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คำำ�นำำ�
การสอนการฟัังและพููดภาษาที่่�สองเป็็นสิ่่�งที่่�ท้้าทายสำำ�หรัับผู้้�สอนภาษาต่่างประเทศ
เนื่่�องจากภาษาที่่�สองมัักมีีระบบเสีียงและหน่่วยเสีียงที่่�แตกต่่างจากภาษาแม่่ของผู้้�เรีียน บ่่อยครั้้�ง
ที่่�จำำ�เป็็นต้้องใช้้ความรู้้�เรื่่�องอวััยวะในการออกเสีียงมาช่่วยในการอธิิบายการออกเสีียงและการรัับรู้้�
เสีียงในภาษาที่่�สองด้้วย ในเรื่่�องของการฟัังและการพููดภาษาที่่�สองนั้้�น มิิได้้จำำ�กััดแต่่เพีียงการเรีียน
การสอนเท่่านั้้�น แต่่ยัังรวมไปถึึงการวิิจััย ซึ่่�งแม้้ว่่าในปััจจุุบััน จะมีีหนัังสืือด้้านสััทวิิทยาภาษาที่่�สอง
ออกมามากมาย แต่่ก็็ยัังขาดหนัังสืือที่่�รวมเอาทฤษฎีีภาษาที่่�สองและวิิธีีการในการทำำ�วิิจััยในการ
ทำำ�งานวิิจััยด้้านสััทวิิทยาภาษาที่่�สองนี้้�เข้้าไว้้ด้้วยกััน โดยมีีกลุ่่�มเป้้าหมายเป็็นกลุ่่�มผู้้�อ่่านคนไทย
นัักวิิจััยชาวไทย และผู้้�สอนชาวไทย
หนัังสืือเล่่มนี้้� เป็็นหนัังสืือเล่่มแรกที่่�มีีเนื้้�อหาเพื่่�อการทำำ�วิิจััยด้้านสััทวิิทยาภาษาที่่�สอง
โดยเริ่่�มจากบทที่่� 1 ที่่�กล่่าวถึึงความรู้้�ทางสััทศาสตร์์เบื้้�องต้้น เพื่่�อให้้ผู้้�อ่่านเข้้าใจว่่า ในการศึึกษา
ด้้านเสีียงในภาษาพููดนั้้�น จะต้้องทราบถึึงสิ่่ง� ใดบ้้าง และมีีสิ่่ง� ใดที่่ค� วรต้้องยึึดถืือเมื่่อ� อธิบิ ายเรื่่อ� งเสีียง
โดยจะกล่่าวอิิงกัับสััทอัักษรเป็็นส่่วนใหญ่่ เนื่่�องจากในการเปรีียบเทีียบความเหมืือนและความต่่าง
ระหว่่างภาษาที่่ห� นึ่่�งและภาษาที่่ส� องนั้้�น นัักสััทวิิทยาภาษาที่่ส� องมัักใช้้สัทอั
ั กั ษรที่่ใ� ช้้ในการแทนเสีียง
ในแต่่ละภาษาเป็็นองค์์ประกอบสำำ�คััญในการเปรีียบเทีียบ จากนั้้�น ในบทที่่� 2 จะเป็็นเรื่่�องสััทวิิทยา
ภาษาที่่�สอง ซึ่่�งเป็็นพื้้�นฐานวิิจััยที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับภาษาที่่�สอง โดยมีีเรื่่�องของแนวคิิดเรื่่�องการวิิจััย
งานวิิจััยด้้านสััทวิิทยาภาษาที่่�สอง การตั้้�งวััตถุุประสงค์์ของการวิิจััย การตั้้�งคำำ�ถามวิิจััย การตั้้�ง
สมมุุติิฐาน การเตรีียมคำำ�สำำ�หรัับให้้ออกเสีียง การบัันทึึกเสีียง การเตรีียมเสีียงสำำ�หรัับให้้ฟังั และการ
หากลุ่่�มตััวอย่่าง ซึ่่�งในบทนี้้� จะทำำ�ให้้ผู้้�อ่่านเข้้าใจในธรรมชาติิและลัักษณะของงานวิิจััยทางสััทวิิทยา
ภาษาที่่�สอง
ในบทที่่� 3 เป็็นเรื่่�องทฤษฎีีที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับสััทวิิทยาภาษาที่่�สอง ซึ่่�งเป็็นทฤษฎีีที่่�นิิยมนำำ�มา
ใช้้ในการตั้้�งสมมุุติิฐานงานวิิจััยและอธิิบายผลการวิิจััยที่่�เกิิดขึ้้�นในการเรีียนรู้้�เสีียงในภาษาที่่�สอง
ซึ่่�งประกอบด้้วย 5 ทฤษฎีีหลััก แต่่ละทฤษฎีีจะมีีวััตถุุประสงค์์และลัักษณะการตั้้�งสมมุุติิฐานในการ
เรีียนรู้้�เสีียงในภาษาที่่�สองที่่�มีีลัักษณะที่่�แตกต่่างกัันไป  บางทฤษฎีีจะเน้้นเรื่่�องการเรีียนรู้้�เสีียง
โดยทั่่�วไป บางทฤษฎีจี ะเน้้นเรื่่อ� งการรัับรู้้�เสีียงโดยเฉพาะ ต่่อมา ในบทที่่� 4 เป็็นเรื่่อ� งปััจจััยที่่เ� กี่่ย� วข้้อง
กัับการเรีียนรู้้�เสีียงในภาษาที่่�สอง ซึ่่�งทำำ�ให้้เกิิดความหลากหลายในการออกเสีียงและการรัับรู้้�เสีียง
ซึ่่�งเป็็นสิ่่�งสำำ�คััญสำำ�หรัับนัักวิิจััยทางสััทวิิทยาภาษาที่่�สองเนื่่�องจากสามารถนำำ�ไปอธิิบายการเรีียนรู้้�
เสีียงได้้ และยัังทำำ�ให้้งานวิิจััยทางสััทวิิทยาภาษาที่่�สองไม่่มีีทางจบสิ้้�น เพราะนัักวิิจััยสามารถศึึกษา

ปััจจััยหลายปััจจััยสลัับสัับเปลี่่�ยนกัันไป  ในบทที่่� 5 เป็็นเรื่่�องวิิธีีวิิจััยทางสััทวิิทยาภาษาที่่�สอง
ซึ่่�งแบ่่งเป็็นวิิธีีวิิจััยด้้านการออกเสีียง วิิธีีวิิจััยด้้านการรัับรู้้�เสีียง และวิิธีีวิิจััยเชิิงพรรรณา ซึ่่�งสองวิิธีี
แรกมัักเป็็นหลัักในการศึึกษาการเรีียนรู้้�เสีียงในภาษาที่่�สอง ในขณะที่่�วิิธีีวิิจััยที่่�สามเป็็นวิิธีีการ
ที่่�นัักสััทวิิทยาภาษาที่่�สองใช้้ประกอบการศึึกษาในการวิิจััยสองวิิธีีแรก ทำำ�ให้้ได้้ข้้อมููลเชิิงลึึก
ในบทที่่� 6 นั้้�น เป็็นเรื่่�องการวิิเคราะห์์ข้้อมููลเชิิงปริิมาณ ซึ่่�งเกี่่�ยวข้้องกัับสถิิติิที่่�นิิยมใช้้
ในงานวิิจััยสััทวิิทยาภาษาที่่�สอง โดยประกอบด้้วยสถิิติิเชิิงพรรณาและเชิิงอนุุมาน ซึ่่�งผู้้�เขีียน
ได้้นำำ�โปรแกรมไมโครซอฟท์์เอ็็กเซล (Microsoft Excel) และโปรแกรมอาร์์สตููดิิโอ (RStudio) หรืือ
โปรแกรมอาร์์ (R) ซึ่่�งผู้้�เขีียนได้้ใช้้ในงานวิิจััยของตนเองมาเป็็นหลัักในการอธิิบาย โดยพยายามใช้้
ภาษาที่่�เข้้าใจง่่าย เพื่่�อให้้ผู้้�อ่่านมีีพื้้�นฐานที่่�ดีีในการเข้้าใจสถิิติิขั้้�นสููงต่่อไป  และบทที่่� 7 เป็็นเรื่่�อง
การรายงานผลข้้อมููล ซึ่่ง� ประกอบด้้วยการเลืือกแผนภาพให้้เหมาะสมกัับข้้อมููลงานวิิจััย การใช้้ตาราง
และการเขีียนรายงานการวิิจััย ซึ่ง่� ในหััวข้้อสุุดท้้ายนี้้� จะเป็็นประโยชน์์กับั ผู้้�อ่า่ นในแง่่ที่ผู้่� ้�อ่า่ นจะทราบ
องค์์ประกอบโดยรวมของการเขีียนงานวิิจััย ซึ่่�งแต่่ละองค์์ประกอบจะมีีวััตถุุประสงค์์ที่่�แตกต่่าง
กัันไปผู้้�เขีียนได้้เขีียนหนัังสืือเล่่มนี้้�ขึ้้�นมาจากการรวบรวมความรู้้�ในหนัังสืือ อิินเทอร์์เน็็ต  และจาก
ประสบการณ์์การทำำ�วิิจััยด้้านสััทวิิทยาภาษาที่่�สองของผู้้�เขีียนเอง ซึ่่�งหวัังเป็็นอย่่างยิ่่�งว่่า เมื่่�ออ่่าน
จบแล้้ว จะทำำ�ให้้ผู้้�อ่า่ นที่่ส� นใจในการทำำ�วิิจัยั ด้้านสััทวิิทยาภาษาที่่ส� องมีีความรู้้�ความเข้้าใจในการทำำ�
วิิจััยเรื่่�องนี้้�มากขึ้้�น
หากหนัังสืือเล่่มนี้้�จะมีีคุุณอยู่่�บ้้าง ข้้าพเจ้้าขอขอบคุุณครอบครััวกิิติิกานัันท์์ที่่�สนัับสนุุน
การเขีียนหนัังสืือ ให้้เวลาและพื้้�นที่่กั� บั ข้้าพเจ้้า ขอขอบคุุณคณาจารย์์ทั้้ง� จากประเทศไทยและประเทศ
อัังกฤษที่่ป� ระสิิทธิ์์�ประสาทความรู้้�ให้้ และขอขอบคุุณนายอนิิวััช ทั้้�งวงศ์์สกุุล สำำ�หรัับภาพประกอบ
ในหนัังสืือนี้้� ทั้้�งนี้้� หากมีีข้้อผิิดพลาดประการใด ข้้าพเจ้้าขอน้้อมรัับไว้้แต่่เพีียงผู้้�เดีียว
พััทธชนก กิิติิกานัันท์์
คณะมนุุษยศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยนเรศวร
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บทนำำ�

ก่่อนจะกล่่าวถึึงสััทศาสตร์์นั้้�น เราต้้องทำำ�ความเข้้าใจถึึงคำำ�ว่่า “สััทวิิทยา” (Phonology)
ก่่อน สััทวิิทยาหมายถึึงการศึึกษาระบบเสีียงในภาษาพููด การศึึกษาระบบเสีียงคืือการศึึกษา
เพื่่�อทำำ�ความเข้้าใจในเรื่่�องหน่่วยเสีียงใหญ่่ ซึ่่�งหมายถึึงเสีียงที่่�ทำำ�ให้้เกิิดความแตกต่่างในด้้าน
ความหมาย นัักสััทวิิทยา (Phonologist) จะสนใจศึึกษาระบบเสีียงในแง่่ของจำำ�นวนของหน่่วยเสีียง
ใหญ่่ เช่่น ในภาษานั้้�นมีีกี่่�หน่่วยเสีียงใหญ่่ มีีเสีียงใดบ้้างที่่�เกิิดได้้ในตำำ�แหน่่งต้้นคำำ�  (“initial” หรืือ
“beginning”) มีีเสีียงใดบ้้างที่่เ� กิิดในตำำ�แหน่่งท้้ายคำำ� (“final”) กฎของเสีียงในภาษา เช่่น หากเสีียง
หนึ่่�งตามหลัังเสีียงอีีกเสีียงหนึ่่�งในบริิบทหนึ่่�งจะทำำ�ให้้กลายเป็็นอีีกเสีียงหนึ่่�ง เป็็นต้้น นอกจากนี้้�
นัักสััทวิิทยายัังเปรีียบเทีียบระบบเสีียงในภาษาและใช้้ทฤษฎีีมาอธิิบายการเกิิดขึ้้�นของระบบเสีียง
อีีกด้้วย
เรื่่อ� งของสััทวิิทยาเกี่่ย� วข้้องกัับสััทศาสตร์์ (Phonetics) โดยสััทศาสตร์์เป็็นการศึึกษาเสีียง
ใน 3 ด้้าน ได้้แก่่ ด้้านอวััยวะที่่�ใช้้ในการออกเสีียง (Articulatory phonetics) ด้้านการรัับรู้้�เสีียง
(Auditory phonetics) และด้้านคุุณสมบััติิทางกลศาสตร์์(Acoustic phonetics) โดยความหมาย
ของแต่่ละด้้าน มีีดัังนี้้�
1. ด้้ า นของอวัั ย วะที่่� ใ ช้้ ใ นการออกเสีียง เป็็ น การศึึ ก ษาเสีียงในภาษาพูู ด จากการ
เคลื่่�อนไหวของอวััยวะที่่�มีีผลกระทบกัับการออกเสีียง เช่่น เสีียง /f/ จะเกิิดจากการเปิิดของ
เส้้นเสีียงในกล่่องเสีียงบริิเวณลำำ�คอ ซึ่่�งทำำ�ให้้ลมที่่�ผลิิตจากปอดผ่่านออกได้้สะดวก ลมนี้้�ไหลผ่่าน
ริิมฝีีปากล่่างซึ่่�งยกตััวเข้้าหาฟัันบน ด้้วยความแคบของช่่องระหว่่างริิมฝีีปากล่่างและฟัันบนทำำ�ให้้
เกิิดเสีียงเสีียดแทรกจึึงกลายเป็็นเสีียงนี้้� นัักสััทศาสตร์์ (Phonetician) อาจใช้้เครื่่�องมืืออื่่�นมาช่่วย
ในการศึึกษาอวััยวะที่่ใ� ช้้ในการออกเสีียง เช่่น การตรวจคลื่่น� แม่่เหล็็กไฟฟ้้า (Magnetic Resonance
Imaging หรืือ MRI) หรืือการตรวจคลื่่�นเสีียงความถี่่�สููง (Ultrasound) ที่่�เป็็นเครื่่�องมืือที่่�แพทย์์
ใช้้ตรวจการเคลื่่�อนไหวของเด็็กในครรภ์์มาใช้้ดููการขยัับของลิ้้�นได้้
2. ด้้านการรัับรู้้�เสีียง เป็็นการศึึกษาเสีียงในภาษาพููดผ่่านผู้ฟั้� ัง เช่่น เสีียง “r” ในภาษา
อัังกฤษแบบอัังกฤษ (British English) เป็็นเสีียง /ɹ/ เกิิดจากลมที่่�ออกผ่่านปลายลิ้้�นที่่�ยกขึ้้�นมา
ในทิิศทางของปุ่่�มเหงืือกหลัังฟัันบน แต่่เมื่่�อชาวอัังกฤษฟัังชาวอเมริิกัันออกเสีียง “r” แบบอเมริิกััน
ที่่�เป็็นเสีียง /ɻ/ ซึ่่�งเป็็นเสีียงที่่�เกิิดจากปลายลิ้้�นยกขึ้้�นและม้้วนไปข้้างหลัังแล้้ว ชาวอัังกฤษจะจัับคู่่�
เสีียงนี้้�เข้้ากัับเสีียง /ɹ/ ในภาษาตััวเองได้้ ทำำ�ให้้ชาวอัังกฤษและชาวอเมริิกัันสื่่�อสารกัันได้้เข้้าใจ
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หากจะกล่่าวถึึงประเภทของภาษาพููดนั้้�น จะแบ่่งได้้เป็็น 2 ประเภทใหญ่่ ได้้แก่่ ภาษา
ที่่�หนึ่่�ง (L1 หรืือ First Language) และภาษาที่่�สอง (L2 หรืือ Second Language) ภาษาที่่�หนึ่่�ง
หมายถึึง ภาษาที่่�พููดก่่อนภาษาอื่่�น ส่่วนภาษาที่่�สอง หมายถึึง ภาษาที่่�พููดหลัังจากผู้เ้� รีียนได้้เรีียนรู้้�
ภาษาหนึ่่�งไปแล้้ว ซึ่่ง� คำำ�ว่า่ “ภาษาที่่ส� อง” นั้้�น จะตีีความได้้เป็็นสองกรณีี กรณีีแรกจะหมายถึึงภาษา
ที่่�เรีียนเป็็นลำำ�ดัับที่่�สองต่่อจากภาษาแรกเท่่านั้้�น และภาษาที่่�เรีียนต่่อจากภาษาที่่�สองจะเรีียกว่่า
“ภาษาที่่�สาม” และภาษาที่่�เรีียนลำำ�ดัับถััดไป ก็็จะเรีียกด้้วยลำำ�ดัับถััดไป ในกรณีีนี้้�จำำ�นวนของภาษา
ที่่�สองจะมีีได้้ภาษาเดีียว คืือ ภาษาที่่�เรีียนเป็็นลำำ�ดัับที่่�สองกรณีีที่่�สองจะหมายถึึงภาษาที่่�เรีียน
เป็็นลำำ�ดัับที่่�สองและลำำ�ดัับถััดมา ซึ่่�งในกรณีีที่่�สองนี้้� จำำ�นวนของภาษาที่่�สองอาจมีีหลายภาษาก็็ได้้
เช่่น เด็็กคนหนึ่่�งพููดภาษาไทยกัับพ่่อแม่่ตั้้�งแต่่แรกเกิิด ต่่อมาเมื่่�ออายุุ 2 ขวบ ได้้มีีพี่่�เลี้้�ยง
เป็็นชาวพม่่า ซึ่่ง� พี่่เ� ลี้้ย� งได้้พูดู ภาษาพม่่าสลัับกัับภาษาไทยกัับเด็็กคนนี้้� จากนั้้�น ได้้เข้้าเรีียนในโรงเรีียน
ที่่�ประเทศไทย เมื่่�ออายุุ 3 ขวบได้้เริ่่�มเรีียนภาษาอัังกฤษ ในบริิบทนี้้�ภาษาที่่�หนึ่่�งของเขา คืือ
ภาษาไทย ส่่วนภาษาที่่�สองนั้้�น หากตีีความว่่าเป็็นความหมายในกรณีีแรก ภาษาที่่�สองจะเป็็นภาษา
พม่่า และภาษาอัังกฤษเป็็นภาษาที่่�สาม  หากตีีความว่่าเป็็นความหมายในกรณีีที่่�สอง ภาษาที่่�สอง
จะเป็็นภาษาพม่่าและภาษาอัังกฤษ เป็็นต้้น
ในการศึึกษาภาษาที่่�สองนั้้�น เราจำำ�เป็็นต้้องทราบพื้้�นฐานของสััทวิิทยาภาษาที่่�สอง
เสีียก่่อน ดัังนั้้�น ในบทนี้้�จะเรีียนเกี่่ย� วกัับความหมายของสััทวิิทยาภาษาที่่ส� อง งานวิิจััยด้้านสััทวิิทยา
ภาษาที่่�สอง การตั้้�งวััตถุปุ ระสงค์์งานวิิจััย คำำ�ถามงานวิิจััย การตั้้�งสมมุุติิฐาน การเตรีียมคำำ�สำำ�หรัับ
แบบทดสอบการออกเสีียง การบัันทึึกเสีียง การเตรีียมเสีียงสำำ�หรัับให้้ฟััง และการหากลุ่่�มตััวอย่่าง
ซึ่่�งเนื้้�อหาทั้้�งหมดนี้้�จะเป็็นพื้้�นฐานที่่ดีี� ในการอ่่านบทต่่อ ๆ ไป
สััทวิิทยาภาษาที่่�สอง

สำำ�หรัับ “สััทวิิทยาภาษาที่่�สอง” นั้้�น เป็็นสาขาย่่อยของสาขาการเรีียนรู้้�ภาษาที่่�สอง
(Second Language Acquisition หรืือ SLA) ซึ่่�งเป็็นส่่วนหนึ่่�งขององค์์ความรู้้�ด้้านภาษาศาสตร์์
ประยุุกต์์ (Applied Linguistics) นั่่�นคืือ เป็็นเรื่่อ� งของการนำำ�เอาความรู้้�ทางภาษาศาสตร์์มาประยุุกต์์
ใช้้กัับการเรีียนรู้้�  โดยสาขาสััทวิิทยาภาษาที่่�สองนั้้�น เป็็นการศึึกษาเรื่่�องระบบเสีียงในภาษาพููด
ของผู้้�เรีียนภาษาหลัังจากเรีียนภาษาที่่�หนึ่่�งมาแล้้วในด้้านต่่าง ๆ เช่่น การศึึกษาการออกเสีียง
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บทที่่� 3
ทฤษฎีีที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับสััทวิิทยาภาษาที่่ส� อง

บทที่่� 3
� วข้้องกัับสััทวิิทยา
ทฤษฎีีที่่เ� กี่่ย
� อง
ภาษาที่่ส

บทที่่� 3 | ทฤษฎีีที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับสััทวิิทยาภาษาที่่�สอง

บทนำำ�

สำำ� หรัั บ บทนี้้� จ ะอธิิ บ ายเกี่่� ย วกัั บ ทฤษฎีี ที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งกัั บ สัั ทวิิท ยาภาษาที่่� ส อง
ที่่� ไ ด้้ รัั บ ความนิิยมในการใช้้ อ ธิิ บ ายและคาดการณ์์ ผ ลลัั พธ์์ ใ นการเรีียนรู้้�เสีียงในภาษาที่่� ส อง
โดยประกอบด้้วย 5 ทฤษฎีี  ได้้แก่่ ทฤษฎีีสมมุุติิฐานการวิิเคราะห์์ความขััดแย้้ง (Contrastive
Analysis Hypothesis) ทฤษฎีีการเรีียนรู้้�ภาษาพููด (Speech Learning Model) ทฤษฎีี
การกลืืนเสีียงเชิิงการรัับรู้้�ภาษาที่่�สอง (Perceptual Assimilation Model-L2) ทฤษฎีีการรัับรู้้�
เชิิงภาษาศาสตร์์ภาษาที่่ส� อง (Second-Language Linguistic Perception) และทฤษฎีีความแปลก
เด่่น (Markedness) โดยรวมแล้้วทฤษฎีีจะมีีจุุดมุ่่�งหมายใหญ่่ เพื่่�ออธิิบายการเรีียนรู้้�เสีียงในภาษา
ที่่ส� อง แต่่เป้้าหมายรองของแต่่ละทฤษฎีอี าจแตกต่่างกัันออกไป ในการนำำ�ทฤษฎีีไปใช้้ในงานวิิจััยนั้้�น
ไม่่จำำ�เป็็นต้้องใช้้ทุุกทฤษฎีี  อาจเลืือกเพีียงทฤษฎีีที่่�เกี่่�ยวข้้องมาใช้้ในงานวิิจััย ดัังจะเห็็นได้้จาก
งานวิิจััย เช่่น งานของเอสกููเดอโรและวาสิิไลฟ์์ (Escudero, & Vasiliev, 2011) ที่่�เลืือกใช้้ทฤษฎีี
การกลืืนเสีียงเชิิงการรัับรู้้�ภาษาที่่�สองและทฤษฎีีการรัับรู้้�เชิิงภาษาศาสตร์์ภาษาที่่�สองมาใช้้อธิิบาย
ผลของงานวิิจััยเท่่านั้้�น
ทฤษฎีีสมมุุติิฐานการวิิเคราะห์์ความขััดแย้้ง

ทฤษฎีีสมมุุติิฐานการวิิเคราะห์์ความขััดแย้้งนี้้� ชื่่�อภาษาอัังกฤษ คืือ “Contrastive
Analysis Hypothesis” หรืือ “CAH” คิิดค้้นโดย “ลาโด” (Lado, 1957) ในปีี ค.ศ. 1957
โดยทฤษฎีีนี้้เ� ชื่่อ� ในอิิทธิิพลของภาษาแรกที่่�มีีต่่อการเรีียนรู้้�ภาษาที่่ส� อง ลาโดได้้กล่่าวว่่าผู้เ้� รีียนภาษา
ที่่ส� องมัักจะถ่่ายโอนภาษาแรกมาในการเรีียนภาษาที่่ส� องด้้วย ทฤษฎีีนี้้ มีีจุ
� ดุ มุ่่�งหมายเพื่่อ� อธิิบายการ
ออกเสีียงในภาษาที่่�สอง โดยในการตั้้�งสมมุุติิฐานนั้้�นจะพิิจารณาเสีียงในระบบภาษาของภาษาแรก
กัับภาษาที่่�สองเทีียบกััน โดยมีีสมมุุติิฐานว่่า ผู้้�เรีียนจะเรีียนรู้้�เสีียงในภาษาที่่�สองได้้โดยง่่ายก็็ต่่อเมื่่�อ
เสีียงนั้้�นอยู่่�ในภาษาแรกตาม 3 เงื่่�อนไข ดัังต่่อไปนี้้�
1. เสีียงในภาษาที่่�สองนั้้�นเป็็นหน่่วยเสีียงใหญ่่ (Phoneme) ในภาษาแรก
เสีียงที่่�ว่่านี้้�เป็็นเสีียงในระดัับหน่่วยเสีียงใหญ่่ เช่่น หากพิิจารณาเสีียงระเบิิดที่่�ผลิิต
ที่่�เพดานอ่่อนที่่�เป็็นเสีียงไม่่ก้้องแล้้ว ในภาษาไทย จะมีีหน่่วยเสีียงใหญ่่ 2 เสีียง คืือ เสีียง /k/
และ /kh/ แต่่ในภาษาอัังกฤษจะมีี  1 หน่่วยเสีียงใหญ่่ คืือ เสีียง /kh/ ส่่วนเสีียง /k/ นั้้�น
แม้้ว่่าในภาษาอัังกฤษจะมีีเช่่นกััน แต่่จะไม่่นัับ เนื่่�องจากการเกิิดของเสีียง /k/ นั้้�น จะเกิิดใน
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บทที่่� 4
ปััจจััยที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการเรีียนรู้้�เสีียงในภาษาที่่ส� อง

บทที่่� 4
� วข้้องกัับการเรีียนรู้้�
ปััจจััยที่่เ� กี่่ย
� อง
เสีียงในภาษาที่่ส

บทที่่� 4 | ปััจจััยที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการเรีียนรู้้�เสีียงในภาษาที่่�สอง

บทนำำ�

ปััจจััยที่่ส่� ง่ ผลต่่อการเรีียนรู้้�เสีียงในภาษาที่่ส� องเป็็นตััวแปรที่่ผู้� ้�วิิจัยั สามารถนำำ�มาศึึกษาว่่า
เกี่่�ยวข้้องกัับการเรีียนรู้้�เสีียงในภาษาที่่�สองที่่�สนใจหรืือไม่่ ด้้วยความที่่�งานวิิจััยทางสััทวิิทยาภาษาที่่�
สองเป็็นงานที่่�ศึึกษาเกี่่�ยวกัับพฤติิกรรมของมนุุษย์์ และมนุุษย์์เองก็็เป็็นสิ่่�งมีีชีีวิิตที่่�มีีความซัับซ้้อน
ดัังนั้้�นนัักวิิจััยจะพบว่่าปััจจััยหนึ่่�งอาจสััมพัันธ์์ในทางบวกกัับการเรีียนรู้้�เสีียงหนึ่่�งในกลุ่่�มผู้้�เรีียนกลุ่่�ม
หนึ่่�ง แต่่เมื่่�อมีีกลุ่่�มผู้้�เรีียนหลายกลุ่่�ม นัักวิิจััยอาจพบว่่าปััจจััยตััวนั้้�นไม่่สััมพัันธ์์กัับการเรีียนรู้้�ของ
ผู้้�เรีียนกลุ่่�มอื่่�นเลยหรืือมีีความสััมพัันธ์์ในทางลบ ทั้้�งที่่�เป็็นผู้้�เรีียนภาษาที่่�สองเหมืือนกััน แต่่ทั้้�งนี้้�ไม่่
ว่่าผลวิิจััยออกมาเช่่นใด นัักวิิจััยย่่อมสามารถอธิิบายผลที่่�เกิิดขึ้้�นได้้เสมอ โดยกล่่าวถึึงบริิบทของ
การทำำ�วิิจััย เช่่น มีีลัักษณะเฉพาะของผู้้�เรีียนอย่่างไร เครื่่�องมืือเก็็บข้้อมููลเป็็นอย่่างไร หรืือวิิธีีการ
วิิเคราะห์์ของผู้้�วิิจััยเองที่่�แตกต่่างจากงานวิิจััยอื่่�น เพื่่�ออธิิบายว่่าทำำ�ไมผลที่่�ออกมาจึึงไม่่เหมืือนกัับ
งานวิิจััยอื่่�นทั้้�งที่่�เป็็นปััจจััยตััวเดีียวกััน
สำำ�หรัับปััจจััยในบทนี้้� มีี 9 ปััจจััย ได้้แก่่ สระ (Vowel Context) ระยะเวลาที่่�อาศััยอยู่่�ใน
ประเทศภาษาที่่�สอง (Length of Residence หรืือ LOR) เพศ (Sex) แรงจููงใจ (Motivation)
ปริิมาณคำำ�ศัพท์
ั ์ (Vocabulary Knowledge) การใช้้ภาษาที่่�สองในชีีวิิตประจำำ�วััน (L2 Exposure)
อายุุที่่�เริ่่�มอาศััยในประเทศภาษาที่่�สอง (Age of Arrival หรืือ AOA) ความบ่่อยของคำำ�  (Word
Frequency) และประสบการณ์์ในการเรีียนภาษา (Language Experience) แท้้จริิงแล้้วยัังมีีปััจจััย
อื่่�นอีีกมาก แต่่ปััจจััย 9 ประการที่่�ยกมาเป็็นปััจจััยที่่มีี� ผู้้�วิิจััยทางสััทวิิทยาภาษาที่่�สองศึึกษากัันอย่่าง
แพร่่หลายว่่ามีีผลต่่อการเรีียนรู้้�เสีียงอย่่างไร ซึ่่�งรายละเอีียดของแต่่ละปััจจััยมีีดัังนี้้�
สระ

ตามปกติิแล้้วการออกเสีียงแต่่ละเสีียงนั้้�น มัักได้้รัับอิิทธิิพลของเสีียงที่่�อยู่่�แวดล้้อม 
เพราะในการผลิิตเสีียงจะใช้้การเคลื่่�อนไหวของอวััยวะ และอวััยวะที่่�ใช้้ในการออกเสีียงของเรา
ก็็ มัั ก มีีการคงตัั ว ของการออกเสีียง ๆ หนึ่่� ง ในการออกเสีียงอีีกเสีียงหนึ่่� ง ที่่� อ ยู่่�ข้้ า งเคีียง
หรืือมีีการเตรีียมตัั ว ในการออกเสีียงที่่� อ ยู่่�ถัั ด ไปในขณะที่่� กำำ�ลัั ง ออกเสีียงก่่ อ นหน้้ า อยู่่�
ปรากฏการณ์์นี้้�เรีียกว่่า “Coarticulation effect” ตััวอย่่างเช่่น ในภาษาอัังกฤษเวลาออกเสีียง
/n/ เราจะเอาปลายลิ้้�นไปแตะที่่�ปุ่่�มเหงืือกหลัังฟัันบน แต่่เมื่่�อเสีียงนี้้�อยู่่�หน้้าเสีียง /θ/ เช่่น คำำ�ว่่า
‘tenth’ /tenθ/ เราจะเอาลิ้้�นไปแตะที่่�บริิเวณฟัันบนแทน ทั้้�งนี้้�เพราะเสีียง /θ/ ออกที่่�บริิเวณฟััน
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บทที่่� 5
วิิธีีวิิจััยทางสััทวิิทยาภาษาที่่ส� อง

บทที่่� 5
� อง
วิิธีีวิิจััยทางสััทวิิทยาภาษาที่่ส

บทที่่� 5 | วิิธีีวิิจััยทางสััทวิิทยาภาษาที่่�สอง

บทนำำ�

หลัั ง จากได้้ ก ล่่ า วในเรื่่� อ งของทฤษฎีี ที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งกัั บ การเรีียนภาษาที่่� ส องและปัั จ จัั ย
ที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งกัั บ การเรีียนรู้้�ดัั ง กล่่ า วแล้้ ว  ส่่ ว นสำำ�คัั ญ ต่่ อ ไปคืือวิิธีีวิิจัั ย ทางสัั ทวิิท ยาภาษาที่่� ส อง
เราจะมาเรีียนกัันว่่า นัักสััทวิิทยาภาษาที่่�สองใช้้วิิธีีการใด ในการพิิสููจน์์สมมุุติิฐานที่่�ทางทฤษฎีี
เสนอไว้้ หรืือมีีวิิธีีการใดที่่�จะนำำ�มาซึ่่�งผลที่่�จะบอกว่่า ปััจจััยที่่�ศึึกษาอยู่่�นั้้�นสนัับสนุุนหรืือคััดค้้าน
กัับงานวิิจััยหรืือทฤษฎีีที่เ่� กี่่ย� วข้้อง ดัังนั้้�นบทนี้้�จะกล่่าวถึึงรายละเอีียดเกี่่ย� วกัับวิิธีีวิิจััย ซึ่ง่� ประกอบไป
ด้้วย 3 ด้้านหลััก ได้้แก่่ วิิธีีวิิจััยด้้านการออกเสีียง วิิธีีวิิจััยด้้านการรัับรู้้�เสีียง และวิิธีีวิิจััยเชิิงพรรณา
ซึ่่�งวิิธีีวิิจััยด้้านการออกเสีียงนั้้�นจะกล่่าวถึึง 4 วิิธีีวิิจััยที่่�นัักสััทวิิทยาภาษาที่่�สองนิิยมนำำ�มาใช้้
เพื่่�อพิิสููจน์์ทฤษฎีีในบทที่่� 3 ได้้แก่่ วิิธีีวิิจััยการระบุุเสีียงโดยนัักสััทศาสตร์์ (Impressionistic Study)
วิิธีีวิิจััยการระบุุเสีียงโดยเจ้้าของภาษา (Sound Identification Study) วิิธีีวิิจััยการให้้คะแนนสำำ�เนีียง
ที่่อ� อก (Accent Rating Study) และวิิธีีวิิจััยการศึึกษาลัักษณะทางกลสััทศาสตร์์ (Acoustic Study)
โดยจาก 4 วิิธีีนี้้� วิิธีีวิิจััยการระบุุเสีียงโดยนัักสััทศาสตร์์เป็็นวิิธีีดั้้�งเดิิมใช้้กัันมานานตั้้�งแต่่สมััยที่่�งาน
ด้้านสััทวิิทยาภาษาที่่�สองเริ่่�มพััฒนาขึ้้�น
นอกจากนี้้�วิิธีีวิิจััยการระบุุเสีียงโดยนัักสััทศาสตร์์และวิิธีีวิิจััยการระบุุเสีียงโดยเจ้้าของ
ภาษาเป็็นวิิธีีที่่�ใช้้พิิสููจน์์ทฤษฎีีสมมุุติิฐานการวิิเคราะห์์ความขััดแย้้ง (Contrastive Analysis
Hypothesis หรืือ CAH) เนื่่�องจากทั้้�งสองวิิธีีนี้้�มีีเป้้าหมายเพื่่�อศึึกษาการออกเสีียงของผู้้�เรีียนว่่า
มีีความตรงต่่อเสีียงเป้้าหมายมากน้้อยเพีียงใด อนึ่่�งอีีกสองวิิธีีคืือวิิธีีวิิจััยการให้้คะแนนสำำ�เนีียงที่่อ� อก
และวิิธีีวิิจัั ย การศึึ ก ษาลัั ก ษณะทางกลสัั ท ศาสตร์์ นั้้� น จะใช้้ พิิสูู จ น์์ ท ฤษฎีี ก ารเรีียนรู้้� ภ าษาพูู ด
(Speech Learning Model หรืือ SLM) เนื่่�องจากสองวิิธีีนี้้�มีีเป้้าหมายเพื่่�อศึึกษาการออกเสีียงของ
ผู้้�เรีียนว่่ามีีความใกล้้กัับเสีียงที่่�ออกโดยเจ้้าของภาษามาน้้อยเพีียงใด
สำำ�หรัับวิิธีีวิิจััยด้้านการรัับรู้้�เสีียงนั้้�นจะกล่่าวถึึง 3 วิิธีีวิิจััยที่่�นัักสััทวิิทยาภาษาที่่�สองนิิยม
นำำ�มาใช้้พิิสูจู น์์ทฤษฎีี ซึ่ง่� ประกอบด้้วย 3 วิิธีี ได้้แก่่ วิิธีีวิิจัยั การกลืืนเสีียง (Perceptual Assimilation
Study) วิิธีีวิิจััยการระบุุเสีียงที่่�ได้้ยิิน (Sound Identification Study) และวิิธีีวิิจััยการแยกเสีียง
(Discrimination Study) ซี่่�งผลที่่�ได้้จากวิิธีีวิิจััยการกลืืนเสีียงนั้้�น จะใช้้ในการตั้้�งสมมุุติิฐานสำำ�หรัับ
วิิธีีวิิจััยการระบุุเสีียงที่่�ได้้ยิินและวิิธีีวิิจััยการแยกเสีียง ซึ่่�งวิิธีีการวิิจััยการระบุุเสีียงที่่�ได้้ยิินจะพิิสููจน์์
ทฤษฎีีการเรีียนรู้้�ภาษาพููด ในขณะที่่�วิิธีีการวิิจััยการแยกเสีียงจะใช้้พิิสููจน์์ทฤษฎีีการกลืืนเสีียง
เชิิงการรัับรู้้�ภาษาที่่�สอง (Perceptual Assimilation Model-L2 หรืือ PAM-L2) นอกจากวิิธีีวิิจััย
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การศึึกษาวิิธีีการวิิเคราะห์์ข้อ้ มููลเป็็นสิ่่ง� จำำ�เป็็นสำำ�หรัับนัักวิิจััย เพราะเป็็นวิิธีีการเพื่่อ� ให้้ได้้
มาซึ่่� ง ข้้ อ ค้้ น พบ ซึ่่� ง จะนำำ� ไปสู่่�การตอบคำำ�ถ ามวิิจัั ย ในบทนี้้� จ ะอธิิ บ ายถึึ ง การวิิเคราะห์์ ข้้ อ มูู ล
เชิิงปริิมาณ โดยสถิิติิที่่นั� ักสััทศาสตร์์นิิยมใช้้ในการวิิเคราะห์์ข้้อมููลเชิิงปริิมาณแบ่่งออกเป็็น 2 ชนิิด
คืือ สถิิติิเชิิงพรรณนาและสถิิติิเชิิงอนุุมาน สถิิติิเชิิงพรรณาจะใช้้อธิบิ ายข้้อมููลที่่�มีีอยู่่� แต่่ไม่่สามารถ
อ้้างอิิงผลไปยัังประชากรกลุ่่�มใหญ่่ได้้ สถิิติิเชิิงอนุุมานเป็็นสถิิติิที่่�สามารถนำำ�ผลไปคาดการณ์์
หรืืออ้้ า งอิิงยัั ง กลุ่่�มประชากรกลุ่่�มใหญ่่ ไ ด้้  ดัั ง นั้้� น จึึ ง มัั ก เป็็ น สถิิติิหลัั ก ในการค้้ น หา อธิิ บ าย
และคาดการณ์์การเรีียนรู้้�เสีียงในภาษาที่่�สอง อย่่างไรก็็ตามนัักสััทวิิทยาภาษาที่่�สองควรเข้้าใจ
และสามารถใช้้สถิิติิทั้้�งสองประเภทได้้
ในการศึึกษาสถิิติิเชิิงปริิมาณนั้้�นเป็็นเรื่่�องที่่�มีีความซัับซ้้อนและประกอบด้้วยศััพท์์เฉพาะ
ทางสถิิติิ  แต่่ เ นื่่� องจากในบทนี้้� จ ะเป็็ นการปูู พื้้� นฐานสถิิติิที่่� นัั ก สัั ทวิิท ยาภาษาที่่� ส องควรทราบ
การอธิิบายเรื่่�องการวิิเคราะห์์ข้้อมููลเชิิงปริิมาณจะเป็็นการอธิบิ ายโดยใช้้ภาษาอย่่างง่่าย เพื่่�อให้้เกิิด
ความเข้้าใจในเบื้้�องต้้นและนำำ�ไปต่่อยอดได้้ เราสามารถนำำ�เอาโปรแกรมคอมพิิวเตอร์์มาช่่วย
ในการวิิเคราะห์์ทางสถิิติิได้้ โดยโปรแกรมที่่นิิ� ยมใช้้ในการวิิเคราะห์์ข้อ้ มููลเชิิงปริิมาณนั้้�น จะแบ่่งเป็็น
โปรแกรมที่่�ใช้้เพื่่�อการวิิเคราะห์์สถิิติิเชิิงพรรณนา ซึ่่�งในหนัังสืือนี้้� จะใช้้โปรแกรม Microsoft Excel
และโปรแกรมที่่�ใช้้เพื่่�อการวิิเคราะห์์สถิิติิเชิิงอนุุมาน ซึ่่�งในหนัังสืือนี้้�จะใช้้โปรแกรม  R หรืือ
โปรแกรม  RStudio โดยโปรแกรม  RStudio จะใช้้ง่่ายกว่่าโปรแกรม  R เนื่่�องจากมีีรููปแบบ
การใช้้งานที่่�ชััดเจนกว่่า แต่่ในส่่วนการเรีียกแพ็็กเกจหรืือการใช้้สููตรคำำ�นวณของสองโปรแกรมนี้้�นั้้�น
จะเหมืือนกััน
ก่่ อ นการวิิเคราะห์์ ข้้ อ มูู ล นั้้� น ผู้้�วิิจัั ย ควรนำำ�ข้้ อ มูู ล เชิิงปริิมาณซึ่่� ง เป็็ น ข้้ อ มูู ล ตัั ว เลข
ใส่่ในโปรแกรม  Excel เสีียก่่อน โดยใส่่ตามแนวนอน (Row) นั่่�นคืือ 1 แถวแนวนอนแทน
การออกเสีียง 1 ครั้้�งหรืือการให้้ฟััง 1 ครั้้�ง และแนวตั้้�งจะเป็็นข้้อมููลอื่่�นเกี่่�ยวกัับเสีียงหรืือผู้้�ออกเสีียง
ดัังรููป 59 ซึ่ง่� เป็็นการกรอกข้้อมููลจากการทดสอบการฟััง โดยแถวแนวนอนคืือการฟัังเสีียงแต่่ละครั้้ง�
ส่่วนแถวแนวตั้้�งจะบอกข้้อมููลอื่่�น ๆ ที่่�เกี่่�ยวกัับการฟัังเสีียง เช่่น แถว B จะเป็็นไฟล์์เสีียงที่่�ให้้ฟััง
แถว C เป็็นรหััสหมายเลขผู้้�พููดและภาษาของผู้้�พููด แถว F เป็็นเสีียงเป้้าหมาย แถว I เป็็นบริิบทสระ
เป็็นต้้น
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การทำำ�งานวิิจััยนั้้�น เป็็นเรื่่�องการค้้นหาความจริิงเพื่่�อตอบคำำ�ถามการวิิจััย จึึงต้้องทำำ�ให้้
เป็็นเรื่่�องราว ซึ่่�งการนำำ�เสนอเรื่่�องราวนั้้�น เป็็นทั้้�งศาสตร์์และศิิลป์์ กล่่าวคืือ เป็็นสิ่่�งที่่�มีีหลัักการ
สามารถเรีียนรู้้�ได้้ แต่่ในขณะเดีียวกััน ก็็ขึ้้น� กัับวิิจารณญาณของผู้้�วิิจัยั เองด้้วย หลัังจากที่่เ� ข้้าใจทฤษฎีี
และปััจจััยที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการเรีียนเสีียงในภาษาที่่�สอง ได้้ลงมืือเก็็บข้้อมููล ได้้วิิเคราะห์์ข้้อมููลไปแล้้ว
เราก็็มาถึึงอีีกส่่วนหนึ่่�งที่่�สำำ�คััญในการทำำ�งานวิิจััย นั่่�นคืือ การรายงานผลข้้อมููล ดัังนั้้�น ในบทนี้้�
จะกล่่าวถึึง 3 ประเด็็นใหญ่่ ได้้แก่่ การเลืือกแผนภููมิิ การใช้้ตาราง และการเขีียนรายงานผล
ในการเลืือกแผนภููมิิและตารางให้้เหมาะสมนั้้�น ผู้้�วิิจัยั ควรพิิจารณาว่่า แผนภููมิิหรืือตาราง
แบบใดที่่จ� ะทำำ�ให้้ผู้้�อ่า่ นเข้้าใจข้้อมููลของงานวิิจััยนี้้�ได้้ดีีที่่สุ� ดุ หรืือแผนภููมิิหรืือตารางแบบใดที่่ส� ะท้้อน
ลัั ก ษณะเด่่ น ของข้้ อ มูู ล ของงานวิิจัั ย นั้้� น บางครั้้� ง แผนภูู มิิ หรืือตารางอาจไม่่ ไ ด้้ แ สดงข้้ อ มูู ล
อย่่างละเอีียด แต่่แสดงลัักษณะเด่่นของข้้อมููลที่่สำ� ำ�คััญต่่อผู้้�อ่่าน ในการเลืือกแผนภููมิิหรืือตารางนั้้�น
ควรพิิจารณาถึึงความเหมาะสมของงานวิิจััยโดยรวม ว่่าเนื้้�อหาหรืือวััตถุุประสงค์์ของงานวิิจััยนั้้�น
คืืออะไร ซึ่�ง่ แผนภููมิิและตารางจะเป็็นส่่วนหนึ่่�งของการเขีียนรายงานผลนั่่�นเอง
การเลืือกแผนภููมิิ

ตามปกติิ แผนภููมิิมีีความหมายกว้้าง โดยหมายถึึง การแสดงความสััมพัันธ์์ของเรื่่�องราว
ที่่�เกิิดขึ้้�น โดยใช้้เส้้น ตััวอัักษร ภาพลายเส้้น หรืือภาพโครงร่่างในการอธิิบายความสััมพัันธ์์
เพื่่�อให้้เข้้าใจง่่าย อย่่างไรก็็ตาม คำำ�ว่่า “แผนภููมิิ” ในหััวข้้อนี้้� หมายถึึง การแสดงข้้อมููลในรููป
ของกราฟ เพื่่�อประกอบคำำ�อธิิบายในงานวิิจััยของสััทวิิทยาภาษาที่่�สอง แผนภููมิิในรููปของกราฟนั้้�น
จะมีีหลายแบบ เช่่น แผนภููมิิคอลััมน์์ แผนภููมิิแท่่ง แผนภููมิิเส้้น แผนภููมิิวงกลม  ในการเลืือกใช้้
แผนภููมิินั้้น� ควรพิิจารณาว่่าแผนภููมิิแบบใด จะแสดงข้้อมููลที่่ผู้� ้�วิิจัยั ต้้องการให้้ผู้้�อ่า่ นเห็็นได้้เหมาะสม
ที่่�สุุด บางแผนภููมิิอาจดููสวยงาม แต่่อาจไม่่เหมาะกัับประเภทของข้้อมููลที่่�ผู้้�วิิจััยมีีอยู่่�  
สำำ�หรัับแผนภููมิิที่่�นิิยมใช้้ในงานสััทวิิทยาภาษาที่่�สองนั้้�น ประกอบด้้วย 4 ประเภท ได้้แก่่
แผนภููมิิคอลััมน์์ แผนภููมิิเส้้น แผนภููมิิกระจาย และแผนภููมิิกล่่อง ในการทำำ�แผนภููมิิเหล่่านี้้�
ควรมีีชื่่�อของแนวตั้้�งและแนวนอนไว้้ในแผนภููมิิด้้วย หากเป็็นแผนภููมิิที่่�ใช้้แบ่่งประเภทข้้อมููล
ก็็ควรมีีคำำ�แสดงชื่่�อของข้้อมููลที่่�แสดงด้้วย นอกจากนี้้� หากเป็็นไปได้้ อาจเพิ่่มตั
� ัวเลขกำำ�กัับข้้อมููลนั้้�น  
เพื่่อ� ให้้ผู้้�อ่า่ นเปรีียบเทีียบข้้อมููลได้้ เพราะในบางครั้้ง�  ตำำ�แหน่่งของข้้อมููลต่่างประเภทกัันอาจอยู่่�ใกล้้
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ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ : จากแนวคิด
ทฤษฎีสู่การปฎิบัติ

เทคนิคการสรุปความ
ผู้แต่ง ผศ. วรารัชต์ มหามนตรี

ผู้แต่ง: ผศ. ดร.ชำ�นาญ ปาณาวงษ์

งานวิิจััยมีีหลายประเภท แต่่ละประเภท
มีีขั้้� น ตอน กระบวนการและการให้้ คำำ�ต อบที่่�
แตกต่่างกััน งานวิิจััยที่่�เป็็นเชิิงคุุณภาพ ก็็เป็็น
ประเภทหนึ่่�ง ที่่�มีีขั้้�นตอน กระบวนการ และการ
ให้้ คำำ�ต อบที่่� นำำ� ไปใช้้ ป ระโยชน์์ ไ ด้้ ใ นรูู ป แบบ
ของการอธิบิ าย ให้้รู้้�ถึงึ ภููมิิหลัังที่่ม� า สภาพปััจจุุบันั
และอนาคต  ได้้ เ ป็็ น อย่่ า งดีี  หนัั ง สืือเล่่ มนี้้�
ได้้กล่่าวถึึง ขั้้�นตอน กระบวนการในการได้้มา
ซึ่่�งคำำ�ตอบของงานวิิจััย เชิิงคุุณภาพอย่่างละเอีียด
ตามประสบการณ์์ที่่�ผู้้�เขีียนได้้รวบรวมมา

หนัังสืือเทคนิิคการสรุุปความเล่่มนี้้�มีีเนื้้�อหาครอบคลุุมวิิธีีการ
สรุุปความงานเขีียนประเภทต่่าง ๆ ที่่�พบเห็็นได้้จากสื่่�อในชีีวิิตประจำำ�วััน
อาทิิ สารคดีี บัันเทิิงคดีี บทวิิเคราะห์์ บทวิิจารณ์์ บทสััมภาษณ์์ โดยนำำ�วิิธีี
การจดบัันทึึกแบบ Cornell Notes ของ Dr. Walter Pauk มาประยุุกต์์
ใช้้ในการเขีียนเรีียบเรีียงเนื้้�อความสรุุป อีีกทั้้�งยัังมีีการสรุุปความในการ
เขีียนผลงานวิิจััยเพื่่�อให้้ความรู้้�เบื้้�องต้้นเกี่่�ยวกัับการเขีียนผลงานวิิจััยบาง
องค์์ประกอบ และเพื่่�อป้้องกัันการลัักลอกและละเมิิดลิิขสิิทธิ์์�ผลงาน
วรรณกรรมพร้้อมตััวอย่่างประกอบอย่่างชััดเจนในแต่่ละบท เพื่่อ� ให้้ผู้้�อ่า่ น
สามารถศึึกษาเรีียนรู้้�ได้้ด้ว้ ยตนเอง จึึงเป็็นประโยชน์์ต่อ่ นัักเรีียน นัักศึึกษา
ครูู อาจารย์์ นัักวิิชาการ และผู้้�สนใจในทุุกสาขาอาชีีพ

การวิเคราะห์พฤติกรรมการเรียนการสอน
ผู้แต่ง: รศ. ดร.ทิพรัตน์ สิทธิวงศ์
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การวิิเคราะห์์พฤติิกรรมการเรีียนการสอน จะมีีคุุณค่่าต่่อครููและนัักศึึกษาครููที่่�ประสงค์์จะพััฒนา
ประสิิทธิภิ าพของการสอนให้้ดีีขึ้้น� หากครููหรืือนัักศึึกษาครููนำำ�วิิธีีการนี้้�มาใช้้กับั การสอนของตนเอง
จะสามารถทราบพฤติิกรรมและวิิเคราะห์์พฤติิกรรมการสอนที่่�ส่่งผลต่่อการรัับรู้้�และเรีียนรู้้�
ของผู้้�เรีียนได้้ การวิิเคราะห์์พฤติิกรรมการเรีียนการสอนจึึงเปรีียบเสมืือนกระจกเงาส่่องดููตนเอง
เพื่่�อใช้้ปรับั ปรุุงและพััฒนาการเรีียนการสอน หนัังสืือเล่่มนี้้จ� ะเป็็นประโยชน์์ทั้้ง� ครููและนัักศึึกษาครูู
รวมทั้้� ง ผู้้� ที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งในการจัั ด ประสบการณ์์ วิิช าชีีพทางการศึึ ก ษาในเชิิงประเมิินผลการฝึึ ก
ประสบการณ์์ วิิช าชีีพครูู เป็็ น เครื่่� อ งมืือในการวิิจัั ย ที่่� ก่่ อ ให้้ เ กิิดระบบและแนวความคิิดใหม่่
ให้้มีีประสิิทธิิภาพและการยอมรัับที่่�กว้้างขวางยิ่่�งขึ้้�น

สำนักพิมพ์

มหาวิทยาลัยนเรศวร
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