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คำำ�นำำ�

	 การสอนการฟัังและพููดภาษาท่ี่�สองเป็็นส่�งท่ี่�ท้ี่าที่ายสำาหรับผูู้้สอนภาษาต่่างป็ระเที่ศ	

เน่�องจากภาษาท่ี่�สองมัักม่ัระบบเส่ยงและหน่วยเส่ยงท่ี่�แต่กต่่างจากภาษาแมั่ของผูู้้เร่ยน	 บ่อยครั�ง 

ท่ี่�จำาเป็็นต้่องใช้้ความัรู้เร่�องอวัยวะในการออกเส่ยงมัาช่้วยในการอธิ่บายการออกเส่ยงและการรับรู้

เส่ยงในภาษาท่ี่�สองด้วย	ในเร่�องของการฟัังและการพููดภาษาท่ี่�สองนั�น	ม่ัได้จำากัดแต่่เพู่ยงการเร่ยน

การสอนเท่ี่านั�น	แต่่ยังรวมัไป็ถึึงการว่จัย	ซึึ่�งแม้ัว่าในปั็จจุบัน	จะม่ัหนังส่อด้านสัที่ว่ที่ยาภาษาท่ี่�สอง

ออกมัามัากมัาย	 แต่่ก็ยังขาดหนังส่อท่ี่�รวมัเอาที่ฤษฎี่ภาษาท่ี่�สองและว่ธ่ิการในการที่ำาว่จัยในการ

ที่ำางานว่จัยด้านสัที่ว่ที่ยาภาษาท่ี่�สองน่�เข้าไว้ด้วยกัน	 โดยม่ักลุ่มัเป้็าหมัายเป็็นกลุ่มัผูู้้อ่านคนไที่ย 

นักว่จัยช้าวไที่ย	และผูู้้สอนช้าวไที่ย	

	 หนังส่อเล่มัน่�	 เป็็นหนังส่อเล่มัแรกท่ี่�ม่ัเน่�อหาเพู่�อการที่ำาว่จัยด้านสัที่ว่ที่ยาภาษาท่ี่�สอง 

โดยเร่�มัจากบที่ท่ี่�	 1	 ท่ี่�กล่าวถึึงความัรู้ที่างสัที่ศาสต่ร์เบ่�องต้่น	 เพู่�อให้ผูู้้อ่านเข้าใจว่า	 ในการศึกษา 

ด้านเส่ยงในภาษาพููดนั�น	จะต้่องที่ราบถึึงส่�งใดบ้าง	และม่ัส่�งใดท่ี่�ควรต่อ้งยดึถ่ึอเม่ั�ออธ่ิบายเร่�องเส่ยง

โดยจะกล่าวอ่งกับสัที่อักษรเป็็นส่วนใหญ่่	 เน่�องจากในการเป็ร่ยบเท่ี่ยบความัเหม่ัอนและความัต่่าง

ระหว่างภาษาท่ี่�หนึ�งและภาษาท่ี่�สองนั�น	นักสัที่ว่ที่ยาภาษาท่ี่�สองมัักใช้้สทัี่อักษรท่ี่�ใช้้ในการแที่นเส่ยง

ในแต่่ละภาษาเป็็นองค์ป็ระกอบสำาคัญ่ในการเป็ร่ยบเท่ี่ยบ	จากนั�น	ในบที่ท่ี่�	2	จะเป็็นเร่�องสัที่ว่ที่ยา

ภาษาท่ี่�สอง	 ซึึ่�งเป็็นพู่�นฐานว่จัยท่ี่�เก่�ยวข้องกับภาษาท่ี่�สอง	 โดยม่ัเร่�องของแนวค่ดเร่�องการว่จัย 

งานว่จัยด้านสัที่ว่ที่ยาภาษาท่ี่�สอง	 การตั่�งวัต่ถุึป็ระสงค์ของการว่จัย	 การตั่�งคำาถึามัว่จัย	 การตั่�ง

สมัมุัต่่ฐาน	การเต่ร่ยมัคำาสำาหรับให้ออกเส่ยง	การบันทึี่กเส่ยง	การเต่ร่ยมัเส่ยงสำาหรับให้ฟััง	และการ

หากลุ่มัตั่วอย่าง	ซึึ่�งในบที่น่�	จะที่ำาให้ผูู้้อ่านเข้าใจในธิรรมัช้าต่่และลักษณะของงานว่จัยที่างสัที่ว่ที่ยา

ภาษาท่ี่�สอง

	 ในบที่ท่ี่�	3	เป็็นเร่�องที่ฤษฎ่ีท่ี่�เก่�ยวข้องกับสัที่ว่ที่ยาภาษาท่ี่�สอง	ซึึ่�งเป็็นที่ฤษฎ่ีท่ี่�น่ยมันำามัา

ใช้้ในการตั่�งสมัมุัต่่ฐานงานว่จัยและอธ่ิบายผู้ลการว่จัยท่ี่�เก่ดขึ�นในการเร่ยนรู้เส่ยงในภาษาท่ี่�สอง 

ซึึ่�งป็ระกอบด้วย	5	ที่ฤษฎ่ีหลัก	แต่่ละที่ฤษฎ่ีจะม่ัวัต่ถุึป็ระสงค์และลักษณะการตั่�งสมัมุัต่่ฐานในการ

เร่ยนรู้เส่ยงในภาษาท่ี่�สองท่ี่�ม่ัลักษณะท่ี่�แต่กต่่างกันไป็	 บางที่ฤษฎ่ีจะเน้นเร่�องการเร่ยนรู้เส่ยง 

โดยทัี่�วไป็	บางที่ฤษฎ่ีจะเน้นเร่�องการรับรู้เส่ยงโดยเฉพูาะ	ต่่อมัา	ในบที่ท่ี่�	4	เป็็นเร่�องปั็จจัยท่ี่�เก่�ยวข้อง

กับการเร่ยนรู้เส่ยงในภาษาท่ี่�สอง	 ซึึ่�งที่ำาให้เก่ดความัหลากหลายในการออกเส่ยงและการรับรู้เส่ยง	

ซึึ่�งเป็็นส่�งสำาคัญ่สำาหรับนักว่จัยที่างสัที่ว่ที่ยาภาษาท่ี่�สองเน่�องจากสามัารถึนำาไป็อธ่ิบายการเร่ยนรู้

เส่ยงได้	และยังที่ำาให้งานว่จัยที่างสัที่ว่ที่ยาภาษาท่ี่�สองไม่ัม่ัที่างจบส่�น	เพูราะนักว่จัยสามัารถึศึกษา



ปั็จจัยหลายปั็จจัยสลับสับเป็ล่�ยนกันไป็	 ในบที่ท่ี่�	 5	 เป็็นเร่�องว่ธ่ิว่จัยที่างสัที่ว่ที่ยาภาษาท่ี่�สอง 

ซึึ่�งแบ่งเป็็นว่ธ่ิว่จัยด้านการออกเส่ยง	 ว่ธ่ิว่จัยด้านการรับรู้เส่ยง	 และว่ธ่ิว่จัยเช่้งพูรรรณา	 ซึึ่�งสองว่ธ่ิ

แรกมัักเป็็นหลักในการศึกษาการเร่ยนรู้เส่ยงในภาษาท่ี่�สอง	 ในขณะท่ี่�ว่ธ่ิว่จัยท่ี่�สามัเป็็นว่ธ่ิการ 

ท่ี่�นักสัที่ว่ที่ยาภาษาท่ี่�สองใช้้ป็ระกอบการศึกษาในการว่จัยสองว่ธ่ิแรก	ที่ำาให้ได้ข้อมูัลเช่้งลึก	

	 ในบที่ท่ี่�	 6	 นั�น	 เป็็นเร่�องการว่เคราะห์ข้อมูัลเช่้งป็ร่มัาณ	 ซึึ่�งเก่�ยวข้องกับสถ่ึต่่ท่ี่�น่ยมัใช้้ 

ในงานว่จัยสัที่ว่ที่ยาภาษาท่ี่�สอง	 โดยป็ระกอบด้วยสถ่ึต่่เช่้งพูรรณาและเช่้งอนุมัาน	 ซึึ่�งผูู้้เข่ยน 

ได้นำาโป็รแกรมัไมัโครซึ่อฟัท์ี่เอ็กเซึ่ล	(Microsoft	Excel)	และโป็รแกรมัอาร์สตู่ด่โอ	(RStudio)	หร่อ

โป็รแกรมัอาร์	 (R)	 ซึึ่�งผูู้้เข่ยนได้ใช้้ในงานว่จัยของต่นเองมัาเป็็นหลักในการอธ่ิบาย	 โดยพูยายามัใช้้

ภาษาท่ี่�เข้าใจง่าย	 เพู่�อให้ผูู้้อ่านม่ัพู่�นฐานท่ี่�ด่ในการเข้าใจสถ่ึต่่ขั�นสูงต่่อไป็	 และบที่ท่ี่�	 7	 เป็็นเร่�อง 

การรายงานผู้ลข้อมูัล	ซึึ่�งป็ระกอบด้วยการเล่อกแผู้นภาพูให้เหมัาะสมักับข้อมูัลงานว่จัย	การใช้้ต่าราง

และการเข่ยนรายงานการว่จยั	ซึึ่�งในหัวข้อสุดท้ี่ายน่�	จะเป็็นป็ระโยช้น์กับผูู้้อ่านในแง่ท่ี่�ผูู้้อ่านจะที่ราบ

องค์ป็ระกอบโดยรวมัของการเข่ยนงานว่จัย	 ซึึ่�งแต่่ละองค์ป็ระกอบจะม่ัวัต่ถุึป็ระสงค์ท่ี่�แต่กต่่าง 

กันไป็ผูู้้เข่ยนได้เข่ยนหนังส่อเล่มัน่�ขึ�นมัาจากการรวบรวมัความัรู้ในหนังส่อ	 อ่นเที่อร์เน็ต่	 และจาก

ป็ระสบการณ์การที่ำาว่จัยด้านสัที่ว่ที่ยาภาษาท่ี่�สองของผูู้้เข่ยนเอง	 ซึึ่�งหวังเป็็นอย่างย่�งว่า	 เม่ั�ออ่าน 

จบแล้ว	จะที่ำาให้ผูู้้อ่านท่ี่�สนใจในการที่ำาว่จัยด้านสัที่ว่ที่ยาภาษาท่ี่�สองม่ัความัรู้ความัเข้าใจในการที่ำา

ว่จัยเร่�องน่�มัากขึ�น	

	 หากหนังส่อเล่มัน่�จะม่ัคุณอยู่บ้าง	 ข้าพูเจ้าขอขอบคุณครอบครัวก่ต่่กานันท์ี่ท่ี่�สนับสนุน 

การเข่ยนหนังส่อ	ให้เวลาและพู่�นท่ี่�กับข้าพูเจ้า	ขอขอบคุณคณาจารย์ทัี่�งจากป็ระเที่ศไที่ยและป็ระเที่ศ

อังกฤษท่ี่�ป็ระส่ที่ธ่ิ�ป็ระสาที่ความัรู้ให้	และขอขอบคุณนายอน่วัช้	ทัี่�งวงศ์สกุล	สำาหรับภาพูป็ระกอบ

ในหนังส่อน่�	ทัี่�งน่�	หากม่ัข้อผู่้ดพูลาดป็ระการใด	ข้าพูเจ้าขอน้อมัรับไว้แต่่เพู่ยงผูู้้เด่ยว

พัูที่ธิช้นก	ก่ต่่กานันท์ี่ 

คณะมันุษยศาสต่ร์	มัหาว่ที่ยาลัยนเรศวร
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2 สััทวิิทยาภาษาท่�สัอง / L2 phonology

บทท่� 1 | ความรู้้�ทางสััทศาสัตร์ู้เบ้ื้�องต�น

บทนำำ�
	 ก่อนจะกล่าวถึึงสัที่ศาสต่ร์ นั�น	เราต้่องที่ำาความัเข้าใจถึึงคำาว่า	“สัที่ว่ที่ยา ”	(Phonology)	

ก่อน	 สัที่ว่ที่ยาหมัายถึึงการศึกษาระบบเส่ยงในภาษาพููด	 การศึกษาระบบเส่ยงค่อการศึกษา 

เพู่�อที่ำาความัเข้าใจในเร่�องหน่วยเส่ยงใหญ่่ 	 ซึึ่�งหมัายถึึงเส่ยงท่ี่�ที่ำาให้เก่ดความัแต่กต่่างในด้าน 

ความัหมัาย	นักสัที่ว่ที่ยา	(Phonologist)	จะสนใจศึกษาระบบเส่ยงในแง่ของจำานวนของหน่วยเส่ยง

ใหญ่่	 เช่้น	ในภาษานั�นม่ัก่�หน่วยเส่ยงใหญ่่	 ม่ัเส่ยงใดบ้างท่ี่�เก่ดได้ในต่ำาแหน่งต้่นคำา	 (“initial”	หร่อ	

“beginning”)	ม่ัเส่ยงใดบ้างท่ี่�เก่ดในต่ำาแหน่งท้ี่ายคำา	(“final”)	กฎีของเส่ยงในภาษา	เช่้น	หากเส่ยง

หนึ�งต่ามัหลังเส่ยงอ่กเส่ยงหนึ�งในบร่บที่หนึ�งจะที่ำาให้กลายเป็็นอ่กเส่ยงหนึ�ง	 เป็็นต้่น	 นอกจากน่� 

นักสัที่ว่ที่ยายังเป็ร่ยบเท่ี่ยบระบบเส่ยงในภาษาและใช้้ที่ฤษฎ่ีมัาอธ่ิบายการเก่ดขึ�นของระบบเส่ยง

อ่กด้วย

	 เร่�องของสัที่ว่ที่ยาเก่�ยวข้องกับสัที่ศาสต่ร์	(Phonetics)	โดยสัที่ศาสต่ร์เป็็นการศึกษาเส่ยง

ใน	3	ด้าน	ได้แก่	 ด้านอวัยวะท่ี่�ใช้้ในการออกเส่ยง 	 (Articulatory	phonetics)	 ด้านการรับรู้เส่ยง  

(Auditory	phonetics)	และด้านคุณสมับัต่่ที่างกลศาสต่ร์ 	(Acoustic	phonetics)	โดยความัหมัาย

ของแต่่ละด้าน	ม่ัดังน่�	

	1.		ด้านของอวัยวะท่ี่�ใช้้ในการออกเส่ยง	 เป็็นการศึกษาเส่ยงในภาษาพููดจากการ

เคล่�อนไหวของอวัยวะท่ี่�ม่ัผู้ลกระที่บกับการออกเส่ยง	 เช่้น	 เส่ยง	 /f/	 จะเก่ดจากการเปิ็ดของ 

เส้นเส่ยงในกล่องเส่ยงบร่เวณลำาคอ	 ซึึ่�งที่ำาให้ลมัท่ี่�ผู้ล่ต่จากป็อดผู่้านออกได้สะดวก	 ลมัน่�ไหลผู่้าน 

ร่มัฝีีป็ากล่างซึึ่�งยกต่ัวเข้าหาฟัันบน	 ด้วยความัแคบของช้่องระหว่างร่มัฝีีป็ากล่างและฟัันบนที่ำาให้ 

เก่ดเส่ยงเส่ยดแที่รกจึงกลายเป็็นเส่ยงน่�	 นักสัที่ศาสต่ร์	 (Phonetician)	อาจใช้้เคร่�องม่ัออ่�นมัาช่้วย

ในการศกึษาอวัยวะท่ี่�ใช้้ในการออกเส่ยง	เช่้น	การต่รวจคล่�นแม่ัเหล็กไฟัฟ้ัา	(Magnetic	Resonance	

Imaging	 หร่อ	MRI)	 หร่อการต่รวจคล่�นเส่ยงความัถ่ึ�สูง	 (Ultrasound)	 ท่ี่�เป็็นเคร่�องม่ัอท่ี่�แพูที่ย์ 

ใช้้ต่รวจการเคล่�อนไหวของเด็กในครรภ์มัาใช้้ดูการขยับของล่�นได้	

	2.		ด้านการรับรู้เส่ยง	เป็็นการศึกษาเส่ยงในภาษาพููดผู่้านผูู้้ฟััง	เช่้น	เส่ยง	“r”	ในภาษา

อังกฤษแบบอังกฤษ	 (British	 English)	 เป็็นเส่ยง	 /ɹ/	 เก่ดจากลมัท่ี่�ออกผู่้านป็ลายล่�นท่ี่�ยกขึ�นมัา 

ในท่ี่ศที่างของปุ็�มัเหง่อกหลังฟัันบน	แต่่เม่ั�อช้าวอังกฤษฟัังช้าวอเมัร่กันออกเส่ยง	“r”	แบบอเมัร่กัน

ท่ี่�เป็็นเส่ยง	 /ɻ/	 ซึึ่�งเป็็นเส่ยงท่ี่�เก่ดจากป็ลายล่�นยกขึ�นและม้ัวนไป็ข้างหลังแล้ว	 ช้าวอังกฤษจะจับคู่

เส่ยงน่�เข้ากับเส่ยง	 /ɹ/	 ในภาษาตั่วเองได้	 ที่ำาให้ช้าวอังกฤษและช้าวอเมัร่กันส่�อสารกันได้เข้าใจ 
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บทนำำ�
	 หากจะกล่าวถึึงป็ระเภที่ของภาษาพููดนั�น	 จะแบ่งได้เป็็น	 2	 ป็ระเภที่ใหญ่่	 ได้แก่	 ภาษา 

ท่ี่�หนึ�ง 	(L1	หร่อ	First	Language)	และภาษาท่ี่�สอง 	(L2	หร่อ	Second	Language)	ภาษาท่ี่�หนึ�ง	

หมัายถึึง	ภาษาท่ี่�พููดก่อนภาษาอ่�น	 ส่วนภาษาท่ี่�สอง	หมัายถึึง	ภาษาท่ี่�พููดหลังจากผูู้้เร่ยนได้เร่ยนรู้

ภาษาหนึ�งไป็แล้ว	ซึึ่�งคำาว่า	“ภาษาท่ี่�สอง”	นั�น	จะต่่ความัไดเ้ป็็นสองกรณ่	กรณ่แรกจะหมัายถึึงภาษา

ท่ี่�เร่ยนเป็็นลำาดับท่ี่�สองต่่อจากภาษาแรกเที่่านั�น	 และภาษาท่ี่�เร่ยนต่่อจากภาษาท่ี่�สองจะเร่ยกว่า 

“ภาษาท่ี่�สามั”	และภาษาท่ี่�เร่ยนลำาดับถัึดไป็	ก็จะเร่ยกด้วยลำาดับถัึดไป็	ในกรณ่น่�จำานวนของภาษา

ท่ี่�สองจะม่ัได้ภาษาเด่ยว	 ค่อ	 ภาษาท่ี่�เร่ยนเป็็นลำาดับท่ี่�สองกรณ่ท่ี่�สองจะหมัายถึึงภาษาท่ี่�เร่ยน 

เป็็นลำาดับท่ี่�สองและลำาดับถัึดมัา	ซึึ่�งในกรณ่ท่ี่�สองน่�	จำานวนของภาษาท่ี่�สองอาจม่ัหลายภาษาก็ได้	

	 เช่้น	เด็กคนหนึ�งพููดภาษาไที่ยกับพู่อแม่ัตั่�งแต่่แรกเก่ด	ต่่อมัาเม่ั�ออายุ	2	ขวบ	ได้ม่ัพู่�เล่�ยง

เป็็นช้าวพูม่ัา	ซึึ่�งพู่�เล่�ยงได้พููดภาษาพูม่ัาสลับกับภาษาไที่ยกับเด็กคนน่�	จากนั�น	ได้เข้าเร่ยนในโรงเร่ยน

ท่ี่�ป็ระเที่ศไที่ย	 เม่ั�ออายุ	 3	 ขวบได้เร่�มัเร่ยนภาษาอังกฤษ	 ในบร่บที่น่�ภาษาท่ี่�หนึ�งของเขา	 ค่อ 

ภาษาไที่ย	ส่วนภาษาท่ี่�สองนั�น	หากต่่ความัว่าเป็็นความัหมัายในกรณ่แรก	ภาษาท่ี่�สองจะเป็็นภาษา

พูม่ัา	 และภาษาอังกฤษเป็็นภาษาท่ี่�สามั	 หากต่่ความัว่าเป็็นความัหมัายในกรณ่ท่ี่�สอง	 ภาษาท่ี่�สอง 

จะเป็็นภาษาพูม่ัาและภาษาอังกฤษ	เป็็นต้่น	

	 ในการศึกษาภาษาท่ี่�สองนั�น	 เราจำาเป็็นต้่องที่ราบพู่�นฐานของสัที่ว่ที่ยาภาษาท่ี่�สอง 

เส่ยก่อน	ดังนั�น	ในบที่น่�จะเร่ยนเก่�ยวกับความัหมัายของสัที่ว่ที่ยาภาษาท่ี่�สอง	งานว่จัยด้านสัที่ว่ที่ยา

ภาษาท่ี่�สอง	การตั่�งวัต่ถุึป็ระสงค์งานว่จัย	คำาถึามังานว่จัย	การตั่�งสมัมุัต่่ฐาน	การเต่ร่ยมัคำาสำาหรับ

แบบที่ดสอบการออกเส่ยง	การบันทึี่กเส่ยง	การเต่ร่ยมัเส่ยงสำาหรับให้ฟััง	และการหากลุ่มัตั่วอย่าง	

ซึึ่�งเน่�อหาทัี่�งหมัดน่�จะเป็็นพู่�นฐานท่ี่�ด่ในการอ่านบที่ต่่อ	ๆ	ไป็

สัีทวิัทย�ภ�ษ�ท่�สีอง
	 สำาหรับ	 “สัที่ว่ที่ยาภาษาท่ี่�สอง”	 นั�น	 เป็็นสาขาย่อยของสาขาการเร่ยนรู้ภาษาท่ี่�สอง  

(Second	 Language	 Acquisition	หร่อ	 SLA)	 ซึึ่�งเป็็นส่วนหนึ�งขององค์ความัรู้ด้านภาษาศาสต่ร์

ป็ระยกุต์่	(Applied	Linguistics)	นั�นค่อ	เป็็นเร่�องของการนำาเอาความัรู้ที่างภาษาศาสต่รม์ัาป็ระยกุต์่

ใช้้กับการเร่ยนรู้	 โดยสาขาสัที่ว่ที่ยาภาษาท่ี่�สองนั�น	 เป็็นการศึกษาเร่�องระบบเส่ยงในภาษาพููด 

ของผูู้้เร่ยนภาษาหลังจากเร่ยนภาษาท่ี่�หนึ�งมัาแล้วในด้านต่่าง	 ๆ	 เช่้น	 การศึกษาการออกเส่ยง 



บทท่� 3 
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	 สำาห รับบที่น่� จะอ ธ่ิบายเ ก่� ยว กับที่ฤษฎ่ี ท่ี่� เ ก่� ยว ข้อง กับ สัที่ ว่ที่ยาภาษาท่ี่� สอง 

ท่ี่�ได้รับความัน่ยมัในการใช้้อธ่ิบายและคาดการณ์ผู้ลลัพูธ์ิในการเร่ยนรู้เส่ยงในภาษาท่ี่�สอง 

โดยป็ระกอบด้วย	 5	 ที่ฤษฎ่ี	 ได้แก่	 ที่ฤษฎ่ีสมัมุัต่่ฐานการว่เคราะห์ความัขัดแย้ง	 (Contrastive 

Analysis	 Hypothesis)	 ที่ฤษฎี่การเร่ยนรู้ภาษาพููด	 (Speech	 Learning	 Model)	 ที่ฤษฎี่ 

การกล่นเส่ยงเช่้งการรับรู้ภาษาท่ี่�สอง	 (Perceptual	 Assimilation	Model-L2)	 ที่ฤษฎ่ีการรับรู้ 

เช่้งภาษาศาสต่ร์ภาษาท่ี่�สอง	(Second-Language	Linguistic	Perception)	และที่ฤษฎ่ีความัแป็ลก

เด่น	 (Markedness)	 โดยรวมัแล้วที่ฤษฎ่ีจะม่ัจุดมุ่ังหมัายใหญ่่	 เพู่�ออธ่ิบายการเร่ยนรู้เส่ยงในภาษา 

ท่ี่�สอง	แต่่เป้็าหมัายรองของแต่่ละที่ฤษฎีอ่าจแต่กต่่างกนัออกไป็	ในการนำาที่ฤษฎีไ่ป็ใช้้ในงานว่จยันั�น

ไม่ัจำาเป็็นต้่องใช้้ทุี่กที่ฤษฎ่ี	 อาจเล่อกเพู่ยงที่ฤษฎ่ีท่ี่�เก่�ยวข้องมัาใช้้ในงานว่จัย	 ดังจะเห็นได้จาก 

งานว่จัย	เช่้น	งานของเอสกูเดอโรและวาส่ไลฟ์ั	(Escudero,	&	Vasiliev,	2011)	ท่ี่�เล่อกใช้้ที่ฤษฎ่ี

การกล่นเส่ยงเช่้งการรับรู้ภาษาท่ี่�สองและที่ฤษฎี่การรับรู้เช่้งภาษาศาสต่ร์ภาษาท่ี่�สองมัาใช้้อธิ่บาย

ผู้ลของงานว่จัยเท่ี่านั�น	

ทฤษฎ่ีสีมมุติฐ�นำก�รวิัเคร�ะห์ควั�มขัดแย้ง	
	 ที่ฤษฎ่ีสมัมุัต่่ฐานการว่เคราะห์ความัขัดแย้งน่�	 ช่้�อภาษาอังกฤษ	 ค่อ	 “Contrastive 

Analysis	 Hypothesis”	 หร่อ	 “CAH”	 ค่ดค้นโดย	 “ลาโด”	 (Lado,	 1957)	 ในปี็	 ค.ศ.	 1957 

โดยที่ฤษฎ่ีน่�เช่้�อในอ่ที่ธิพู่ลของภาษาแรกท่ี่�ม่ัต่่อการเร่ยนรู้ภาษาท่ี่�สอง	ลาโดไดก้ล่าวว่าผูู้้เร่ยนภาษา

ท่ี่�สองมัักจะถ่ึายโอนภาษาแรกมัาในการเร่ยนภาษาท่ี่�สองด้วย	ที่ฤษฎ่ีน่�	ม่ัจุดมุ่ังหมัายเพู่�ออธ่ิบายการ

ออกเส่ยงในภาษาท่ี่�สอง	 โดยในการตั่�งสมัมุัต่่ฐานนั�นจะพู่จารณาเส่ยงในระบบภาษาของภาษาแรก

กับภาษาท่ี่�สองเท่ี่ยบกัน	โดยม่ัสมัมุัต่่ฐานว่า	ผูู้้เร่ยนจะเร่ยนรู้เส่ยงในภาษาท่ี่�สองได้โดยง่ายก็ต่่อเม่ั�อ

เส่ยงนั�นอยูใ่นภาษาแรกต่ามั	3	เง่�อนไข	ดังต่่อไป็น่�	

	 1.		เส่ยงในภาษาท่ี่�สองนั�นเป็็นหน่วยเส่ยงใหญ่่	(Phoneme)	ในภาษาแรก

	 	 เส่ยงท่ี่�ว่าน่�เป็็นเส่ยงในระดับหน่วยเส่ยงใหญ่่	 เช่้น	 หากพู่จารณาเส่ยงระเบ่ดท่ี่�ผู้ล่ต่ 

ท่ี่�เพูดานอ่อนท่ี่�เป็็นเส่ยงไม่ัก้องแล้ว	 ในภาษาไที่ย	 จะม่ัหน่วยเส่ยงใหญ่่	 2	 เส่ยง	 ค่อ	 เส่ยง	 /k/  
และ	 /kh/	 แต่่ในภาษาอังกฤษจะม่ั	 1	 หน่วยเส่ยงใหญ่่	 ค่อ	 เส่ยง	 /kh/	 ส่วนเส่ยง	 /k/	 นั�น	 
แม้ัว่าในภาษาอังกฤษจะม่ัเช่้นกัน	 แต่่จะไมั่นับ	 เน่�องจากการเก่ดของเส่ยง	 /k/	 นั�น	 จะเก่ดใน 
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	 ปั็จจัยท่ี่�สง่ผู้ลต่่อการเร่ยนรู้เส่ยงในภาษาท่ี่�สองเป็็นตั่วแป็รท่ี่�ผูู้้ว่จัยสามัารถึนำามัาศึกษาว่า

เก่�ยวข้องกับการเร่ยนรู้เส่ยงในภาษาท่ี่�สองท่ี่�สนใจหร่อไม่ั	ด้วยความัท่ี่�งานว่จัยที่างสัที่ว่ที่ยาภาษาท่ี่�

สองเป็็นงานท่ี่�ศึกษาเก่�ยวกับพูฤต่่กรรมัของมันุษย์	 และมันุษย์เองก็เป็็นส่�งม่ัช่้ว่ต่ท่ี่�ม่ัความัซัึ่บซ้ึ่อน 

ดังนั�นนักว่จัยจะพูบว่าปั็จจัยหนึ�งอาจสัมัพัูนธ์ิในที่างบวกกับการเร่ยนรู้เส่ยงหนึ�งในกลุ่มัผูู้้เร่ยนกลุ่มั

หนึ�ง	 แต่่เม่ั�อม่ักลุ่มัผูู้้เร่ยนหลายกลุ่มั	 นักว่จัยอาจพูบว่าปั็จจัยตั่วนั�นไม่ัสัมัพัูนธ์ิกับการเร่ยนรู้ของ 

ผูู้้เร่ยนกลุ่มัอ่�นเลยหร่อม่ัความัสัมัพัูนธ์ิในที่างลบ	 ทัี่�งท่ี่�เป็็นผูู้้เร่ยนภาษาท่ี่�สองเหม่ัอนกัน	 แต่่ทัี่�งน่�ไม่ั

ว่าผู้ลว่จัยออกมัาเช่้นใด	 นักว่จัยย่อมัสามัารถึอธ่ิบายผู้ลท่ี่�เก่ดขึ�นได้เสมัอ	 โดยกล่าวถึึงบร่บที่ของ 

การที่ำาว่จัย	 เช่้น	 ม่ัลักษณะเฉพูาะของผูู้้เร่ยนอย่างไร	 เคร่�องม่ัอเก็บข้อมูัลเป็็นอย่างไร	 หร่อว่ธ่ิการ

ว่เคราะห์ของผูู้้ว่จัยเองท่ี่�แต่กต่่างจากงานว่จัยอ่�น	 เพู่�ออธ่ิบายว่าที่ำาไมัผู้ลท่ี่�ออกมัาจึงไม่ัเหม่ัอนกับ

งานว่จัยอ่�นทัี่�งท่ี่�เป็็นปั็จจัยตั่วเด่ยวกัน	

	 สำาหรับปั็จจัยในบที่น่�	ม่ั	9	ปั็จจัย	ได้แก่	สระ	(Vowel	Context)	ระยะเวลาท่ี่�อาศัยอยูใ่น

ป็ระเที่ศภาษาท่ี่�สอง	 (Length	 of	 Residence	 หร่อ	 LOR)	 เพูศ	 (Sex)	 แรงจูงใจ	 (Motivation)	

ป็ร่มัาณคำาศัพูท์ี่	(Vocabulary	Knowledge)	การใช้้ภาษาท่ี่�สองในช่้ว่ต่ป็ระจำาวัน	(L2	Exposure)	

อายุท่ี่�เร่�มัอาศัยในป็ระเที่ศภาษาท่ี่�สอง	 (Age	 of	 Arrival	 หร่อ	 AOA)	 ความับ่อยของคำา	 (Word	 

Frequency)	และป็ระสบการณ์ในการเร่ยนภาษา	(Language	Experience)	แท้ี่จร่งแล้วยังม่ัปั็จจัย

อ่�นอ่กมัาก	แต่่ปั็จจัย	9	ป็ระการท่ี่�ยกมัาเป็็นปั็จจัยท่ี่�ม่ัผูู้้ว่จัยที่างสัที่ว่ที่ยาภาษาท่ี่�สองศึกษากันอย่าง

แพูร่หลายว่าม่ัผู้ลต่่อการเร่ยนรู้เส่ยงอย่างไร	ซึึ่�งรายละเอ่ยดของแต่่ละปั็จจัยม่ัดังน่�

สีระ
	 ต่ามัป็กต่่แล้วการออกเส่ยงแต่่ละเส่ยงนั�น	 มัักได้รับอ่ที่ธ่ิพูลของเส่ยงท่ี่�อยู่แวดล้อมั	 

เพูราะในการผู้ล่ต่เส่ยงจะใช้้การเคล่�อนไหวของอวัยวะ	 และอวัยวะท่ี่�ใช้้ในการออกเส่ยงของเรา 

ก็มัักม่ัการคงตั่วของการออกเส่ยง	 ๆ	 หนึ�งในการออกเส่ยงอ่กเส่ยงหนึ�งท่ี่�อยู่ ข้างเค่ยง	 

หร่อม่ัการเต่ร่ยมัตั่วในการออกเส่ยงท่ี่�อยู่ ถัึดไป็ในขณะท่ี่�กำา ลังออกเส่ยงก่อนหน้าอยู่ 

ป็รากฏการณ์น่�เร่ยกว่า	 “Coarticulation	 effect”	 ตั่วอย่างเช่้น	 ในภาษาอังกฤษเวลาออกเส่ยง 

/n/	 เราจะเอาป็ลายล่�นไป็แต่ะท่ี่�ปุ็�มัเหง่อกหลังฟัันบน	 แต่่เม่ั�อเส่ยงน่�อยู่หน้าเส่ยง	 /θ/	 เช่้น	 คำาว่า	
‘tenth’	/tenθ/	เราจะเอาล่�นไป็แต่ะท่ี่�บร่เวณฟัันบนแที่น	ทัี่�งน่�เพูราะเส่ยง	/θ/	ออกท่ี่�บร่เวณฟััน
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	 หลังจากได้กล่าวในเร่�องของที่ฤษฎ่ีท่ี่�เก่�ยวข้องกับการเร่ยนภาษาท่ี่�สองและปั็จจัย 

ท่ี่�เก่�ยวข้องกับการเร่ยนรู้ดังกล่าวแล้ว	 ส่วนสำาคัญ่ต่่อไป็ค่อว่ธ่ิว่จัยที่างสัที่ว่ที่ยาภาษาท่ี่�สอง	 

เราจะมัาเร่ยนกันว่า	 นักสัที่ว่ที่ยาภาษาท่ี่�สองใช้้ว่ธ่ิการใด	 ในการพู่สูจน์สมัมุัต่่ฐานท่ี่�ที่างที่ฤษฎี ่

เสนอไว้	 หร่อม่ัว่ธ่ิการใดท่ี่�จะนำามัาซึึ่�งผู้ลท่ี่�จะบอกว่า	 ปั็จจัยท่ี่�ศึกษาอยู่นั�นสนับสนุนหร่อคัดค้าน 

กับงานว่จัยหร่อที่ฤษฎีท่่ี่�เก่�ยวข้อง	ดังนั�นบที่น่�จะกล่าวถึึงรายละเอ่ยดเก่�ยวกับว่ธ่ิว่จัย	ซึึ่�งป็ระกอบไป็

ด้วย	3	ด้านหลัก	ได้แก่	ว่ธ่ิว่จัยด้านการออกเส่ยง	ว่ธ่ิว่จัยด้านการรับรู้เส่ยง	และว่ธ่ิว่จัยเช่้งพูรรณา

ซึึ่�งว่ธ่ิว่จัยด้านการออกเส่ยงนั�นจะกล่าวถึึง	 4	 ว่ธ่ิว่จัยท่ี่�นักสัที่ว่ที่ยาภาษาท่ี่�สองน่ยมันำามัาใช้้ 

เพู่�อพู่สูจน์ที่ฤษฎ่ีในบที่ท่ี่�	3	ได้แก่	ว่ธ่ิว่จัยการระบุเส่ยงโดยนักสัที่ศาสต่ร์	(Impressionistic	Study)	

ว่ธ่ิว่จัยการระบุเส่ยงโดยเจ้าของภาษา	(Sound	Identification	Study)	ว่ธ่ิว่จัยการให้คะแนนสำาเน่ยง

ท่ี่�ออก	(Accent	Rating	Study)	และว่ธ่ิว่จัยการศึกษาลักษณะที่างกลสัที่ศาสต่ร	์(Acoustic	Study)	

โดยจาก	 4	 ว่ธ่ิน่�	 ว่ธ่ิว่จัยการระบุเส่ยงโดยนักสัที่ศาสต่ร์เป็็นว่ธ่ิดั�งเด่มัใช้้กันมัานานตั่�งแต่่สมััยท่ี่�งาน

ด้านสัที่ว่ที่ยาภาษาท่ี่�สองเร่�มัพัูฒนาขึ�น	

	 นอกจากน่�ว่ธ่ิว่จัยการระบุเส่ยงโดยนักสัที่ศาสต่ร์และว่ธ่ิว่จัยการระบุเส่ยงโดยเจ้าของ

ภาษาเป็็นว่ธ่ิท่ี่�ใช้้พู่สูจน์ที่ฤษฎ่ีสมัมุัต่่ฐานการว่เคราะห์ความัขัดแย้ง	 (Contrastive	 Analysis 

Hypothesis	 หร่อ	 CAH)	 เน่�องจากทัี่�งสองว่ธ่ิน่�ม่ัเป้็าหมัายเพู่�อศึกษาการออกเส่ยงของผูู้้เร่ยนว่า 

ม่ัความัต่รงต่่อเส่ยงเป้็าหมัายมัากน้อยเพู่ยงใด	อนึ�งอ่กสองว่ธ่ิค่อว่ธ่ิว่จยัการให้คะแนนสำาเน่ยงท่ี่�ออก

และว่ธ่ิว่จัยการศึกษาลักษณะที่างกลสัที่ศาสต่ร์นั�น	 จะใช้้พู่สูจน์ที่ฤษฎี่การเร่ยนรู้ภาษาพููด 

(Speech	Learning	Model	หร่อ	SLM)	เน่�องจากสองว่ธ่ิน่�ม่ัเป้็าหมัายเพู่�อศึกษาการออกเส่ยงของ

ผูู้้เร่ยนว่าม่ัความัใกล้กับเส่ยงท่ี่�ออกโดยเจ้าของภาษามัาน้อยเพู่ยงใด	

	 สำาหรับว่ธ่ิว่จัยด้านการรับรู้เส่ยงนั�นจะกล่าวถึึง	 3	 ว่ธ่ิว่จัยท่ี่�นักสัที่ว่ที่ยาภาษาท่ี่�สองน่ยมั

นำามัาใช้้พู่สูจน์ที่ฤษฎี	่ซึึ่�งป็ระกอบดว้ย	3	ว่ธ่ิ	ได้แก่	ว่ธ่ิว่จัยการกล่นเส่ยง	(Perceptual	Assimilation	

Study)	 ว่ธ่ิว่จัยการระบุเส่ยงท่ี่�ได้ย่น	 (Sound	 Identification	 Study)	 และว่ธ่ิว่จัยการแยกเส่ยง	

(Discrimination	Study)	ซ่ึ่�งผู้ลท่ี่�ได้จากว่ธ่ิว่จัยการกล่นเส่ยงนั�น	จะใช้้ในการตั่�งสมัมุัต่่ฐานสำาหรับ

ว่ธ่ิว่จัยการระบุเส่ยงท่ี่�ได้ย่นและว่ธ่ิว่จัยการแยกเส่ยง	 ซึึ่�งว่ธ่ิการว่จัยการระบุเส่ยงท่ี่�ได้ย่นจะพู่สูจน์

ที่ฤษฎ่ีการเร่ยนรู้ภาษาพููด	 ในขณะท่ี่�ว่ธ่ิการว่จัยการแยกเส่ยงจะใช้้พู่สูจน์ที่ฤษฎ่ีการกล่นเส่ยง 

เช่้งการรับรู้ภาษาท่ี่�สอง	(Perceptual	Assimilation	Model-L2	หร่อ	PAM-L2)	นอกจากว่ธ่ิว่จัย
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บทนำำ�
	 การศึกษาว่ธ่ิการว่เคราะห์ข้อมูัลเป็็นส่�งจำาเป็็นสำาหรับนักว่จัย	เพูราะเป็็นว่ธ่ิการเพู่�อให้ได้

มัาซึึ่�งข้อค้นพูบ	 ซึึ่�งจะนำาไป็สู่การต่อบคำาถึามัว่จัย	 ในบที่น่�จะอธ่ิบายถึึงการว่เคราะห์ข้อมูัล 

เช่้งป็ร่มัาณ	โดยสถ่ึต่่ท่ี่�นักสัที่ศาสต่ร์น่ยมัใช้้ในการว่เคราะห์ข้อมูัลเช่้งป็ร่มัาณแบ่งออกเป็็น	2	ช้น่ด	

ค่อ	สถ่ึต่่เช่้งพูรรณนาและสถ่ึต่่เช่้งอนุมัาน	สถ่ึต่่เช่้งพูรรณาจะใช้้อธ่ิบายข้อมูัลท่ี่�ม่ัอยู่	แต่่ไม่ัสามัารถึ

อ้างอ่งผู้ลไป็ยังป็ระช้ากรกลุ่มัใหญ่่ได้	 สถ่ึต่่เช่้งอนุมัานเป็็นสถ่ึต่่ท่ี่�สามัารถึนำาผู้ลไป็คาดการณ์ 

หร่ออ้างอ่งยังกลุ่มัป็ระช้ากรกลุ่มัใหญ่่ได้	 ดังนั�นจึงมัักเป็็นสถ่ึต่่หลักในการค้นหา	 อธ่ิบาย	 

และคาดการณ์การเร่ยนรู้เส่ยงในภาษาท่ี่�สอง	 อย่างไรก็ต่ามันักสัที่ว่ที่ยาภาษาท่ี่�สองควรเข้าใจ 

และสามัารถึใช้้สถ่ึต่่ทัี่�งสองป็ระเภที่ได้

	 ในการศึกษาสถ่ึต่่เช่้งป็ร่มัาณนั�นเป็็นเร่�องท่ี่�ม่ัความัซึ่ับซ้ึ่อนและป็ระกอบด้วยศัพูท์ี่เฉพูาะ

ที่างสถ่ึต่่	 แต่่เน่�องจากในบที่น่�จะเป็็นการป็ูพู่�นฐานสถ่ึต่่ท่ี่�นักสัที่ว่ที่ยาภาษาท่ี่�สองควรที่ราบ 

การอธ่ิบายเร่�องการว่เคราะห์ข้อมูัลเช่้งป็ร่มัาณจะเป็็นการอธ่ิบายโดยใช้้ภาษาอย่างง่าย	เพู่�อให้เก่ด

ความัเข้าใจในเบ่�องต้่นและนำาไป็ต่่อยอดได้	 เราสามัารถึนำาเอาโป็รแกรมัคอมัพู่วเต่อร์มัาช่้วย 

ในการว่เคราะหท์ี่างสถ่ึต่่ได้	โดยโป็รแกรมัท่ี่�น่ยมัใช้้ในการว่เคราะห์ข้อมูัลเช่้งป็ร่มัาณนั�น	จะแบง่เป็็น

โป็รแกรมัท่ี่�ใช้้เพู่�อการว่เคราะห์สถ่ึต่่เช่้งพูรรณนา	ซึึ่�งในหนังส่อน่�	จะใช้้โป็รแกรมั	Microsoft	Excel	

และโป็รแกรมัท่ี่�ใช้้เพู่�อการว่เคราะห์สถ่ึต่่เช่้งอนุมัาน	 ซึึ่�งในหนังส่อน่�จะใช้้โป็รแกรมั	 R	 หร่อ 

โป็รแกรมั	 RStudio	 โดยโป็รแกรมั	 RStudio	 จะใช้้ง่ายกว่าโป็รแกรมั	 R	 เน่�องจากม่ัรูป็แบบ 

การใช้้งานท่ี่�ชั้ดเจนกว่า	แต่่ในส่วนการเร่ยกแพ็ูกเกจหร่อการใช้้สูต่รคำานวณของสองโป็รแกรมัน่�นั�น

จะเหม่ัอนกัน

	 ก่อนการว่เคราะห์ข้อมูัลนั�น	 ผูู้้ว่จัยควรนำาข้อมูัลเช่้งป็ร่มัาณซึึ่�งเป็็นข้อมูัลตั่วเลข	 

ใส่ในโป็รแกรมั	 Excel	 เส่ยก่อน	 โดยใส่ต่ามัแนวนอน	 (Row)	 นั�นค่อ	 1	 แถึวแนวนอนแที่น 

การออกเส่ยง	1	ครั�งหร่อการให้ฟััง	1	ครั�ง	และแนวตั่�งจะเป็็นข้อมูัลอ่�นเก่�ยวกับเส่ยงหร่อผูู้้ออกเส่ยง

ดังรูป็	59	ซึึ่�งเป็็นการกรอกข้อมูัลจากการที่ดสอบการฟััง	โดยแถึวแนวนอนค่อการฟัังเส่ยงแต่่ละครั�ง

ส่วนแถึวแนวตั่�งจะบอกข้อมูัลอ่�น	 ๆ	 ท่ี่�เก่�ยวกับการฟัังเส่ยง	 เช่้น	 แถึว	 B	 จะเป็็นไฟัล์เส่ยงท่ี่�ให้ฟััง 

แถึว	C	เป็็นรหัสหมัายเลขผูู้้พููดและภาษาของผูู้้พููด	แถึว	F	เป็็นเส่ยงเป้็าหมัาย	แถึว	I	เป็็นบร่บที่สระ

เป็็นต้่น
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บทนำำ�
	 การที่ำางานว่จัยนั�น	 เป็็นเร่�องการค้นหาความัจร่งเพู่�อต่อบคำาถึามัการว่จัย	 จึงต้่องที่ำาให้

เป็็นเร่�องราว	 ซึึ่�งการนำาเสนอเร่�องราวนั�น	 เป็็นทัี่�งศาสต่ร์และศ่ลป์็	 กล่าวค่อ	 เป็็นส่�งท่ี่�ม่ัหลักการ	

สามัารถึเร่ยนรู้ได้	แต่่ในขณะเด่ยวกัน	ก็ขึ�นกับว่จารณญ่าณของผูู้ว่้จัยเองด้วย	หลังจากท่ี่�เขา้ใจที่ฤษฎี่

และปั็จจัยท่ี่�เก่�ยวข้องกับการเร่ยนเส่ยงในภาษาท่ี่�สอง	ได้ลงม่ัอเก็บข้อมูัล	ได้ว่เคราะห์ข้อมูัลไป็แล้ว

เราก็มัาถึึงอ่กส่วนหนึ�งท่ี่�สำาคัญ่ในการที่ำางานว่จัย	 นั�นค่อ	 การรายงานผู้ลข้อมูัล	 ดังนั�น	 ในบที่น่�	 

จะกล่าวถึึง	3	ป็ระเด็นใหญ่่	ได้แก่	การเล่อกแผู้นภูม่ั	การใช้้ต่าราง	และการเข่ยนรายงานผู้ล	

	 ในการเล่อกแผู้นภูม่ัและต่ารางให้เหมัาะสมันั�น	ผูู้้ว่จัยควรพู่จารณาว่า	แผู้นภูม่ัหร่อต่าราง

แบบใดท่ี่�จะที่ำาให้ผูู้้อ่านเข้าใจข้อมูัลของงานว่จัยน่�ได้ด่ท่ี่�สุด	หร่อแผู้นภูม่ัหร่อต่ารางแบบใดท่ี่�สะท้ี่อน

ลักษณะเด่นของข้อมูัลของงานว่จัยนั�น	 บางครั�ง	 แผู้นภูม่ัหร่อต่ารางอาจไมั่ได้แสดงข้อมูัล 

อย่างละเอ่ยด	แต่่แสดงลักษณะเด่นของข้อมูัลท่ี่�สำาคัญ่ต่่อผูู้้อ่าน	ในการเล่อกแผู้นภูม่ัหร่อต่ารางนั�น	

ควรพู่จารณาถึึงความัเหมัาะสมัของงานว่จัยโดยรวมั	 ว่าเน่�อหาหร่อวัต่ถุึป็ระสงค์ของงานว่จัยนั�น 

ค่ออะไร	ซึึ่�งแผู้นภูม่ัและต่ารางจะเป็็นส่วนหนึ�งของการเข่ยนรายงานผู้ลนั�นเอง

ก�รเลืุ่อกแผนำภ้มิ 
	 ต่ามัป็กต่่	แผู้นภูม่ัม่ัความัหมัายกว้าง	 โดยหมัายถึึง	การแสดงความัสัมัพัูนธ์ิของเร่�องราว 

ท่ี่�เก่ดขึ�น	 โดยใช้้เส้น	 ตั่วอักษร	 ภาพูลายเส้น	 หร่อภาพูโครงร่างในการอธิ่บายความัสัมัพัูนธ์ิ	 

เพู่�อให้เข้าใจง่าย	 อย่างไรก็ต่ามั	 คำาว่า	 “แผู้นภูม่ั”	 ในหัวข้อน่�	 หมัายถึึง	 การแสดงข้อมูัลในรูป็ 

ของกราฟั	เพู่�อป็ระกอบคำาอธ่ิบายในงานว่จัยของสัที่ว่ที่ยาภาษาท่ี่�สอง	แผู้นภูม่ัในรูป็ของกราฟันั�น	

จะม่ัหลายแบบ	 เช่้น	 แผู้นภูม่ัคอลัมัน์	 แผู้นภูม่ัแท่ี่ง	 แผู้นภูม่ัเส้น	 แผู้นภูม่ัวงกลมั	 ในการเล่อกใช้้ 

แผู้นภูม่ันั�น	ควรพู่จารณาวา่แผู้นภูม่ัแบบใด	จะแสดงขอ้มูัลท่ี่�ผูู้้ว่จัยต้่องการให้ผูู้้อ่านเห็นได้เหมัาะสมั

ท่ี่�สุด	บางแผู้นภูม่ัอาจดูสวยงามั	แต่่อาจไม่ัเหมัาะกับป็ระเภที่ของข้อมูัลท่ี่�ผูู้้ว่จัยม่ัอยู่		

	 สำาหรับแผู้นภูม่ัท่ี่�น่ยมัใช้้ในงานสัที่ว่ที่ยาภาษาท่ี่�สองนั�น	ป็ระกอบด้วย	4	ป็ระเภที่	ได้แก่	

แผู้นภูม่ัคอลัมัน์	 แผู้นภูม่ัเส้น	 แผู้นภูม่ักระจาย	 และแผู้นภูม่ักล่อง	 ในการที่ำาแผู้นภูม่ัเหล่าน่�	 

ควรม่ัช่้�อของแนวตั่�งและแนวนอนไว้ในแผู้นภูม่ัด้วย	 หากเป็็นแผู้นภูม่ัท่ี่�ใช้้แบ่งป็ระเภที่ข้อมูัล	 

ก็ควรม่ัคำาแสดงช่้�อของข้อมูัลท่ี่�แสดงด้วย	นอกจากน่�	หากเป็็นไป็ได้	อาจเพู่�มัตั่วเลขกำากับข้อมูัลนั�น		

เพู่�อให้ผูู้้อ่านเป็ร่ยบเท่ี่ยบข้อมูัลได้	เพูราะในบางครั�ง	ต่ำาแหน่งของข้อมูัลต่่างป็ระเภที่กันอาจอยูใ่กล้



บรรณานุุกรม
หนังสือแนะนำ�

	 งานว่จยัม่ัหลายป็ระเภที่	แต่่ละป็ระเภที่

ม่ัขั�นต่อน	 กระบวนการและการให้คำาต่อบท่ี่� 

แต่กต่่างกัน	 งานว่จัยท่ี่�เป็็นเช่้งคุณภาพู	 ก็เป็็น

ป็ระเภที่หนึ�ง	 ท่ี่�ม่ัขั�นต่อน	กระบวนการ	และการ

ให้คำาต่อบท่ี่�นำาไป็ใช้้ป็ระโยช้น์ได้ในรูป็แบบ 

ของการอธ่ิบาย	ให้รู้ถึึงภูม่ัหลังท่ี่�มัา	สภาพูปั็จจุบัน

และอนาคต่	 ได้ เ ป็็นอย่างด่ 	 หนังส่อเ ล่มัน่� 

ได้กล่าวถึึง	 ขั�นต่อน	 กระบวนการในการได้มัา 

ซึึ่�งคำาต่อบของงานว่จัย	เช่้งคุณภาพูอย่างละเอ่ยด	

ต่ามัป็ระสบการณ์ท่ี่�ผูู้้เข่ยนได้รวบรวมัมัา

	 หนังส่อเที่คน่คการสรุป็ความัเล่มัน่�ม่ัเน่�อหาครอบคลุมัว่ธ่ิการ

สรุป็ความังานเข่ยนป็ระเภที่ต่่าง	 ๆ	 ท่ี่�พูบเห็นได้จากส่�อในช่้ว่ต่ป็ระจำาวัน	

อาท่ี่	สารคด่	บันเท่ี่งคด่	บที่ว่เคราะห์	บที่ว่จารณ์	บที่สัมัภาษณ์	โดยนำาว่ธ่ิ

การจดบันทึี่กแบบ	Cornell	Notes	ของ	Dr.	Walter	Pauk	มัาป็ระยุกต์่

ใช้้ในการเข่ยนเร่ยบเร่ยงเน่�อความัสรุป็	 อ่กทัี่�งยังม่ัการสรุป็ความัในการ

เข่ยนผู้ลงานว่จัยเพู่�อให้ความัรู้เบ่�องต้่นเก่�ยวกับการเข่ยนผู้ลงานว่จัยบาง

องค์ป็ระกอบ	 และเพู่�อป้็องกันการลักลอกและละเม่ัดล่ขส่ที่ธ่ิ�ผู้ลงาน

วรรณกรรมัพูร้อมัตั่วอยา่งป็ระกอบอยา่งชั้ดเจนในแต่่ละบที่	เพู่�อให้ผูู้้อ่าน

สามัารถึศึกษาเร่ยนรู้ได้ด้วยต่นเอง	จึงเป็็นป็ระโยช้น์ต่่อนักเร่ยน	นักศึกษา

ครู	อาจารย์	นักว่ช้าการ	และผูู้้สนใจในทุี่กสาขาอาช่้พู

ผู้้�แต่ง: ผู้ศ. ดิรู้.ชำานาญ ปาณาวงษ์ ผู้้�แต่ง ผู้ศ. วรู้ารู้ัชต์ มหามนตรู้่

รู้ะเบ่ยบวิธี่วิจััยเชิงคุณภาพื้ : จัากแนวคิดิ

ทฤษฎี่สั้่การู้ปฎีิบัติ เทคนิคการู้สัรูุ้ปความ

การว่เคราะห์พูฤต่่กรรมัการเร่ยนการสอน	 จะม่ัคุณค่าต่่อครูและนักศึกษาครูท่ี่�ป็ระสงค์จะพัูฒนา

ป็ระส่ที่ธ่ิภาพูของการสอนใหด่้ขึ�น	หากครหูร่อนักศึกษาครูนำาว่ธ่ิการน่�มัาใช้้กับการสอนของต่นเอง

จะสามัารถึที่ราบพูฤต่่กรรมัและว่เคราะห์พูฤต่่กรรมัการสอนท่ี่�ส่งผู้ลต่่อการรับรู้และเร่ยนรู้ 

ของผูู้้เร่ยนได้	 การว่เคราะห์พูฤต่่กรรมัการเร่ยนการสอนจึงเป็ร่ยบเสม่ัอนกระจกเงาส่องดูต่นเอง	

เพู่�อใช้้ป็รับป็รุงและพัูฒนาการเร่ยนการสอน	หนังส่อเล่มัน่�จะเป็็นป็ระโยช้น์ทัี่�งครูและนักศึกษาครู

รวมัทัี่�งผูู้้ท่ี่�เก่�ยวข้องในการจัดป็ระสบการณ์ว่ช้าช่้พูที่างการศึกษาในเช่้งป็ระเม่ันผู้ลการฝึีก

ป็ระสบการณ์ว่ช้าช่้พูครู	 เป็็นเคร่�องม่ัอในการว่จัยท่ี่�ก่อให้เก่ดระบบและแนวความัค่ดใหม่ั 

ให้ม่ัป็ระส่ที่ธ่ิภาพูและการยอมัรับท่ี่�กว้างขวางย่�งขึ�น	

ผู้้�แต่ง: รู้ศ. ดิรู้.ทิพื้รู้ัตน์ สัิทธีิวงศ์

การู้วิเครู้าะห์พื้ฤติกรู้รู้มการู้เรู้่ยนการู้สัอน
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