทยา ดังนี้
1. ใช้แบบฝึกหลายๆ ชนิด เพื่อให้นกั เรียนเกิดความสนใจ
2. แบบฝึกทีจ่ ดั ทาขึน้ ต้องให้นกั เรียนสามารถแยกออกมาพิจารณาได้วา่ แต่ละแบบ
แต่ละข้อ ต้องการให้ทาอะไร
3. ให้นกั เรียนได้ฝึกการตอบแบบฝึกแต่ละชนิด แต่ละรูปแบบว่ามีวธิ กี ารตอบ
อย่างไร
4. นักเรียนได้มโี อกาสตอบสนองสิง่ เร้าดังกล่าว ด้วยการแสดงความสามารถและ
ความเข้าใจในแบบฝึก
5. นักเรียนได้นาสิง่ ทีเ่ รียนรูจ้ ากบทเรียนมาตอบในแบบฝึกให้ตรงเป้าหมายทีส่ ุด
นอกจากคานึงถึงหลักจิตวิทยาในการสร้างแบบฝึ กได้แล้ว การคานึงถึงภูมหิ ลังของผู้เรียนในด้าน
วัฒนธรรมก็เป็นสิง่ สาคัญ
จุรรี ตั น์ ทองพานิชย์ (2538: 26) มีแนวคิดในการสร้างแบบฝึกดังนี้
ั หาและมีจุดประสงค์เชิง พฤติกรรมเพื่อ
1. แบบฝึ กสร้างขึน้ จากการวิเคราะห์ปญ
แก้ไขปญั หาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. แบบฝึกสร้างขึน้ โดยคานึงถึงความสามารถและความแตกต่างระหว่างบุคคลของ
นักเรียน
3. แบบฝึกสอดคล้องกับเนื้อหาวิชาและแบบฝึกหนึ่งๆ แก้ไขปญั หาเฉพาะเรื่อง
เวลาในการฝึกควรคานึงถึงความเหมาะสมของวัยและพัฒนาการของเด็ก
4. แบบฝึกมีลกั ษณะทีก่ ระตุน้ ความสนใจ สร้างบรรยากาศให้สนุกสนาน ไม่น่าเบื่อ
หน่ายมีกจิ กรรมหลายชนิด เพื่อส่งเสริมทักษะและการเรียนรูใ้ ห้คงทน
นอกจากนัน้ การคานึงถึงภูมหิ ลังของผูเ้ รียนในด้านวัฒนธรรมก็เป็นสิง่ สาคัญ ดังที่บลิ โลว์
(Billow. 1962: 87) กล่าวไว้ว่า หลักการสร้างแบบฝึ กและลักษณะแบบฝึ กที่ดจี ะต้องดึงดูดความ
สนใจและสมาธิของเด็ก เรียงลาดับจากง่ายไปยาก เปิ ดโอกาสให้เด็กฝึ กเฉพาะอย่าง ใช้ภาษา
เหมาะสมกับวัย วัฒนธรรมประเพณี ภูมิหลัง ทางภาษาของเด็ก แบบฝึ กที่ดีควรจะเป็ น แบบฝึ ก
สาหรับเด็กเก่ง และซ่อมเสริมสาหรับเด็กอ่อนในขณะเดียวกัน นอกจากนี้แล้วควรใช้หลายลักษณะ
และมีความหมายต่อผูฝ้ ึกอีกด้วย
สามารถสรุปได้วา่ หลักการสร้างแบบฝึกนัน้ ควรสร้างให้เหมาะสมกับวัยและจุดประสงค์
ของผู้เรียน ใช้หลักจิตวิทยาเข้ามาเป็นแนวทางในการสร้างแบบฝึ ก ใช้ภาษาในการอธิบายและ
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ลักษณะของแบบฝึ กต้องไม่ ง่ายและไม่ยากจนเกินไป มีกจิ กรรมการฝึ กหลากหลายรูปแบบเพื่อ
ป้องกันความเบื่อหน่ายทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ในชัน้ เรียน เพื่อให้การฝึกในชัน้ เรียนเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ประโยชน์ของแบบฝึ ก
แบบฝึกมีประโยชน์ต่อการเรียนวิชาทักษะมาก (Petty. 1963: 469 - 472) ได้กล่าวไว้ดงั นี้
1. เป็นส่วนเพิม่ เติมหรือเสริมหนังสือเรียนในการเรียน เป็นอุปกรณ์การสอนทีช่ ่วย
ลดภาระของครูได้มาก เพราะแบบฝึกเป็นสิง่ ทีจ่ ดั ทาขึน้ อย่างเป็นระบบระเบียบ
2. ช่วยเสริมทักษะทางการใช้ภาษา แบบฝึกเป็นเครื่องมือทีช่ ่วยให้เด็กฝึกทักษะ
การใช้ภาษาให้ดขี น้ึ แต่จะต้องอาศัยการส่งเสริมและความเอาใจใส่จากครูผสู้ อนด้วย
3. ช่วยในเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคล เนื่องจากเด็กมีความสามารถทางภาษา
แตกต่างกัน การให้เด็ก ท าแบบฝึ ก ที่เหมาะสมกับความสามารถของเขาจะช่ ว ยให้เด็กประสบ
ความสาเร็จในด้านจิตใจมากขึน้
4. แบบฝึกช่วยส่งเสริมให้ทกั ษะทางภาษาคงทน โดยกระทาดังนี้
4.1 ฝึกทันทีหลังจากเด็กได้เรียนรูเ้ รื่องนัน้ ๆ
4.2 ฝึกซ้าหลายๆ ครัง้
4.3 เน้นเฉพาะเรื่องทีต่ อ้ งการฝึก
5. แบบฝึกทีใ่ ช้จะต้องเป็นเครื่องมือวัดผลการเรียนหลังจากจบบทเรียนในแต่ละครัง้
6. แบบฝึกทีจ่ ดั ทาขึน้ เป็นรูปเล่มเด็กสามารถเก็บรักษาไว้ใช้เป็นแนวทางเพื่อ
ทบทวนด้วยตนเองได้ต่อไป
7. การให้เด็กทาแบบฝึกช่วยให้ครูมองเห็นจุดเด่นหรือปญั หาต่าง ๆ ของเด็กได้
ชัดเจนซึง่ จะช่วยให้ครูดาเนินการปรับปรุงแก้ไขปญั หานัน้ ๆ ได้ทนั ท่วงที
8. แบบฝึกทีจ่ ดั ขึน้ นอกเหนือจากทีอ่ ยูใ่ นหนังสือแบบเรียนจะช่วยให้เด็กได้ฝึกฝน
อย่างเต็มที่
9. แบบฝึกทีจ่ ดั พิมพ์ไว้เรียบร้อยจะช่วยให้ครูประหยัดแรงงาน และเวลาในการที่
จะต้องเตรียมสร้างแบบฝึกอยูเ่ สมอ ในด้านผูเ้ รียนก็ไม่ตอ้ งเสียเวลาลอกแบบฝึกจากตาราเรียนทาให้
มีโอกาสได้ ฝึกฝนทักษะต่าง ๆ มากขึน้
10. แบบฝึกจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายเพราะการจัดพิมพ์ขน้ึ เป็นรูปเล่ม ทีแ่ น่นอน
ย่อ มลงทุ น ต่ า กว่า ที่จ ะพิม พ์ล งในกระดาษไขทุ กครัง้ และผู้เ รีย นสามารถบัน ทึก และมองเห็น
ความก้าวหน้าของตนเองได้อย่างมีระบบและเป็นระเบียบ
ณัฐชยา ฐานีสร (2537: 41) กล่าวว่า แบบฝึ กมีประโยชน์ในการช่วยเพิม่ เติมในการเรียน
ทักษะ เป็นอุปกรณ์ทช่ี ่วยลดภาระของครูได้มาก เพราะแบบฝึกเป็นสิง่ ทีถ่ ูกจัดทาขึน้ อย่างเป็นระบบ
ช่วยเสริมทักษะการใช้ภาษาให้ดยี งิ่ ขึน้ แต่ต้องอาศัยความเอาใจใส่จากครูด้วย แบบฝึ กช่วยในเรื่อง
ความแตกต่างระหว่างบุคคลเหมาะกับความสามารถของเด็กจะทาให้เกิดผลดีทางจิตใจ ช่วยเสริม
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ทักษะทางภาษาให้คงทนเพราะเด็กฝึกทาซ้าๆ หลายๆ ครัง้ ในเรื่องทีต่ นบกพร่อง แบบฝึ กยังใช้เป็น
ั หาของเด็กอย่างชัดเจน
เครื่องมือวัดผลทางการเรียนหลังจากจบบทเรีย นแล้ว ช่วยให้ครูเห็นปญ
สาหรับตัวเด็กก็สามารถเก็บแบบฝึกไว้ใช้เป็นเครื่องมือในการทบทวนความรูไ้ ด้ นอกจากนี้ แบบฝึ ก
ยังเป็นสิง่ ทีช่ ่วยให้ครูและนักเรียนประหยัดเวลาแรงงาน และค่าใช้จ่ายในการฝึกฝนแต่ละครัง้
สามารถสรุ ปได้ว่า แบบฝึ กมีประโยชน์เ ป็นส่วนเสริมในการฝึ กทักษะทางภาษาให้ดขี ้นึ
การฝึกหลายๆ ครัง้ ทาให้เกิดความชานาญและความคงทนถาวรทางภาษา ทาให้ครูมองเห็นปญั หา
ของผูเ้ รียนชัดเจนแล้วนาไปปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องของผูเ้ รียนได้ถูกต้อง อีกทัง้ ผูเ้ รียนยังสามารถ
ทบทวนฝึกฝนและแก้ไขข้อบกพร่องด้วยตนเองตามคาแนะนาของครู
1.2 หลักจิตวิ ทยาที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแบบฝึ ก
สุจริต เพียรชอบ; และ สายใจ อินทรัมพรรย์ (2523: 52 - 62) กล่าวถึง การสร้างแบบฝึ ก
ว่าต้องยึดหลักทฤษฎีการเรียนรูท้ างจิตวิทยาดังนี้
1. กฎการเรียนรูข้ องธอร์นไดค์ เกีย่ วกับกฎแห่งการฝึกหัด ซึง่ กล่าวว่า สิง่ ใดก็
ตามทีม่ กี ารฝึกหัดหรือกระทาบ่อย ๆ ย่อมทาให้ผฝู้ ึกมีความคล่องแคล่วและสามารถทาได้ดี ในทาง
ตรงกันข้าม สิง่ ใดก็ตามทีไ่ ม่ได้รบั การฝึกหัด หรือทอดทิง้ ไปนานแล้ว ย่อมจะทาได้ไม่ดี
2. ความแตกต่างระหว่างบุคคล ควรคานึงถึงว่านักเรียนแต่ละคนมีความรูค้ วาม
ถนัดความสามารถและความสนใจต่างกัน ฉะนัน้ ในการสร้างแบบฝึ ก จึง ควรพิจารณาถึง ความ
เหมาะสม คือ ไม่ยากและไม่ง่ายจนเกินไปและควรมีหลายแบบ
3. การจูงใจผูเ้ รียน โดยการจัดแบบฝึกจากง่ายไปหายาก เพื่อเป็นการดึงดูดความ
สนใจของนักเรียน ซึง่ จะทาให้เกิดผลสาเร็จในการฝึกและช่วยยั ่วยุให้ตดิ ตามต่อไป
4. ใช้แบบฝึกสัน้ ๆ เพื่อไม่ให้เกิดความเบื่อหน่าย
พรรณี ชูทยั (2522: 145 - 148) แนะนาว่า หลักจิตวิทยาทีค่ วรใช้ในการสร้างแบบฝึก คือ
1. การจูงใจ คือ การจัดแบบฝึกหัดเรียงตามลาดับจากง่ายไปหายาก จากสัน้ ไปสู่
ยาว ควรสร้างแบบฝึกให้หลายรูปแบบ โดยให้เหมาะสมกับความสนใจของผูเ้ รียนเพื่อช่วยกระตุ้นให้
อยากเรียนมากขึน้
2. การฝึกหัด คือ การให้ผเู้ รียนได้ปฏิบตั กิ จิ กรรมช้า ๆ เพื่อช่วยสร้างเสริมความรู้
ความเข้าใจทีถ่ ูกต้อง
3. ความใกล้ชดิ คือ การใช้สงิ่ เร้าและการตอบสนองเกิดขึน้ ในเวลาใกล้เคียงกันจะ
สร้างความพอใจให้แก่ผเู้ รียน
4. กฎแห่งผล คือ การให้ผเู้ รียนได้ทราบผลของการทางานของตนเอง โดยการ
เฉลยคาตอบให้ทราบ เพื่อให้ผเู้ รียนทราบข้อบกพร่องและนาไปปรับปรุงแก้ไข กระบวนการเหล่านี้
จะสร้างความพอใจให้แก่ผเู้ รียน
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ชูชพี อ่อนโคกสูง (2522: 73) ได้กล่าวเกีย่ วกับกฎการเรียนรู้จากทฤษฎีการเชื่อมโยงของ
ธอร์นไดค์ ดังนี้
1. กฎแห่งความพร้อม (Law of Readiness) ก่อนทีจ่ ะมีการเรียนการสอนเกิดขึน้
จะต้องสารวจดูก่อนว่า นักเรียนมีความพร้อมทัง้ ร่างกายและจิตใจหรือยัง ถ้ายังไม่พร้อมต้องมีการจูง
ใจให้เกิดความพร้อมแล้วจึงสอนให้เกิดการเรียนรูโ้ ดยยึดหลักความพึงพอใจ
2. กฎแห่งการฝึกหัด (Law of Exercise) เมื่อต้องการให้ผเู้ รียนมีทกั ษะในการ
เรียนรูต้ อ้ งให้ผเู้ รียนเข้าใจบทเรียนและหมั ่นฝึกฝนหรือนาสิง่ ทีร่ นู้ นั ้ มาใช้บ่อย ๆ จะทาให้การเรียนรู้
นานและคงทนถาวร
3. กฎแห่งการใช้ (Law of use and Disuse) การเรียนรู้เกิดจากการเชื่อมโยง
ระหว่างสิง่ เร้ากับการตอบสนอง ความมั ่นคงของการเรียนรู้จะเกิดขึน้ หากได้มกี ารนาไปใช้บ่อยๆ
หากไม่มกี ารนาไปใช้อาจมีการลืมเกิดขึน้ ได้
4. กฎแห่งผลทีพ่ งึ พอใจ (Law of Effect) เมื่อคนได้รบั ผลทีพ่ งึ พอใจในการเรียนรูก้ ็
ย่อมอยากเรียนรูต้ ่อไป แต่ถ้าได้รบั ผลทีไ่ ม่พงึ พอใจจะไม่อยากเรียนรู้ ดังนัน้ การได้รบั ผลที่พงึ พอใจ
จึงเป็นปจั จัยสาคัญในการเรียนรู้
สถิต วงศ์สวรรค์ (2525: 138) กล่าวถึงประโยชน์ของแรงจูงใจที่ส่งผลต่อการเรียนรู้และ
แนวทางการใช้แรงจูงใจว่า การใช้แรงจูง ใจเพื่อจัดการเรียนการสอนจะช่ วยให้นักเรียนประสบ
ความสาเร็จในการเรียน ทัง้ ช่วยกระตุ้นให้นักเรียนสนใจและตัง้ ใจเรียน ก่อให้เกิดพลังและความ
พร้อมในการเรียน ครูจ ะต้องรู้จ กั ใช้แรงจูง ใจให้เหมาะสม กล่าวคือ ครูต้องเลือกใช้แรงจูง ใจให้
เหมาะสมกับเหตุการณ์ โดยคานึงถึงวุฒภิ าวะ เพศ วัย และ พัฒนาการของนักเรียน
จากแนวคิดต่างๆ ในการสร้างแบบฝึ ก สรุปได้ว่า การสร้างแบบฝึ กให้มปี ระสิทธิภาพนัน้
ผู้สอนต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการสร้างแบบฝึ กในด้านเนื้ อหา ลักษณะของแบบฝึ ก
ระยะเวลาในการฝึ ก มีก ารน าจิต วิท ยามาใช้ และใช้กิจ กรรมที่เ หมาะกับ วัย ของผู้ เ รีย นแล ะ
หลากหลาย มีรูปแบบที่น่าสนใจไม่น่าเบื่อ รวมถึงมีจุดมุ่งหมายในการสร้างแบบฝึ กตรงกับปญั หา
และเหมาะสมเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องของผูเ้ รียน
1.3 งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแบบฝึ ก
จุรรี ตั น์ ทองพานิชย์ (2538: 55 - 57) ได้ศกึ ษาและสร้างแบบฝึกการออกเสียงภาษาไทยที่
เป็นปญั หาสาหรับนักเรียนทีพ่ ดู ภาษาพวน ชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนวัดบ้านทราย สานักงาน
การประถมศึกษา อาเภอบ้านหมี่ จัง หวัดลพบุร ี กลุ่มตัวอย่างที่ใ ช้ใ นการศึกษาเป็ นนักเรียนชัน้
ประถมศึก ษาปี ท่ี 2 ภาคเรีย นที่ 1 ปี ก ารศึก ษา 2537 โรงเรีย นวัด บ้า นทราย ส านัก งานการ
ประถมศึกษาอาเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุร ี จานวน 36 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มตัวอย่างด้วยวิธจี บั
สลาก นากลุ่มตัวอย่างมาสุ่มอย่างง่ายด้วยวิธจี บั สลากอีกครัง้ หนึ่งเพื่อจัดแบ่งเป็นกลุ่มทดลองจานวน
18 คน และกลุ่มควบคุมจานวน 18 คน ผลการวิจยั พบว่าการออกเสียงทีเ่ ป็นปญั หาของกลุ่มทดลอง
หลังจากการใช้แบบฝึกนักเรียนสามารถออกเสียงถูกต้องสูงกว่าก่อนการใช้แบบฝึ กอย่างมีนัยสาคัญ
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ทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01 เป็นไปตามสมมติฐานที่ตงั ้ ไว้ เนื่องจากนักเรียนในกลุ่มทดลองได้รบั การฝึ ก
จากแบบฝึกแก้ไขการออกเสียงทีเ่ ป็นปญั หาอย่างเป็นระบบ ตัง้ แต่การฝึกฟงั เสียงและฝึกออกเสียงที่
เป็นปญั หาโดยตรงจากกิจกรรมหลายๆ อย่างของแบบฝึกทีผ่ วู้ จิ ยั สร้างขึน้ ส่วนกลุ่มควบคุมนัน้ ได้รบั
การฝึ กจากแบบฝึ กทั ่วไปของกรมวิช าการ ซึ่งเป็น แบบฝึ กส าหรับเด็กทั ่วประเทศไม่ไ ด้มุ่ง แก้ไ ข
ปญั หาภาษาถิน่ ใดถิน่ หนึ่ง มุ่งฝึกให้นกั เรียนออกเสียงทั ่วๆ ไปให้ถูกต้องเท่านัน้
ถาน กัว หมิง (2554: บทนา) ได้สร้างแบบฝึ กทักษะการอ่านออกเสียงอักษรนาสาหรับ
นักศึกษาชาวจีนเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงอักษรนาของนักศึกษาชาวจีนให้ถูกต้องชัดเจน
โดยทดลองกับนักศึกษาชาวจีนชัน้ ปีท่ี 3 วิชาเอกการบริหาร วิชาโทภาษาไทยมหาวิทยาลัยชนชาติ
กวางสี เมืองหนานหนิง สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึง่ ปจั จุบนั เป็นนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยน และ
กาลังศึกษาอยูใ่ นคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ โดยคัดเลือกนักศึกษาที่มี
ความบกพร่องในการออกเสียงอักษรนาจานวน 10 คน ผลการวิจยั พบว่าความสามารถในการอ่ าน
ออกเสียงอักษรนาก่อนฝึกและหลังฝึกแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทีร่ ะดับ .01 แสดงว่าหลังจากใช้
แบบฝึกนักศึกษามีความสามารถในการอ่านออกเสียงอักษรนาได้ถูกต้องมากยิง่ ขึน้
กฤษณา สุภาพักตร์ (2551: บทนา) ได้ศกึ ษาปญั หาการอ่านออกเสียงควบกล้าแล้วพบว่า
ในภาษาจีนไม่มหี น่ วยเสียง "ร" และไม่มเี สียงควบกล้า "ร" จึงได้สร้างแบบฝึ กการอ่านออกเสียง
ควบกล้าสาหรับชาวต่างชาติเพื่อใช้เป็นแบบฝึ กทักษะการอ่านออกเสียงควบกล้าภาษาไทย โดย
ทดลองกับนักเรียนชาวต่างชาติชนั ้ ประถมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2550 โรงเรียนนานาชาติไทย จีน จานวน 10 คน ผลการวิจยั พบว่าความสามารถในการอ่านออกเสียงคาทีใ่ ช้ควบกล้าก่อนฝึ กและ
หลัง ฝึ ก แตกต่ า งกัน อย่ า งมีนั ย ส าคัญ ที่ร ะดับ 0.01 แสดงว่ า หลัง จากใช้ แ บบฝึ ก นั ก เรีย นมี
ความสามารถในการอ่านออกเสียงคาควบกล้าได้ถูกต้องมากยิง่ ขึน้
จากเอกสารงานวิจ ัย ต่า งๆ ที่เ กี่ย วข้อ งกับ การสร้างแบบฝึ ก การออกเสียงในข้างต้น
สามารถสรุ ป ได้ว่า แบบฝึ กมีความส าคัญ ต่อ การเรียนภาษา อีกทัง้ ช่ วยให้ก ารเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ โดยเฉพาะการเรียนภาษาต่างประเทศ เนื่องจากแบบฝึ กสามารถช่วยให้
ผูเ้ รียนได้มโี อกาสฝึกฝนในทักษะนัน้ ๆ ผูว้ จิ ยั จึงได้นามาเป็นกรอบแนวคิดและแนวทางการสร้างแบบ
ฝึกการออกเสียงพยัญชนะต้น และสระทีม่ ปี ญั หาสาหรับนักเรียนชาวญี่ปุน่ ต่อไป

2. เอกสารและงานวิ จยั ที่เกี่ยวข้องกับพยัญชนะและสระในภาษาไทย
2.1 เอกสารที่เกี่ยวข้องกับพยัญชนะและสระในภาษาไทย
นิ ต ยา กาญจนะวรรณ (2548) ได้ก ล่า วถึง เสีย งพยัญ ชนะไว้ว่า ในภาษาไทยมีเสีย ง
พยัญชนะ 21 เสียง (ทัง้ ทีม่ รี ปู 44 รูป)
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การออกเสียงพยัญชนะ ลมหายใจทีพ่ ุ่งออกมาจากหลอดลมจะถูกขัดขวางตามส่วนต่างๆ
ของปาก อาจถูกขัดขวางบางส่วนก็ได้ หรือถูกขัดขวางโดยสิ้นเชิงก็ได้ เสียงพยัญชนะจึงออกเสียง
ยาวนานอย่างสระไม่ได้ และเสียงพยัญ ชนะก็ไม่ใช่เสียงก้องเสมอไป พยัญชนะในภาษาไทยเป็ น
เสียงไม่กอ้ งแทบทุกเสียง เมื่ออยูท่ า้ ยคาคือ ในฐานะตัวสะกดก็คงเป็นเสียงไม่กอ้ งทัง้ หมด พยัญชนะ
ของไทยออกเสียงต่างกันไปบ้าง เมื่ออยูต่ น้ คาและอยูท่ า้ ยคา จึงต้องแยกเป็น
ก. พยัญชนะต้น (ทีอ่ ยูต่ น้ คา)
ข. พยัญชนะตัวสะกด (ทีอ่ ยูท่ า้ ยคา)
พยัญชนะต้น
คาที่ใ ช้อยู่ใ นภาษาไทย อาจมีพยัญ ชนะต้น เสียงเดียว หรืออาจมีส องเสียงก็ไ ด้ จึง จะ
เรียกว่า พยัญชนะเดีย่ วกับพยัญชนะคู่
1. พยัญชนะเดี่ยว เสียงพยัญชนะทีม่ ใี นระบบเสียงของไทยใช้เป็นพยัญชนะต้นได้
ทัง้ สิน้ การออกเสียงพยัญชนะต้นแต่ละเสียงแตกต่างกันไปตามฐานกรณ์ และ รูปลักษณะของเสียง
ซึง่ จะขอยกเพียงพยัญชนะต้นเดีย่ วทีผ่ วู้ จิ ยั ประสบปญั หาในการสอนออกเสียงแก่ผเู้ รียนชาวญี่ปนุ่
(ก) จาแนกตามฐานกรณ์ ลมหายใจถูกกัก ณ ฐานใดในปาก แล้วดันออกมา
เกิดเป็นเสียงพยัญชนะขึน้ ดังนี้
ฐานเพดานอ่อน ได้แก่ ก ข ค ง
ฐานฟนั (เป็นโคนฟนั (ด้านหลัง) บางทีกถ็ อยเข้าไปที่เพดานแข็ง)
ได้แก่ ด ต ถ ท น ล
ฐานริมฝีปาก ใช้รมิ ฝีปากทัง้ ล่างและบน ได้แก่ บ ป ผ พ ม ว
(ข) จาแนกตามรูปลักษณะของเสียง แยกออกเป็น
พยัญชนะระเบิด ถือเป็นเสียงทีถ่ ูกขัดขวางโดยสิน้ เชิง เพราะเวลาออกเสียง
ลมหายใจที่พุ่งจากหลอดลมมาอยู่ใ นปาก ถูกกักตามที่เกิดหรือฐานกรณ์ แล้วจะดัน ออกจนเกิด
ระเบิดเป็น เสียงขึน้ ได้แก่ ก ข ค ง ด ต ถ ท น บ ป ผ พ ม แต่ถ้าลมออกทางจมูกจะเรียกว่า
พยัญชนะนาสิก ได้แก่ ง น ม ฉะนัน้ ถ้าแยกให้เห็นชัดก็จะมีดงั นี้
พยัญชนะระเบิด
พยัญชนะระเบิด
พยัญชนะระเบิด
พยัญชนะระเบิด

ฐานเพดานอ่อน
ฐานเพดานแข็ง
ฐานโคนฟนั
ฐานริมฝีปาก

(ทางปาก)
(ทางปาก)
(ทางปาก)
(ทางปาก)

กขค
จ
ดตถท
บปผพ

(ทางจมูก)
(ทางจมูก)
(ทางจมูก)
(ทางจมูก)

ง
น
ม
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ซึง่ การสอนเรื่องพยัญชนะให้คนต่างชาติ นิตยา กาญจนะวรรณ (2551)ได้กล่าวไว้ว่า การ
สอนพยัญชนะให้คนต่างชาติจะเริม่ ต้นแบบเดียวกับที่สอนคนไทยไม่ได้ เพราะคนไทยเรียนอย่าง
เจ้าของภาษา แต่คนต่างชาติเรียนอย่างภาษาต่างประเทศ จาเป็นต้องบอกกฎเกณฑ์หรือไวยากรณ์
ให้แน่ ชดั เช่นเดียวกับที่คนต่างชาติเรียนภาษาอังกฤษ ซึ่ง มักจะมีไวยากรณ์ใ ห้เรียนอย่างชัดเจน
ไวยากรณ์น้ีกค็ อื ไวยากรณ์กาหนดแบบหนึ่งเป็นไวยากรณ์ท่เี จ้าของภาษาอาจจะไม่เคยเรียนก็ได้
ด้วยเหตุฉะนี้เองการสอนพยัญชนะจึงต้องเริม่ ทีว่ ธิ อี อกเสียง โดยมีภาพอวัยวะที่ใช้ในการออกเสียง
แสดงให้เห็นอย่างชัดเจน ในขณะที่คนไทยเริม่ ต้นเรียนจาก ก ไก่ ถึง ฮ นกฮูก คนต่างชาติควรจะ
เริม่ เรียนจากเสียงแรกทีอ่ อกมาจากลาคอนั ่นก็คอื อ

ภาพประกอบ 1 อวัยวะทีใ่ ช้ในการออกเสียง
ทีม่ า: นิตยา กาญจนวรรณ. (2551, มกราคม - มีนาคม). การสอนการอ่านและเขียนคา
ไทยให้คนต่างชาติ. วารสารราชบัณฑิตยสถาน. 33(1): 190.
ในด้านการออกเสียงก็ต้องเทียบว่าเสียงใดตรงกับเสียงที่มอี ยู่ในภาษาของผู้เรียน และ
เสียงใดไม่ม ี ถ้าไม่มจี ะต้องวางลิน้ และปล่อยลมอย่างไร ข้อทีน่ ่าสังเกตก็คอื ถึงแม้ว่าในภาษาไทยจะ
มีทงั ้ พยัญ ชนะเสียงกลาง เสียงสูง เสียงต่ า หรืออักษรสามหมู่ แต่ใ นแง่การออกเสียงแล้วจะไม่
คานึงถึงเรื่องนี้ ตัวอย่างเช่น เสียง th มีพยัญชนะแสดงถึง 6 รูป คือกลุ่มเสียงสูง “ถ ฐ” กับกลุ่มเสียง
ต่า “ท ธ ฑ ฒ” เวลาสอนควรเริม่ ด้วยรูปทีใ่ ช้มากทีส่ ุดหรือธรรมดาทีส่ ุดก่อน
ส่วนในเรื่องสระ นิตยา กาญจนะวรรณ (2548) ได้กล่าวไว้วา่ สระในภาษาไทย มี 28 เสียง
คือ อะ อา อิ อี อึ อื อุ อู เอะ เอ แอะ แอ เออะ เออ โอะ โอ เอาะ ออ เอียะ เอีย เอือะ เอือ อัวะ อัว
เอา อาว ไอ อาย แบ่งเป็นสระเดีย่ ว กับ สระผสม ดังนี้ คือ
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สระเดีย่ ว 18 เสียง ได้แก่ อะ อา อิ อี อึ อื อุ อู เอะ เอ แอะ แอ เออะ เออ โอะ โอ เอาะ
ออ
สระผสม 10 เสียง ได้แก่ เอียะ เอีย เอือะ เอือ อัวะ อัว เอา อาว ไอ อาย
อา คือ อะ มี ม สะกด ส่วน เอา อาว ไอ อาย อาจจะถือว่าเป็นสระเดีย่ วมีตวั สะกด หรือ
ผสมก็ได้
การออกเสียงสระ ลมทีพ่ ุ่งออกมาจากหลอดลมจะผ่านปากเกิดเป็นเสียงได้โดยไม่ถูกลิ้น
กักหรือขัดขวางไว้ ทัง้ ลิน้ ไม่วา่ ส่วนไหนก็ไม่จดเพดานด้วย เวลาออกเสียงสระ ลมหายใจอาจจะถูก
ขัดขวางบ้างที่สายเสียง (อยู่ใ นกล่องเสียง บริเวณลูกกระเดือก) เสียงสระจึง เป็น เสียงก้อง และ
เพราะลมหายใจไม่ถูกขัดขวางเวลาออกเสียง เสียงสระจึงออกเสียงให้ยาวนานได้ อวัยวะที่เกี่ยวข้อง
กับการออกเสียงสระ ได้แก่ ลิน้ กับ ริมฝีปาก ถ้าลิน้ ส่วนใดทาหน้าทีเ่ พียงส่วนเดียว เสียงที่เกิดขึน้ ก็
จะมีเพียงเสียงเดียว เสียงเช่ นนี้เรียกว่า สระเดี่ยว แต่ถ้าลิ้นส่วนอื่นท าหน้าที่ร่วมด้วย เสียงนัน้ ก็
กลายเป็น 2 เสียง หรือ 3 เสียงไป ซึง่ เรียกว่า สระผสม
สระผสมคือสระทีม่ เี สียงควบกันสองเสียง กล่าวคือเมื่อออกเสียงแรกยังไม่ขาดกระแสเสียง
ลิ้น ยัง ไม่ ท ัน กลับ เข้า ที่เดิม ลิ้น ส่ ว นอื่น ก็ต้อ งท าหน้ า ที่ติด ต่ อกัน ไป เมื่อออกเสีย งเร็ว ๆ เสีย ง
ประสานกันเข้าก็ทาให้ดเู หมือนว่าออกเสียงพร้อมๆกัน 2 เสียง
ซึง่ ในการสอนสระให้ชาวต่างชาติ นิตยา กาญจนะวรรณ (2551)ได้กล่าวไว้ว่า เสียงสระ
บางเสียงในภาษาของผูเ้ รียนอาจจะไม่ตรงกับเสียงสระในภาษาไทย เสียงสระทีค่ วรสอนก่อนคือสระ
เดีย่ ว เสียงยาว เพราะระดับเสียงจะเป็นเสียงสามัญ ซึง่ มีภาพแสดงตาแหน่งของลิน้ ดังนี้

ภาพประกอบ 2 ภาพแสดงตาแหน่งของลิน้
ทีม่ า: นิตยา กาญจนวรรณ. (2551, มกราคม - มีนาคม). การสอนการอ่านและเขียนคา
ไทยให้คนต่างชาติ. วารสารราชบัณฑิตยสถาน. 33(1): 189.
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เมื่อสอนวิธวี างตาแหน่งลิน้ ได้อย่างถูกต้องแล้ว สิง่ ทีต่ อ้ งเน้นเป็นอย่างมากก็คอื เสียงสระ
ที่ไม่มใี นภาษาของผู้เรียน ในกรณีของภาษาญี่ปุ่นมีอยู่ 4 เสียงคือ แอ อือ เออ ออ ทัง้ 4 เสียงนี้
จาเป็นต้องขอยืมเสียงจากภาษาอังกฤษมาช่วยบ้าง เช่น
“แอ” ออกเสียงคล้ายคาว่า “man”
“อือ” ออกเสียงคล้ายตอนทาเสียงในคอ
“เออ” ออกเสียงคล้ายคาว่า “but” , “uh huh” หรือพยางค์ทา้ ยของคาว่า “computer”
“ออ” ออกเสียงคล้ายคาว่า “four”
อย่างไรก็ตาม ผูเ้ รียนทีม่ ปี ญั หาในการเรียนภาษาอังกฤษก็อาจจะใช้วธิ นี ้ีไม่ได้ ต้องเลียน
เสียงผูส้ อนเพียงอย่างเดียว
2.2 งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้องกับพยัญชนะและสระในภาษาไทย
วู๋ ถิ กิม อวันห์ (2553: บทนา) ได้สร้างแบบฝึ กการออกเสียงพยัญชนะภาษาไทยที่เป็น
ปญั หาส าหรับผู้เรียนชาวเวียดนามถิ่น ใต้ และศึกษาความก้าวหน้ าการฝึ กทักษะการออกเสียง
พยัญชนะภาษาไทยทีเ่ ป็นปญั หาของผูเ้ รียนภายหลังการใช้แบบฝึก กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั เป็น
นักศึกษาชาวเวียดนามที่เรียนภาษาไทยเป็นวิช าเอก ชัน้ ปีท่ี 2 ปีการศึกษา 2552 มหาวิทยาลัย
สังคมศาสตร์และมนุ ษ ยศาสตร์ แห่ง มหาวิทยาลัยแห่ง ชาติ นครโฮจิมินห์ จานวน 10 คน โดย
คัดเลือกนักศึกษาที่มปี ญั หาในการออกเสียงพยัญชนะภาษาไทยจากจานวนนักศึกษาทัง้ หมด 16
คน ผลการศึกษาวิจยั พบว่า แบบฝึ กการออกเสียงพยัญชนะภาษาไทยที่เป็นปญั หาสาหรับผู้เรียน
ชาวเวียดนามถิ่น ใต้ม ีประสิท ธิภาพ 91.67/90.14 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน และกลุ่มตัวอย่างมี
ทักษะและความสามารถในการออกเสียงพยัญชนะภาษาไทยทีเ่ ป็นปญั หาหลังการใช้แบบฝึ กสูงกว่า
ก่อนการใช้อย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ .01 แสดงว่า แบบฝึ กการออกเสีย งพยัญชนะภาษาไทยที่เป็น
ปญั หาสาหรับผูเ้ รียนชาวเวียดนามถิน่ ใต้สามารถนาไปใช้จริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ั หาการอ่านออกเสียงคาที่ม ีเสียง
สมศรี วรประเสริฐศิลป์ (2552: บทนา) ได้ศกึ ษาปญ
พยัญชนะต้นเสียง /ด/ /บ/ /ร/ /ง/ ของนักศึกษาชาวจีนแล้วพบว่าเป็นอิทธิพลจากภาษาแม่ เนื่องจาก
ในภาษาจีน ไม่ ม ีค าที่ม ีเสีย งพยัญ ชนะต้น เป็ น เสีย งดัง กล่ า ว จึง ได้ส ร้า งแบบฝึ ก การออกเสีย ง
พยัญ ชนะต้น /ด/ /บ/ /ร/ /ง/ ส าหรับ นัก เรีย นชาวจีน และทดลองกับนักเรียนชาวจีน ที่เรีย น
ภาษาไทยในระดับชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนนานาชาติไทย - จีน ปีการศึกษา 2551 จานวน 8
คน ผลการวิจยั พบว่า ความสามารถในการอ่านออกเสียงคาที่มีพยัญชนะ /ด/ /บ/ /ร/ /ง/ เป็ น
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พยัญชนะต้น ก่อนฝึกและหลังฝึกแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ .05 แสดงว่าหลังจากการฝึ ก
นักเรียนมีความสามารถในการออกเสียงคาทีม่ พี ยัญชนะต้น /ด/ /บ/ /ร/ /ง/ ได้ถูกต้องมากยิง่ ขึน้
ั หาการออกเสียงพยัญ ชนะและสระ
เหงียน มาย เฟื อง (2552: บทน า) ได้ศึกษาปญ
ภาษาไทยของผู้เรียนชาวเวียดนาม และวิเคราะห์ลกั ษณะสาเหตุของปญั หาเหล่านัน้ โดยเหงียน
มาย เฟืองได้ศกึ ษาปญั หาในการออกเสียงหน่ วยภาษาไทย ได้แก่ เสียงพยัญชนะต้นเดี่ยวจานวน
21 หน่วยเสียง เสียงพยัญชนะสะกดจานวน 9 หน่วยเสียง คือและเสียงสระจานวน 21 หน่ วยเสียง
โดยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างซึง่ เป็นนักศึกษาชาวเวียดนามชัน้ ปีท่ี 4 ที่กาลังเรียนภาษาไทยเป็นวิชา
โทอยูท่ ม่ี หาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศ แห่งมหาวิทยาลัยแห่งชาติเวียดนาม กรุงฮานอย จานวน 15
คน
ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีปญั หาในการออกเสียงพยัญชนะต้นเดี่ยว 6 หน่ วยเสียง
และหน่วยเสียงพยัญชนะสะกด 2 เสียง ซึง่ ปญั หาการออกเสียงพยัญชนะของกลุ่มตัวอย่างเป็นไปใน
3 ลักษณะ คือ ปญั หาการแทนเสียง (Sound Substitution) ซึง่ พบมากทีส่ ุด รองลงมาคือ ปญั หาการ
ลบเสียง(Sound Deletion) และปญั หาการเพิม่ เสียง (Sound Addition) โดยปญั หาที่พบเกิดจาก 3
สาเหตุ คืออิทธิพลการแทรกแซงของภาษาแม่ การสับสนของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับหน่ วยเสียงที่
คล้ายคลึง กัน และ อิทธิพลของบริบทเสียงรอบข้าง กลุ่ม ตัวอย่างมีปญั หาในการออกเสียงสระ 7
หน่วยเสียง โดยเรียงลาดับจากมากไปหาน้อยปญั หาการออกเสียงสระดังกล่าวเป็นลักษณะการแทน
เสียง (SoundSubstitution) ทัง้ หมด และเกิดจาก 2 สาเหตุ คือ อิทธิพลการแทรกแซงของภาษาแม่
และอิทธิพลของบริบทเสียงรอบข้าง
จากงานวิจยั ในข้างต้นแสดงให้เห็นว่า ชาวต่างชาติท่เี รียนภาษาไทยมักมีปญั หาในการ
ออกเสียงพยัญชนะและสระไทย เนื่องจากภาษาแม่เข้ามามีอทิ ธิพลในการออกเสียง ซึ่งผู้วจิ ยั จะ
นาไปเป็นแนวทางในการวิจยั ต่อไป

3. เอกสารและงานวิ จยั ที่เกี่ยวข้องกับการออกเสียงภาษาไทยของชาวญี่ปนุ่
3.1 เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการออกเสียงภาษาไทยของชาวญี่ปนุ่
ทสึจมิ ุระ (สุธาสินี สิทธิเกษร. 2546: 169-170; อ้างอิงจาก Tsujimura. 1996: unpaged)
ได้เปรียบเทียบระบบเสียงในภาษาญี่ปนุ่ กับภาษาไทย สามารถสรุปได้วา่ ภาษาญี่ปุ่นมีลกั ษณะของ
หน่วยเสียงเรียงแตกต่างกับภาษาไทยค่อนข้างมาก ด้วยเพราะหน่ วยเสียงพยัญชนะในภาษาญี่ปุ่น
ส่วนใหญ่เป็นเสียงเสียดแทรกและเสียงกักเสียดแทรก ในขณะที่ภาษาไทยมีหน่ วยเสียงพยัญชนะที่
เป็นเสียงเสียดแทรกน้อยกว่าภาษาญี่ปนุ่ นอกจากนี้ หน่วยเสียงสระในภาษาญี่ปนุ่ ก็เป็นเสียงสัน้ แต่
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หน่วยเสียงสระในภาษาไทยจะมีทงั ้ สระเสียงสัน้ และสระเสียงยาว และยังพบข้อแตกต่างอีกประการ
หนึ่งว่า พยางค์ในภาษาญี่ปุน่ ส่วนใหญ่เป็นพยางค์เปิด จะมีพยางค์ปิดอยูบ่ า้ ง แต่กม็ เี งื่อนไขการเกิด
ทีจ่ ากัด ขณะทีใ่ นภาษาไทยมีทงั ้ ทีเ่ ป็นพยางค์เปิดและพยางค์ปิด และมีพยัญชนะท้ายหรือตัวสะกด
ได้ 9 เสียง เป็นต้น
ชุดเสียงที่คล้ายคลึงกันระหว่างภาษาไทยกับภาษาญี่ปุ่น คือชุดเสียงกัก ชุ ดเสียด
แทรก และชุดนาสิก กล่าวคือ ชุดเสียงกักในภาษาญี่ปนุ่ มีทงั ้ เสียงก้องและไม่ก้อง แตกต่างกันตรงที่
ไม่มเี สียงไม่กอ้ งมีลมอย่างในภาษาไทย นอกจากนี้พยัญชนะส่วนใหญ่ของญี่ปุ่นมักเป็นเสียงเสียด
แทรก และกึง่ เสียดแทรก ในขณะทีภ่ าษาไทยมีเสียงเสียดแทรกเพียง 3 หน่วยเสียง และภาษาญี่ปุ่น
ยังมีหน่วยเสียงนาสิกมากกว่าภาษาไทย หน่ วยเสียงเหล่านี้เองที่จะเป็นหน่ วยเสียงสับสนเมื่อชาว
ญี่ปุ่นออกเสียงภาษาไทย เมื่อนับรวมทัง้ สิ้นแล้วจะเห็นว่าภาษาญี่ปุ่นมีหน่ วยเสียงเรียงพยัญชนะ
มากกว่าภาษาไทย
ในภาษาญี่ปนุ่ พยัญชนะชุดเสียงกักไม่กอ้ ง /p/ /t/ /k/ ในตาแหน่งต้นพยางค์แตกต่าง
กับภาษาไทยคือ พยัญชนะชุดเสียงกักไม่กอ้ งในภาษาไทยมีทงั ้ ชนิดพ่นลมและไม่พ่นลม คือ /p/ /t/
/b/ และ /ph/ /th/ /kh/ แต่ภาษาญี่ปุน่ ไม่จาแนก สาหรับภาษาญี่ปุ่นนัน้ หลังจากระเบิดเสียงออกจาก
ฐานกรณ์จะมีการพ่นลมหรือไม่พ่นลมตามมาก็ไม่ทาให้คาทีม่ บี ริบทเหมือนกันมีความหมายแตกต่าง
ไป ทสึจมิ ุระกล่าวว่า พยัญชนะชุดเสียงกักไม่กอ้ งในภาษาญี่ปนุ่ ตามปกติไม่มกี ารพ่นลม แต่อาจพบ
ได้วา่ แม้บางครัง้ จะมีการพ่นลมบ้างก็ไม่เท่าพยัญชนะชุดเดียวกันในภาษาอังกฤษ เช่น เสียง /p/ ใน
คาว่า /pan/ หรือ ขนมปงั ในภาษาญี่ปนุ่ เสียง [p] และ [ph] เป็นรูปแปรอิสระของ /p/ แต่มกี ารพ่นลม
น้อยกว่าคา "pen" ปากกา ในภาษาอังกฤษ จากข้อสังเกตของทสึจมิ ุระดังกล่าวจึงเป็นไปได้ว่าชาว
ญี่ปนุ่ จะออกเสียงพยัญชนะชุดเสียงกักไม่กอ้ งในภาษาไทยได้ยากเมื่อเรียนภาษาไทยด้วย
อีกแง่มุมหนึ่ งพยัญ ชนะเสียงกักในตาแหน่ งต้นพยางค์ในภาษาญี่ปุ่น กลับมีความ
คล้ายคลึงกับภาษาไทยมากตรงที่มพี ยัญชนะกักที่ฐานกรณ์รมิ ฝี ปาก และปุ่มเหงือก ซึ่งมีทงั ้ เสียง
ก้องและไม่กอ้ งคือ /p/ /b/ /t/ /d/ เป็นหน่วยเสียงสาคัญในภาษา แต่ต่างกันตรงทีพ่ ยัญชนะกักเพดาน
อ่อน /k/ ในภาษาไทยไม่มเี สียงก้อง /g/
พยัญชนะต้นเสียดแทรกในภาษาญี่ปนุ่ มีจานวนหน่วยเสียงมากกกว่าภาษาไทยและ
ยังมีทงั ้ ทีเ่ ป็นเสียงก้องและไม่กอ้ งซึง่ ภาษาไทยไม่จาแนก ภาษาญี่ปุ่นมีเสียงเสียดแทรกที่รมิ ฝี ปาก
ฟนั บนทัง้ ไม่กอ้ งและก้องคือ /f/ /v/ เสียงเสียดแทรกทีป่ มุ่ เหงือกคือ /z/ /s/ เสียงเสียดแทรกที่เพดาน
แข็งคือ /j/ /c/ แต่เสียงเสียดแทรกทีช่ ่องระหว่างเส้นเสียงมีเพียงเสียงไม่กอ้ งเท่านัน้ คือ เสียง /h/
ส่วน Hideo Maruyama (2551) ได้กล่าวไว้สอดคล้องกับทสึจมิ ุระว่า สาหรับคน
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ญี่ปุ่น ที่เรียนภาษาไทยนัน้ แม้ใ นห้องเรียนจะได้ร บั การแก้ไ ขจากครูผู้สอน แต่ครูผู้ส อนกลับไม่
อธิบายว่าออกเสียงผิดทีต่ รงจุดไหน บอกเพียงแค่วา่ “ผิด” และในบางกรณีทค่ี ุยกับคนไทยทั ่วไป พูด
ครัง้ เดียวไม่มใี ครเข้าใจ ต้องพูดซ้าหลายๆครัง้ เพราะนั ่นเกี่ยวเนื่องกับการออกเสียงที่ไม่ถูกต้อง
ดังนัน้ จึงควรทาความเข้าใจเกีย่ วกับจุดประสงค์ต่างๆในการออกเสียงภาษาไทย
ภาษาไทยมีวธิ กี ารออกเสียงทัง้ พยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์หลากหลายวิธี ซึง่ การ
ออกเสียงทีเ่ ป็นปญั หาสาหรับคนญี่ปนุ่ สามารถสรุปได้ 9 ข้อ ได้แก่
1. ภาษาญี่ปุน่ กับภาษาไทยแตกต่างกันอย่างสิน้ เชิงในเรื่องของพยางค์
และจังหวะในการออกเสียง
2. ภาษาไทยมีเสียงกัก ถ้าออกเสียงผิดจะทาให้ความหมายเปลีย่ น
3. วรรณยุกต์คอื ส่วนทีส่ าคัญทีส่ ุดของภาษาไทย ซึง่ เป็นสิง่ ทีท่ าให้คน
ญี่ปุ่น ล าบากในการสื่อ สารมากที่สุ ด แม้อ ัน ที่จ ริง ในภาษาญี่ ปุ่น ก็ม ีโ ทน แต่ ถึง ออกเสีย งผิด
ความหมายก็ไม่แตกต่างกัน
4. ภาษาไทยมีสระ 9 เสียง ซึง่ มากเกินไปสาหรับคนญี่ปุน่ และแม้วา่ จะมี
5 เสียงทีเ่ หมือนกับภาษาญี่ปนุ่ แต่อนั ทีจ่ ริงแล้วไม่เหมือนกัน
5. การออกเสียง y และ w ในภาษาญี่ปนุ่ ก็ไม่เหมือนภาษาไทย
ภาษาญี่ปุน่ ออกเสียงเบา แต่ภาษาไทยออกเสียงหนัก
6. การออกเสียงพยัญชนะทีม่ ลี ม และไม่มลี มในภาษาไทยนัน้ สาคัญมาก
เพราะทาให้ความหมายเปลีย่ น
7. ไม่มกี ารใช้เสียง ん หรือ ng เป็นพยัญชนะต้นในภาษาญี่ปนุ่ แต่
ภาษาไทยมีคาศัพท์ทอ่ี อกเสียงด้วย ng เป็นพยัญชนะต้น เช่น งก
8. ตัว ん ในภาษาญี่ปนุ่ เป็นตัวสะกด ในภาษาไทยนัน้ แบ่งออกได้ 3
เสียง และความหมายก็แตกต่างกัน แม้แต่คนญี่ปนุ่ ก็ไม่รวู้ า่ ตัว ん นี้แยกได้ถงึ 3 เสียง
9. ในภาษาญี่ปุน่ ไม่มคี าศัพท์ทส่ี ะกดด้วย /k/ /t/ /p/ ทาให้คนญี่ปนุ่ ทีเ่ รียน
ภาษาไทยมักไม่ออกเสียงตัวสะกดเหล่านี้ แต่จริงๆแล้วจาเป็นต้องออกเสียง
ทัง้ 9 ข้อนี้ไม่ใช่กฎในการออกเสียงทัง้ หมดในภาษาไทย แต่จาเป็นต้องรู้ วิธฝี ึกทีด่ ี
ควรฟงั จากซีดแี ละสวมหูฟงั เพื่อฟงั เสียงได้อย่างชัดเจน รวมทัง้ ไม่ควรเรียนภาษาไทยด้วยตัวคาตา
คานะ(ตัวอักษรที่ใช้แทนเสียงภาษาต่างประเทศในภาษาญี่ปุ่น ) เพราะจะทาให้ออกเสียงผิด ควร
ใช้สทั อักษรจะทาให้ออกเสียงได้ถูกต้องมากกว่า และในการออกเสียงภาษาไทยนัน้ มีเสียงที่ใ น
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ภาษาญี่ปุ่นไม่ม ี การที่คนญี่ปุ่นเรียนภาษาไทยหรือภาษาอื่นจึงต้องใช้ล้นิ และอวัยวะต่างๆในปาก
มากกว่าปกติ ทาให้ลาบากในการออกเสียง
3.2 งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้องกับการออกเสียงภาษาไทยของชาวญี่ปนุ่
ั หาการออกเสียงพยัญ ชนะต้น คาภาษาไทยของ
ศุลีพร นราสุวรรณ (2547) ศึกษาปญ
ผูเ้ รียนชาวญี่ปนุ่ โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างทีเ่ ป็นนักศึกษาวิชาเอกภาษาไทยชาวญี่ปนุ่ ทัง้ ระดับ
ปริญ ญาตรีและปริญ ญาโท มหาวิท ยาลัยโอซากา วิช าต่างประเทศ ผลการศึกษาพบว่ามีเสีย ง
พยัญชนะต้นเดี่ยวภาษาไทยรวม 18 เสียงที่เป็นปญั หาส าหรับกลุ่มตัวอย่าง มีแค่ส องเสียงที่กลุ่ ม
ตัวอย่างไม่มปี ญั หาในการออกเสียงคือ [n m] ผูว้ จิ ยั ได้อภิปรายและสรุปว่าปญั หาที่เกิดขึน้ นัน้ แสดง
ให้เห็นถึงอิทธิพลการแทรกแซงของภาษาแม่ทม่ี ตี ่อการออกเสียงภาษาไทยของกลุ่มตัวอย่าง โดยมี
การแทนที่เสียงพยัญ ชนะภาษาไทยด้วยเสียงพยัญ ชนะภาษาญี่ปุ่น ที่ม ีลกั ษณะการออกเสีย ง
ใกล้เคียง ผลการศึกษาพบว่าผูเ้ รียนชาวญี่ปุ่นมีปญั หาต่าง ๆ ในการออกเสียงพยัญชนะภาษาไทย
ดังนี้
- ปญั หาการออกเสียงพยัญชนะภาษาไทยทีไ่ ม่มใี นภาษาญี่ปนุ่
- ปญั หาการออกเสียงพยัญชนะภาษาไทยทีไ่ ม่ปรากฏในตาแหน่งต้นคาของภาษาญี่ปนุ่
- ปญั หาการสับสนระหว่างการออกเสียงพยัญชนะแบบพ่นลมเบากับแบบพ่นลมแรงใน
ภาษาไทย ซึง่ เป็นหน่วยเสียงทีท่ าให้ความหมายของคาเปลีย่ นไป แต่เป็นเพียงเสียงย่อยของหน่ วย
เสียงเดียวกันในภาษาญี่ปนุ่
- ปญั หาการออกเสียงพยัญชนะภาษาไทย ซึ่งมีสาเหตุมาจากอิทธิพลการแทรกแซงของ
เสียงสระในภาษาญี่ปนุ่
โตชิยกู ิ นะงะกะวะ (2541) ศึกษาการแปรของเสียงนาสิกท้ายพยางค์ในภาษาไทยของ
นักศึกษาญี่ปนุ่ ตามวัจนลีลาและระยะเวลาการเรียนรูภ้ าษาไทย ตัวแปรภาษาทีศ่ กึ ษา คือ เสียงนาสิก
/m/ /n/ / ŋ / ทีป่ รากฏในตาแหน่งท้ายพยางค์ในภาษาไทย เรียงลาดับจากวัจนลีลาทีไ่ ม่เป็นทางการ
จนถึงวัจนลีลาที่เป็นทางการมากที่สุดตามลาดับ คือ การสนทนา การอ่านบทความ และการอ่าน
รายการคา ตัวแปรระยะเวลาการเรียนรูภ้ าษาไทยทีศ่ กึ ษามี 3 ระยะ คือ ระยะการเรียนรูภ้ าษาไทย 1
ปี 2 ปี และ 3 ปี กลุ่ม ตัวอย่างที่ศกึ ษาคือ นักศึกษาหญิง ชัน้ ปี ท่ี 2 ชัน้ ปี ท่ี 3 ชัน้ ปีท่ี 4 สาขาวิช า
ภาษาไทย คณะวัฒนธรรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยโอซากา วิชาการต่างประเทศ(Osaka University
of Foreign Studies) จานวน 30 คน โดยการเก็บข้อมูลในห้องเรียน มหาวิทยาลัยโอซากาวิชาการ
ต่างประเทศ ประเทศญี่ปุ่น ผลการศึกษาพบว่าเสียงนาสิก /m/ และ /ŋ/ มีความถี่ท่ปี รากฏรูปแปร
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มาตรฐานของแต่ละหน่วยเสียงสูงกว่า 90 % ส่วนเสียงนาสิก /n/ มีความถี่ทป่ี รากฏรูปแปรมาตรฐาน
ของหน่วยเสียงประมาณ 68 % แสดงให้เห็นว่า เมื่อเปรียบเทียบโดยรวมแล้ว เสียงนาสิก /m/ และ
ั หาในการออกเสียงนาสิกมาตรฐานตามที่ปรากฏในตาแหน่ ง ท้า ยพยางค์ใ น
/ŋ/ ไม่ค่อ ยมีปญ
ั หามากที่สุดในการออกเสียงนาสิกมาตรฐานใน
ภาษาไทย แต่เสียงนาสิก /n/ เป็ น เสียงที่ม ีปญ
ตาแหน่งท้ายพยางค์ในภาษาไทยสาหรับกลุ่มตัวอย่าง
ผลการวิจยั สามารถชีใ้ ห้เห็นว่า แนวทางในการเรียนการสอนการออกเสียงภาษาไทยซึ่ง
เป็นภาษาต่างประเทศของคนญี่ปนุ่ คือ เมื่อคนญี่ปนุ่ จะฝึกออกเสียงนาสิกมาตรฐานตามที่ปรากฏใน
ตาแหน่ ง ท้ายพยางค์ในภาษาไทย จึง ควรฝึ กหัดการออกเสียงให้มากเป็น กรณีพเิ ศษ นอกจากนี้
ผลการวิจ ยั ยัง ชี้ใ ห้เห็น ว่าการออกเสียงนาสิกท้ายพยางค์ใ นภาษาไทยของนักศึกษาญี่ปุ่นได้ร บั
อิทธิพลของภาษาที่หนึ่งหลายประการ เป็นต้นว่า อิทธิพลของกฎเกณฑ์ทางเสียงของภาษาญี่ปุ่น
โดยเฉพาะลักษณะของเสียงนาสิกในภาษาญี่ปนุ่ ทีป่ รากฏในตาแหน่งท้ายคาในภาษาญี่ปนุ่ คนญี่ปุ่น
จะออกเสียงโดยการยกลิน้ ส่วนหลังขึน้ ไปยังบริเวณระหว่างเพดานอ่อน และลิ้นไก่ ในขณะเดียวกัน
ปลายลิน้ จะยกขึน้
สุรเี นตร จรัสจรุงเกียรติ (2550) ได้ศกึ ษาการแปรของหน่ วยเสียง /p/ /ph/ และ /b/ ใน
ตาแหน่งต้นพยางค์และระหว่างสระ และหน่วยเสียง /p/ ในตาแหน่งท้ายพยางค์ของคาในภาษาไทย
โดยศึกษาจากชาวญี่ปุน่ ทีเ่ รียนภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศ ผลการวิจยั พบว่าข้อผิดในการออก
เสียงพยัญชนะในตาแหน่ งต้นพยางค์ คิดเป็นร้อยละ 22.10 โดยที่กลุ่มตัวอย่างออกเสียง /p/ /ph/
และ /b/ สลับกันไปมาในความถี่ทใ่ี กล้เคียงกัน ข้อผิดในการออกเสียง /p/ ในตาแหน่งท้ายพยางค์คดิ
เป็นร้อยละ 100 ข้อผิดในการออกเสียงพยัญชนะในตาแหน่ งระหว่างสระ คิดเป็นร้อยละ 5.56 โดย
ออกเสียง /ph/ เป็นเสียง /p/ และข้อผิดในการออกเสียงพยัญชนะในตาแหน่ งต้นพยางค์ท่ี 2 คิดเป็น
ร้อยละ 16.68 โดยกลุ่มตัวอย่างออกเสียง /p/ /ph/ และ /b/ สลับกันไปมาในความถี่ท่ใี กล้เคียงกัน
ผู้วจิ ยั ได้วเิ คราะห์และอภิปรายว่าข้อผิดที่เกิดขึ้น นัน้ เกิดจากการแทนที่ภาษาทางลบ ( Negative
Transfer) ซึง่ เป็นลักษณะทีภ่ าษาแม่ของกลุ่มตัวอย่าง คือ ภาษาญี่ปุน่ เข้ามามีอทิ ธิพลต่อการเรียน
ภาษาเป้าหมาย คือ ภาษาไทย โดยสาเหตุสาคัญทีท่ าให้เกิดปญั หาในการออกเสียงครัง้ นี้คอื การที่
ภาษาญี่ปุ่น มีข้อ จ ากัด ในการออกเสีย งมากกว่ า ภาษาไทย และการที่ห น่ ว ยเสีย งในภาษามี
ความสาคัญไม่เท่ากัน
ั หาการจ าแนกเสีย งและการออกเสีย ง
ชิเ กะยะ ฮาทาเคะยามะ (2554) ได้ศึก ษาป ญ
พยัญชนะนาสิกท้ายพยางค์ในภาษาไทยของผูเ้ รียนชาวญี่ปนุ่ : ในแง่อทิ ธิพลของเสียงที่ตามมา เพื่อ
ศึกษาปญั หาการจาแนกเสียงและการออกเสียงพยัญชนะนาสิกท้ายพยางค์ในภาษาไทยของผู้เรียน
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ชาวญี่ปนุ่ โดยสารวจว่าผู้เรียนชาวญี่ปุ่นสามารถจาแนกและออกเสียงพยัญชนะนาสิกท้ายพยางค์
ของภาษาไทยได้อย่างถูกต้องจริงหรือไม่ โดยมุ่งศึกษาอิทธิพลของเสียงทีต่ ามมา ตัวแปรที่ศกึ ษาใน
การวิจ ยั ครัง้ นี้คือ เสียงพยัญ ชนะนาสิก /_ŋ/ /_n/ /_m/ ที่ปรากฏในตาแหน่ งท้ายพยางค์ใ น
ภาษาไทย ส่วนตัวแปรเสียงที่ตามมาที่ศกึ ษา คือ เสียง [ø] [k] [t] และ [p] โดยศึกษาจากกลุ่ม
ตัวอย่างผูเ้ รียนชาวญี่ปนุ่ ของโรงเรียนสอนภาษาไทย 3 แห่งในกรุงเทพมหานครจานวน 49 คน เก็บ
ข้อมูลโดยใช้วธิ ใี ห้กลุ่มตัวอย่างฟงั เสียงของคาทีม่ เี สียงพยัญชนะนาสิก ซึ่งเป็นคาที่ไม่มคี วามหมาย
และเลือกตอบคาใดคาหนึ่งทีค่ ดิ ว่าได้ยนิ ลงในกระดาษคาตอบในการทดสอบการจาแนกเสียง วิธที ่ใี ช้
ทดสอบการออกเสียง คือ ให้กลุ่มตัวอย่างออกเสียงของคาที่มเี สียงพยัญชนะนาสิกท้ายพยางค์และ
บันทึกเสียงไว้ แล้วให้เจ้าของภาษาไทยตัดสินว่าเสียงนัน้ คือเสียงใด
จากการวิจยั พบว่า อัตราของความถูกต้องของการจาแนกเสียงโดยรวมมีค่าความถี่ร้อยละ
50.9 และอัตราความถูกต้องของการออกเสียงโดยรวมมีค่าความถี่ร้อยละ 67.6 ซึ่ง อัตราความ
ถูกต้องของการออกเสีย งสูง กว่าอัตราความถูก ต้องของการจาแนกเสีย ง และในการออกเสีย ง
เสียง/_m/ มีอตั ราความถูกต้องมากที่สุด ส่วนเสียง /_n/ เป็นเสียงที่มอี ตั ราความถูกต้องน้อยที่สุด
และผู้เรียนมีแนวโน้มที่จะสับสนระหว่างเสียง /_ŋ/ และ /_n/ นอกจากนี้ ผลการวิจยั ชี้ให้เห็นว่า
เสียงที่ตามมาเป็ นตัวแปรที่ทาให้เกิดปรากฏการณ์ ของรูปแปรหรือเสียงย่อยแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01 ปรากฏว่า กลุ่มตัวอย่างชาวญี่ปุน่ ได้รบั อิทธิพลของเสียงที่ตามมาใน
หลายกรณีใ นการจาแนกเสียงและการออกเสีย งพยัญ ชนะนาสิกท้ายพยางค์ใ นภาษาไทย ซึ่ง
สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ทางเสียงของหน่วยเสียง /ん/ ในภาษาญี่ปนุ่
จากเอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับการออกเสียงภาษาไทยของชาวญี่ปุ่นของนักวิจยั
ต่างๆ ดังทีไ่ ด้กล่าวมาแล้ว สรุปได้วา่ การเรียนการสอนโดยใช้แบบฝึ ก เป็นอีกวิธกี ารหนึ่งที่จะช่วย
พัฒนาความสามารถในการเรียนการสอนให้มปี ระสิทธิภาพยิง่ ขึน้ และบรรลุวตั ถุประสงค์ได้อย่าง
ถูกต้อง รวดเร็วมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะอย่างยิง่ ในการเรียนการสอนด้านภาษาให้ชาวต่างชาติ
ผูว้ จิ ยั ได้นามาประมวลเป็นแนวคิดในการสร้างแบบฝึกและวิเคราะห์การทดลองต่อไป
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บทที่ 3
วิ ธีดำเนิ นกำรวิ จยั
ในการศึกษาวิจยั ครัง้ นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้างแบบฝึ กการออกเสียงพยัญชนะต้น เดี่ยว
และสระไทยทีเ่ ป็นปญั หาสาหรับผูเ้ รียนชาวญี่ปนุ่ ซึง่ ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการตามขันตอน
้
ดังต่อไปนี้
1. การกาหนดประชากรและเลือกกลุ่มตัวอย่าง
2. การสร้างเครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจยั
3. การดาเนินการวิจยั
4. การจัดทาและการวิเคราะห์ขอ้ มูล

1. การกาหนดกลุ่มประชากรและเลือกกลุ่มตัวอย่าง
1.1 ประชำกรที่ใช้ในกำรวิ จยั
ประชากร คือ ผูเ้ รียนชาวญี่ปนุ่ ทีก่ าลังเรียนภาษาไทยอยูท่ โ่ี รงเรียนภาษาภาษร อาคาร
อัมรินทร์-พลาซ่า ชัน้ 5 ถนน เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร จานวน 45 คน
1.2 กลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรวิ จยั
ผูเ้ รียนชาวญี่ปนุ่ ทีก่ าลังเรียนภาษาไทยอยูท่ โ่ี รงเรียนภาษาภาษร จานวน 10 คน โดย
ั หาและ
คัดเลือกเฉพาะผู้เรียนที่มคี วามบกพร่องในการอ่านออกเสียงพยัญชนะต้นและสระที่มปี ญ
สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตลอดระยะเวลาการทดลอง

2. กำรสร้ำงเครื่องมือที่ใช้ในกำรวิ จยั
เครื่องมือในการศึกษาวิจยั ครัง้ นี้ คือ แบบฝึกการออกเสียงพยัญชนะต้นเดีย่ ว และสระไทย
ทีเ่ ป็นปญั หาสาหรับผูเ้ รียนชาวญี่ปนุ่ เป็นเครื่องมือทีผ่ วู้ จิ ยั สร้างขึน้ เอง ซึง่ ประกอบด้วยเนื้อหาทัง้ สิ้น
7 ชุด โดยมีขนตอนดั
ั้
งนี้
2.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับการสร้างแบบฝึก แบบทดสอบ แบบประเมิน
และศึกษาหลักจิตวิทยาเพื่อนามาใช้ในการสร้างแบบฝึก
2.2 ศึกษาการเรียนภาษาไทยของชาวญี่ปนุ่ ในระดับต่างๆ เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทาแบบ
ฝึกให้เหมาะกับระดับความรูค้ วามสนใจของกลุ่มตัวอย่าง
2.3 ศึกษาคาศัพท์จากเอกสารตาราประกอบการเรียนพูดภาษาไทยเล่มที่ 1 ที่ผู้เรียนใช้
เรียน และคัดเลือกคาศัพท์ทผ่ี ู้เรียนมักออกเสียงไม่ถูกต้อง รวมทัง้ คัดเลือกคาศัพท์ท่สี ามารถสร้าง
ภาพประกอบให้เข้าใจได้โดยง่าย
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2.4 สร้างแบบฝึกการออกเสียงพยัญชนะต้นเดีย่ วและสระไทยทีเ่ ป็นปญั หา จานวน 7 ชุด
รวม 21 แบบฝึก 7 แบบทดสอบ คือ
แบบฝึกชุดที่ 1 การออกเสียงพยัญชนะต้น /ป/ และ /พ/ 3 แบบฝึก 1 แบบทดสอบ
แบบฝึกชุดที่ 2 การออกเสียงพยัญชนะต้น /ต/ และ /ท/ 3 แบบฝึก 1 แบบทดสอบ
แบบฝึกชุดที่ 3 การออกเสียงพยัญชนะต้น /ง/
3 แบบฝึก 1 แบบทดสอบ
แบบฝึกชุดที่ 4 การออกเสียงสระ /อือ/
3 แบบฝึก 1 แบบทดสอบ
แบบฝึกชุดที่ 5 การออกเสียงสระ /เออ/
3 แบบฝึก 1 แบบทดสอบ
แบบฝึกชุดที่ 6 การออกเสียงสระ /ออ/
3 แบบฝึก 1 แบบทดสอบ
แบบฝึกชุดที่ 7 การออกเสียงสระ /เอือ/
3 แบบฝึก 1 แบบทดสอบ
ในการสร้างแบบฝึกนี้ ผูว้ จิ ยั ได้คานึงถึงหลักจิตวิทยา โดยเรียงลาดับจากแบบฝึกทีง่ ่าย
ไปหายาก แบบฝึกแต่ละชุดเรียงลาดับการออกเสียง พยางค์เดียว สองพยางค์ และการฝึกคาที่อยู่ใน
ประโยค และมีรปู ภาพประกอบ โดยแบ่งขันตอนการฝึ
้
กเป็น 2 ขัน้ คือ ขัน้ การฝึ กฟงั เพื่อแยกความ
แตกต่างของเสียงซึง่ จะอยูใ่ นแบบฝึกแรกของแบบฝึ กการออกเสียงทุกชุด และขัน้ ฝึ กการออกเสียง
ซึง่ จะอยูใ่ นแบบฝึกที่ 2 และ 3 ของแบบฝึกการออกเสียงทุกชุด
2.5 นาเครื่องมือไปให้ผเู้ ชีย่ วชาญทางด้านภาษาไทยตรวจสอบเพื่อแก้ไขปรับปรุง
นาแบบฝึ ก แบบทดสอบและแบบประเมิน ที่ผู้วจิ ยั สร้างขึ้นไปให้อาจารย์ท่ปี รึกษาและ
ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเนื้อหา ภาษา รูปแบบ ความถูกต้องเหมาะสม โดยมีผู้เชี่ยวชาญที่มคี วามรู้
ภาษาไทยและผูม้ ปี ระสบการณ์ในการสอนภาษาไทยให้ชาวญี่ปุน่ จานวน 3 ท่านดังนี้
1. รองศาสตราจารย์ผกาศรี เย็นบุตร ผูเ้ ชีย่ วชาญภาษาไทย และอาจารย์พเิ ศษ
สาขาวิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2. อาจารย์พธั นี โชติกเสถียร ผูเ้ ชีย่ วชาญภาษาไทย และอาจารย์พเิ ศษสาขาวิชา
ภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3. นางสาวอรพรรณ ศรีชยั นันท์ อาจารย์สอนภาษาไทย โรงเรียนภาษาภาษร เป็น
ผูม้ ปี ระสบการณ์ในการสอนภาษาไทยให้แก่นกั เรียนต่างชาติเป็นเวลา 6 ปี
ผูเ้ ชีย่ วชาญทัง้ 3 ท่านได้ประเมินคุณภาพแบบฝึกโดยมีผลการประเมิน ดังนี้
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ตาราง 1 แสดงผลการประเมินคุณภาพแบบฝึกการออกเสียงพยัญชนะต้นเดีย่ ว และสระไทยทีเ่ ป็น
ปญั หาสาหรับผูเ้ รียนชาวญี่ปนุ่ โดย รองศาสตราจารย์ผกาศรี เย็นบุตร

1

2

ด้านรูปเล่ม ภาพ และตัวอักษร
1.1 การออกแบบปก
1.2 การจัดทาขนาดรูปเล่ม
1.3 ความสวยงามและการจัดวางภาพ
1.4 ขนาดของตัวอักษร สี เหมาะสมชัดเจน
1.5 ภาพประกอบมีความสอดคล้องกับคาศัพท์
ด้านเนื้อหา และ ภาษา
2.1 เนื้อหาสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
2.2 ระดับความยาก – ง่ายของแบบฝึก
2.3 ระดับความยาก – ง่ายของคาศัพท์
2.4 เป็นประโยชน์ต่อการฝึกออกเสียง
2.5 การประเมินก่อนฝึก – หลังฝึก
การออกเสียงมีความเหมาะสม
รวมคะแนน

4

3

2

ปรับปรุง

5

ปาน
กลาง
พอใช้

รายการ

ดี

ลาดับที่

ดีมาก

ระดับการประเมิน

1
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8

ข้อเสนอแนะ
ผูเ้ ชีย่ วชาญได้เสนอไว้ในงานวิจยั ซึง่ สามารถสรุปได้ ดังนี้
1. ปรับแก้ไขการใช้คาให้เป็นภาษาเขียนมากยิง่ ขึน้ แก้ไขการใช้คาซ้า
2. ปรับแก้ไขหัวข้อคาสั ่งของแบบฝึกให้ตรงกับกิจกรรมการฝึก
3. ปรับแก้คาศัพท์ในแบบฝึกให้สอดคล้องกับภาพประกอบเพื่อให้เข้าใจง่าย
4. ตรวจสอบวิธกี ารตัง้ คาถามในแบบฝึก
5. ตรวจสอบชื่อหัวข้อของแบบฝึกให้ตรงกับเนื้อหา
จากตาราง 1 ผูเ้ ชีย่ วชาญได้ประเมินด้านรูปเล่มและด้านเนื้อหาของแบบฝึกอยูใ่ นเกณฑ์ดี
มาก และ ดี และได้ให้ขอ้ เสนอแนะดังทีก่ ล่าวไว้ขา้ งต้น ซึง่ ผูว้ จิ ยั ได้ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของ
ผูเ้ ชีย่ วชาญแล้ว
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ตาราง 2 แสดงผลการประเมินคุณภาพแบบฝึกการออกเสียงพยัญชนะต้นเดีย่ ว และสระไทยทีเ่ ป็น
ปญั หาสาหรับผูเ้ รียนชาวญี่ปนุ่ โดย อาจารย์ พัธนี โชติกเสถียร

1

2

ด้านรูปเล่ม ภาพ และตัวอักษร
1.1 การออกแบบปก
1.2 การจัดทาขนาดรูปเล่ม
1.3 ความสวยงามและการจัดวางภาพ
1.4 ขนาดของตัวอักษร สี เหมาะสมชัดเจน
1.5 ภาพประกอบมีความสอดคล้องกับคาศัพท์
ด้านเนื้อหา และ ภาษา
2.1 เนื้อหาสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
2.2 ระดับความยาก – ง่ายของแบบฝึก
2.3 ระดับความยาก – ง่ายของคาศัพท์
2.4 เป็นประโยชน์ต่อการฝึกออกเสียง
2.5 การประเมินก่อนฝึก – หลังฝึก
การออกเสียงมีความเหมาะสม
รวมคะแนน

4

3

2

ปรับปรุง

5

ปาน
กลาง
พอใช้

รายการ

ดี

ลาดับที่

ดีมาก

ระดับการประเมิน

1












ข้อเสนอแนะ
ผูเ้ ชีย่ วชาญได้เสนอไว้ในงานวิจยั ซึง่ สามารถสรุปได้ ดังนี้
1. ตรวจสอบวิธกี ารพิมพ์ ตาแหน่งของคา เครื่องหมาย หรือ สัญลักษณ์ต่างๆในแบบฝึก
2. ตรวจสอบวิธกี ารตัง้ คาถามในแบบฝึก ควรตัง้ คาถามให้ชดั เจน
จากตาราง 2 ผูเ้ ชีย่ วชาญได้ประเมินด้านรูปเล่มและด้านเนื้อหาของแบบฝึกอยูใ่ นเกณฑ์ดี
มาก และให้ขอ้ เสนอแนะดังทีก่ ล่าวไว้ขา้ งต้น
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ตาราง 3 แสดงผลการประเมินคุณภาพแบบฝึกการออกเสียงพยัญชนะต้นเดีย่ ว และสระไทยทีเ่ ป็น
ปญั หาสาหรับผูเ้ รียนชาวญี่ปนุ่ โดย นางสาว อรพรรณ ศรีชยั นันท์

1

2

ด้านรูปเล่ม ภาพ และตัวอักษร
1.1 การออกแบบปก
1.2 การจัดทาขนาดรูปเล่ม
1.3 ความสวยงามและการจัดวางภาพ
1.4 ขนาดของตัวอักษร สี เหมาะสมชัดเจน
1.5 ภาพประกอบมีความสอดคล้องกับคาศัพท์
ด้านเนื้อหา และ ภาษา
2.1 เนื้อหาสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
2.2 ระดับความยาก – ง่ายของแบบฝึก
2.3 ระดับความยาก – ง่ายของคาศัพท์
2.4 เป็นประโยชน์ต่อการฝึกออกเสียง
2.5 การประเมินก่อนฝึก – หลังฝึก
การออกเสียงมีความเหมาะสม
รวมคะแนน

4

3

2

ปรับปรุง

5

ปาน
กลาง
พอใช้

รายการ

ดี

ลาดับที่

ดีมาก

ระดับการประเมิน

1












ข้อเสนอแนะ
ผูเ้ ชีย่ วชาญได้เสนอไว้ในงานวิจยั ซึง่ สามารถสรุปได้ ดังนี้
1. ปรับแก้ไขกิจกรรมการฝึกการออกเสียงให้มากขึน้
2. ปรับแก้ไขการอธิบายเกีย่ วกับการออกเสียงให้ชดั เจนมากยิง่ ขึน้
3. ปรับแก้กรอบคาศัพท์ให้ใหญ่มากขึน้
จากตาราง 3 ผูเ้ ชีย่ วชาญได้ประเมินด้านรูปเล่มและด้านเนื้อหาของแบบฝึ กอยู่ในเกณฑ์ดี
และ ดีมาก และได้ให้ขอ้ เสนอแนะดังที่กล่าวไว้ขา้ งต้น ซึ่งผู้วจิ ยั ได้ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของ
ผูเ้ ชีย่ วชาญแล้ว
จากตาราง 1, 2 และ 3 สามารถสรุปได้วา่ ผลการประเมินคุณภาพแบบฝึ กการออกเสียง
พยัญชนะต้นเดีย่ ว และสระไทยทีเ่ ป็นปญั หาสาหรับผูเ้ รียนชาวญี่ปุ่นจากผู้เชี่ยวชาญ อยู่ในระดับ ดี
มาก และ ดี สามารถนาไปใช้เป็นสื่อประกอบการเรียนการสอนได้
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ผลการประเมินแบบฝึกการออกเสียงพยัญชนะต้นเดี่ยว และสระไทยที่เป็นปญั หาสาหรับ
ผู้เรียนชาวญี่ปุ่น จากอาจารย์ท่ปี รึกษาและผู้เชี่ยวชาญทัง้ 3 ท่ าน สรุปประเด็น สาคัญของการ
ปรับปรุงแก้ไขได้ ดังนี้
1. ปรับแก้ไขคาชี้แจงในการใช้แบบฝึ กบางส่วนให้กระชับ และใช้คาศัพท์ให้เป็นภาษา
เขียน
2. ปรับแก้ไขบางคาถามในแบบฝึกหัดทีไ่ ม่ชดั เจนและไม่ถูกต้องในแบบฝึก
3. ปรับแก้ไขหัวข้อคาสั ่งให้มคี วามชัดเจน
4. เปลีย่ นภาพประกอบและคาศัพท์ให้มคี วามสอดคล้องกัน
5. ปรับแก้ไขวิธกี ารฝึ กออกเสียงในชัน้ เรียน โดยการเพิม่ กิจกรรมที่ใช้เสียงมากขึน้ เพื่อ
ป้องกันความเบื่อหน่ายในชัน้ เรียน
6. ตรวจสอบวิธกี ารพิมพ์ ตาแหน่งของคา เครื่องหมาย หรือ สัญลักษณ์ต่างๆในแบบฝึก

3. กำรดำเนิ นกำรวิ จยั
ในการดาเนินการวิจยั ผูว้ จิ ยั ได้ลาดับขันตอนในการด
้
าเนินการวิจยั ดังต่อไปนี้
3.1 นาแบบฝึ ก แบบทดสอบและแบบประเมินที่ได้ตรวจสอบจากอาจารย์ท่ปี รึกษาและ
ผูเ้ ชีย่ วชาญ 3 ท่าน มาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะให้มคี วามถูกต้องสมบูรณ์ แล้วนาแบบฝึกและ
แบบทดสอบไปทดลองใช้กบั ผูเ้ รียนชาวญี่ปนุ่ ทีม่ ลี กั ษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างจานวน 3 คนเพื่อ
พิจารณาเกีย่ วกับความเหมาะสมของภาษาและกิจกรรมที่จดั ไว้ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลและปญั หา
ต่างๆแล้วนาไปปรับปรุงแก้ไข
3.2 นามาทดลองใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่างซึง่ เป็นผูเ้ รียนชาวญี่ปนุ่ ทีก่ าลังเรียนภาษาไทยอยู่
ทีโ่ รงเรียนภาษาไทยภาษร จานวน 10 คน โดยคัดเลือกเฉพาะผู้เรียนที่มคี วามบกพร่องในการอ่าน
ั หา โดยกาหนดระยะเวลาที่ใช้ในการทดลอง ตัง้ แต่ เดือน
ออกเสียงพยัญชนะต้น และสระที่มปี ญ
ธันวาคม พ.ศ. 2556 ถึง เดือนมกราคม พ.ศ. 2557 เป็นเวลา 4 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 วัน วันละ 60
นาที โดยมีรายละเอียดการทดลองดังนี้
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ตาราง 4 ระยะเวลาในการดาเนินการทดลอง
สัปดาห์ท่ี วัน /เดือน/ ปี เวลา
รายการดาเนินการทดลอง
1
9 ธ.ค. 56 60 นาที ทาแบบทดสอบก่อนเรียน
และเริม่ แบบฝึกชุดที่ 1 การออกเสียง
พยัญชนะต้น /ป/ และ /พ/
12 ธ.ค. 56 60 นาที แบบฝึกชุดที่ 2 การออกเสียงพยัญชนะ
ต้น /ต/ และ /ท/
2
17 ธ.ค. 56 60 นาที แบบฝึกชุดที่ 3 การออกเสียงพยัญชนะ
ต้น /ง/
19 ธ.ค. 56 60 นาที แบบฝึกชุดที่ 4 การออกเสียงสระ อือ
3
24 ธ.ค. 56 60 นาที แบบฝึกชุดที่ 5 การออกเสียงสระ เออ
26 ธ.ค. 56 60 นาที แบบฝึกชุดที่ 6 การออกเสียงสระ ออ
4
2 ม.ค. 57 60 นาที แบบฝึกชุดที่ 7 การออกเสียงสระ เอือ
และทาแบบทดสอบหลังเรียน

หมายเหตุ
แบบทดสอบและ
แบบฝึกบางชุด
ใช้เวลาเกิน
กาหนดประมาณ
5 - 15 นาที

4. กำรจัดทำและกำรวิ เครำะห์ข้อมูล
การวิ เคราะห์ข้อมูล
1. ศึกษาประสิทธิภาพของแบบฝึ กการออกเสียงพยัญชนะต้น เดี่ยว และสระไทยที่
เป็นปญั หาสาหรับผูเ้ รียนชาวญี่ปุน่
2.ศึกษาความก้าวหน้าของผูเ้ รียนทีไ่ ด้รบั การฝึกด้วยแบบฝึกการออกเสียง
พยัญชนะต้นเดีย่ ว และสระไทยทีเ่ ป็นปญั หาสาหรับผูเ้ รียนชาวญี่ปนุ่
สถิ ติที่ใช้ในกำรวิ เครำะห์ข้อมูล
1. การใช้สถิตหิ าประสิทธิภาพของแบบฝึกการออกเสียงพยัญชนะต้นเดีย่ ว และสระไทยที่
เป็นปญั หาสาหรับผูเ้ รียนชาวญี่ปุน่ ตามเกณฑ์ทก่ี าหนดไว้คอื E1/E2 = 80/80 ดังต่อไปนี้
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สูตรที่ 1
∑
E1

เมื่อ

=

–––––––––– ×
A

100

E1

คือ

ประสิทธิภาพของกระบวนการ

∑x

คือ

คะแนนรวมของผูเ้ รียนจากการทาแบบทดสอบระหว่างการใช้แบบ
ั หา
ฝึ ก การออกเสีย งพยัญ ชนะต้น เดี่ยว และสระไทยที่เ ป็ น ปญ
สาหรับผูเ้ รียนชาวญี่ปุน่

A

คือ

คะแนนเต็มของการทาแบบทดสอบระหว่างการใช้แบบฝึกการออก
เสียงพยัญชนะต้นเดีย่ ว และสระไทยทีเ่ ป็นปญั หาสาหรับผูเ้ รียน
ชาวญี่ปนุ่

n

คือ

จานวนผูเ้ รียนทีเ่ ป็นกลุ่มตัวอย่าง

สูตรที่ 2
∑
E2

เมื่อ

=

–––––––––– ×
B

100

E2

คือ

ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (พฤติกรรมทีเ่ ปลีย่ นของผูเ้ รียน)

∑F

คือ

คะแนนรวมของผูเ้ รียนจากการทาแบบทดสอบหลังการใช้แบบฝึก
การออกเสียงพยัญชนะต้นเดี่ยว และสระไทยที่เป็นปญั หาสาหรับ
ผูเ้ รียนชาวญี่ปนุ่

B

คือ

n

คือ

คะแนนเต็มของการทาแบบทดสอบหลังการใช้แบบฝึกการออก
เสียงพยัญชนะต้นเดี่ยว และสระไทยที่เป็น ปญั หาส าหรับผู้เรียน
ชาวญี่ปนุ่
จานวนผูเ้ รียนทีเ่ ป็นกลุ่มตัวอย่าง
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2. สถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิเคราะห์ความก้าวหน้าของผูเ้ รียนก่อนและหลังการใช้แบบฝึ กการออก
ั หาส าหรับ ผู้เรียนชาวญี่ปุ่นโดยใช้ t–test แบบ
เสียงพยัญ ชนะต้น เดี่ยว และสระไทยที่เป็น ปญ
Dependent (ล้วน สายยศ, และอังคณา สายยศ. 2540: 248)
สูตร
t

∑

=

√
เมื่อ

d

∑

-(∑ )

n

คือ ค่าความแตกต่างของคะแนนจากการทาแบบทดสอบหลังใช้แบบ
ั
ฝึกการออกเสียงพยัญชนะต้นเดีย่ ว และสระไทยทีเ่ ป็นปญหา
สาหรับผูเ้ รียนชาวญี่ปุน่
คือ จานวนผูเ้ รียนทีเ่ ป็นกลุ่มตัวอย่าง

∑d

คือ

ผลรวมของค่าความแตกต่างก่อนฝึกและหลังฝึกของผูเ้ รียนแต่ละ
คน

∑d2 คือ ผลรวมของ d แต่ละตัว ยกกาลังสอง
(∑d)2 คือ การเอาผลรวมของ d ทัง้ หมดมายกกาลังสอง
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บทที่ 4
ผลการวิ เคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลในการวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ได้นาข้อมูลทีไ่ ด้จากการทดลองมาศึกษาเพื่อหา
ประสิทธิภาพของแบบฝึกการออกเสียงพยัญชนะต้น เดี่ยว และสระไทยที่เป็นปญั หาสาหรับผู้เรียน
ชาวญี่ปนุ่ โดยใช้เกณฑ์ 80/80 และศึกษาผลความก้าวหน้าของผูเ้ รียนทีไ่ ด้รบั การฝึกด้วยแบบฝึกชุด
นี้ โดยเปรียบเทียบคะแนนก่อนและหลังการใช้แบบฝึกเพื่อวัดผลสัมฤทธิ ์หลังการใช้แบบฝึ ก โดยใช้
สัญลักษณ์ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลดังนี้

สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิ เคราะห์ข้อมูล
∑X แทน คะแนนรวมของผูเ้ รียนจากการทาแบบทดสอบระหว่างการใช้แบบฝึก
∑F แทน คะแนนรวมของผูเ้ รียนจากการทาแบบทดสอบหลังการใช้แบบฝึก
E1 แทน ประสิทธิภาพของกระบวนการคิดเป็นร้อยละจากการทาแบบทดสอบระหว่างการ
ใช้แบบฝึก
E2 แทน ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (พฤติกรรมทีเ่ ปลีย่ นในตัวผูเ้ รียน) คิดเป็นร้อยละ
จากการทาแบบทดสอบหลังการใช้แบบฝึก
n แทน จานวนผูเ้ รียนทีเ่ ป็นกลุ่มตัวอย่าง
A แทน คะแนนเต็มของการทาแบบทดสอบระหว่างการใช้แบบฝึก
B แทน คะแนนเต็มของการทาแบบทดสอบหลังการใช้แบบฝึก

การวิ เคราะห์ข้อมูล
ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการวิเคราะห์ดงั นี้
1. วิเคราะห์ขอ้ มูลจากผลคะแนนที่ผู้เรียนได้จากการทดสอบระหว่างการใช้แบบฝึ ก เพื่อ
เปรียบเทียบเกณฑ์ E1 (80 ตัวแรก )
2. วิเคราะห์ข้อมูลจากผลคะแนนที่ผู้เรียนได้จากการทดสอบหลัง การใช้แบบฝึ ก เพื่อ
เปรียบเทียบเกณฑ์ E2 (80 ตัวหลัง )
3. วิเคราะห์หาค่าประสิทธิภาพของแบบฝึกตามเกณฑ์ทก่ี าหนดไว้คอื E1/E2 = 80/80
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4. วิเคราะห์ความก้าวหน้าของผูเ้ รียนก่อนและหลังการใช้แบบฝึก โดยเปรียบเทียบผลการ
ทดสอบก่อนและหลังการใช้แบบฝึก โดยใช้สถิติ t –test แบบ Dependent

ผลการวิ เคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อศึกษาประสิทธิภาพของแบบฝึกการออกเสียงพยัญชนะต้นเดีย่ ว
และสระไทยทีเ่ ป็นปญั หาสาหรับผูเ้ รียนชาวญี่ปนุ่ ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูลตามลาดับ ดังนี้
1. วิเคราะห์ขอ้ มูลจากคะแนนที่ผู้เรียนได้จากการทดสอบระหว่างได้รบั การฝึ ก ด้วยแบบ
ั หาส าหรับ ผู้เ รีย นชาวญี่ปุ่น เพื่อ หา
ฝึ ก การออกเสียงพยัญ ชนะต้น เดี่ย วและสระไทยที่เ ป็ น ป ญ
ประสิทธิภาพตัวแรก(E1) ซึง่ ได้ผลการวิเคราะห์ดงั นี้
ตาราง 5 แสดงคะแนนทีไ่ ด้จากการทาแบบทดสอบระหว่างได้รบั การฝึกด้วยแบบฝึ กการออกเสียง
พยัญชนะต้นเดีย่ ว และสระไทยทีเ่ ป็นปญั หาสาหรับผูเ้ รียนชาวญี่ปุน่ จานวน 7 ชุด
ของกลุ่มตัวอย่าง 10 คน
คนที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
∑x
E1

แบบฝึก
ชุดที่ 1
คะแนน
เต็ม
(15)
13
11
11
12
13
14
15
14
13
9
125
83.33

แบบฝึก แบบฝึก แบบฝึก แบบฝึก
ชุดที่ 2
ชุดที่ 3
ชุดที่ 4
ชุดที่ 5
คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน
เต็ม
เต็ม
เต็ม
เต็ม
(15)
(15)
(15)
(15)
12
13
14
13
11
14
12
13
15
15
15
15
15
14
15
15
13
13
14
15
15
11
14
14
14
14
14
14
14
13
15
13
15
13
13
15
11
13
13
14
135
133
139
141
90.00
88.66
92.66
94.00
ค่าเฉลีย่ ของ E1 รวม 7 ชุด = 90.75

แบบฝึก
ชุดที่ 6
คะแนน
เต็ม
(15)
13
13
15
14
15
13
15
15
14
15
142
94.66

แบบฝึก
ชุดที่ 7
คะแนน
เต็ม
(15)
12
14
15
15
15
14
13
13
14
13
138
92.00
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จากตาราง 5 พบว่า ผลคะแนนจากการทดสอบระหว่างได้รบั การฝึ กด้วยแบบฝึ กการออก
เสียงพยัญ ชนะต้นเดี่ยว และสระไทยที่เป็นปญั หาส าหรับผู้เรียนชาวญี่ปุ่น คิดเป็น ร้อยละ 83.33–
94.66 ซึง่ มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 90.75 ผ่านเกณฑ์ประสิทธิภาพตัวแรกที่กาหนดไว้ (E1 = 80) โดยมีค่า
ประสิทธิภาพร้อยละตามลาดับต่อไปนี้
แบบฝึกชุดที่ 1 การออกเสียงพยัญชนะต้น /ป/ และ /พ/ ประสิทธิภาพร้อยละ 83.33
แบบฝึกชุดที่ 2 การออกเสียงพยัญชนะต้น /ต/ และ /ท/ ประสิทธิภาพร้อยละ 90.00
แบบฝึกชุดที่ 3 การออกเสียง /ง/
ประสิทธิภาพร้อยละ 88.66
แบบฝึกชุดที่ 4 การออกเสียงสระ /อือ/
ประสิทธิภาพร้อยละ 92.66
แบบฝึกชุดที่ 5 การออกเสียงสระ /เออ/
ประสิทธิภาพร้อยละ 94.00
แบบฝึกชุดที่ 6 การออกเสียงสระ /ออ/
ประสิทธิภาพร้อยละ 94.66
แบบฝึกชุดที่ 7 การออกเสียงสระ /เอือ/
ประสิทธิภาพร้อยละ 92.00
จากค่าประสิทธิภาพข้างต้น แสดงให้เห็นว่าประสิทธิภาพของแบบฝึกทัง้ 7 ชุด ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานทีก่ าหนดไว้ (E1 = 80)
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2. วิเคราะห์ขอ้ มูลจากคะแนนที่ผู้เรียนได้จากการทดสอบหลัง ได้รบั การฝึ กด้วยแบบฝึ ก
ั หาส าหรับ ผู้ เ รีย นชาวญี่ ปุ่ น เพื่อ หา
การออกเสีย งพยัญ ชนะต้ น เดี่ย วและสระไทยที่เ ป็ น ป ญ
ประสิทธิภาพตัวหลัง (E2) ซึง่ ได้ผลการวิเคราะห์ดงั นี้
ตาราง 6 แสดงคะแนนทีไ่ ด้จากการทาแบบทดสอบหลังได้รบั การฝึกด้วยแบบฝึกการออกเสียง
พยัญชนะต้นเดีย่ ว และสระไทยทีเ่ ป็นปญั หาสาหรับผูเ้ รียนชาวญี่ปุน่ จานวน 7 ชุด ของกลุ่ม
ตัวอย่าง 10 คน
คนที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
∑f
E2

แบบฝึก
ชุดที่ 1
คะแนน
เต็ม
(10)
9
8
9
9
10
8
10
10
8
9
90
90.00

แบบฝึก แบบฝึก แบบฝึก แบบฝึก
ชุดที่ 2
ชุดที่ 3
ชุดที่ 4
ชุดที่ 5
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
เต็ม
เต็ม
เต็ม
เต็ม
(10)
(10)
(10)
(10)
9
10
10
9
7
9
10
9
10
9
10
10
8
10
10
9
9
8
8
8
9
9
9
10
10
9
9
9
10
8
9
8
8
9
9
9
8
8
8
9
88
89
92
90
88.00
89.00
92.00
90.00
ค่าเฉลีย่ ของ E2 รวม 7 ชุด = 90.00

แบบฝึก
ชุดที่ 6
คะแนน
เต็ม
(10)
9
10
9
10
9
9
10
10
8
9
93
93.00

แบบฝึก
ชุดที่ 7
คะแนน
เต็ม
(10)
8
9
10
9
10
9
9
9
8
7
88
88.00

จากตาราง 6 พบว่า ผลคะแนนจากการทดสอบหลังได้รบั การฝึกด้วยแบบฝึกการออกเสียง
พยัญชนะต้นเดีย่ ว และสระไทยทีเ่ ป็นปญั หาสาหรับผูเ้ รียนชาวญี่ปุ่น คิดเป็นร้อยละ 88.00 – 93.00
ซึ่ง มีค่าเฉลี่ยเท่ ากับ 90.00 ผ่านเกณฑ์ประสิท ธิภาพตัวหลัง ที่กาหนดไว้ (E2 = 80) โดยมีค่า
ประสิทธิภาพร้อยละตามลาดับต่อไปนี้
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แบบฝึกชุดที่ 1 การออกเสียงพยัญชนะต้น /ป/ และ /พ/ ประสิทธิภาพร้อยละ 90.00
แบบฝึกชุดที่ 2 การออกเสียงพยัญชนะต้น /ต/ และ /ท/ ประสิทธิภาพร้อยละ 88.00
แบบฝึกชุดที่ 3 การออกเสียงพยัญชนะต้น /ง/
ประสิทธิภาพร้อยละ 89.00
แบบฝึกชุดที่ 4 การออกเสียงสระ /อือ/
ประสิทธิภาพร้อยละ 92.00
แบบฝึกชุดที่ 5 การออกเสียงสระ /เออ/
ประสิทธิภาพร้อยละ 90.00
แบบฝึกชุดที่ 6 การออกเสียงสระ /ออ/
ประสิทธิภาพร้อยละ 93.00
แบบฝึกชุดที่ 7 การออกเสียงสระ /เอือ/
ประสิทธิภาพร้อยละ 88.00
จากค่าประสิทธิภาพข้างต้น แสดงให้เห็นว่าประสิทธิภาพของแบบฝึกทัง้ 7 ชุด ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานทีก่ าหนดไว้ (E2 = 80)
3. วิเคราะห์หาค่าประสิทธิภาพของแบบฝึกการออกเสียงพยัญชนะต้นเดีย่ ว และสระไทยที่
เป็นปญั หาสาหรับผูเ้ รียนชาวญี่ปุน่ ตามเกณฑ์ทก่ี าหนด (E1/E2=80/80) ซึง่ ได้ผลการวิเคราะห์ดงั นี้
ตาราง 7 แสดงค่าประสิทธิภาพของแบบฝึกการออกเสียงพยัญชนะต้นเดีย่ ว และสระไทยทีเ่ ป็น
ปญั หาสาหรับผูเ้ รียนชาวญี่ปุน่ จานวน 7 ชุด
แบบฝึกชุดที่
1
2
3
4
5
6
7

ชื่อแบบฝึก
การออกเสียงพยัญชนะต้น /ป/ และ /พ/
การออกเสียงพยัญชนะต้น /ต/ และ /ท/
การออกเสียงพยัญชนะต้น /ง/
การออกเสียงสระ /อือ/
การออกเสียงสระ /เออ/
การออกเสียงสระ /ออ/
การออกเสียงสระ /เอือ/
รวมเฉลีย่

E1
83.33
90.00
88.66
92.66
94.00
94.66
92.00
90.75

E2

90.00

จากตาราง 7 แสดงให้เห็นว่าแบบฝึ กการออกเสียงพยัญชนะต้น เดี่ยว และสระไทยที่เป็น
ปญั หาสาหรับผูเ้ รียนชาวญี่ปุน่ ทีส่ ร้างขึน้ มีประสิทธิภาพ E1/E2 = 80/80 ดังนี้
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แบบฝึกชุดที่ 1 E1/E2 คือ 83.33/90.00 เป็นไปตามเกณฑ์ทต่ี งั ้ ไว้ 80/80
แบบฝึกชุดที่ 2 E1/E2 คือ 90.00/88.00 เป็นไปตามเกณฑ์ทต่ี งั ้ ไว้ 80/80
แบบฝึกชุดที่ 3 E1/E2 คือ 88.66/89.00 เป็นไปตามเกณฑ์ทต่ี งั ้ ไว้ 80/80
แบบฝึกชุดที่ 4 E1/E2 คือ 92.66/92.00 เป็นไปตามเกณฑ์ทต่ี งั ้ ไว้ 80/80
แบบฝึกชุดที่ 5 E1/E2 คือ 94.00/90.00 เป็นไปตามเกณฑ์ทต่ี งั ้ ไว้ 80/80
แบบฝึกชุดที่ 6 E1/E2 คือ 94.66/93.00 เป็นไปตามเกณฑ์ทต่ี งั ้ ไว้ 80/80
แบบฝึกชุดที่ 7 E1/E2 คือ 92.00/88.00 เป็นไปตามเกณฑ์ทต่ี งั ้ ไว้ 80/80
โดยมีค่าเฉลี่ยประสิทธิภาพทัง้ 7 ชุด คือ E1/E2 = 90.75/90.00 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน 80/80 ทีก่ าหนดไว้
ค่าประสิทธิภาพข้างต้น แสดงว่า แบบฝึกการออกเสียงพยัญชนะต้น เดี่ยว และสระไทยที่
เป็นปญั หาสาหรับผูเ้ รียนชาวญี่ปุ่น มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ท่กี าหนดไว้ ทาให้ผู้เรียนมีทกั ษะใน
การออกเสียงได้ถูกต้องมากขึ้น และได้พฒ
ั นาทักษะการฟงั และการอ่าน รวมทัง้ เพิ่ม พูน ความรู้
ทางด้านวงศัพท์ให้แก่ผเู้ รียนมากขึน้ สามารถนาไปใช้เป็นสื่อประกอบการเรียนการสอนได้
4. ศึกษาความก้าวหน้าของผูเ้ รียนทีไ่ ด้รบั การฝึกโดยใช้แบบฝึกการออกเสียงพยัญชนะต้น
เดี่ยว และสระไทยที่เป็นปญั หาสาหรับผู้เรียนชาวญี่ปุ่นทัง้ 7 ชุด โดยเปรียบเทียบผลการทดสอบ
ก่อนและหลังการใช้แบบฝึก โดยใช้สถิติ t –test แบบ Dependent ซึง่ ผลปรากฏดังตารางต่อไปนี้
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ตาราง 8 แสดงคะแนนเปรียบเทียบการทดสอบวัดความก้าวหน้าก่อนและหลังการใช้แบบฝึกการ
ออกเสียงพยัญชนะต้นเดีย่ ว และสระไทยทีเ่ ป็นปญั หาสาหรับผูเ้ รียนชาวญี่ปนุ่ ทัง้ 7 ชุด
คนที่
N = 10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
รวม

คะแนนการทดสอบ
ก่อนฝึก
(คะแนนเต็ม 35)
19
22
26
24
27
26
17
26
19
18
224

หลังฝึก
(คะแนนเต็ม 35)
32
34
32
27
33
32
30
32
33
29
314

d

d2

13
12
6
3
6
6
13
6
14
11

169
144
36
9
36
36
169
36
196
121

∑d= 90

∑d2=952

t

t = 7.16

*มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01
จากตาราง 8 ค่า t = 7.16 แสดงว่า ภายหลังการได้รบั การฝึกด้วยแบบฝึกการออกเสียงพยัญชนะ
ั
ต้นเดีย่ ว และสระไทยทีเ่ ป็นปญหาส
าหรับผูเ้ รียนชาวญี่ปนุ่ ผูเ้ รียนมีความรูค้ วามเข้าใจในการออก
เสียงพยัญชนะต้นเดีย่ วและสระดังกล่าวสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01
ั
สามารถสรุปได้วา่ การใช้แบบฝึกการออกเสียงพยัญชนะต้นเดีย่ ว และสระไทยทีเ่ ป็นปญหาส
าหรับ
ผูเ้ รียนชาวญี่ปนุ่ ทาให้ผเู้ รียนมีความก้าวหน้าทางด้านการออกเสียงคาได้ถูกต้องมากขึน้ อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01
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บทที่ 5
สรุป อภิ ปรายผล และข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการสร้างแบบฝึกการออก
เสียงพยัญชนะต้นเดีย่ วและสระไทยทีเ่ ป็นปญั หาสาหรับผูเ้ รียนชาวญี่ปนุ่ เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องใน
การออกเสียงพยัญชนะและสระในภาษาไทยของผูเ้ รียนชาวญี่ปนุ่ โดยมีเนื้อหาของแบบฝึกรวม 7 ชุด
เมื่อผู้วจิ ยั สร้างเครื่องมือแล้วจึงได้น าเสนอเครื่องมือแก่ผู้เชี่ยวชาญจานวน 3 ท่ าน เพื่อ
ประเมินประสิทธิภาพของแบบฝึก โดยผูเ้ ชีย่ วชาญได้ตรวจสอบและให้คาแนะนาเพื่อนาไปปรับปรุง
แก้ไ ข และน าแบบฝึ ก ไปทดลองกับ กลุ่มย่อ ยที่ไ ม่ใ ช่ กลุ่มตัวอย่า งจานวน 3 คน เพื่อรวบรวม
ข้อบกพร่องมาปรับปรุงแก้ไข หลังจากนัน้ ผูว้ จิ ยั นาแบบฝึกทีไ่ ด้รบั การปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลอง
กับกลุ่มตัวอย่างทีเ่ ป็นผูเ้ รียนชาวญี่ปนุ่ ซึง่ เรียนภาษาไทยอยู่ท่โี รงเรียนภาษาภาษร จานวน 10 คน
จากนัน้ เก็บรวบรวมข้อมูลจากการทดสอบมาวิเคราะห์เพื่อหาประสิท ธิภาพแบบฝึ กตามเกณฑ์ท่ี
กาหนด 80/80 และศึกษาความก้าวหน้าทางการเรียนหลังใช้แบบฝึก ดังทีผ่ วู้ จิ ยั จะกล่าวต่อไปในการ
สรุปผลการวิจยั พร้อมทัง้ อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ ดังต่อไปนี้

ความมุง่ หมายของการศึกษาวิ จยั
ั หาส าหรับ
1. เพื่อสร้างแบบฝึ กการออกเสียงพยัญ ชนะต้น เดี่ยว และสระไทยที่เป็ นปญ
ผูเ้ รียนชาวญี่ปนุ่
2. เพื่อหาประสิท ธิภาพของแบบฝึ กการออกเสียงพยัญชนะต้น เดี่ยว และสระไทยที่เป็ น
ปญั หาสาหรับผูเ้ รียนชาวญี่ปุน่ ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80

ความสาคัญของการวิ จยั
ผลการศึกษาทดลองครัง้ นี้ทาให้ได้แบบฝึกการออกเสียงพยัญชนะต้นเดีย่ ว และสระไทยที่
เป็นปญั หาสาหรับผูเ้ รียนชาวญี่ปุน่ ทีม่ ปี ระสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 และเห็นพัฒนาการ
ในการออกเสียงทีเ่ ป็นปญั หาของผูเ้ รียน มีประโยชน์ต่อครูผสู้ อนซึง่ สามารถนาไปช่วยแก้ปญั หาและ
เสริมสร้างทักษะการออกเสียงพยัญชนะต้นเดีย่ ว และสระไทยที่เป็นปญั หาสาหรับผู้เรียนชาวญี่ปุ่น
อีกทัง้ ยังเป็นแนวทางในการสร้างแบบฝึ กหรือการวิจยั เพื่อแก้ไขปญั หาข้อบกพร่องในการอ่านออก
เสียงพยัญชนะตันและสระของผูเ้ รียนชาวต่างชาติในกลุ่มอื่นๆ ต่อไป
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิ จยั
ั หาส าหรับชาวญี่ปุ่น
1. แบบฝึ กการออกเสียงพยัญ ชนะต้น เดี่ยวและสระไทยที่เป็ น ปญ
จานวน 7 ชุด ได้แก่
แบบฝึกชุดที่ 1 การออกเสียงพยัญชนะต้น /ป/ และ /พ/
แบบฝึกชุดที่ 2 การออกเสียงพยัญชนะต้น /ต/ และ /ท/
แบบฝึกชุดที่ 3 การออกเสียงพยัญชนะต้น /ง/
แบบฝึกชุดที่ 4 การออกเสียงสระ /อือ/
แบบฝึกชุดที่ 5 การออกเสียงสระ /เออ/
แบบฝึกชุดที่ 6 การออกเสียงสระ /ออ/
แบบฝึกชุดที่ 7 การออกเสียงสระ /เอือ/
2. แบบฝึกหัดท้ายแบบฝึกในแต่ละชุด
3. แบบทดสอบก่อนฝึก – หลังฝึก
4. แบบประเมินคุณภาพของแบบฝึกโดยผูเ้ ชีย่ วชาญ

วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั
ในการศึกษาวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการตามขันตอน
้
ดังต่อไปนี้
ขัน้ ตอนที่ 1 รวบรวมและศึกษาข้อมูล
1. ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง ได้แก่ เอกสารเกีย่ วกับเรื่องการสร้างแบบ
ฝึก เรื่องเสียงพยัญชนะและสระในภาษาไทยและภาษาญี่ปุ่น และการออกเสียงภาษาไทยของชาว
ญี่ปนุ่
2. รวมรวบข้อมูลการเอกสารและงานวิจยั เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดาเนินการวิจยั
ขัน้ ตอนที่ 2 สร้างเครื่องมือและทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง
1. สร้างแบบฝึกการออกเสียงพยัญชนะต้นเดีย่ วและสระไทยทีเ่ ป็นปญั หา จานวน
7 ชุด
2. น าเครื่องมือ ไปให้อาจารย์ท่ปี รึกษาและผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเนื้ อหา ภาษา
รูปแบบ ความถูกต้องเหมาะสม
3. น าเครื่องมือ ที่ได้ตรวจสอบจากอาจารย์ท่ปี รึกษาและผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน มา
ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะแล้วนาไปทดลองใช้กบั ผูเ้ รียนชาวญี่ปนุ่ ทีม่ ลี กั ษณะใกล้เคียงกับกลุ่ม
ตัวอย่างจานวน 3 คน
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4. น ามาทดลองใช้จ ริง กับ กลุ่ ม ตัว อย่า งซึ่ง เป็ น ผู้ เ รีย นชาวญี่ปุ่ น ที่ก าลัง เรีย น
ภาษาไทยอยูท่ โ่ี รงเรียนภาษาภาษร จานวน 10 คน โดยคัดเลือกเฉพาะผู้เรียนที่มคี วามบกพร่องใน
การอ่านออกเสียงพยัญชนะต้นและสระที่มปี ญั หาและสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตลอดระยะเวลา
การทดลอง โดยกาหนดระยะเวลาที่ใช้ในการทดลอง ตัง้ แต่ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556 ถึง เดือน
มกราคม พ.ศ. 2557 เป็นเวลา 4 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 วัน วันละ 60 นาที
ขัน้ ตอนที่ 3 การวิ เคราะห์ข้อมูล
1. ศึกษาประสิทธิภาพของแบบฝึ กการออกเสียงพยัญชนะต้น เดี่ยว และสระไทยที่
เป็นปญั หาสาหรับผูเ้ รียนชาวญี่ปุน่ ตามเกณฑ์ทก่ี าหนดไว้คอื E1/E2 = 80/80
2. ศึกษาความก้าวหน้าของผูเ้ รียนทีไ่ ด้รบั การฝึกด้วยแบบฝึกการออกเสียง
ั หาส าหรับ ผู้เ รีย นชาวญี่ปุ่น โดยใช้ t–test แบบ
พยัญ ชนะต้น เดี่ยว และสระไทยที่เ ป็ น ป ญ
Dependent

สรุปผลการวิ จยั
จากการทีผ่ วู้ จิ ยั ได้สร้างแบบฝึกการออกเสียงพยัญชนะต้นเดีย่ ว และสระไทยที่เป็นปญั หา
สาหรับผู้เรียนชาวญี่ปุ่น เพื่อฝึ กทักษะการออกเสียงคาที่มพี ยัญชนะต้น เดี่ยว /ป/ /พ/ /ต/ /ท/ /ง/
และสระ /อือ/ สระ /เออ/ สระ /ออ/ สระ /เอือ/ ให้กบั ผู้เรียนชาวญี่ปุ่นที่มปี ญั หาในการออกเสียง
พยัญชนะต้นและสระดังกล่าวให้สามารถออกเสียงได้ถูกต้องและชัดเจน ซึ่งผู้วจิ ยั ได้ทาการทดลอง
ตามกระบวนการในการหาประสิทธิภาพแบบฝึกและ นาข้อมูลมาวิเคราะห์ ปรากฏผลการวิจยั ดังนี้
1. ได้แบบฝึกการออกเสียงพยัญชนะต้นเดีย่ ว และสระไทยทีเ่ ป็ นปญั หาสาหรับผู้เรียนชาว
ญี่ปุ่น 7 ชุด การนาเสนอเนื้อหาแต่ละชุดประกอบด้วยคาอธิบายการใช้แบบฝึ ก คาศัพท์ท่มี เี สียง
พยัญชนะต้นเดีย่ ว และคาศัพท์ทป่ี ระสมสระทีจ่ ะใช้ฝึกการออกเสียงแต่ละชุด สื่อการเรียนการสอน
สาหรับครู ภาพประกอบ บัตรคา และแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
2. แบบฝึ กการออกเสียงพยัญชนะต้นเดี่ยว และสระไทยที่เป็นปญั หาสาหรับผู้เรียนชาว
ญี่ปนุ่ มีประสิทธิภาพ 90.75/ 90.00 ซึง่ เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานทีก่ าหนด โดยประสิทธิภาพของ
แบบฝึ กทัง้ 7 ชุดอยู่ระหว่าง 83.33– 94.66 / 88.00 – 93.00 (E1/E2) ซึ่งมีค่าประสิทธิภาพตัวแรก
(E1) เฉลี่ยเป็ น 90.75 และประสิทธิภาพตัวหลัง (E2) เป็ น 90.00 โดย มีประสิท ธิภาพของ E1
มากกว่าประสิท ธิภ าพของ E2 เนื่ องจากระหว่า งการใช้แบบฝึ ก คะแนนประสิท ธิภ าพของ
กระบวนการนัน้ เป็นการวัดในชัน้ เรียนหลังจากทีเ่ รียนเนื้อหาในบทเรียนเสร็จ อีกทัง้ มีทศั นคติท่ดี ตี ่อ
ผูส้ อน ประกอบกับเนื้อหาในแบบฝึกมีรปู ภาพประกอบทีด่ งึ ดูดความสนใจ ผู้เรียนจึงตัง้ ใจฝึ กและให้
ความร่ ว มมือ เป็ น อย่ า งดี แม้ ว่ า คะแนนประสิท ธิภ าพระหว่ า งการฝึ ก มีค่ า มากกว่ า คะแนน
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ประสิทธิภาพของผลลัพธ์แต่ประสิทธิภาพของแบบฝึกการออกเสียงพยัญชนะต้นเดี่ยว และสระไทย
ทีเ่ ป็นปญั หาสาหรับผูเ้ รียนชาวญี่ปนุ่ ชุดนี้กย็ งั คงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ทีต่ งั ้ ไว้
แสดงว่าแบบฝึกการออกเสียงพยัญชนะต้นเดี่ยว และสระไทยที่เป็นปญั หาสาหรับผู้เรียน
ชาวญี่ปนุ่ มีประสิทธิภาพเพียงพอทีจ่ ะนาไปใช้เป็นแบบฝึกการออกเสียงประกอบการเรียนการสอน
สาหรับชาวญี่ปุน่ ได้
3. เมื่อผูเ้ รียนได้รบั การฝึกด้วยแบบฝึกการออกเสียงพยัญชนะต้นเดีย่ ว และสระไทยที่เป็น
ปญั หาสาหรับผูเ้ รียนชาวญี่ปนุ่ ทีผ่ วู้ จิ ยั สร้างขึน้ ทาให้ผเู้ รียนมีทกั ษะในการออกเสียงหลังใช้แบบฝึ ก
สูงกว่าก่อนใช้แบบฝึ กอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ .01 แสดงว่า การใช้แบบฝึ กการออกเสียง
พยัญชนะต้นเดีย่ ว และสระไทยทีเ่ ป็นปญั หาสาหรับผูเ้ รียนชาวญี่ปนุ่ ในการฝึกการออกเสียง สามารถ
แก้ปญั หาในการออกเสียงพยัญชนะต้นเดี่ยวและสระไทย ทาให้ผู้เรียนชาวญี่ปุ่นสามารถออกเสียง
พยัญชนะต้นและสระเหล่านี้ได้ถูกต้อง ชัดเจน และเป็นการเพิม่ วงศัพท์ให้แก่ผเู้ รียนมากขึน้ ด้วย

อภิ ปรายผล
จากการวิจยั แบบฝึ กการออกเสียงพยัญ ชนะต้น เดี่ยว และสระไทยที่เป็น ปญั หาสาหรับ
ผูเ้ รียนชาวญี่ปนุ่ ผูว้ จิ ยั ได้นาผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลมาอภิปรายผลดังนี้
1. ค่าประสิทธิภาพของแบบฝึกแต่ละชุดของแบบฝึกการออกเสียงพยัญชนะต้นเดี่ยว และ
สระไทยทีเ่ ป็นปญั หาสาหรับผูเ้ รียนชาวญี่ปนุ่ ผ่านเกณฑ์ประสิทธิภาพตัวแรกทีก่ าหนดไว้ (E1 = 80)
โดยแบบฝึกชุดที่ 6 การออกเสียงสระ /ออ/ ได้ค่าประสิทธิภาพมากทีส่ ุด คือ ร้อยละ 94.66 และ
แบบฝึ กชุดที่ 1 การออกเสียงพยัญชนะต้น /ป/ และ /พ/ ได้ค่าประสิทธิภาพน้อยที่สุด คือ ร้อยละ
83.33
จากค่าประสิทธิภาพทัง้ หมด 7 ชุดคิดเป็นร้อยละ 83.33 – 94.66 ซึ่งเป็น ไปตามเกณฑ์
ประสิทธิภาพตัวแรกที่กาหนดไว้ (E1 = 80) แสดงว่าแบบฝึ กมีประสิทธิภาพ ทาให้ผู้เรียนเกิดการ
พัฒนาตามวัตถุประสงค์ ทัง้ นี้เนื่องมาจากผูว้ จิ ยั ศึกษาเอกสาร และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับพยัญชนะ
ต้นเดีย่ วและสระไทย และได้รบั การประเมินประสิทธิภาพจากผูเ้ ชีย่ วชาญ 3 ท่าน โดยผูเ้ ชีย่ วชาญให้
คาแนะนาด้านเนื้อหา ภาษา และรูปแบบ ผูว้ จิ ยั นาไปปรับปรุงแก้ไข จากนัน้ ได้นาไปทดลองกับกลุ่ม
ย่อยที่ไม่ใช่กบั กลุ่มตัวอย่าง โดยการให้ฝึกแบบฝึ กดังกล่าว และทาแบบทดสอบ ผู้วจิ ยั สัมภาษณ์
ด้านเนื้ อหา ภาษา และรูปแบบ และรวบรวมข้อบกพร่ องน าไปปรับปรุ ง แก้ไ ขให้แบบฝึ ก มี
ประสิทธิภาพ แล้วจึงนาไปทาการทดลองจริงกับกลุ่มตัวอย่างจานวน 10 คน และกลุ่มตัวอย่างได้ให้
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ความร่วมมือเป็นอย่างดี ส่งผลให้การจัดกิจกรรมการเรียนรูด้ าเนินไปอย่างราบรื่น ส่งผลให้แบบฝึ ก
ทุกชุดผ่านเกณฑ์ประสิทธิภาพตัวแรกตามทีก่ าหนดไว้ (E1 = 80)
อย่างไรก็ตามพบว่าค่าประสิทธิภาพร้อยละของแบบฝึ กแต่ละชุดมีความแตกต่างกัน แบบ
ฝึ กที่มคี ่าประสิท ธิภาพร้อยละสูง ที่สุด E1 = 94.66 คือ แบบฝึ กชุ ดที่ 6 การออกเสียงสระ /ออ/
เนื่องจากเป็น สระที่ออกเสียงง่ายที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับแบบฝึ กการออกเสียงสระไทยทัง้ 4 ชุ ด
โดยสังเกตได้จากการทากิจกรรม ส่วนบทเรียนที่มคี ่าประสิทธิภาพร้อยละต่าที่สุด E1 = 83.33 คือ
แบบฝึกชุดที่ 1 การออกเสียงพยัญชนะต้น /ป/ และ /พ/ เนื่องจากผู้เรียนยังสับสนในการออกเสียง
พยัญชนะต้นดังกล่าว ต้องเพิม่ เวลาในการฝึ กฝนเพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกออกเสียงซ้าๆ จนเคยชินกับ
การขยับปากและการเปล่งเสียงออกจากลาคอ ถึงแม้ว่าแบบฝึ กชุดที่ 1 นัน้ จะได้ค่าประสิทธิภาพ
น้อยกว่าในบรรดาแบบฝึกทัง้ หมด แต่กส็ ามารถผ่านเกณฑ์ทก่ี าหนดไว้
2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากคะแนนที่ผู้เรียนได้จากการทดสอบหลัง ได้ร บั การฝึ กด้วย
แบบฝึ กการออกเสียงพยัญชนะต้นเดี่ยว และสระไทยที่เป็นปญั หาสาหรับผู้เรียนชาวญี่ปุ่นเพื่อหา
ประสิทธิภาพตัวหลัง (E2= 80) จากค่าประสิทธิภาพทัง้ หมด 7 ชุด คิดเป็นร้อยละ 88.00 – 93.00
แสดงว่าการทดสอบหลังได้รบั การฝึ กด้วยแบบฝึ กการออกเสียงพยัญชนะต้นเดี่ยว และสระไทยที่
เป็นปญั หาสาหรับผูเ้ รียนชาวญี่ปนุ่ ผ่านเกณฑ์มาตรฐานทีต่ งั ้ ไว้
ค่าประสิทธิภาพของแบบฝึกแต่ละชุดมีความแตกต่างกัน แบบฝึ กที่มคี ่าประสิทธิภาพมาก
ทีส่ ุดคือแบบฝึกชุดที่ 6 การออกเสียงสระ /ออ/ มีค่าประสิทธิภาพมากทีส่ ุดคือ 93.00 แบบฝึ กชุดที่ 4
การออกเสียงสระ /อือ/ มีค่าประสิทธิภาพร้อยละ 92.00 แบบฝึกชุดที่ 5 การออกเสียงสระ /เออ/ และ
แบบฝึกชุดที่ 1 การออกเสียงพยัญชนะต้น /ป/และ/พ/ มีค่าประสิทธิภาพร้อยละ 90.00 แบบฝึ กชุดที่
3 การออกเสียงพยัญชนะต้น /ง/ มีค่าประสิทธิภาพร้อยละ 89.00 แบบฝึกชุดที่ 7 การออกเสียงสระ
/เอือ/และแบบฝึกชุดที่ 2 การออกเสียงพยัญชนะต้น /ต/ และ /ท/ มีค่าประสิทธิภาพน้อยทีส่ ุดคือ ร้อย
ละ 88.00 ซึง่ สาเหตุมดี งั นี้
2.1 ผูเ้ รียนสามารถทาคะแนนแบบฝึกการออกเสียงสระ ออ มีค่าประสิทธิภาพมาก
ทีส่ ุด คือ ร้อยละ 93.00 เนื่องจากเป็นสระที่ออกเสียงง่ายที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับแบบฝึ กการออก
เสียงสระไทยทัง้ 4 ชุด จะสังเกตได้ว่าคะแนนจากการฝึ กระหว่างเรียน และการฝึ กหลังเรียน ของ
แบบฝึกชุดที่ 6 การออกเสียงสระ ออ มีคะแนนสูงที่สุด แม้ในภาษาญี่ปุ่นจะไม่มสี ระ ออ แต่มเี สียง
/o/ (โอะ) และเสียง /a/ (อะ) สามารถออกเสียง /o/ + /a/ (โอะ + อะ) ผสมกันแล้วลากเสียงให้ยาวขึน้
หรืออีกวิธหี นึ่งก็คอื ใช้วธิ อี ธิบายว่า การออกเสียงสระ /ออ/ ใช้อวัยวะด้านในของปากในการออกเสียง
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อ้าปากให้กว้างเล็กน้อย กดลิน้ ลงต่าและดึงลิน้ เข้าไปด้านในปาก พร้อมทัง้ ผูส้ อนทาให้ดเู ป็นตัว อย่าง
ซึง่ ผูเ้ รียนก็จะสามารถออกเสียงสระ /ออ/ ได้ง่ายขึน้
2.2 แบบฝึกทีม่ ปี ระสิทธิภาพผ่านเกณฑ์รองลงมา คือ แบบฝึกชุดที่ 4 การออกเสียง
สระ /อือ/ ซึง่ มีประสิทธิภาพร้อยละ 92.00 เนื่องมาจากเสียงสระ /อือ/ มีวธิ กี ารอยู่ท่กี ารขยับรูปปาก
แค่เพียงเหยียดริมฝี ปากคล้ายกับการยิม้ หรือขยับรูปปากให้เป็น สระ /อิ/ หงายขึน้ พร้อมกับออก
เสียง /u/ (อุ) ซึง่ มีในภาษาญี่ปุน่ และลากเสียงให้ยาวจึงไม่ยากนักในการฝึ กออกเสียงสระ /อือ/ ให้
ถูกต้องชัดเจน นอกจากนัน้ ผู้สอนให้ผู้เรียนดูท่ปี าก หรือวาดรูปปากบนกระดานเพื่อให้เห็น ภาพ
ชัดเจนและเลียนแบบได้ง่ายขึน้
2.3 แบบฝึกชุดที่ 5 การออกเสียงสระ เออ และ แบบฝึกชุดที่ 1 การออกเสียง
พยัญชนะต้น /ป/ และ /พ/ มีค่าประสิทธิภาพร้อยละ 90.00 เท่ากัน แบบฝึกชุดที่ 5 การออกเสียงสระ
เออ นัน้ การออกเสียงจะคล้ายสระ อือ การออกเสียงสระ อือ ต้องเหยียดริมฝี ปากบนคล้ายกับการ
ยิม้ แต่การออกเสียงสระ เออ ต้องเหยียดริมฝีปากล่างมาด้านหน้าเล็กน้อย ซึ่งสาหรับชาวญี่ปุ่นนัน้
ค่อนข้างยาก แต่เมื่อฝึกขยับปากซ้าๆ มีการฝึกหัดอย่างต่อเนื่องก็ช่วยให้ออกเสียงได้คล่องขึน้ ส่วน
แบบฝึกชุดที่ 1 การออกเสียงพยัญชนะต้น /ป/ และ /พ/ ที่ได้ค่าประสิทธิภาพร้อยละ 90.00 เท่ากัน
เหตุผลมาจากพยัญชนะ /ป/ และ /พ/ มีตาแหน่งทีเ่ กิดจากริมฝีปากเหมือนกัน แตกต่างกันทีเ่ สียง
/ป/ เป็นเสียงไม่มลี ม แต่เสียง /พ/ เป็น เสียงมีลม ช่วงแรกของการฝึ กผู้เรียนบอกว่า ทัง้ สองเสียง
เหมือนกัน ไม่มคี วามแตกต่างกัน แต่เมื่อให้ลองฝึกโดยใช้มอื อังทีป่ าก ผูเ้ รียนจึงพบว่าการออกเสียง
ของพยัญชนะต้นทัง้ สองแตกต่างกัน เมื่อผูเ้ รียนเรียนรูถ้ งึ ความแตกต่างแล้ว ทาให้ฝึกออกเสียงได้ ไม่
ยากนัก
2.4 แบบฝึกชุดที่ 3 การออกเสียงพยัญชนะต้น /ง/ มีค่าประสิทธิภาพร้อยละ 89.00
แม้ในภาษาญี่ปุน่ จะไม่มกี ารใช้เสียง ん(ng) เป็นพยัญชนะต้นแต่สามารถนาเสียงนี้มาช่วยในการ
ฝึ กออกเสียงได้ โดยใช้เสียง ん+が= ng + g หากเทียบเป็นภาษาไทย คือ งกะ โดยให้ผู้เรียน
สร้างลมขึน้ จมูก รวมทัง้ ใช้ช่วงโคนลิน้ แตะทีเ่ พดานอ่อน
2.5 แบบฝึกชุดที่ 7 การออกเสียงสระ /เอือ/ และแบบฝึกชุดที่ 2 การออกเสียง
พยัญชนะต้น /ต/ และ /ท/ มีค่าประสิทธิภาพน้อยที่สุดคือ ร้อยละ 88.00 เท่ากัน แบบฝึ กชุดที่ 7
การออกเสียงสระ /เอือ/ นัน้ ผูเ้ รียนมักออกเสียงเป็น อัว เสมอ เนื่องจากภาษาแม่มอี ทิ ธิพลเป็นอย่าง
มาก จึงต้องใช้วธิ กี ารสอนออกเสียง สระ /อือ/ มาช่วยนา หลังจากนัน้ ให้ผู้เรียนอ้าปากลากเสียงยาว
คือ ออกเสียง อือ + อา ซ้าๆหลายๆครัง้ จนกลายเป็น เอือ แต่ผู้สอนสังเกตว่า ถ้าผู้เรียนเผลอ
หรือไม่ตงั ้ ใจมักจะออกเสียงเป็น อัว อยู่เสมอ ทาให้ค่าประสิทธิภาพน้อยที่สุดในแบบฝึ กนี้ สาหรับ
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แบบฝึ กชุ ดที่ 2 คือการออกเสียงพยัญ ชนะต้น /ต/ และ /ท/ สาเหตุมาจากเสียงพยัญ ชนะใน
ภาษาญี่ปุน่ ไม่มลี กั ษณะของเสียงระเบิดเกิดทีฟ่ นั และปุม่ เหงือกเหมือนในภาษาไทย ทาให้นักเรียน
ออกเสียงนี้ค่อนข้างยาก ผูส้ อนจึงวาดรูปปากบนกระดานเปรียบเทียบการออกเสียง /ต/ และ /ท/ ซึ่ง
อธิบายเป็ น ภาษาง่ ายๆส าหรับผู้เรียนว่า /ต/ ปลายลิ้น แตะที่ห ลัง ฟนั ออกเสียงแล้ว ดึง ลิ้น กลับ
สาหรับ /ท/ ปลายลิ้น แตะที่ปุ่ม เหงือกเหนือฟนั ขึ้นไปเล็กน้อย ออกเสียงแล้วดึงลิ้น กลับ หลังจาก
อธิบายเสร็จออกเสียงให้ฟงั และให้ผเู้ รียนตัง้ ใจมองทีป่ ากและลิน้ ของผูส้ อน ผูเ้ รียนบางคนออกได้ทงั ้
เสียง /ต/ และ /ท/ แต่บางคนออกเสียงได้แค่ /ต/ ส่วนบางคนออกเสียงได้แค่ /ท/ จึงต้องอาศัยเวลา
ในการฝึกซ้าๆ แต่เมื่อผูเ้ รียนสามารถแยกได้วา่ ต้องวางลิน้ ตรงไหน ก็ทาให้สามารถผูเ้ รียนออกเสียง
ทัง้ /ต/ และ /ท/ ได้
3. ผลการวิเคราะห์หาค่าประสิทธิภาพของแบบฝึ กการออกเสียงพยัญชนะต้น เดี่ยว และ
สระไทยทีเ่ ป็นปญั หาสาหรับผูเ้ รียนชาวญี่ปนุ่ เพื่อศึกษาความก้าวหน้าของผูเ้ รียนทีไ่ ด้รบั การฝึกโดย
ใช้แบบฝึกชุดนี้ ได้ค่าประสิทธิภาพเฉลี่ยระหว่างได้รบั การฝึ กค่าประสิทธิภาพเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ
90.75 และหลังจากได้รบั การฝึกค่าประสิทธิภาพเฉลีย่ คิดเป็นร้อยละ 90.00 แสดงให้เห็นว่าแบบฝึ ก
การออกเสียงพยัญชนะต้น เดี่ยว และสระไทยที่เป็นปญั หาสาหรับผู้เรียนชาวญี่ปุ่นมีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์มาตรฐานทีต่ งั ้ ไว้ ซึง่ สามารถนาไปใช้ประกอบการเรียนการสอนได้ สามารถเพิม่ ทักษะใน
การออกเสียงพยัญชนะต้นและสระไทยที่เป็นปญั หาของผู้เรียนชาวญี่ปุ่นให้ถูกต้องชัดเจนมากขึน้
และจากการศึกษาความก้าวหน้าของผู้ เรียน โดยเปรียบเทียบผลการทดสอบก่อนและหลังการใช้
แบบฝึก โดยใช้สถิติ t – test แบบ Dependent ภายหลังจากทีผ่ เู้ รียนได้รบั การฝึ กด้วยแบบฝึ กชุดนี้
ผู้เรียนมีท กั ษะและ ความสามารถในการออกเสียงสูง กว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญ ทางสถิติท่ี
ระดับ .01 ทัง้ นี้เนื่องมาจากเหตุผลดังนี้
3.1 กิจกรรมการสอนในแผนการสอนทุกแผนที่ผู้วจิ ยั สร้างขึน้ มีทงั ้ กิจกรรมการฝึ ก
ฟงั และการฝึกออกเสียง ผูเ้ รียนจะได้ฝึกฟงั จนสามารถแยกความแตกต่างของเสียงได้ก่อน แล้วจึง
ตามด้วยการฝึกออกเสียง จนสามารถออกเสียงได้ถูกต้องชัดเจน โดยเริม่ จากฝึ กฟงั ออกเสียงตาม
ผูส้ อนเป็นรายบุคคล ฝึกออกเสียงเป็นกลุ่ม จากนัน้ จึงทดสอบเป็นรายบุคคล ดังนัน้ ผู้สอนสามารถ
ดูแลและใส่ใจได้อย่างทั ่วถึง เมื่อผูเ้ รียนออกเสียงผิดผูส้ อนจะสามารถแก้ไขให้ได้อย่างตรงจุด อีกทัง้
เมื่อผูเ้ รียนร่วมชัน้ ทีส่ ามารถออกเสียงได้ถูกต้องและเข้าใจถึงความแตกต่างก็จะช่วยผูส้ อนอธิบายให้
ผูเ้ รียนคนอื่นๆฟงั ด้วย
3.2 เนื้อหาในกิจกรรมเรียงลาดับจากง่ายไปหายาก โดยเริม่ ฝึ กจากคาพยางค์เดียว
คาสองพยางค์ และฝึกออกเสียงคาที่อยู่ในประโยค พร้อมกับมีรูปภาพประกอบ ซึ่ง ผู้วจิ ยั สังเกตว่า
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การใช้ภาพประกอบคาศัพท์ทาให้ผเู้ รียนสามารถจดจาคาศัพท์ได้ง่ายขึน้ มีการทายรูปภาพว่ารูปนี้
น่ าจะเป็ นคาศัพท์คาใดในแบบฝึ ก และช่วยให้ผู้เรียนกระตือรือร้น อยากรู้อยากเรียนแบบฝึ กชุ ด
ต่อๆไป ช่วยให้ผเู้ รียนทุกคนมีโอกาสได้มสี ่วนร่วมในชัน้ เรียน การฝึ กซึ่งผ่านกิจกรรมหลากหลาย
ช่วยสร้างบรรยากาศให้ผเู้ รียนได้รบั ความสนุกสนาน ไม่น่าเบื่อ ไม่รู้สกึ ว่ากาลังถูกบังคับให้พูดออก
เสียงคาเดิมซ้า ๆ กันหลายครัง้ ทัง้ นี้ผวู้ จิ ยั ได้สร้างแบบฝึกตามหลักของแบบฝึ กที่ดที ่มี อี งค์ประกอบ
ดังนี้
1. เป็นแบบฝึกหัดแบบฝึก ฟงั -พูด
2. เป็นแบบฝึกทีส่ อดคล้องกับความสามารถและความแตกต่างระหว่าง
บุคคล
3. เป็นแบบฝึกทีเ่ ร้าความสนใจและจูงใจนักเรียน โดยใช้ภาพประกอบแบบ
ฝึกเรียงลาดับจากง่ายไปหายาก เริม่ ฝึ กโดยออกเสียงระดับพยางค์ คาเดี่ยว คาคู่ กลุ่มคา ประโยค
ข้อความ
4. เป็นแบบฝึกทีเ่ หมาะสมกับวัยของผูเ้ รียน คือ เป็นแบบฝึกสัน้ ๆ ง่ายๆ
แบบฝึกหนึ่งๆ เจาะลึกเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่งเพียงเรื่องเดียว และใช้เวลาในการฝึกครัง้ ละประมาณ
30 - 50 นาที
5. เป็นแบบฝึกทีม่ ุ่งเสริมสร้างบรรยากาศ เพื่อความสนุกสนาน และ
กระตือรือร้นให้แก่นกั เรียน แบบฝึกจึงมีกจิ กรรมใช้เพื่อการสอนหลายๆ ชนิดมาประกอบ เช่น การ
ฝึกด้วยการใช้บตั รภาพ และประโยค บัตรคา นิทาน เกมต่างๆ เป็นต้น (ประสงค์ รายณสุข. 2532:
56)
จากการทดสอบหลังฝึ กแสดงให้เห็นว่าการเรียนรู้ทางด้านภาษาสามารถ
ฝึกได้ถ้าครูผสู้ อนมีวธิ กี าร กระบวนการ และมีแบบฝึกทีม่ คี ุณภาพก็จะทาให้ผู้เรียนมีทกั ษะการออก
เสียงควบกล้าได้ถูกต้อง ชัดเจนและรวดเร็ว
3.3 แบบฝึ กมีคุณลักษณะที่เหมาะสมกับพื้นฐานความรู้ทางภาษาไทยของผู้เรียน
เนื้อหาไม่ซบั ซ้อนจนเกินไป ใช้เวลาพอเหมาะ ช่วยสร้างความมั ่นใจในการออกเสียงภาษาไทยมาก
ขึน้ ทาให้ผเู้ รียนเกิดการพัฒนาทักษะการออกเสียง เนื่องจากผูว้ จิ ยั ได้ใช้หลักจิตวิทยาการสร้างแบบ
ฝึ กตามทฤษฎีของธอร์น ไดค์ท่กี ล่าวว่า การเรียนรู้เกิดจากการเชื่อมโยงระหว่างสิ่งเร้าและการ
ตอบสนอง โดยใช้รปู ภาพทีผ่ เู้ รียนรูจ้ กั นามาฝึกการออกเสียง
3.4 ด้านกิจกรรมระหว่างการสอน กิจกรรมทีใ่ ห้ผเู้ รียนบอกความต่างของพยัญชนะ
ต้นโดยใช้วธิ ี แบมือหรือกามือ สร้างความสับสนให้แก่ผู้ เรียนเล็กน้อย กล่าวคือ ผู้เรียนจาไม่ได้ว่า
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ต้องแบมือ หรือ กามือ เช่น ผูส้ อนกาหนดให้ผู้เรียนกามือเมื่อได้ยนิ คาที่มพี ยัญชนะต้น /ป/ และให้
ผูเ้ รียนแบมือเมื่อได้ยนิ คาทีม่ พี ยัญชนะต้น /พ/ เมื่อผูเ้ รียนจาไม่ได้วา่ ต้องแบมือ หรือกามือ ผู้สอนจึง
เขียนกากับไว้บนกระดาน ทาให้ผเู้ รียนต้องเสียเวลาดูให้แน่ใจก่อนที่จะตอบคาถามได้ ดังนัน้ ผู้สอน
สามารถปรับใช้วธิ อี ่นื ในการสอนได้ เพื่อเป็นการประหยัดเวลาในการฝึก รวมทัง้ สามารถกาหนดและ
จัดกิจกรรมได้หลากหลายรูปแบบตามระดับความสามารถของผูเ้ รียน เช่น ให้มกี ารเรียนการสอนทัง้
ทักษะการฟงั การพูด การอ่าน และการเขียน เพื่อให้นักเรียนเกิดความสนุ กสนานในระหว่างได้รบั
การฝึกและเป็นไปตามวัตถุประสงค์และแผนการสอนทีก่ าหนดไว้
3.5 ผูเ้ รียนได้วงศัพท์เพิม่ มากขึน้ นอกเหนือจากคาทีต่ อ้ งใช้ฝึก ซึง่ เป็นคาสาหรับใช้
ในชีวติ ประจาวัน เช่น คาว่า “อีกฝ่าย” อยู่ในแบบฝึ กชุดที่ 6 การออกเสียงสระ /ออ/ ซึ่งเป็นคาที่
ผูเ้ รียนบอกว่าอยากรูค้ าศัพท์คานี้ เพราะใช้คาว่า “คนอื่น” มาโดยตลอด
3.6 แบบฝึกการออกเสียงพยัญชนะต้นเดีย่ ว และสระไทยทีเ่ ป็นปญั หาสาหรับ
ผูเ้ รียนชาวญี่ปนุ่ เหมาะสาหรับผู้เรียนระดับกลาง หากต่ากว่าระดับกลางควรมีผู้สอนเป็นผู้อธิบาย
ขยายความเพิม่ เติม เพื่อให้ผเู้ รียนเข้าใจคาศัพท์ได้มากยิง่ ขึน้
3.7 ผูเ้ รียนสามารถฝึกได้ดว้ ยตนเอง เพราะในแบบฝึกมีคาศัพท์ทผ่ี เู้ รียนสามารถ
เขียนคาอ่านเป็นภาษาของตัวเอง นอกจากนี้ในแบบฝึ กยังมีรูปภาพที่แสดงความหมาย และผู้เรียน
ได้เรียนรูค้ าศัพท์จากการเรียนในห้องเรียนมาแล้ว

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะสาหรับการวิ จยั ครังต่
้ อไป
1. ควรมีการสร้างแบบฝึกเพื่อแก้ไขเสียงทีม่ ปี ญั หาสาหรับผูเ้ รียนชาวญี่ปนุ่ ในระดับอื่นๆ
2. ควรมีการสร้างแบบฝึกเพื่อแก้ไขเสียงภาษาไทยทีม่ ปี ญั หาสาหรับผูเ้ รียนชาติอ่นื ๆ
3. ควรมีการพัฒนาแบบฝึกสาหรับผูเ้ รียนชาวญี่ปนุ่ เพือ่ พัฒนาทักษะการออกเสียงคาใน
ภาษาไทยให้ถูกต้องชัดเจนในรูปแบบต่างๆ เช่น ซีดรี อม (CD-Rom) เพื่อให้ผเู้ รียนสามารถนาไป
ศึกษาได้ดว้ ยตนเอง
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ภาคผนวก ก
แบบฝึ กการออกเสียงพยัญชนะต้นเดี่ยว และสระไทย
ที่เป็ นปัญหาสาหรับผู้เรียนชาวญี่ปนุ่

59
คาชี้แจง
การใช้แบบบันทึกผลการทดสอบ
แบบฝึ กการออกเสียงพยัญชนะต้นเดี่ยว และสระไทยที่เป็ นปัญหาสาหรับผู้เรียนชาวญี่ปนุ่
1. แบบทดสอบนี้เป็นเครื่องมือสำหรับครูเพื่อใช้บนั ทึกคะแนนกำรออกเสียงของผู้เรียน
โดยใช้แบบทดสอบ 1 ชุดต่อผูเ้ รียน 1 คน แบบทดสอบนี้จะใช้ก่อนและหลังกำรทดลองใช้แบบฝึ กที่
ผูว้ จิ ยั สร้ำงขึน้
2. แบบทดสอบมีจำนวนคำรวม 35 คำ พร้อมตำรำงบันทึกผลกำรออกเสียงของผู้เรียน
3. กำรให้คะแนน ถ้ำผูเ้ รียนออกเสียงถูกต้องให้ 1 คะแนน ออกเสียงผิดให้ 0 คะแนน
รวมทัง้ สิน้ 35 ข้อ 35 คะแนน
4. วิธกี ำรทดสอบ ครูให้ผเู้ รียนแต่ละคนออกเสียงทีละคำ ครูฟงั แล้วบันทึกผลกำรออกเสียง
ของผูเ้ รียน
-------------------------
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แบบบันทึกผลการทดสอบก่อนฝึ ก – หลังฝึ ก
แบบฝึ กการออกเสียงพยัญชนะต้นเดี่ยว และสระไทยที่เป็ นปัญหาสาหรับผู้เรียนชาวญี่ปนุ่
ชื่อ...................................................................นำมสกุล................................................................
จงออกเสียงคาต่อไปนี้ ให้ถกู ต้อง
ลำดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

คำศัพท์
ปำ
พำ
เปื้อน
เพื่อน
พัง
ตำ
ทำ
ตำย
ตำ
ทำ
เงียบ
เงำะ
เงิน
งู
ง่วง
มือ
ชื่อ
ลืม
ดื่ม
ตื่น
เจอ
เดิน
เขิน
เติม
เปิด

ก่อนฝึก
ถูกต้อง
ไม่ถูกต้อง

หลังฝึก
ถูกต้อง

ไม่ถูกต้อง
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ลำดับที่
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

คำศัพท์

ก่อนฝึก
ถูกต้อง
ไม่ถูกต้อง

หลังฝึก
ถูกต้อง

ไม่ถูกต้อง

รอ
สอง
นอน
มอง
บอก
เนื้อ
เบื่อ
เลือก
เดือน
เหนื่อย
ก่อนฝึกอ่ำนออกเสียงถูกต้อง..............คำ
หลังฝึกอ่ำนออกเสียงถูกต้อง...............คำ
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แบบฝึกการออกเสียงพยัญชนะต้นเดีย่ ว
และสระไทยทีเ่ ป็นปัญหา
สาหรับผูเ้ รียนชาวญีป่ นุ่

โดย เอกนรี แรงสูงเนิน

63

คาชี้แจงในการใช้แบบฝึ ก
1. แบบฝึกการออกเสียงพยัญชนะต้นเดีย่ วและสระไทยทีเ่ ป็นปญั หาสาหรับผูเ้ รียนชาวญี่ปุ่น
ชุดนี้ ใช้สาหรับผูเ้ รียนชาวญี่ปนุ่ ทีม่ ปี ญั หาเรื่องการออกเสียงพยัญชนะต้นเดีย่ ว 5 เสียง /ป/ /พ/ /ต/ /
ท/ /ง/ และสระ อือ เออ ออ และ เอือ
แบบฝึกชุดนี้ได้รวบรวมคาทีอ่ อกเสียงคล้ายกัน แต่แตกต่างกันที่พยัญชนะต้น เช่น ปา กับ
พา หรือ ตา กับ ทา เป็นต้น โดยมีจุดประสงค์ให้ผเู้ รียนได้ฝึกออกเสียงและสังเกตความแตกต่างของ
พยัญชนะต้นนัน้ ๆ ส่วนแบบฝึกเรื่องเสียงสระ ได้รวบรวมคาศัพท์ทป่ี ระสมด้วยสระทีต่ อ้ งฝึกคือ /อือ/
/เออ/ /ออ/ และ /เอือ / โดยคัดเลือ กค าไทยที่ช าวต่ า งชาติท่ีเ รีย นภาษาไทยจ าเป็ น ต้อ งใช้ใ น
ชีวติ ประจาวัน
2. แบบฝึกชุดนี้มที งั ้ หมด 7 ชุด เรียงตามลาดับดังนี้
แบบฝึกชุดที่ 1 แบบฝึกการออกเสียงพยัญชนะต้นเดีย่ ว /ป/ และ /พ/
แบบฝึกชุดที่ 2 แบบฝึกการออกเสียงพยัญชนะต้นเดีย่ ว /ต/ และ /ท/
แบบฝึกชุดที่ 3 แบบฝึกการออกเสียงพยัญชนะต้นเดีย่ ว /ง/
แบบฝึกชุดที่ 4 แบบฝึกการออกเสียงสระ /อือ/
แบบฝึกชุดที่ 5 แบบฝึกการออกเสียงสระ /เออ/
แบบฝึกชุดที่ 6 แบบฝึกการออกเสียงสระ /ออ/
แบบฝึกชุดที่ 7 แบบฝึกการออกเสียงสระ /เอือ/
3. แบบฝึกแต่ละชุดแบ่งเป็น
3.1 แบบฝึกทักษะการฟงั
3.2 แบบฝึกทักษะการออกเสียงคาพยางค์เดียวและคาสองพยางค์
3.2 แบบฝึกทักษะการออกเสียงคาทีอ่ ยูใ่ นประโยค
3.4 แบบทดสอบการออกเสียง ซึง่ แบบทดสอบนี้ใช้ประเมินผูเ้ รียนทัง้ ก่อนฝึกและ
หลังฝึกเป็นรายบุคคล
4. ครูควรศึกษาหลักการออกเสียงพยัญชนะต้นเดี่ยวและ สระแต่ละเสียง ว่ าใช้ฐานกรณ์ใด
และสามารถอธิบายให้ผเู้ รียนเข้าใจได้อย่างถูกต้องชัดเจน
5. ครูควรทดสอบการออกเสียงของผู้เรียนก่อนฝึ กและหลังฝึ ก รวมทัง้ บันทึกผลการฝึ กไว้
เพื่อดูพฒ
ั นาการในการออกเสียงของผูเ้ รียน
6. ครูควรศึกษาคาชีแ้ จง แบบทดสอบ กิจกรรมการฝึก ในแบบฝึกแต่ละชุดให้ครบถ้วน
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7. ครูควรเตรียมแบบฝึกแต่ละชุดให้เท่ากับจานวนผูเ้ รียน เพื่อให้สามารถใช้ฝึกได้ทนั ที
8. ครูควรเตรียมบัตรคาเพื่อประกอบการฝึกออกเสียง
9. แบบฝึกแต่ละชุดใช้เวลาประมาณ 50 นาที ซึง่ สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความสามารถ
ของผูเ้ รียน
10. ครูสามารถแนะนาให้ผเู้ รียนไปฝึกนอกเวลาเพื่อพัฒนาการออกเสียงให้ถูกต้อง
----------------------------
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แบบฝึกชุดที่ 1
การออกเสียงพยัญชนะต้นเดีย่ ว
/ป/และ/พ/
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แบบฝึ กชุดที่ 1
แบบฝึ กทักษะการออกเสียงพยัญชนะต้นเดี่ยว /ป/ และ /พ/
ชุดที่ 1.1 แบบฝึกทักษะการฟงั
ชุดที่ 1.2 แบบฝึกทักษะการออกเสียงคาพยางค์เดียวและคาสองพยางค์
ชุดที่ 1.3 แบบฝึกทักษะการออกเสียงพยัญชนะต้นเดีย่ วในคาทีอ่ ยูใ่ นประโยค
ชุดที่ 1.4 แบบทดสอบการออกเสียง ซึง่ แบบทดสอบนี้ใช้ประเมินผูเ้ รียนเป็น
รายบุคคลทัง้ ก่อนฝึกและหลังฝึก
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แบบฝึ กที่ 1.1
แบบฝึ กทักษะการฟั ง
จุดประสงค์
เพื่อให้ผเู้ รียนฝึกฟงั และสามารถแยกความแตกต่างของพยัญชนะต้น /ป/ และ /พ/ ได้อย่าง
ถูกต้อง

เนื้ อหา
การฟงั เสียงคาพยางค์เดียวทีม่ ี /ป/ และ /พ/ เป็นพยัญชนะต้น

สื่อการเรียนการสอน
1. บัตรคาพยางค์เดียว ได้แก่ /ปา-พา/ /ปี -พี/ /เปื้ อน-เพื่อน/ /ปัง-พัง/ /ปัน-พัน/
2. แบบฝึกหัดการฟงั

กิ จกรรมการฝึ ก
1. ครูนาบัตรคาติดบนกระดาน และออกเสียงให้ผเู้ รียนฟงั ทีละคา คาละ 2 ครัง้ และอธิบาย
วิธกี ารออกเสียงทีถ่ ูกต้อง จากนัน้ ให้ผเู้ รียนออกเสียงตามทัง้ เป็นกลุ่มและรายบุคคล
2. ครูออกเสียงให้ผู้เรียนฟงั คาศัพท์ทลี ะคู่ เพื่อให้ผู้เรียนสัง เกตความแตกต่าง และให้
ผูเ้ รียนบอกว่า คาศัพท์ทค่ี รูออกเสียงทีละคู่นนั ้ เหมือนหรือต่างกัน เช่น
ครู
ผูเ้ รียน
ปา – ปา
--------->
เหมือนกัน
ปา – พา
--------->
ต่างกัน
พา – พา
--------->
เหมือนกัน
พา – ปา
--------->
ต่างกัน
ปา – ปา
--------->
เหมือนกัน
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3. ครูกาหนดให้ผู้เรียนยกมือขึน้ เมื่อได้ยนิ คาที่มี /ป/ เป็นพยัญชนะต้น และให้ผู้เรียนนั ่ง
เฉยๆเมื่อได้ยนิ คาทีม่ ี /พ/ เป็นพยัญชนะต้น เช่น
ครู
ผูเ้ รียน
เปื้อน
--------->
ยกมือ
เพื่อน
--------->
นั ่งเฉยๆ
พี
--------->
นั ่งเฉยๆ
ปี
--------->
ยกมือ
4. ครูแจกแบบฝึกหัดการฟงั ให้ผเู้ รียนคนละชุด จากนัน้ ครูจะออกเสียงให้ผู้เรียนฟงั แล้วให้
ผูเ้ รียนวงกลมคาทีไ่ ด้ยนิ

ประเมินผล
สังเกตจากการให้ความร่วมมือในชัน้ เรียนของผูเ้ รียนและการทาแบบฝึกหัดการฟงั
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แบบฝึ กหัดการฟัง
ชื่อ.............................................................นำมสกุล.....................................................

จงเลือกคำศัพท์โดยทำเครือ่ งหมำย

รอบคำทีไ่ ด้ยนิ ครูอ่ำนออกเสียง

1.

ปำ

พำ

2.

ปี

พี

3.

เปื้อน

เพือ่ น

4.

ปงั

พัง

5.

ปนั

พัน

รวม...........................คะแนน

เฉลย
1.ปำ

2.ปี

3.เพือ่ น

4.ปงั

5.พัน
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แบบฝึ กที่ 1.2
แบบฝึ กทักษะการออกเสียงคาพยางค์เดียวและคาสองพยางค์
จุดประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เรียนฝึ กฟงั และสามารถแยกความแตกต่างของพยัญชนะต้น /ป/ และ /พ/ ได้
อย่างถูกต้อง
2. เพื่อให้ผเู้ รียนฝึกออกเสียงพยัญชนะต้น /ป/ และ /พ/ ได้อย่างถูกต้องชัดเจน โดยฝึ กจาก
คาพยางค์เดียวและสองพยางค์

เนื้ อหา
การฟงั และการออกเสียงคาพยางค์เดียวและคาสองพยางค์ทม่ี ี /ป/และ/พ/ เป็นพยัญชนะต้น

สื่อการเรียนการสอน
1. บัตรคาพยางค์เดียว ได้แก่ /ปา-พา/ /ปี -พี/ /เปื้ อน-เพื่อน/ /ปัง-พัง/ /ปัน-พัน/
2. บัตรคาสองพยางค์ ได้แก่ ปาเป้า เสือ้ เปื้อน เพื่อนดี พันบาท ของพัง ขนมปงั แบ่งปนั
ปีหน้า
3. บัตรภาพ ได้แก่ เสือ้ เปื้อน พันบาท ขนมปงั ของพัง ปีหน้า
4. แบบฝึกหัด

กิ จกรรมการฝึ ก
1. ครูนาบัตรคาพยางค์เดียวมาติดบนกระดาน และออกเสียงให้ผู้เรียนฟงั ทีละคา คาละ 2
ครัง้ จากนัน้ ให้ผเู้ รียนออกเสียงตามเป็นกลุ่มและรายบุคคล
2. ครูออกเสียงให้ผู้เรียนฟงั คาศัพท์ทลี ะคู่ เพื่อให้ผู้เรียนสัง เกตความแตกต่าง และให้
ผูเ้ รียนบอกว่า คาศัพท์ทค่ี รูออกเสียงทีละคู่นนั ้ เหมือนหรือต่างกัน เช่น
ครู
ผูเ้ รียน
เปื้อน – เปื้อน --------->
เหมือนกัน
เพื่อน – เปื้อน --------->
ต่างกัน
เพื่อน – เพื่อน --------->
เหมือนกัน
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3. ครูให้ผู้เรียนทีละคน ออกเสียงคาใดก็ได้ท่ตี ดิ ไว้บนกระดาน แล้วครูจะชี้คาที่ครูได้ยนิ
แล้วให้ผเู้ รียนตอบว่าครูได้ยนิ ถูกต้องหรือไม่
4. ครูนาบัตรคาสองพยางค์มาติดบนกระดานพร้อมอธิบายความหมาย และออกเสียงให้
ผูเ้ รียนฟงั ทีละคา คาละ 2 ครัง้ จากนัน้ ให้ผเู้ รียนออกเสียงตามเป็นกลุ่มและรายบุคคล ดังนี้

ปาเป้ า

เสื้อเปื้ อน เพื่อนดี

พันบาท

ของพัง

ขนมปัง

ปี หน้ า

แบ่งปัน

5. ครูกาหนดให้ผเู้ รียนกามือเมื่อได้ยนิ คาทีม่ พี ยัญชนะต้น /ป/ และให้ผเู้ รียนแบมือเมื่อได้ยนิ
คาทีม่ พี ยัญชนะต้น /พ/ เช่น
ครู
ผูเ้ รียน
เสือ้ เปื้อน
--------->
กามือ
เพื่อนดี
--------->
แบมือ
ปีหน้า
--------->
กามือ
ของพัง
--------->
แบมือ
6. ครูนาบัตรภาพติดไว้บนกระดาน จากนัน้ ออกเสียงให้ผู้เรียนฟงั คาละ 2 ครัง้ แล้วให้
ผูเ้ รียนออกเสียงตามเป็นกลุ่มและรายบุคคล ดังนี้

ของพัง
ขนมปงั
เสือ้ เปื้อน
ปีหน้า
พันบาท
7. ครูชบู ตั รภำพทีละภำพให้ผเู้ รียนทีละคน แล้วให้ผู้เรียนออกเสียงคำศัพท์ให้ตรงกับภำพ
นัน้

ประเมินผล
สังเกตจากการให้ความร่วมมือในชัน้ เรียนของผูเ้ รียนและการทาแบบฝึกหัด
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แบบฝึ กหัดการออกเสียง
ชื่อ................................................................นำมสกุล...................................................
จงออกเสียงคำศัพท์จำกรูปต่อไปนี้
ถูกต้ อง

ไม่ถกู ต้ อง

ถูกต้ อง

ไม่ถกู ต้ อง

ถูกต้ อง

ไม่ถกู ต้ อง

ถูกต้ อง

ไม่ถกู ต้ อง

ถูกต้ อง

ไม่ถกู ต้ อง

1.

2.

3.

4.

5.

เฉลย
1. ของพัง

2. ปีหน้ำ

3. พันบำท

4. ขนมปงั

5. เสือ้ เปื้อน
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แบบฝึ กที่ 1.3
แบบฝึ กทักษะการออกเสียงพยัญชนะต้นเดี่ยวในคาที่อยู่ในประโยค
จุดประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เรียนฝึ กฟงั และสามารถแยกความแตกต่างของพยัญชนะต้น /ป/ และ /พ/ ใน
ประโยคได้อย่างถูกต้อง
2. เพื่อให้ผเู้ รียนฝึกออกเสียงพยัญชนะต้น /ป/ และ /พ/ ในประโยคได้อย่างถูกต้องชัดเจน

เนื้ อหา
การฟงั และการออกเสียงประโยคทีม่ คี าศัพท์ /ป/ และ /พ/ เป็นพยัญชนะต้น

สื่อการเรียนการสอน
1. บัตรคาสองพยางค์ ได้แก่ ปาเป้า เสือ้ เปื้อน เพื่อนดี พันบาท ของพัง ขนมปงั แบ่งปนั
ปีหน้า
2. บัตรคาทีเ่ ป็นประโยค ได้แก่
พัดลมของเพื่อนพัง
ขนมปงั มีรอยเปื้อน
เพื่อนมีเงินหนึ่งพันบาท
พาหมาไปเดินเล่น
3. แบบฝึกหัด

กิ จกรรมการฝึ ก
1. ครูทบทวนการออกเสียงคาสองพยางค์อกี ครัง้ จากแบบฝึ กที่ 1.2 โดยครูออกเสียงให้
ผูเ้ รียนฟงั และให้ผเู้ รียนออกเสียงตามเป็นกลุ่มและรายบุคคล
2. ครูนาบัตรคาทีเ่ ป็นประโยคมาติดบนกระดาน พร้อมทัง้ อธิบายความหมาย จากนัน้ ออก
เสียงให้ผเู้ รียนฟงั ประโยคละ 2 ครัง้ แล้วให้ผเู้ รียนออกเสียงตาม
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3. ครูอ่านประโยคให้ผเู้ รียนฟงั อีกครัง้ และให้ผเู้ รียนแยกคาทีม่ พี ยัญชนะต้น /ป/ ว่ามีกค่ี า
เช่น
ครู
ผูเ้ รียน
ขนมปงั มีรอยเปื้อน
--------->
2 คา
จากนัน้ ครูอ่านประโยคให้ผเู้ รียนฟงั และให้ผู้เรียนแยกคาที่มพี ยัญชนะต้น /พ/ ว่ามีก่คี า
เช่น
ครู
ผูเ้ รียน
พัดลมของเพื่อนพัง
--------->
3 คา

ประเมินผล
สังเกตจากการให้ความร่วมมือในชัน้ เรียนของผูเ้ รียนและการทาแบบฝึกหัด
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แบบฝึ กหัด
ชื่อ.......................................................นำมสกุล................................................
จงเลือกคำทีก่ ำหนดให้มำเติมในช่องว่ำงให้ถูกต้อง

เปื้อน เพื่อน พัง
พัน ปี
ปัง
1. เสือ้ รำคำหนึ่ง..............บำท
2. แม่อำยุ 45 ............
3. ทีวที ซ่ี อ้ื มำเมื่อวำน............แล้ว
4. มีรอย..........บนกำงเกง
5. ฉันชอบไปเทีย่ วกับ..............

เฉลย
1. พัน

2. ปี

3. พัง

4. เปื้อน

5. เพื่อน

76

แบบบันทึกผลกำรทดสอบก่อนฝึก – หลังฝึก
เรือ่ ง กำรอ่ำนออกเสียงพยัญชนะต้น /ป/ และ /พ/
ชื่อ.................................................................นำมสกุล................................................................
จงอ่ำนออกเสียงคำต่อไปนี้ให้ถูกต้อง
ลำดับที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

คำศัพท์

ก่อนฝึก
ถูกต้อง

ไม่ถูกต้อง

หลังฝึก
ถูกต้อง

ไม่ถูกต้อง

ปำ
ปี
เปื้อน
ปงั
ปนั
พำ
พี
เพื่อน
พัง
พัน
ก่อนฝึกอ่ำนออกเสียงถูกต้อง..............คำ
หลังฝึกอ่ำนออกเสียงถูกต้อง..............คำ
ลงชื่อ.................................. ผูป้ ระเมิน
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แบบฝึกชุดที่ 2
การออกเสียงพยัญชนะต้นเดีย่ ว
/ต/และ/ท/
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แบบฝึ กชุดที่ 2
แบบฝึ กทักษะการออกเสียงพยัญชนะต้นเดี่ยว /ต/ และ /ท/
ชุดที่ 2.1 แบบฝึกทักษะการฟงั
ชุดที่ 2.2 แบบฝึกทักษะการออกเสียงคาพยางค์เดียวและคาสองพยางค์
ชุดที่ 2.3 แบบฝึกทักษะการออกเสียงพยัญชนะต้นเดีย่ วในคาทีอ่ ยูใ่ นประโยค
ชุดที่ 2.4 แบบทดสอบการออกเสียง ซึง่ แบบทดสอบนี้ใช้ประเมินผูเ้ รียนเป็น
รายบุคคลทัง้ ก่อนฝึกและหลังฝึก
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แบบฝึ กที่ 2.1
แบบฝึ กทักษะการฟั ง
จุดประสงค์
เพื่อให้ผเู้ รียนฝึกฟงั และสามารถแยกความแตกต่างของพยัญชนะต้น /ต/ และ /ท/ ได้อย่าง
ถูกต้อง

เนื้ อหา
การฟงั เสียงคาพยางค์เดียวทีม่ ี /ต/ และ /ท/ เป็นพยัญชนะต้น

สื่อการเรียนการสอน
1. บัตรคาพยางค์เดียว ได้แก่ /ตา-ทา/ /ตาย-ทาย/ /เตา-เทา/ /ตา-ทา/ /ตอง-ทอง/
2. แบบฝึกหัด

กิ จกรรมการฝึ ก
1. ครูนาบัตรคาติดบนกระดาน และออกเสียงให้ผเู้ รียนฟงั ทีละคา คาละ 2 ครัง้ และอธิบาย
วิธกี ารออกเสียงทีถ่ ูกต้อง จากนัน้ ให้ผเู้ รียนออกเสียงตามทัง้ เป็นกลุ่มและรายบุคคล
2. ครูออกเสียงให้ผู้เรียนฟงั คาศัพท์ทลี ะคู่ เพื่อให้ผู้เรียนสัง เกตความแตกต่าง และให้
ผูเ้ รียนบอกว่า คาศัพท์ทค่ี รูออกเสียงทีละคู่นนั ้ เหมือนหรือต่างกัน เช่น
ครู
ผูเ้ รียน
ตา – ตา
--------->
เหมือนกัน
ตา – ทา
--------->
ต่างกัน
ทา – ทา
--------->
เหมือนกัน
ทา – ตา
--------->
ต่างกัน
ทา – ทา
--------->
เหมือนกัน
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3. ครูกาหนดให้ผู้เรียนยกมือขึน้ เมื่อได้ยนิ คาที่มี /ต/ เป็นพยัญชนะต้น และให้ผู้เรียนนั ่ง
เฉยๆเมื่อได้ยนิ คาทีม่ ี /ท/ เป็นพยัญชนะต้น เช่น
ครู
ผูเ้ รียน
ตา
--------->
ยกมือ
ทาน
--------->
นั ่งเฉยๆ
ทาย
--------->
นั ่งเฉยๆ
ตา
--------->
ยกมือ
4. ครูแจกแบบฝึกหัดการฟงั ให้ผเู้ รียนคนละชุด จากนัน้ ครูจะออกเสียงให้ผู้เรียนฟงั แล้วให้
ผูเ้ รียนวงกลมคาทีไ่ ด้ยนิ

ประเมินผล
สังเกตจากการให้ความร่วมมือในชัน้ เรียนของผูเ้ รียนและการทาแบบฝึกหัดการฟงั
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แบบฝึ กหัดการฟัง
ชื่อ.............................................................นำมสกุล.....................................................

จงเลือกคำศัพท์โดยทำเครือ่ งหมำย

รอบคำทีไ่ ด้ยนิ ครูอ่ำนออกเสียง

1.

ตำ

ทำ

2.

ตำย

ทำย

3.

ทำ

ตำ

4.

เทำ

เตำ

5.

ตอง

ทอง

รวม...........................คะแนน

เฉลย
1.ทำ

2.ตำย

3.ทำ

4.เตำ

5.ทอง
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แบบฝึ กที่ 2.2
แบบฝึ กทักษะการออกเสียงคาพยางค์เดียวและคาสองพยางค์
จุดประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เรียนฝึ กฟงั และสามารถแยกความแตกต่างของพยัญชนะต้น /ต/ และ /ท/ ได้
อย่างถูกต้อง
2. เพื่อให้ผเู้ รียนฝึกออกเสียงพยัญชนะต้น /ต/ และ /ท/ ได้อย่างถูกต้องชัดเจน โดยฝึ กจาก
คาพยางค์เดียวและสองพยางค์

เนื้ อหา
การฟงั และการออกเสียงคาพยางค์เดียวและคาสองพยางค์ท่มี ี /ต/ และ /ท/ เป็นพยัญชนะ
ต้น

สื่อการเรียนการสอน
1. บัตรคาพยางค์เดียว ได้แก่ /ตา-ทา/ /ตาย-ทาย/ /เตา-เทา/ /ตา-ทา/ /ตอง-ทอง/
2. บัตรคาสองพยางค์ ได้แก่ ทางาน ตาพริก ใบตอง ทองคา เตาถ่าน สีเทา ตาโต ทาครีม
3. บัตรภาพ ได้แก่ ทางาน เตาถ่าน สีเทา ใบตอง ทาครีม
4. แบบฝึกหัด

กิ จกรรมการฝึ ก
1. ครูนาบัตรคาพยางค์เดียวมาติดบนกระดาน และออกเสียงให้ผู้เรียนฟงั ทีละคา คาละ 2
ครัง้ จากนัน้ ให้ผเู้ รียนออกเสียงตามเป็นกลุ่มและรายบุคคล
2. ครูออกเสียงให้ผู้เรียนฟงั คาศัพท์ทลี ะคู่ เพื่อให้ผู้เรียนสัง เกตความแตกต่าง และให้
ผูเ้ รียนบอกว่า คาศัพท์ทค่ี รูออกเสียงทีละคู่นนั ้ เหมือนหรือต่างกัน เช่น
ครู
ผูเ้ รียน
ทา – ทา
--------->
เหมือนกัน
ทา – ตา
--------->
ต่างกัน
ตา – ตา
--------->
เหมือนกัน
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3. ครูให้ผเู้ รียนทีละคนออกเสียงคาใดก็ได้ทต่ี ดิ ไว้บนกระดาน แล้วครูจะชีค้ าทีค่ รูได้ยนิ แล้ว
ให้ผเู้ รียนตอบว่าครูได้ยนิ ถูกต้องหรือไม่
4. ครูนาบัตรคาสองพยางค์มาติดบนกระดานพร้อมอธิบายความหมาย และออกเสียงให้
ผูเ้ รียนฟงั ทีละคา คาละ 2 ครัง้ จากนัน้ ให้ผเู้ รียนออกเสียงตามเป็นกลุ่มและรายบุคคล ดังนี้

ทางาน

ตาพริ ก

ใบตอง

ทองคา

เตาถ่าน

สีเทา

ตาโต

ทาครีม

5. ครูกาหนดให้ผเู้ รียนกามือเมื่อได้ยนิ คาทีม่ พี ยัญชนะต้น /ต/ และให้ผเู้ รียนแบมือเมื่อได้ยนิ
คาทีม่ พี ยัญชนะต้น /ท/ เช่น
ครู
ผูเ้ รียน
ใบตอง
--------->
กามือ
ทางาน
--------->
แบมือ
ตาโต
--------->
กามือ
สีเทา
--------->
แบมือ
6. ครูนาบัตรภาพติดไว้บนกระดาน จากนัน้ ออกเสียงให้ผู้เรียนฟงั คาละ 2 ครัง้ แล้วให้
ผูเ้ รียนออกเสียงตามเป็นกลุ่มและรายบุคคล ดังนี้

ทางาน
เตาถ่าน
สีเทา
ใบตอง
ทาครีม
7. ครูชบู ตั รภำพทีละภำพให้ผเู้ รียนทีละคน แล้วให้ผู้เรียนออกเสียงคำศัพท์ให้ตรงกับภำพ
นัน้

ประเมินผล
สังเกตจากการให้ความร่วมมือในชัน้ เรียนของผูเ้ รียนและการทาแบบฝึกหัด
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แบบฝึ กหัดการออกเสียง
ชื่อ.................................................................นำมสกุล...................................................
จงออกเสียงคำศัพท์จำกรูปต่อไปนี้
ถูกต้ อง

ไม่ถกู ต้ อง

ถูกต้ อง

ไม่ถกู ต้ อง

ถูกต้ อง

ไม่ถกู ต้ อง

ถูกต้ อง

ไม่ถกู ต้ อง

ถูกต้ อง

ไม่ถกู ต้ อง

1.

2.

3.

4.

5.

เฉลย
1. ทำงำน

2. ทำครีม

3. สีเทำ

4. เตำถ่ำน

5. ใบตอง
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แบบฝึ กที่ 2.3
แบบฝึ กทักษะการออกเสียงพยัญชนะต้นเดี่ยวในคาที่อยู่ในประโยค
จุดประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เรียนฝึ กฟงั และสามารถแยกความแตกต่างของพยัญชนะต้น /ต/ และ /ท/ ใน
ประโยคได้อย่างถูกต้อง
2. เพื่อให้ผเู้ รียนฝึกออกเสียงพยัญชนะต้น /ต/ และ /ท/ ในประโยคได้อย่างถูกต้องชัดเจน

เนื้ อหา
การฟงั และการออกเสียงประโยคทีม่ คี าศัพท์ /ต/ และ /ท/ เป็นพยัญชนะต้น

สื่อการเรียนการสอน
1. บัตรคาสองพยางค์ ได้แก่ ทางาน ตาพริก ใบตอง ทองคา เตาฟืน สีเทา ตาโต ทาครีม
2. บัตรคาทีเ่ ป็นประโยค ได้แก่
พ่อทางานทีบ่ ริษทั
เขามีเสือ้ สีเทา
ใบตองมีสเี ขียว
ป้าหุงข้าวด้วยเตาถ่าน
3. แบบฝึกหัด

กิ จกรรมการฝึ ก
1. ครูทบทวนการออกเสียงคาสองพยางค์อกี ครัง้ จากแบบฝึ กที่ 2.2 โดยครูออกเสียงให้
ผูเ้ รียนฟงั และให้ผเู้ รียนออกเสียงตามเป็นกลุ่มและรายบุคคล
2. ครูนาบัตรคาทีเ่ ป็นประโยคมาติดบนกระดาน พร้อมทัง้ อธิบายความหมาย จากนัน้ ออก
เสียงให้ผเู้ รียนฟงั ประโยคละ 2 ครัง้ แล้วให้ผเู้ รียนออกเสียงตาม
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3. ครูอ่านประโยคให้ผเู้ รียนฟงั อีกครัง้ และให้ผเู้ รียนแยกคาทีม่ พี ยัญชนะต้น /ต/ ว่ามีกค่ี า
เช่น
ครู
ผูเ้ รียน
ใบตองมีสเี ขียว
--------->
1 คา
จากนัน้ ครูอ่านประโยคให้ผเู้ รียนฟงั และให้ผู้เรียนแยกคาที่มพี ยัญชนะต้น /ท/ ว่ามีก่คี า
เช่น
ครู
ผูเ้ รียน
พ่อทางานทีบ่ ริษทั
--------->
2 คา

ประเมินผล
สังเกตจากการให้ความร่วมมือในชัน้ เรียนของผูเ้ รียนและการทาแบบฝึกหัด
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แบบฝึ กหัด
ชื่อ.......................................................นำมสกุล................................................
จงเลือกคำทีก่ ำหนดมำให้เติมในช่องว่ำงให้ถูกต้อง

ทำ

ทอง ตำ

เทำ

ทำ

ตำ

1. เขำเป็นคนรวย จึงมี..............มำกมำย
2. กำงเกงสีเหลืองไม่เข้ำกับเสือ้ สี...........
3. พ่อไป...............งำนทีบ่ ริษทั ทุกวัน
4. ยำย.........น้ำพริก
5. ไปทะเลต้อง...........ครีมกันแดด

เฉลย
1. ทอง

2. เทำ

3. ทำ

4. ตำ

5. ทำ
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แบบบันทึกผลกำรทดสอบก่อนฝึก – หลังฝึก
เรือ่ ง กำรอ่ำนออกเสียงพยัญชนะต้น /ต/ และ /ท/
ชื่อ...............................................................นำมสกุล....................................................................
จงอ่ำนออกเสียงคำต่อไปนี้ให้ถูกต้อง
ลำดับที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

คำศัพท์

ก่อนฝึก
ถูกต้อง

ไม่ถูกต้อง

หลังฝึก
ถูกต้อง

ไม่ถูกต้อง

ตำ
ตำย
เตำ
ตำ
ตอง
ทำ
ทำย
เทำ
ทำ
ทอง
ก่อนฝึกอ่ำนออกเสียงถูกต้อง..............คำ
หลังฝึกอ่ำนออกเสียงถูกต้อง..............คำ
ลงชื่อ.................................. ผูป้ ระเมิน
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แบบฝึกชุดที่ 3
การออกเสียงพยัญชนะต้นเดีย่ ว /ง/
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แบบฝึ กชุดที่ 3
แบบฝึ กทักษะการออกเสียงพยัญชนะต้นเดี่ยว /ง/
ชุดที่ 3.1 แบบฝึกทักษะการฟงั
ชุดที่ 3.2 แบบฝึกทักษะการออกเสียงคาพยางค์เดียวและคาสองพยางค์
ชุดที่ 3.3 แบบฝึกทักษะการออกเสียงพยัญชนะต้นเดีย่ วในคาทีอ่ ยูใ่ นประโยค
ชุดที่ 3.4 แบบทดสอบการออกเสียง ซึง่ แบบทดสอบนี้ใช้ประเมินผูเ้ รียนเป็น
รายบุคคลทัง้ ก่อนฝึกและหลังฝึก
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แบบฝึ กที่ 3.1
แบบฝึ กทักษะการฟั ง
จุดประสงค์
เพื่อให้ผเู้ รียนฝึกฟงั และสามารถเข้าใจการออกเสียงพยัญชนะต้น /ง/ ได้อย่างถูกต้อง

เนื้ อหา
การฟงั เสียงคาพยางค์เดียวทีม่ ี /ง/ เป็นพยัญชนะต้น

สื่อการเรียนการสอน
1. บัตรคาพยางค์เดียว ได้แก่ /งู/ /เงาะ/ /เงิน/ /งก/ /เงียบ/
2. แบบฝึกหัด

กิ จกรรมการฝึ ก
1. ครูนาบัตรคาติดบนกระดาน และออกเสียงให้ผเู้ รียนฟงั ทีละคา คาละ 2 ครัง้ และอธิบาย
วิธกี ารออกเสียงทีถ่ ูกต้อง จากนัน้ ให้ผเู้ รียนออกเสียงตามทัง้ เป็นกลุ่มและรายบุคคล
2. ครูถามผูเ้ รียนว่าพยัญชนะต้น /ง/ ออกเสียงต่างกับพยัญชนะต้น /น/ และ /ก/ อย่างไร
และพยัญชนะต้น /ง/ ออกเสียงคล้ายกับพยัญชนะต้นตัวใดในความคิดของผูเ้ รียน จากนัน้ ครูอธิบาย
ความแตกต่างในการออกเสียงพยัญชนะต้นแต่ละตัว และออกเสียงทีถ่ ูกต้องให้ผเู้ รียนฟงั อีกครัง้
3. ครูออกเสียงคาศัพท์ทม่ี พี ยัญชนะต้น /ง/ และคาศัพท์มพี ยัญชนะต้น /น/ และ /ก/ พร้อม
ให้ผู้เรียนยกมือขึน้ เมื่อได้ยนิ เสียงคาศัพท์ท่มี พี ยัญชนะต้น /ง/ หรือนั ่งเฉยๆเมื่ อได้ยนิ คาศัพท์ท่มี ี
พยัญชนะต้น /น/ และ /ก/ เช่น
ครู
ผูเ้ รียน
เงิน
--------->
ยกมือ
งก
--------->
ยกมือ
นก
--------->
นั ่งเฉยๆ
เงาะ
--------->
ยกมือ
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4. ครูแจกแบบฝึกหัดการฟงั ให้ผเู้ รียนคนละชุด จากนัน้ ครูจะออกเสียงให้ผู้เรียนฟงั แล้วให้
ผูเ้ รียนวงกลมคาทีไ่ ด้ยนิ

ประเมินผล
สังเกตจากการให้ความร่วมมือในชัน้ เรียนของผูเ้ รียนและการทาแบบฝึกหัดการฟงั
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แบบฝึ กหัดการฟัง
ชื่อ.............................................................นำมสกุล.....................................................

จงเลือกคำศัพท์โดยทำเครือ่ งหมำย

รอบคำทีไ่ ด้ยนิ ครูอ่ำนออกเสียง

1.

งู

กู

2.

เกำะ

เงำะ

3.

เกิน

เงิน

4.

เงียบ

เนียบ

5.

นก

งก

รวม...........................คะแนน

เฉลย
1.งู

2.เงำะ

3.เงิน

4.เงียบ

5.งก

94

แบบฝึ กที่ 3.2
แบบฝึ กทักษะการออกเสียงคาพยางค์เดียวและคาสองพยางค์
จุดประสงค์
1. เพื่อให้ผเู้ รียนฝึกฟงั และสามารถแยกความแตกต่างของพยัญชนะต้น /ง/ และพยัญชนะ
ต้น /น/ และ /ก/ ได้อย่างถูกต้อง
2. เพื่อให้ผู้เรียนฝึ กออกเสียงพยัญชนะต้น /ง/ และ พยัญชนะต้น /น/ และ /ก/ ได้อย่าง
ถูกต้องชัดเจน โดยฝึกจากคาพยางค์เดียวและสองพยางค์

เนื้ อหา
การฟงั และการออกเสียงคาพยางค์เดียวและคาสองพยางค์ทม่ี ี /ง/ เป็นพยัญชนะต้น

สื่อการเรียนการสอน
1. บัตรคาพยางค์เดียว ได้แก่ /งู/ /เงิน/ /เงาะ/ /งก/ /เงียบ/
2. บัตรคาสองพยางค์ ได้แก่ ง่วงนอน งุนงง งวงช้าง คนงก เงาะแดง มีเงิน
3. บัตรภาพ ได้แก่ คนงก เงาะแดง ง่วงนอน งุนงง มีเงิน
4. แบบฝึกหัด

กิ จกรรมการฝึ ก
1. ครูนาบัตรคาพยางค์เดียวมาติดบนกระดาน และออกเสียงให้ผู้เรียนฟงั ทีละคา คาละ 2
ครัง้ จากนัน้ ให้ผเู้ รียนออกเสียงตามเป็นกลุ่มและรายบุคคล
2. ครูออกเสียงให้ผเู้ รียนฟงั คาศัพท์ทม่ี ที งั ้ พยัญชนะต้น /ง/ และคาทีม่ พี ยัญชนะต้น/น/ และ
/ก/ แล้วให้ผเู้ รียนบอกว่าได้ยนิ เสียงพยัญชนะต้น /ง/ ในคาใดบ้าง เช่น
ครู
ผูเ้ รียน
งู กิน เงาะ มา --------->
งู และ เงาะ
นิด มี เงิน นะ --------->
เงิน
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3. ครูให้ผเู้ รียนทีละคนออกเสียงคาใดก็ได้ทต่ี ดิ ไว้บนกระดาน แล้วครูจะชีค้ าทีค่ รูได้ยนิ แล้ว
ให้ผเู้ รียนตอบว่าครูได้ยนิ ถูกต้องหรือไม่ ถ้าผูเ้ รียนออกเสียงผิดครูจะตอบว่าไม่ม ี
4. ครูนาบัตรคาสองพยางค์มาติดบนกระดานพร้อมอธิบายความหมาย และออกเสียงให้
ผูเ้ รียนฟงั ทีละคา คาละ 2 ครัง้ จากนัน้ ให้ผเู้ รียนออกเสียงตามเป็นกลุ่มและรายบุคคล ดังนี้

ง่วงนอน

งุนงง

งวงช้าง

คนงก

เงาะแดง

มีเงิ น

5. ครูนาบัตรภาพติดไว้บนกระดาน จากนัน้ ออกเสียงให้ผู้เรียนฟงั คาละ 2 ครัง้ แล้วให้
ผูเ้ รียนออกเสียงตามเป็นกลุ่มและรายบุคคล ดังนี้

เงาะแดง

งุนงง

คนงก

ง่วงนอน

มีเงิน

6. ครูชบู ตั รภำพทีละภำพ แล้วให้ผเู้ รียนทีละคนออกเสียงคำศัพท์ให้ตรงกับภำพนัน้

ประเมินผล
สังเกตจากการให้ความร่วมมือในชัน้ เรียนของผูเ้ รียนและการทาแบบฝึกหัด

96

แบบฝึ กหัดการออกเสียง
ชื่อ.................................................................นำมสกุล...................................................
จงออกเสียงคำศัพท์จำกรูปต่อไปนี้
ถูกต้ อง

ไม่ถกู ต้ อง

ถูกต้ อง

ไม่ถกู ต้ อง

ถูกต้ อง

ไม่ถกู ต้ อง

ถูกต้ อง

ไม่ถกู ต้ อง

ถูกต้ อง

ไม่ถกู ต้ อง

1.

2.

3.

4.

5.

เฉลย
1. มีเงิน

2. เงำะแดง

3. คนงก

4. งุนงง

5. ง่วงนอน
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แบบฝึ กที่ 3.3
แบบฝึ กทักษะการออกเสียงพยัญชนะต้นเดี่ยวในคาที่อยู่ในประโยค
จุดประสงค์
1. เพื่อให้ผเู้ รียนฝึกฟงั และสามารถแยกความแตกต่างของพยัญชนะต้น /ง/ และ พยัญชนะ
ต้น /น/ และ /ก/ ในประโยคได้อย่างถูกต้อง
2. เพื่อให้ผเู้ รียนฝึกออกเสียงพยัญชนะต้น /ง/ และ พยัญชนะต้น/น/ และ /ก/ ในประโยคได้
อย่างถูกต้องชัดเจน

เนื้ อหา
การฟงั และการออกเสียงประโยคทีม่ คี าศัพท์ /ง/ เป็นพยัญชนะต้น

สื่อการเรียนการสอน
1. บัตรคาสองพยางค์ ได้แก่ ง่วงนอน งุนงง งวงช้าง คนงก เงาะแดง มีเงิน งึมงา งูพษิ
2. บัตรคาทีเ่ ป็นประโยค ได้แก่
แมวน้อยง่วงนอนง่าย
เงาะมีสแี ดง
คุณป้าเป็นคนขีง้ ก
คุณตาบ่นงึมงาเรื่องงูหน้าบ้าน
3. แบบฝึกหัด

กิ จกรรมการฝึ ก
1. ครูทบทวนการออกเสียงคาสองพยางค์อกี ครัง้ จากแบบฝึ กที่ 3.2 โดยครูออกเสียงให้
ผูเ้ รียนฟงั และให้ผเู้ รียนออกเสียงตามเป็นกลุ่มและรายบุคคล
2. ครูนาบัตรคาทีเ่ ป็นประโยคมาติดบนกระดาน พร้อมทัง้ อธิบายความหมาย จากนัน้ ออก
เสียงให้ผเู้ รียนฟงั ประโยคละ 2 ครัง้ แล้วให้ผเู้ รียนออกเสียงตาม
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3. ครูอ่านประโยคให้ผเู้ รียนฟงั อีกครัง้ และให้ผเู้ รียนแยกคาทีม่ พี ยัญชนะต้น /ง/ ว่ามีกค่ี า
เช่น
ครู
ผูเ้ รียน
แมวน้อยง่วงนอนง่าย
--------->
2 คา
เงาะมีสแี ดง
--------->
1 คา
คุณป้าเป็นคนขีง้ ก
--------->
1 คา
คุณตาบ่นงึมงาเรื่องงูหน้าบ้าน --------->
2 คา

ประเมินผล
สังเกตจากการให้ความร่วมมือในชัน้ เรียนของผูเ้ รียนและการทาแบบฝึกหัด
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แบบฝึ กหัด
ชื่อ.......................................................นำมสกุล................................................
จงเลือกคำทีก่ ำหนดมำให้เติมในช่องว่ำงให้ถูกต้อง

งู เงิน เงำะ
เงียบ ง่วง โง่
1. ผลไม้ทฉ่ี นั ชอบคือ..............
2. เวลำเข้ำปำ่ ให้ระวัง...........พิษ
3. เมื่อคืนนอนไม่หลับ วันนี้เขำจึง..........นอน
4. ถ้ำไม่ม.ี ........ก็ใช้ชวี ติ ลำบำก
5. ตอนกลำงคืน บ้ำนทีต่ ่ำงจังหวัดจะ...........มำก

เฉลย
1. เงำะ

2. งู

3. ง่วง

4. เงิน

5. เงียบ
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แบบบันทึกผลกำรทดสอบก่อนฝึก – หลังฝึก
เรือ่ ง กำรอ่ำนออกเสียงพยัญชนะต้น /ง/
ชื่อ................................................................นำมสกุล.............................................................
จงอ่ำนออกเสียงคำต่อไปนี้ให้ถูกต้อง
ลำดับที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

คำศัพท์

ก่อนฝึก
ถูกต้อง

ไม่ถูกต้อง

หลังฝึก
ถูกต้อง

ไม่ถูกต้อง

งก
เงียบ
เงำะ
เงิน
งู
ง่วง
โง่
งวง
งุนงง
งึมงำ
ก่อนฝึกอ่ำนออกเสียงถูกต้อง..............คำ
หลังฝึกอ่ำนออกเสียงถูกต้อง..............คำ
ลงชื่อ.................................. ผูป้ ระเมิน
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แบบฝึกชุดที่ 4
การออกเสียงสระ อือ

102

แบบฝึ กชุดที่ 4
แบบฝึ กทักษะการออกเสียงสระ อือ
ชุดที่ 4.1 แบบฝึกทักษะการฟงั
ชุดที่ 4.2 แบบฝึกทักษะการออกเสียงคาพยางค์เดียวและคาสองพยางค์
ชุดที่ 4.3 แบบฝึกทักษะการออกเสียงคาทีป่ ระสมด้วยสระ อือ ในคาทีอ่ ยูใ่ นประโยค
ชุดที่ 4.4 แบบทดสอบการออกเสียง ซึง่ แบบทดสอบนี้ใช้ประเมินผูเ้ รียนเป็น
รายบุคคลทัง้ ก่อนฝึกและหลังฝึก
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แบบฝึ กที่ 4.1
แบบฝึ กทักษะการฟั ง
จุดประสงค์
เพื่อให้ผเู้ รียนฝึกฟงั และสามารถเข้าใจการออกเสียงสระ อือ ได้อย่างถูกต้อง

เนื้ อหา
การฟงั เสียงคาพยางค์เดียวทีป่ ระสมด้วยสระ อือ

สื่อการเรียนการสอน
1. บัตรคาพยางค์เดียว ได้แก่ /มือ / ถือ / ชื่อ / ซื้อ / ลืม / ดื่ม / ตื่น / ลื่น / ยืน / มืด /
2. แบบฝึกหัดการฟงั

กิ จกรรมการฝึ ก
1. ครูนาบัตรคาติดบนกระดาน และออกเสียงให้ผเู้ รียนฟงั ทีละคา คาละ 2 ครัง้ และอธิบาย
วิธกี ารออกเสียงทีถ่ ูกต้อง จากนัน้ ให้ผเู้ รียนออกเสียงตามทัง้ เป็นกลุ่มและรายบุคคล
2. ครูถามผูเ้ รียนว่าเสียงสระ อือ ในภาษาไทย ออกเสียงคล้ายสระเสียงใดในภาษาแม่ของ
ผูเ้ รียน จากนัน้ ครูอธิบายความแตกต่างในการออกเสียงสระ อือ และเสียงสระที่ออกเสียงคล้ายสระ
อือ ในภาษาแม่ของผูเ้ รียน (ซึง่ ผูเ้ รียนชาวญี่ปนุ่ จะออกเสียงเป็น สระ อู) พร้อมกับออกเสียงทีถ่ ูกต้อง
ให้ผเู้ รียนฟงั อีกครัง้ หนึ่ง
3. ครูออกเสียงคาศัพท์ทป่ี ระสมด้วยสระ อือ และคาศัพท์ท่ีประสมด้วยสระในภาษาแม่ของ
ผูเ้ รียน พร้อมให้ผู้เรียนพูดคาว่า “ใช่” เมื่อได้ยนิ เสียงคาศัพท์ท่ปี ระสมด้วย สระ อือ หรือพูดคาว่า
“ไม่ใช่”เมื่อได้ยนิ คาศัพท์ทป่ี ระสมด้วยสระในภาษาแม่ของผูเ้ รียน เช่น
ครู
ผูเ้ รียน
ถือ
--------->
ใช่
ถู
--------->
ไม่ใช่
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4. ครูแจกแบบฝึกหัดการฟงั ให้ผเู้ รียนคนละชุด จากนัน้ ครูจะออกเสียงให้ผู้เรียนฟงั แล้วให้
ผูเ้ รียนวงกลมคาทีไ่ ด้ยนิ

ประเมินผล
สังเกตจากการให้ความร่วมมือในชัน้ เรียนของผูเ้ รียนและการทาแบบฝึกหัดการฟงั
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แบบฝึ กหัดการฟัง
ชื่อ.............................................................นำมสกุล.....................................................

จงเลือกคำศัพท์โดยทำเครือ่ งหมำย

รอบคำทีไ่ ด้ยนิ ครูอ่ำนออกเสียง

1.

มือ

มู

2.

ชือ่

ชู่

3.

ดู่ม

ดืม่

4.

ลูม

ลืม

5.

มืด

มูด

รวม...........................คะแนน

เฉลย
1.มือ

2.ชือ่

3.ดืม่

4.ลืม

5.มืด
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แบบฝึ กที่ 4.2
แบบฝึ กทักษะการออกเสียงคาพยางค์เดียวและคาสองพยางค์
จุดประสงค์
1. เพื่อให้ผเู้ รียนฝึกฟงั และสามารถออกเสียงคาทีป่ ระสมด้วยสระ อือ ได้อย่างถูกต้อง
2. เพื่อให้ผเู้ รียนฝึ กออกเสียงคาที่ประสมด้วยสระ อือ โดยฝึ กจากคาพยางค์เดียวและสอง
พยางค์

เนื้ อหา
การฟงั และการออกเสียงคาพยางค์เดียวและคาสองพยางค์ทป่ี ระสมด้วยสระ อือ

สื่อการเรียนการสอน
1. บัตรคาพยางค์เดียว ได้แก่ /มือ / ถือ / ชื่อ / ซื้อ / ลืม / ดื่ม / ตื่น / ลื่น / ยืน / มืด /
2. บัตรคาสองพยางค์ ได้แก่ ถือของ ลื่นล้ม ขีล้ มื ดื่มน้า ตื่นนอน ยืนขึน้ ห้องมืด ชื่อจริง
3. บัตรภาพ ได้แก่ ถือของ ลื่นล้ม ดื่มน้า ตื่นนอน ชื่อจริง
4. แบบฝึกหัด

กิ จกรรมการฝึ ก
1. ครูนาบัตรคาพยางค์เดียวมาติดบนกระดาน และออกเสียงให้ผู้เรียนฟงั ทีละคา คาละ 2
ครัง้ จากนัน้ ให้ผเู้ รียนออกเสียงตามเป็นกลุ่มและรายบุคคล
2. ครูออกเสียงให้ผเู้ รียนฟงั คาศัพท์ทป่ี ระสมด้วยสระ อือ และคาที่ประสมด้วยสระ อู แล้ว
ให้ผเู้ รียนบอกว่าได้ยนิ คาศัพท์ทป่ี ระสมด้วยสระ อือ ในคาใดบ้าง เช่น
ครู
ผูเ้ รียน
งู อยู่ ใน ที่ มืด --------->
มืด
ครู เขียน ชื่อ --------->
ชื่อ
3. ครูให้ผเู้ รียนทีละคนออกเสียงคาใดก็ได้ทต่ี ดิ ไว้บนกระดาน แล้วครูจะชีค้ าทีค่ รูได้ยนิ แล้ว
ให้ผเู้ รียนตอบว่าครูได้ยนิ ถูกต้องหรือไม่ ถ้าผูเ้ รียนออกเสียงผิดครูจะตอบว่าไม่ม ี
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4. ครูนาบัตรคาสองพยางค์มาติดบนกระดานพร้อมอธิบายความหมาย และออกเสียงให้
ผูเ้ รียนฟงั ทีละคา คาละ 2 ครัง้ จากนัน้ ให้ผเู้ รียนออกเสียงตามเป็นกลุ่มและรายบุคคล ดังนี้

ถือของ

ลื่นล้ม

ขี้ลืม

ดื่มน้า

ตื่นนอน

ยืนขึ้น

ห้องมืด

ชื่อจริ ง

5. ครูนาบัตรภาพติดไว้บนกระดาน จากนัน้ ออกเสียงให้ผู้เรียนฟงั คาละ 2 ครัง้ แล้วให้
ผูเ้ รียนออกเสียงตามเป็นกลุ่มและรายบุคคล ดังนี้

ถือของ

ลื่นล้ม

ดื่มน้า

ตื่นนอน

ชื่อจริง

6. ครูชบู ตั รภำพทีละภำพ แล้วให้ผเู้ รียนทีละคนออกเสียงคำศัพท์ให้ตรงกับภำพนัน้

ประเมินผล
สังเกตจากการให้ความร่วมมือในชัน้ เรียนของผูเ้ รียนและการทาแบบฝึกหัด
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แบบฝึ กหัดการออกเสียง
ชื่อ.............................................................นำมสกุล...................................................
จงออกเสียงคำศัพท์จำกรูปต่อไปนี้
ถูกต้ อง

ไม่ถกู ต้ อง

ถูกต้ อง

ไม่ถกู ต้ อง

ถูกต้ อง

ไม่ถกู ต้ อง

ถูกต้ อง

ไม่ถกู ต้ อง

ถูกต้ อง

ไม่ถกู ต้ อง

1.

2.

3.

4.

5.
เฉลย
1. ชื่อจริง

2. ดื่มน้ำ

3. ตื่นนอน

4. ถือของ

5. ลื่นล้ม
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แบบฝึ กที่ 4.3
แบบฝึ กทักษะการออกเสียงคาที่ประสมด้วยสระ อือ ในคาที่อยู่ในประโยค
จุดประสงค์
1. เพื่อให้ผเู้ รียนฝึกฟงั และสามารถออกเสียงคาที่ประสมด้วยสระ อือ ในประโยคได้อย่าง
ถูกต้อง
2. เพื่อให้ผเู้ รียนฝึกออกเสียงคาทีป่ ระสมด้วยสระ อือ ในประโยคได้อย่างถูกต้องชัดเจน

เนื้ อหา
การฟงั และการออกเสียงประโยคทีม่ คี าศัพท์ทป่ี ระสมด้วยสระ อือ

สื่อการเรียนการสอน
1. บัตรคาสองพยางค์ ได้แก่ ถือของ ลื่นล้ม ขีล้ มื ดื่มน้า ตื่นนอน ยืนขึน้ ห้องมืด ชื่อจริง
2. บัตรคาทีเ่ ป็นประโยค ได้แก่
ครูดนู กั เรียนยืนขึน้
คุณตาเป็นคนขีล้ มื
นักเรียนถือกระเป๋า
เขาดื่มน้าเย็นตอนเช้า
3. แบบฝึกหัด

กิ จกรรมการฝึ ก
1. ครูทบทวนการออกเสียงคาสองพยางค์อกี ครัง้ จากแบบฝึ กที่ 4.2 โดยครูออกเสียงให้
ผูเ้ รียนฟงั และให้ผเู้ รียนออกเสียงตามเป็นกลุ่มและรายบุคคล
2. ครูนาบัตรคาทีเ่ ป็นประโยคมาติดบนกระดาน พร้อมทัง้ อธิบายความหมาย จากนัน้ ออก
เสียงให้ผเู้ รียนฟงั ประโยคละ 2 ครัง้ แล้วให้ผเู้ รียนออกเสียงตาม
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3. ครูอ่านประโยคให้ผเู้ รียนฟงั อีกครัง้ และให้ผเู้ รียนแยกคาทีป่ ระสมด้วยสระ อือ ว่ามีกค่ี า
เช่น
ครู
ผูเ้ รียน
นักเรียนถือกระเป๋า
--------->
1 คา
จากนัน้ ครูอ่านประโยคให้ผเู้ รียนฟงั และให้ผเู้ รียนแยกคาทีป่ ระสมด้วยสระ อู ว่ามีกค่ี า
เช่น
ครู
ผูเ้ รียน
ครูดนู กั เรียนยืนขึน้
--------->
2 คา

ประเมินผล
สังเกตจากการให้ความร่วมมือในชัน้ เรียนของผูเ้ รียนและการทาแบบฝึกหัด
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แบบฝึ กหัด
ชื่อ.......................................................นำมสกุล................................................
จงเลือกคำทีก่ ำหนดให้มำเติมในช่องว่ำงให้ถูกต้อง

ดื่ม

มืด ชื่อ

ลืม

ตื่น ถือ

1. เขำ..............นอนตอนเจ็ดโมงเช้ำ
2. คุณตำอำยุมำกแล้วเลยขี้ ............
3. ฉันมี............เล่นว่ำ “นิด”
4. เรำควร..............น้ำวันละแปดแก้ว
5. บ้ำน..............สนิทเพรำะไฟดับ

เฉลย
1. ตื่น

2. ลืม

3. ชื่อ

4. ดื่ม

5. มืด
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แบบบันทึกผลกำรทดสอบก่อนฝึก – หลังฝึก
เรือ่ ง กำรอ่ำนออกเสียงสระ อือ

ชื่อ.................................................................นำมสกุล.................................................................
จงอ่ำนออกเสียงคำต่อไปนี้ให้ถูกต้อง
ลำดับที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

คำศัพท์

ก่อนฝึก
ถูกต้อง

ไม่ถูกต้อง

หลังฝึก
ถูกต้อง

ไม่ถูกต้อง

มือ
ถือ
ชื่อ
ซือ้
ลืม
ดื่ม
ตื่น
ลื่น
ยืน
มืด
ก่อนฝึกอ่ำนออกเสียงถูกต้อง..............คำ
หลังฝึกอ่ำนออกเสียงถูกต้อง..............คำ
ลงชื่อ.................................. ผูป้ ระเมิน
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แบบฝึกชุดที่ 5
การออกเสียงสระ เออ
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แบบฝึ กชุดที่ 5
แบบฝึ กทักษะการออกเสียงสระ เออ
ชุดที่ 5.1 แบบฝึกทักษะการฟงั
ชุดที่ 5.2 แบบฝึกทักษะการออกเสียงคาพยางค์เดียวและคาสองพยางค์
ชุดที่ 5.3 แบบฝึกทักษะการออกเสียงคาทีป่ ระสมด้วยสระ เออ ในคาทีอ่ ยูใ่ น
ประโยค
ชุดที่ 5.4 แบบทดสอบการออกเสียง ซึง่ แบบทดสอบนี้ใช้ประเมินผูเ้ รียนเป็น
รายบุคคลทัง้ ก่อนฝึกและหลังฝึก
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แบบฝึ กที่ 5.1
แบบฝึ กทักษะการฟั ง
จุดประสงค์
เพื่อให้ผเู้ รียนฝึกฟงั และสามารถเข้าใจการออกเสียงสระ เออ ได้อย่างถูกต้อง

เนื้ อหา
การฟงั เสียงคาพยางค์เดียวทีป่ ระสมด้วยสระ เออ

สื่อการเรียนการสอน
1. บัตรคาพยางค์เดียว ได้แก่ /เจอ/ /เรอ/ /เบอร์/ /เดิ น/ /เมิน/ /เขิ น/ /เติ ม/ /เกิ ด/ เปิ ด/
/เนย/
2. แบบฝึกหัดการฟงั

กิ จกรรมการฝึ ก
1. ครูนาบัตรคาติดบนกระดาน และออกเสียงให้ผเู้ รียนฟงั ทีละคา คาละ 2 ครัง้ และอธิบาย
วิธกี ารออกเสียงทีถ่ ูกต้อง จากนัน้ ให้ผเู้ รียนออกเสียงตามทัง้ เป็นกลุ่มและรายบุคคล
2. ครูถามผูเ้ รียนว่าเสียงสระ เออ ในภาษาไทย ออกเสียงคล้ายสระเสียงใดในภาษาแม่ของ
ผูเ้ รียน จากนัน้ ครูอธิบายความแตกต่างในการออกเสียงสระ เออ และเสียงสระที่ออกเสียงคล้ายสระ
เออ ในภาษาแม่ของผู้เรียน (ซึ่งผู้เรียนชาวญี่ปุ่น จะออกเสียงเป็น สระ อา) พร้อมกับออกเสียงที่
ถูกต้องให้ผเู้ รียนฟงั อีกครัง้ หนึ่ง
3. ครูออกเสียงคาศัพท์ทป่ี ระสมด้วยสระ เออ และคาศัพท์ทป่ี ระสมด้วยสระในภาษาแม่ของ
ผู้เรียน พร้อ มให้ผู้เรียนพูดว่า “ใช่ ” เมื่อได้ยนิ เสียงคาศัพท์ท่ปี ระสมด้วย สระ เออ หรือพูดคาว่า
“ไม่ใช่”เมื่อได้ยนิ คาศัพท์ทป่ี ระสมด้วยสระในภาษาแม่ของผูเ้ รียน เช่น
ครู
ผูเ้ รียน
เรอ
--------->
ใช่
รา
--------->
ไม่ใช่
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4. ครูแจกแบบฝึกหัดการฟงั ให้ผเู้ รียนคนละชุด จากนัน้ ครูจะออกเสียงให้ผู้เรียนฟงั แล้วให้
ผูเ้ รียนวงกลมคาทีไ่ ด้ยนิ

ประเมินผล
สังเกตจากการให้ความร่วมมือในชัน้ เรียนของผูเ้ รียนและการทาแบบฝึกหัดการฟงั
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แบบฝึ กหัดการฟัง
ชื่อ...........................................................นำมสกุล.....................................................

จงเลือกคำศัพท์โดยทำเครือ่ งหมำย

รอบคำทีไ่ ด้ยนิ ครูอ่ำนออกเสียง

1.

เขิน

ขำน

2.

รำ

เรอ

3.

เนย

นำย

4.

เดิน

ดำน

5.

จำ

เจอ

รวม...........................คะแนน

เฉลย
1.เขิน

2.เรอ

3.เนย

4.เดิน

5. เจอ
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แบบฝึ กที่ 5.2
แบบฝึ กทักษะการออกเสียงคาพยางค์เดียวและคาสองพยางค์
จุดประสงค์
1. เพื่อให้ผเู้ รียนฝึกฟงั และสามารถออกเสียงคาทีป่ ระสมด้วยสระ เออ ได้อย่างถูกต้อง
2. เพื่อให้ผเู้ รียนฝึกออกเสียงคาทีป่ ระสมด้วยสระ เออ โดยฝึกจากคาพยางค์เดียวและ
สองพยางค์

เนื้ อหา
การฟงั และการออกเสียงคาพยางค์เดียวและคาสองพยางค์ทป่ี ระสมด้วยสระ เออ

สื่อการเรียนการสอน
1. บัตรคาพยางค์เดียว ได้แก่ /เจอ/ /เรอ/ /เบอร์/ /เดิ น/ /เมิน/ /เขิ น/ /เติ ม/ /เกิ ด/ /เปิ ด/
/เนย/
2. บัตรคาสองพยางค์ ได้แก่ เจอเพื่อน เบอร์โทร เดินเล่น เติมน้า ยิม้ เขิน วันเกิด เปิดฝา
เนยเค็ม
3. บัตรภาพ ได้แก่ เบอร์โทร เติมน้า วันเกิด เปิดฝา เดินเล่น
4. แบบฝึกหัด

กิ จกรรมการฝึ ก
1. ครูนาบัตรคาพยางค์เดียวมาติดบนกระดาน และออกเสียงให้ผู้เรียนฟงั ทีละคา คาละ 2
ครัง้ จากนัน้ ให้ผเู้ รียนออกเสียงตามเป็นกลุ่มและรายบุคคล
2. ครูออกเสียงให้ผเู้ รียนฟงั คาศัพท์ทป่ี ระสมด้วยสระ เออ และคาทีป่ ระสมด้วยสระ อา แล้ว
ให้ผเู้ รียนบอกว่าได้ยนิ คาศัพท์ทป่ี ระสมด้วยสระ เออ ในคาใดบ้าง เช่น
ครู
ผูเ้ รียน
เขา มา เจอ เพื่อน
--------->
เจอ
ฉัน ไป เดิน เล่น
--------->
เดิน
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3. ครูให้ผเู้ รียนทีละคนออกเสียงคาใดก็ได้ทต่ี ดิ ไว้บนกระดาน แล้วครูจะชีค้ าทีค่ รูได้ยนิ แล้ว
ให้ผเู้ รียนตอบว่าครูได้ยนิ ถูกต้องหรือไม่ ถ้าผูเ้ รียนออกเสียงผิดครูจะตอบว่าไม่ม ี
4. ครูนาบัตรคาสองพยางค์มาติดบนกระดานพร้อมอธิบายความหมาย และออกเสียงให้
ผูเ้ รียนฟงั ทีละคา คาละ 2 ครัง้ จากนัน้ ให้ผเู้ รียนออกเสียงตามเป็นกลุ่มและรายบุคคล ดังนี้

เจอเพื่อน เบอร์โทร เดิ นเล่น

เติ มน้า

ยิ้ มเขิ น

เนยเค็ม

วันเกิ ด

เปิ ดฝา

5. ครูนาบัตรภาพติดไว้บนกระดาน จากนัน้ ออกเสียงให้ผู้เรียนฟงั คาละ 2 ครัง้ แล้วให้
ผูเ้ รียนออกเสียงตามเป็นกลุ่มและรายบุคคล ดังนี้

เบอร์โทร

เติมน้า

วันเกิด

เปิดฝา

เดินเล่น

6. ครูชบู ตั รภำพทีละภำพ แล้วให้ผเู้ รียนทีละคนออกเสียงคำศัพท์ให้ตรงกับภำพนัน้

ประเมินผล
สังเกตจากการให้ความร่วมมือในชัน้ เรียนของผูเ้ รียนและการทาแบบฝึกหัด
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แบบฝึ กหัดการออกเสียง
ชื่อ...............................................................นำมสกุล...................................................
จงออกเสียงคำศัพท์จำกรูปต่อไปนี้
ถูกต้ อง

ไม่ถกู ต้ อง

ถูกต้ อง

ไม่ถกู ต้ อง

ถูกต้ อง

ไม่ถกู ต้ อง

ถูกต้ อง

ไม่ถกู ต้ อง

ถูกต้ อง

ไม่ถกู ต้ อง

1.

2.

3.

4.

5.
เฉลย
1. วันเกิด

2. เติมน้ำ

3. เดินเล่น

4. เปิดฝำ

5. เบอร์โทร
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แบบฝึ กที่ 5.3
แบบฝึ กทักษะการออกเสียงคาที่ประสมด้วยสระ เออ
ในคาที่อยู่ในประโยค
จุดประสงค์
1. เพื่อให้ผเู้ รียนฝึกฟงั และสามารถออกเสียงคาที่ประสมด้วยสระ เออ ในประโยคได้อย่าง
ถูกต้อง
2. เพื่อให้ผเู้ รียนฝึกออกเสียงคาทีป่ ระสมด้วยสระ เออ ในประโยคได้อย่างถูกต้องชัดเจน

เนื้ อหา
การฟงั และการออกเสียงประโยคทีม่ คี าศัพท์ทป่ี ระสมด้วยสระ เออ

สื่อการเรียนการสอน
1. บัตรคาสองพยางค์ ได้แก่ เจอเพื่อน เบอร์โทร เดินเล่น เติมน้า ยิม้ เขิน วันเกิด เปิดฝา
เนยเค็ม
2. บัตรคาทีเ่ ป็นประโยค ได้แก่
แม่เปิดฝากระป๋อง
ฉันไปเดินเล่นในสวน
เขานัดเจอเพื่อนทีห่ า้ ง
พนักงานเติมน้าเปล่าใส่แก้ว
3. แบบฝึกหัด

กิ จกรรมการฝึ ก
1. ครูทบทวนการออกเสียงคาสองพยางค์อกี ครัง้ จากแบบฝึ กที่ 5.2 โดยครูออกเสียงให้
ผูเ้ รียนฟงั และให้ผเู้ รียนออกเสียงตามเป็นกลุ่มและรายบุคคล
2. ครูนาบัตรคาทีเ่ ป็นประโยคมาติดบนกระดาน พร้อมทัง้ อธิบายความหมาย จากนัน้ ออก
เสียงให้ผเู้ รียนฟงั ประโยคละ 2 ครัง้ แล้วให้ผเู้ รียนออกเสียงตาม
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3. ครูอ่านประโยคให้ผเู้ รียนฟงั อีกครัง้ และให้ผเู้ รียนแยกคาทีป่ ระสมด้วยสระ เออ ว่ามีกค่ี า
เช่น
ครู
ผูเ้ รียน
ฉันไปเดินเล่นในสวน --------->
1 คา
จากนัน้ ครูอ่านประโยคให้ผเู้ รียนฟงั และให้ผู้เรียนแยกคาที่ประสมด้วยสระ อา ว่ามีก่คี า
เช่น
ครู
ผูเ้ รียน
แม่เปิดฝากระป๋อง
--------->
1 คา

ประเมินผล
สังเกตจากการให้ความร่วมมือในชัน้ เรียนของผูเ้ รียนและการทาแบบฝึกหัด
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แบบฝึ กหัด
ชื่อ.......................................................นำมสกุล................................................
จงเลือกคำทีก่ ำหนดให้มำเติมในช่องว่ำงให้ถูกต้อง

เดิน เขิน เบอร์
เปิด เกิด เจอ
1. เขำถูกเพื่อนผูห้ ญิงบอกรัก จึง..............หน้ำแดง
2. ทีบ่ ำ้ นคุณใช้โทรศัพท์...............อะไร
3. พรุ่งนี้เป็นวัน............ของน้องสำว
4. ผูส้ งู อำยุควรออกกำลังกำยด้วยกำร..............
5. ..............ประตูแล้วกรุณำปิดด้วย

เฉลย
1. เขิน

2. เบอร์

3. เกิด

4. เดิน

5. เปิด
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แบบบันทึกผลกำรทดสอบก่อนฝึก – หลังฝึก
เรือ่ ง กำรอ่ำนออกเสียงสระ เออ

ชื่อ...................................................................นำมสกุล...............................................................
จงอ่ำนออกเสียงคำต่อไปนี้ให้ถูกต้อง
ลำดับที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

คำศัพท์

ก่อนฝึก
ถูกต้อง

ไม่ถูกต้อง

หลังฝึก
ถูกต้อง

ไม่ถูกต้อง

เจอ
เรอ
เบอร์
เดิน
เมิน
เขิน
เติม
เกิด
เปิด
เนย
ก่อนฝึกอ่ำนออกเสียงถูกต้อง..............คำ
หลังฝึกอ่ำนออกเสียงถูกต้อง..............คำ
ลงชื่อ.................................. ผูป้ ระเมิน
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แบบฝึกชุดที่ 6
การออกเสียงสระ ออ
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แบบฝึ กชุดที่ 6
แบบฝึ กทักษะการออกเสียงสระ ออ
ชุดที่ 6.1 แบบฝึกทักษะการฟงั
ชุดที่ 6.2 แบบฝึกทักษะการออกเสียงคาพยางค์เดียวและคาสองพยางค์
ชุดที่ 6.3 แบบฝึกทักษะการออกเสียงคาทีป่ ระสมด้วยสระ ออ ในคาทีอ่ ยูใ่ นประโยค
ชุดที่ 6.4 แบบทดสอบการออกเสียง ซึง่ แบบทดสอบนี้ใช้ประเมินผูเ้ รียนเป็น
รายบุคคลทัง้ ก่อนฝึกและหลังฝึก
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แบบฝึ กที่ 6.1
แบบฝึ กทักษะการฟั ง
จุดประสงค์
เพื่อให้ผเู้ รียนฝึกฟงั และสามารถเข้าใจการออกเสียงสระ ออ ได้อย่างถูกต้อง

เนื้ อหา
การฟงั เสียงคาพยางค์เดียวทีป่ ระสมด้วยสระ ออ

สื่อการเรียนการสอน
1. บัตรคาพยางค์เดียว ได้แก่ /คอ/ /รอ/ /สอง/ /นอน/ /ตอน/ /สอบ/ /มอง/ /จอง/ ออก/
/บอก/
2. แบบฝึกหัดการฟงั

กิ จกรรมการฝึ ก
1. ครูนาบัตรคาติดบนกระดาน และออกเสียงให้ผเู้ รียนฟงั ทีละคา คาละ 2 ครัง้ และอธิบาย
วิธกี ารออกเสียงทีถ่ ูกต้อง จากนัน้ ให้ผเู้ รียนออกเสียงตามทัง้ เป็นกลุ่มและรายบุคคล
2. ครูถามผูเ้ รียนว่าเสียงสระ ออ ในภาษาไทย ออกเสียงคล้ายสระเสียงใดในภาษาแม่ของ
ผูเ้ รียน จากนัน้ ครูอธิบายความแตกต่างในการออกเสียงสระ ออ และเสียงสระที่ออกเสียงคล้ายสระ
ออ ในภาษาแม่ของผู้เรียน (ซึ่งผู้เรียนชาวญี่ปุ่น จะออกเสียงเป็ น สระ โอ) พร้อมกับออกเสียงที่
ถูกต้องให้ผเู้ รียนฟงั อีกครัง้ หนึ่ง
3. ครูออกเสียงคาศัพท์ทป่ี ระสมด้วยสระ ออ และคาศัพท์ท่ปี ระสมด้วยสระในภาษาแม่ของ
ผู้เรียน พร้อมให้ผู้เรียนพูดว่า “ใช่ ” เมื่อได้ยนิ เสียงคาศัพท์ท่ปี ระสมด้วย สระ ออ หรือพูดคาว่า
“ไม่ใช่”เมื่อได้ยนิ คาศัพท์ทป่ี ระสมด้วยสระในภาษาแม่ของผูเ้ รียน เช่น
ครู
ผูเ้ รียน
คอ
--------->
ใช่
โค
--------->
ไม่ใช่

128
4. ครูแจกแบบฝึกหัดการฟงั ให้ผเู้ รียนคนละชุด จากนัน้ ครูจะออกเสียงให้ผู้เรียนฟงั แล้วให้
ผูเ้ รียนวงกลมคาทีไ่ ด้ยนิ

ประเมินผล
สังเกตจากการให้ความร่วมมือในชัน้ เรียนของผูเ้ รียนและการทาแบบฝึกหัดการฟงั

129

แบบฝึ กหัดการฟัง
ชื่อ...........................................................นำมสกุล.....................................................

จงเลือกคำศัพท์โดยทำเครือ่ งหมำย

รอบคำทีไ่ ด้ยนิ ครูอ่ำนออกเสียง

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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แบบฝึ กที่ 6.2
แบบฝึ กทักษะการออกเสียงคาพยางค์เดียวและคาสองพยางค์
จุดประสงค์
1. เพื่อให้ผเู้ รียนฝึกฟงั และสามารถออกเสียงคาทีป่ ระสมด้วยสระ ออ ได้อย่างถูกต้อง
2. เพื่อให้ผเู้ รียนฝึกออกเสียงคาทีป่ ระสมด้วยสระ ออ โดยฝึกจากคาพยางค์เดียวและ
สองพยางค์

เนื้ อหา
การฟงั และการออกเสียงคาพยางค์เดียวและคาสองพยางค์ทป่ี ระสมด้วยสระ ออ

สื่อการเรียนการสอน
1. บัตรคาพยางค์เดียว ได้แก่ /คอ/ /รอ/ /สอง/ /นอน/ /ตอน/ /สอบ/ /มอง/ /จอง/ ออก/
/บอก/
2. บัตรคาสองพยางค์ ได้แก่ ลาคอ นอนหลับ รอคอย บทตอน ข้อสอบ จองโต๊ะ ทางออก
บอกกล่าว
3. บัตรภาพ ได้แก่ รอคอย นอนหลับ ทางออก บอกกล่าว ลาคอ
4. แบบฝึกหัด

กิ จกรรมการฝึ ก
1. ครูนาบัตรคาพยางค์เดียวมาติดบนกระดาน และออกเสียงให้ผู้เรียนฟงั ทีละคา คาละ 2
ครัง้ จากนัน้ ให้ผเู้ รียนออกเสียงตามเป็นกลุ่มและรายบุคคล
2. ครูออกเสียงให้ผเู้ รียนฟงั คาศัพท์ทป่ี ระสมด้วยสระ ออ และคาทีป่ ระสมด้วยสระ โอ แล้ว
ให้ผเู้ รียนบอกว่าได้ยนิ คาศัพท์ทป่ี ระสมด้วยสระ ออ ในคาใดบ้าง เช่น
ครู
ผูเ้ รียน
พ่อ รอ ที่ โรงเรียน
--------->
พ่อ รอ
เขา ยืน โทรศัพท์ ที่ ทางออก --------->
ออก
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3. ครูให้ผเู้ รียนทีละคนออกเสียงคาใดก็ได้ทต่ี ดิ ไว้บนกระดาน แล้วครูจะชีค้ าทีค่ รูได้ยนิ แล้ว
ให้ผเู้ รียนตอบว่าครูได้ยนิ ถูกต้องหรือไม่ ถ้าผูเ้ รียนออกเสียงผิดครูจะตอบว่าไม่ม ี
4. ครูนาบัตรคาสองพยางค์มาติดบนกระดานพร้อมอธิบายความหมาย และออกเสียงให้
ผูเ้ รียนฟงั ทีละคา คาละ 2 ครัง้ จากนัน้ ให้ผเู้ รียนออกเสียงตามเป็นกลุ่มและรายบุคคล ดังนี้

ลาคอ

นอนหลับ รอคอย

บทตอน

ข้อสอบ

จองโต๊ะ

บอกกล่าว

ทางออก

5. ครูนาบัตรภาพติดไว้บนกระดาน จากนัน้ ออกเสียงให้ผู้เรียนฟงั คาละ 2 ครัง้ แล้วให้
ผูเ้ รียนออกเสียงตามเป็นกลุ่มและรายบุคคล ดังนี้

รอคอย

นอนหลับ

ทางออก

บอกกล่าว

ลาคอ

6. ครูชบู ตั รภำพทีละภำพ แล้วให้ผเู้ รียนทีละคนออกเสียงคำศัพท์ให้ตรงกับภำพนัน้

ประเมินผล
สังเกตจากการให้ความร่วมมือในชัน้ เรียนของผูเ้ รียนและการทาแบบฝึกหัด
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แบบฝึ กหัดการออกเสียง
ชื่อ.................................................................นำมสกุล...................................................
จงออกเสียงคำศัพท์จำกรูปต่อไปนี้
ถูกต้ อง

ไม่ถกู ต้ อง

ถูกต้ อง

ไม่ถกู ต้ อง

ถูกต้ อง

ไม่ถกู ต้ อง

ถูกต้ อง

ไม่ถกู ต้ อง

ถูกต้ อง

ไม่ถกู ต้ อง

1.

2.

3.

4.

5.
เฉลย
1. นอนหลับ

2. ลำคอ

3. รอคอย

4. บอกกล่ำว 5. ทำงออก
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แบบฝึ กที่ 6.3
แบบฝึ กทักษะการออกเสียงคาที่ประสมด้วยสระ ออ ในคาที่อยู่ในประโยค
จุดประสงค์
1. เพื่อให้ผเู้ รียนฝึกฟงั และสามารถออกเสียงคาที่ประสมด้วยสระ ออ ในประโยคได้อย่าง
ถูกต้อง
2. เพื่อให้ผเู้ รียนฝึกออกเสียงคาทีป่ ระสมด้วยสระ ออ ในประโยคได้อย่างถูกต้องชัดเจน

เนื้ อหา
การฟงั และการออกเสียงประโยคทีม่ คี าศัพท์ทป่ี ระสมด้วยสระ ออ

สื่อการเรียนการสอน
1. บัตรคาสองพยางค์ ได้แก่ ลาคอ นอนหลับ รอคอย บทตอน ข้อสอบ จองโต๊ะ ทางออก
บอกกล่าว
2. บัตรคาทีเ่ ป็นประโยค ได้แก่
เขาจองโต๊ะอาหารไว้แล้ว
แม่ปวดเมื่อยทีล่ าคอ
น้องนอนหลับไปตอนสามทุ่ม
ฉันทาข้อสอบไม่ได้เลย
3. แบบฝึกหัด

กิ จกรรมการฝึ ก
1. ครูทบทวนการออกเสียงคาสองพยางค์อกี ครัง้ จากแบบฝึ กที่ 6.2 โดยครูออกเสียงให้
ผูเ้ รียนฟงั และให้ผเู้ รียนออกเสียงตามเป็นกลุ่มและรายบุคคล
2. ครูนาบัตรคาทีเ่ ป็นประโยคมาติดบนกระดาน พร้อมทัง้ อธิบายความหมาย จากนัน้ ออก
เสียงให้ผเู้ รียนฟงั ประโยคละ 2 ครัง้ แล้วให้ผเู้ รียนออกเสียงตาม
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3. ครูอ่านประโยคให้ผเู้ รียนฟงั อีกครัง้ และให้ผเู้ รียนแยกคาทีป่ ระสมด้วยสระ ออ ว่ามีกค่ี า
เช่น
ครู
ผูเ้ รียน
น้องนอนหลับไปตอนสามทุ่ม --------->
3 คา
จากนัน้ ครูอ่านประโยคให้ผเู้ รียนฟงั และให้ผู้เรียนแยกคาที่ประสมด้วยสระ โอ ว่ามีก่คี า
เช่น
ครู
ผูเ้ รียน
เขาจองโต๊ะอาหารไว้สองที่
--------->
1 คา

ประเมินผล
สังเกตจากการให้ความร่วมมือในชัน้ เรียนของผูเ้ รียนและการทาแบบฝึกหัด
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แบบฝึ กหัด
ชื่อ.....................................................นำมสกุล................................................
จงเลือกคำทีก่ ำหนดให้มำเติมในช่องว่ำงให้ถูกต้อง

รอ ออก นอน
บอก จอง สอง
1. ถ้ำ............น้อยจะทำให้ขอบตำคล้ำ
2. เขำ...........เพื่อนว่ำ “วันเสำร์ไม่วำ่ ง”
3. เขำ............ตั ๋วไปดูละครกับเพื่อน
4. มำรยำทในกำรนัดพบ ไม่ควรให้อกี ฝำ่ ย..............เกิน 15 นำที
5. โรงหนังทีน่ ่ี ประตูทำง..............หำยำกมำก

เฉลย
1. นอน

2. บอก

3. จอง

4. รอ

5. ออก
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แบบบันทึกผลกำรทดสอบก่อนฝึก – หลังฝึก
เรือ่ ง กำรอ่ำนออกเสียงสระ ออ
ชื่อ.....................................................................นำมสกุล..............................................................
จงอ่ำนออกเสียงคำต่อไปนี้ให้ถูกต้อง
ลำดับที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

คำศัพท์

ก่อนฝึก
ถูกต้อง

ไม่ถูกต้อง

หลังฝึก
ถูกต้อง

ไม่ถูกต้อง

คอ
รอ
สอง
นอน
ตอน
สอบ
มอง
จอง
ออก
บอก
ก่อนฝึกอ่ำนออกเสียงถูกต้อง..............คำ
หลังฝึกอ่ำนออกเสียงถูกต้อง..............คำ
ลงชื่อ.................................. ผูป้ ระเมิน
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แบบฝึกชุดที่ 7
การออกเสียงสระ เอือ
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แบบฝึ กชุดที่ 7
แบบฝึ กทักษะการออกเสียงสระ เอือ
ชุดที่ 7.1 แบบฝึกทักษะการฟงั
ชุดที่ 7.2 แบบฝึกทักษะการออกเสียงคาพยางค์เดียวและคาสองพยางค์
ชุดที่ 7.3 แบบฝึกทักษะการออกเสียงคาทีป่ ระสมด้วยสระ เอือ ในคาทีอ่ ยูใ่ น
ประโยค
ชุดที่ 7.4 แบบทดสอบการออกเสียง ซึง่ แบบทดสอบนี้ใช้ประเมินผูเ้ รียนเป็น
รายบุคคลทัง้ ก่อนฝึกและหลังฝึก
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แบบฝึ กที่ 7.1
แบบฝึ กทักษะการฟั ง
จุดประสงค์
เพื่อให้ผเู้ รียนฝึกฟงั และสามารถเข้าใจการออกเสียงสระ เอือ ได้อย่างถูกต้อง

เนื้ อหา
การฟงั เสียงคาพยางค์เดียวทีป่ ระสมด้วยสระ เอือ

สื่อการเรียนการสอน
1. บัตรคาพยางค์เดียว ได้แก่ /เรือ/ /เนื้ อ/ /เบื่อ/ /เสือ/ /เลือก/ /เชือก/ /เผือก/ /เดือน/
/เหนื่ อย/ /เหมือน/
2. แบบฝึกหัดการฟงั

กิ จกรรมการฝึ ก
1. ครูนาบัตรคาติดบนกระดาน และออกเสียงให้ผเู้ รียนฟงั ทีละคา คาละ 2 ครัง้ และอธิบาย
วิธกี ารออกเสียงทีถ่ ูกต้อง จากนัน้ ให้ผเู้ รียนออกเสียงตามทัง้ เป็นกลุ่มและรายบุคคล
2. ครูถามผูเ้ รียนว่าเสียงสระ เอือ ในภาษาไทย ออกเสียงคล้ายสระเสียงใดในภาษาแม่ของ
ผูเ้ รียน จากนัน้ ครูอธิบายความแตกต่างในการออกเสียงสระ เอือ และเสียงสระที่ออกเสียงคล้ายสระ
เอือ ในภาษาแม่ของผู้เรียน (ซึ่งผู้เรียนชาวญี่ปุ่นจะออกเสียงเป็น สระ อู+อา= อัว) พร้อมกับออก
เสียงทีถ่ ูกต้องให้ผเู้ รียนฟงั อีกครัง้ หนึ่ง
3. ครูออกเสียงคาศัพท์ทป่ี ระสมด้วยสระ เอือ และคาศัพท์ทป่ี ระสมด้วยสระในภาษาแม่ของ
ผู้เรียน พร้อมให้ผู้เรียนพูดว่า “ใช่ ” เมื่อได้ยนิ เสียงคาศัพท์ท่ปี ระสมด้วย สระ เอือ หรือพูดคาว่า
“ไม่ใช่”เมื่อได้ยนิ คาศัพท์ทป่ี ระสมด้วยสระในภาษาแม่ของผูเ้ รียน เช่น
ครู
ผูเ้ รียน
เรือ
--------->
ใช่
รัว
--------->
ไม่ใช่
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4. ครูแจกแบบฝึกหัดการฟงั ให้ผเู้ รียนคนละชุด จากนัน้ ครูจะออกเสียงให้ผู้เรียนฟงั แล้วให้
ผูเ้ รียนวงกลมคาทีไ่ ด้ยนิ

ประเมินผล
สังเกตจากการให้ความร่วมมือในชัน้ เรียนของผูเ้ รียนและการทาแบบฝึกหัดการฟงั
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แบบฝึ กหัดการฟัง
ชื่อ...........................................................นำมสกุล.....................................................

จงเลือกคำศัพท์โดยทำเครือ่ งหมำย

รอบคำทีไ่ ด้ยนิ ครูอ่ำนออกเสียง

1.

เรือ

รัว

2.

สัว

เสือ

3.

เหนื่อย

หน่วย

4.

เนื้อ

นัว้

5.

ลวก

เลือก

รวม...........................คะแนน

เฉลย
1.เรือ

2.เสือ

3.เหนื่อย

4.เนื้อ

5. เลือก
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แบบฝึ กที่ 7.2
แบบฝึ กทักษะการออกเสียงคาพยางค์เดียวและคาสองพยางค์
จุดประสงค์
1. เพื่อให้ผเู้ รียนฝึกฟงั และสามารถออกเสียงคาทีป่ ระสมด้วยสระ เอือ ได้อย่างถูกต้อง
2. เพื่อให้ผเู้ รียนฝึกออกเสียงคาทีป่ ระสมด้วยสระ เอือ โดยฝึกจากคาพยางค์เดียวและ
สองพยางค์

เนื้ อหา
การฟงั และการออกเสียงคาพยางค์เดียวและคาสองพยางค์ทป่ี ระสมด้วยสระ เอือ

สื่อการเรียนการสอน
1. บัตรคาพยางค์เดียว ได้แก่ /เรือ/ /เนื้ อ/ /เบื่อ/ /เสือ/ /เลือก/ /เชือก/ /เผือก/ /เดือน/
/เหนื่ อย/ /เหมือน/
2. บัตรค าสองพยางค์ ได้แก่ เนื้ อสัต ว์ เบื่อ หน่ า ย เสือโคร่ ง หัว เผือ ก เหน็ ด เหนื่ อ ย
เหมือนกัน เรือใบ ทุกเดือน
3. บัตรภาพ ได้แก่ เนื้อสัตว์ เสือโคร่ง เหน็ดเหนื่อย เหมือนกัน เรือใบ
4. แบบฝึกหัด

กิ จกรรมการฝึ ก
1. ครูนาบัตรคาพยางค์เดียวมาติดบนกระดาน และออกเสียงให้ผู้เรียนฟงั ทีละคา คาละ 2
ครัง้ จากนัน้ ให้ผเู้ รียนออกเสียงตามเป็นกลุ่มและรายบุคคล
2. ครูออกเสียงให้ผเู้ รียนฟงั คาศัพท์ทป่ี ระสมด้วยสระ เอือ และคาทีป่ ระสมด้วยสระ อัว แล้ว
ให้ผเู้ รียนบอกว่าได้ยนิ คาศัพท์ทป่ี ระสมด้วยสระ เอือ ในคาใดบ้าง เช่น
ครู
ผูเ้ รียน
เขา เบื่อ เนื้อ วัว
--------->
เบื่อ เนื้อ
กลัว เสือ ตัว นัน้
--------->
เสือ
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3. ครูให้ผเู้ รียนทีละคนออกเสียงคาใดก็ได้ทต่ี ดิ ไว้บนกระดาน แล้วครูจะชีค้ าทีค่ รูได้ยนิ แล้ว
ให้ผเู้ รียนตอบว่าครูได้ยนิ ถูกต้องหรือไม่ ถ้าผูเ้ รียนออกเสียงผิดครูจะตอบว่าไม่ม ี
4. ครูนาบัตรคาสองพยางค์มาติดบนกระดานพร้อมอธิบายความหมาย และออกเสียงให้
ผูเ้ รียนฟงั ทีละคา คาละ 2 ครัง้ จากนัน้ ให้ผเู้ รียนออกเสียงตามเป็นกลุ่มและรายบุคคล ดังนี้

เนื้ อสัตว์

เบื่อหน่ าย

เสือโคร่ง

หัวเผือก

เหน็ดเหนื่ อย

เหมือนกัน

เรือใบ

ทุกเดือน

5. ครูนาบัตรภาพติดไว้บนกระดาน จากนัน้ ออกเสียงให้ผู้เรียนฟงั คาละ 2 ครัง้ แล้วให้
ผูเ้ รียนออกเสียงตามเป็นกลุ่มและรายบุคคล ดังนี้

เนื้อสัตว์

เสือโคร่ง

เหน็ดเหนื่อย

เหมือนกัน

เรือใบ

6. ครูชบู ตั รภำพทีละภำพ แล้วให้ผเู้ รียนทีละคนออกเสียงคำศัพท์ให้ตรงกับภำพนัน้

ประเมินผล
สังเกตจากการให้ความร่วมมือในชัน้ เรียนของผูเ้ รียนและการทาแบบฝึกหัด
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แบบฝึ กหัดการออกเสียง
ชื่อ...............................................................นำมสกุล...................................................
จงออกเสียงคำศัพท์จำกรูปต่อไปนี้
ถูกต้ อง

ไม่ถกู ต้ อง

ถูกต้ อง

ไม่ถกู ต้ อง

ถูกต้ อง

ไม่ถกู ต้ อง

ถูกต้ อง

ไม่ถกู ต้ อง

ถูกต้ อง

ไม่ถกู ต้ อง

1.

2.

3.

4.

5.
เฉลย
1. เรือใบ

2. เสือโคร่ง

3. เนื้อสัตว์

4. เหมือนกัน 5. เหน็ดเหนื่อย
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แบบฝึ กที่ 7.3
แบบฝึ กทักษะการออกเสียงคาที่ประสมด้วยสระ เอือ
ในคาที่อยู่ในประโยค
จุดประสงค์
1. เพื่อให้ผเู้ รียนฝึกฟงั และสามารถออกเสียงคาที่ประสมด้วยสระ เอือ ในประโยคได้อย่าง
ถูกต้อง
2. เพื่อให้ผเู้ รียนฝึกออกเสียงคาทีป่ ระสมด้วยสระ เอือ ในประโยคได้อย่างถูกต้องชัดเจน

เนื้ อหา
การฟงั และการออกเสียงประโยคทีม่ คี าศัพท์ทป่ี ระสมด้วยสระ เอือ

สื่อการเรียนการสอน
1. บัต รค าสองพยางค์ ได้ แ ก่ เนื้ อ สัต ว์ เบื่อ หน่ า ย เสือ โคร่ ง หัว เผือ ก เหน็ ด เหนื่ อ ย
เหมือนกัน เรือใบ ทุกเดือน
2. บัตรคาทีเ่ ป็นประโยค ได้แก่
ลูกกวางกลัวเสือโคร่ง
ฝาแฝดมีหน้าตาเหมือนกัน
หัวหน้าต้องไปต่างประเทศทุกเดือน
เพื่อนไม่ชอบกินเนื้อสัตว์
3. แบบฝึกหัด

กิ จกรรมการฝึ ก
1. ครูทบทวนการออกเสียงคาสองพยางค์อกี ครัง้ จากแบบฝึ กที่ 7.2 โดยครูออกเสียงให้
ผูเ้ รียนฟงั และให้ผเู้ รียนออกเสียงตามเป็นกลุ่มและรายบุคคล
2. ครูนาบัตรคาทีเ่ ป็นประโยคมาติดบนกระดาน พร้อมทัง้ อธิบายความหมาย จากนัน้ ออก
เสียงให้ผเู้ รียนฟงั ประโยคละ 2 ครัง้ แล้วให้ผเู้ รียนออกเสียงตาม
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3. ครูอ่านประโยคให้ผเู้ รียนฟงั อีกครัง้ และให้ผเู้ รียนแยกคาทีป่ ระสมด้วยสระ เอือ ว่ามีกค่ี า
เช่น
ครู
ผูเ้ รียน
เพื่อนไม่ชอบกินเนื้อสัตว์
--------->
2 คา
จากนัน้ ครูอ่านประโยคให้ผเู้ รียนฟงั และให้ผู้เรียนแยกคาที่ประสมด้วยสระ อัว ว่ามีก่คี า
เช่น
ครู
ผูเ้ รียน
ลูกกวางกลัวเสือโคร่ง
--------->
1 คา

ประเมินผล
สังเกตจากการให้ความร่วมมือในชัน้ เรียนของผูเ้ รียนและการทาแบบฝึกหัด
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แบบฝึ กหัด
ชื่อ....................................................นำมสกุล................................................
จงเลือกคำทีก่ ำหนดให้มำเติมในช่องว่ำงให้ถูกต้อง

เหนื่อย เนื้อ เสือ
เดือน เหมือน เรือ
1. คนอิสลำมไม่รบั ประทำน..............หมู
2. ..............หน้ำเขำจะไปเรียนต่อทีอ่ งั กฤษ
3. ..............โคร่งเป็นสัตว์ปำ่
4. ฉันกับพีช่ ำยมีหน้ำตำ.............กัน
5. เขำ.............มำก เพรำะออกกำลังกำยเป็นเวลำนำน

เฉลย
1. เนื้อ

2. เดือน

3. เสือ

4. เหมือน

5. เหนื่อย
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แบบบันทึกผลกำรทดสอบก่อนฝึก – หลังฝึก
เรือ่ ง กำรอ่ำนออกเสียงสระ เอือ

ชื่อ....................................................................นำมสกุล...............................................................
จงอ่ำนออกเสียงคำต่อไปนี้ให้ถูกต้อง
ลำดับที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

คำศัพท์

ก่อนฝึก
ถูกต้อง

ไม่ถูกต้อง

หลังฝึก
ถูกต้อง

ไม่ถูกต้อง

เรือ
เนื้อ
เบื่อ
เสือ
เลือก
เชือก
เผือก
เดือน
เหนื่อย
เหมือน
ก่อนฝึกอ่ำนออกเสียงถูกต้อง..............คำ
หลังฝึกอ่ำนออกเสียงถูกต้อง..............คำ
ลงชื่อ.................................. ผูป้ ระเมิน
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ภาคผนวก ข
หนังสือเชิ ญผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือในการศึกษาวิ จยั
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ภาคผนวก ค
แบบประเมินคุณภาพแบบฝึ กจากผู้เชี่ยวชาญ
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ประวัติย่อผู้ทำสำรนิ พนธ์

159

ประวัติย่อผู้ทำสำรนิ พนธ์
ชื่อ ชื่อสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
สถานทีเ่ กิด
สถานทีอ่ ยูป่ จั จุบนั

นางสาวเอกนรี แรงสูงเนิน
8 มกราคม 2529
กรุงเทพมหานคร
36/1 ซอยพร้อมพงษ์ ถนนประชาสงเคราะห์ เขตดินแดง
กรุงเทพมหานคร
ตาแหน่งหน้าทีก่ ารงานปจั จุบนั ครูสอนภาษาไทยให้ชาวญี่ปนุ่
สถานทีท่ างานปจั จุบนั
โรงเรียนภาษาภาษร อาคารอัมรินทร์-พลาซ่า ชัน้ 5 ถนน เพลินจิต
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

ประวัตกิ ารศึกษา
พ.ศ. 2547
พ.ศ. 2551
พ.ศ. 2557

มัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนอังกฤษ - ญี่ปุน่
จากโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
ศิลปศาสตรบัณฑิต วิชาเอกภาษาญี่ปนุ่ (เกียรตินิยมอันดับ2)
จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการสอนภาษาไทยในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ
จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

