
 

 

บทที ่4  
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล  

           
               การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อวเิคราะห์ขอ้ผิดพลาดการออกเสียงภาษาไทย: กรณีศึกษา
นกัศึกษาจีนท่ีใชภ้าษาจีนกลางและภาษาจีนกวางตุง้เป็นภาษาแม่ ผูว้จิยัไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลและ
วเิคราะห์ขอ้ผดิพลาดในการออกเสียง โดยน าเสนอผลการศึกษาดงัน้ี   
 ตอนที ่1  ผลการวเิคราะห์ขอ้ผิดพลาดการออกเสียงภาษาไทยของนกัศึกษาจีนท่ีใช้
ภาษาจีนกลางและภาษาจีนกวางตุง้เป็นภาษาแม่   
 1.  ผลการวเิคราะห์ขอ้ผิดพลาดในการออกเสียงภาษาไทยของนกัศึกษาจีน 

 2.  ผลการวเิคราะห์ขอ้ผิดพลาดในการออกเสียงสระ    
 3.  ผลการวเิคราะห์ขอ้ผิดพลาดในการออกเสียงพยญัชนะตน้ 
 4.  ผลการวเิคราะห์ขอ้ผิดพลาดในการออกเสียงพยญัชนะทา้ย 

                5.  ผลการวเิคราะห์ขอ้ผดิพลาดในการออกเสียงวรรณยกุต ์
 ตอนที ่2  การเสนอแนวทางการแกไ้ขการออกเสียงภาษาไทยส าหรับนกัศึกษาท่ีใช้
ภาษาจีนกลางและภาษาจีนกวางตุง้เป็นภาษาแม่   
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ตอนที ่ 1 ผลการวเิคราะห์ข้อผดิพลาดด้านการออกเสียงในภาษาไทยของนักศึกษาจีนที่ใช้ภาษาจีน
กลางและภาษาจีนกวางตุ้งเป็นภาษาแม่ 
 
ตาราง 5  ความถ่ีและร้อยละของขอ้ผิดพลาดดา้นการออกเสียงภาษาไทยของนกัศึกษาจีนท่ีใช้

ภาษาจีนกลางและภาษาจีนกวางตุง้เป็นภาษาแม่   

ลกัษณะข้อผดิพลาด นักศึกษาทีพู่ดภาษาจีนกลาง นักศึกษาทีพู่ดภาษาจีนกวางตุ้ง     

ความถี่ ร้อยละ ความถี่  ร้อยละ 
เสียงสระ 111 30 62 45 
เสียงพยญัชนะตน้ 100 27 56 40 
เสียงพยญัชนะทา้ย 65 18 0 0 
เสียงวรรณยกุต ์ 91 25 21 15 

รวม 367 100 139 100 

  
 จากตาราง 5 แสดงให้เห็นว่า นกัศึกษาจีนท่ีใช้ภาษาจีนกลางเป็นภาษาแม่มีขอ้ผิดพลาด
ทั้งหมด 367 ขอ้ ซ่ึงขอ้ผดิพลาดดา้นเสียงสระมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 30 รองลงมา คือ ขอ้ผิดพลาด
ดา้นเสียงพยญัชนะตน้ คิดเป็นร้อยละ 27 ส่วนล าดบัท่ีสามคือขอ้ผิดพลาดดา้นเสียงวรรณยุกต ์             
คิดเป็นร้อยละ 25 และล าดบัสุดทา้ยเป็นขอ้ผดิพลาดดา้นเสียงพยญัชนะทา้ย คิดเป็นร้อยละ 18 
               ส่วนนักศึกษาจีนท่ีใช้ภาษาจีนกวางตุ้งเป็นภาษาแม่มีข้อผิดพลาดทั้ งหมด 139 ข้อ              
ซ่ึงขอ้ผิดพลาดดา้นสระมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 45 รองลงมา คือ ขอ้ผิดพลาดดา้นพยญัชนะตน้           
คิดเป็นร้อยละ 40 ล าดบัท่ีสามคือขอ้ผิดพลาดดา้นวรรณยุกต ์คิดเป็นร้อยละ 15 ส่วนการออกเสียง
พยญัชนะทา้ยนั้นไม่มีขอ้ผดิพลาด 
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ตาราง 6   ความถ่ีและร้อยละของขอ้ผิดพลาดดา้นการออกเสียงสระในภาษาไทยของนกัศึกษาจีนท่ี
ใชภ้าษาจีนกลางและภาษาจีนกวางตุง้เป็นภาษาแม่ 

ลกัษณะข้อผดิพลาด นักศึกษาทีพู่ดภาษาจีนกลาง นักศึกษาทีพู่ดภาษาจีนกวางตุ้ง 

ความถี่ ร้อยละ ความถี่ ร้อยละ 
ออกเสียงสั้นเป็นเสียงยาว 52 47 11 18 
ออกเสียงยาวเป็นเสียงสั้น 11 10 11 18 
ออกเสียงผดิ 48 43 40 64 

รวม 111 100 62 100 

 
 จากตาราง 6 แสดงให้เห็นว่า นกัศึกษาจีนท่ีใช้ภาษาจีนกลางเป็นภาษาแม่มีขอ้ผิดพลาด
ดา้นการออกเสียงสระทั้งหมด 111ขอ้ ซ่ึงขอ้ผิดพลาดดา้นการออกเสียงสั้นเป็นเสียงยาวมากท่ีสุด 
คิดเป็นร้อยละ 47 ไดแ้ก่เสียง /a/  /i/  /u/  /o/ รองลงมา คือ ขอ้ผิดพลาดดา้นการออกเสียงผิด คิดเป็น
ร้อยละ 43 ไดแ้ก่เสียง /a:/ กบั /u:/ ส่วนล าดบัสุดทา้ยคือขอ้ผิดพลาดดา้นการออกเสียงยาวเป็นเสียง
สั้น คิดเป็นร้อยละ 10 ไดแ้ก่เสียง  /ɯ:/   /e:/   /o/  /o:/  /ɔ/  /ɔ:/   /ɔ/  
                 ส่วนนกัศึกษาจีนท่ีใชภ้าษาจีนกวางตุง้เป็นภาษาแม่มีขอ้ผิดพลาดดา้นการออกเสียงสระ
ทั้งหมด 62 ขอ้ ซ่ึงขอ้ผดิพลาดดา้นการออกเสียงผดิมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 64 ไดแ้ก่เสียง /ɯ/   /ɯ:/   
/e:/  /o/   /o:/  /ɔ:/  รองลงมา คือ ขอ้ผิดพลาดดา้นการออกเสียงสั้นเป็นเสียงยาวกบัขอ้ผิดพลาดดา้น
การออกเสียงยาวเป็นเสียงสั้น คิดเป็นร้อยละ 18 เท่ากนั ซ่ึงขอ้ผิดพลาดการออกเสียงยาวเป็นเสียง
สั้นไดแ้ก่เสียง /a:/  /u:/  ส่วนขอ้ผดิพลาดการออกเสียงสั้นเป็นเสียงยาว ไดแ้ก่เสียง /a/   /i/  
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ตาราง 7   ความถ่ีและร้อยละของข้อผิดพลาดด้านการออกเสียงพยญัชนะตน้ในภาษาไทยของ
นกัศึกษาจีนท่ีใชภ้าษาจีนกลางและภาษาจีนกวางตุง้เป็นภาษาแม่ 

ลกัษณะข้อผดิพลาด นักศึกษาทีพู่ดภาษาจีนกลาง นักศึกษาทีพู่ดภาษาจีนกวางตุ้ง     

ความถี่ ร้อยละ ความถี่ ร้อยละ 
ออกเสียงกอ้งเป็นไม่กอ้ง 18 18 0 0 
ออกเสียงรัวเป็นเสียงขา้งล้ิน 7 7 0 0 
ออกเสียงผดิ 75 75 56 100 

รวม 100 100 56 100 

 
 จากตาราง 7 แสดงให้เห็นว่า นกัศึกษาจีนท่ีใช้ภาษาจีนกลางเป็นภาษาแม่มีขอ้ผิดพลาด
ดา้นการออกเสียงพยญัชนะตน้ทั้งหมด 100 ขอ้ ซ่ึงขอ้ผิดพลาดดา้นการออกเสียงผิดมากท่ีสุด คิด
เป็นร้อยละ 75 ไดแ้ก่ ขอ้ผิดพลาดการออกเสียงพยญัชนะตน้ควบ ขอ้ผิดพลาดการออกเสียงค าท่ีมี
พยญัชนะน า ห และข้อผิดพลาดท่ีการออกเสียงพยญัชนะท่ีควบกับ ว เป็นตน้ รองลงมา คือ 
ขอ้ผิดพลาดดา้นการออกเสียงกอ้งเป็นไม่กอ้ง คิดเป็นร้อยละ 18 ไดแ้ก่เสียง /b/ กบั /d/ และล าดบั
สุดทา้ยเป็นขอ้ผิดพลาดดา้นการออกเสียงรัวเป็นเสียงขา้งล้ิน คิดเป็นร้อยละ 7 ไดแ้ก่เสียง /r/ ส่วน
นกัศึกษาจีนท่ีใชภ้าษาจีนกวางตุง้เป็นภาษาแม่มีขอ้ผิดพลาดทั้งหมด 56 ขอ้ ซ่ึงขอ้ผิดพลาดดา้นการ
ออกเสียงผดิ คิดเป็นร้อยละ 100 ไดแ้ก่ขอ้ผดิพลาดการออกเสียงพยญัชนะตน้ควบ และไม่มีการออก
เสียงผดิดา้นการออกเสียงกอ้งและเสียงรัว 
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ตาราง 8   ความถ่ีและร้อยละของขอ้ผิดพลาดด้านการออกเสียงพยญัชนะทา้ยในภาษาไทยของ
นกัศึกษาจีนท่ีใชภ้าษาจีนกลางและภาษาจีนกวางตุง้เป็นภาษาแม่ 

 

ลกัษณะข้อผดิพลาด นักศึกษาทีพู่ดภาษาจีนกลาง นักศึกษาทีพู่ดภาษาจีนกวางตุ้ง 

ความถี่ ร้อยละ ความถี่ ร้อยละ 
ไม่ออกเสียงพยญัชนะทา้ย 15 23 0 0 
ออกเสียงผดิ 50 77 0 0 

รวม 65 100 0 0 

 
 จากตาราง 8 แสดงให้เห็นว่า นกัศึกษาจีนท่ีใช้ภาษาจีนกลางเป็นภาษาแม่มีขอ้ผิดพลาด
ดา้นการออกเสียงดา้นพยญัชนะทา้ยทั้งหมด 65 ขอ้ ซ่ึงขอ้ผิดพลาดดา้นการออกเสียงผิด คิดเป็น  
ร้อยละ 77 ไดแ้ก่ การออกเสียงแม่กก เสียงแม่กง เสียงแม่กม เสียงแม่กน เสียงแม่กบ และเสียงแม่กด 
รองลงมาเป็นขอ้ผดิพลาดดา้นไม่ออกเสียงพยญัชนะทา้ย คิดเป็นร้อยละ 23 ไดแ้ก่ไม่ออกเสียงแม่กด
กบัเสียงแม่กก ส่วนนกัศึกษาจีนท่ีใชภ้าษาจีนกวางตุง้เป็นภาษาแม่ไม่มีขอ้ผดิพลาด 
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ตาราง 9   ความถ่ีและร้อยละของขอ้ผดิพลาดดา้นการออกเสียงวรรณยกุตใ์นภาษาไทยของนกัศึกษา 
 จีนท่ีใชภ้าษาจีนกลางและภาษาจีนกวางตุง้เป็นภาษาแม่ 
 

ลกัษณะข้อผดิพลาด 
นักศึกษาทีพู่ดภาษาจีนกลาง นักศึกษาทีพู่ดภาษาจีนกวางตุ้ง 
ความถี่ ร้อยละ ความถี่ ร้อยละ 

ออกเสียงสามญัผดิ 17 19 0 0 
ออกเสียงเอกผดิ 27 30 5 24 
ออกเสียงโทผิด 17 19 5 24 
ออกเสียงตรีผดิ 15 16 5 24 
ออกเสียงจตัวาผดิ 15 16 6 28 

รวม 91 100 21 100 
            
 จากตาราง 9 แสดงให้เห็นว่า นกัศึกษาจีนท่ีใช้ภาษาจีนกลางเป็นภาษาแม่มีขอ้ผิดพลาด
ดา้นการออกเสียงดา้นวรรณยกุตท์ั้งหมด 91 ขอ้ การออกเสียงเอกผิดมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 30 ซ่ึง
จากมากไปหานอ้ยคือ การออกเสียงเอกเป็นเสียงโท การออกเสียงเอกเป็นเสียงจตัวา การออกเสียง
เอกเป็นเสียงตรี และการออกเสียงเป็นเสียงสามญั  รองลงมา คือ ขอ้ผิดพลาดด้านการออกเสียง
สามญัและเสียงโทผิด คิดเป็นร้อยละ 19 เท่ากนั ขอ้ผิดพลาดการออกเสียงสามญัจากมากไปหานอ้ย 
คือ ออกเสียงสามญัเป็นเสียงเอก ออกเสียงสามญัเป็นเสียงจตัวา ออกเสียงสามญัเป็นเสียงโท และ
ออกเสียงสามญัเป็นเสียงตรี ล าดบัท่ีสามท่ีเป็นขอ้ผิดพลาดการออกเสียงโทนั้นจากมากไปหาน้อย 
คือ ออกเสียงโทเป็นเสียงตรี ออกเสียงโทเป็นเสียงเอก และออกเสียงโทเป็นเสียงจตัวา  ส่วนล าดบั
สุดทา้ยเป็นขอ้ผิดพลาดด้านการออกเสียงตรีและจตัวาผิด คิดเป็นร้อยละ 16 เท่ากนั ซ่ึงใน
ขอ้ผดิพลาดการออกเสียงตรีนั้นจากมากไปหานอ้ย คือ ออกเสียงตรีเป็นเสียงสามญั ออกเสียงตรีเป็น
เสียงเอก ออกเสียงตรีเป็นเสียงจตัวา และออกเสียงตรีเป็นเสียงโท ส่วนขอ้ผิดพลาดการออกเสียง
จตัวาผดิ จากมากไปหานอ้ยคือ ออกเสียงจตัวาเป็นเสียงสามญั ออกเสียงจตัวาเป็นเสียงเอก และออก
เสียงจตัวาเป็นเสียงโท 
                 ส่วนนกัศึกษาจีนท่ีใช้ภาษาจีนกวางตุง้เป็นภาษาแม่มีขอ้ผิดพลาดดา้นการออกเสียงดา้น
วรรณยุกตท์ั้งหมด 21 ขอ้ ดา้นการออกเสียงจตัวาผิดมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 28 ซ่ึงขอ้ผิดพลาดการ
ออกเสียงจตัวานั้นจากมากไปหานอ้ย คือ ออกเสียงจตัวาเป็นเสียงสามญั และออกเสียงจตัวาเป็นเสียง
เอก รองลงมา คือ ขอ้ผิดพลาดด้านเสียงเอก เสียงโทและเสียงตรี คิดเป็นร้อยละ24 เท่ากนั ซ่ึง
ขอ้ผดิพลาดการออกเสียงเอกจากมากไปหานอ้ย คือ ออกเสียงเอกเป็นเสียงโท ออกเสียงเอกเป็นเสียง
สามญั ออกเสียงเอกเป็นเสียงตรี และออกเสียงเอกเป็นเสียงจตัวา ส่วนขอ้ผิดพลาดการออกเสียงโท
นั้นจากมากไปหาน้อย คือ ออกเสียงโทเป็นเสียงตรี ออกเสียงโทเป็นเสียงสามญั ออกเสียงโทเป็น
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เสียงเอก และออกเสียงโทเป็นเสียงจตัวา ส่วนขอ้ผดิพลาดการออกเสียงตรีนั้นจากมากไปหานอ้ย คือ 
ออกเสียงตรีเป็นเสียงเอก และออกเสียงตรีเป็นเสียงโท ส่วนเสียงสามญันั้นไม่มีขอ้ผดิพลาด 
 
ตอนที่ 2    การน าเสนอแนวทางการจัดการเรียนการสอนการออกเสียงภาษาไทยส าหรับนักศึกษาจีน
ทีใ่ช้ภาษาจีนกลางและภาษาจีนกวางตุ้งเป็นภาษาแม่  
 หลังจากได้วิเคราะห์และสรุปข้อผิดพลาดการออกเสียงภาษาไทยของนักศึกษาท่ีใช้
ภาษาจีนกลางและภาษาจีนกวางตุ้งเป็นภาษาแม่ ผู ้วิจ ัยจึงน าข้อผิดพลาดท่ีวิเคราะห์ ได้แก่ 
ขอ้ผิดพลาดดา้นการออกเสียงสระ เสียงพยญัชนะตน้ เสียงพยญัชนะทา้ย และเสียงวรรณยุกต์ เป็น
เน้ือหาในการสร้างแผนการเรียนรู้การออกเสียงภาษาไทยส าหรับนักศึกษาจีนท่ีใช้ภาษาจีนกลาง
และภาษาจีนกวางตุง้เป็นภาษาแม่ จ านวน 4 แผน ซ่ึงแต่ละแผนนั้นมีองคป์ระกอบ ดงัน้ี สาระส าคญั 
จุดประสงค์การเรียนรู้ เน้ือหา ขั้นตอนการจดัการเรียนการสอน ส่ือและอุปกรณ์การสอน การวดั
และประเมินผล และบนัทึกหลงัสอน 

แผนการเรียนรู้ทั้ง 4 แผนไดรั้บการพฒันาในระดบัท่ีเหมาะสม ผลปรากฏในตาราง 10 

ดงัต่อไปน้ี 
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ตาราง 10   ค่าดชันีและการแปลผลความสอดคลอ้งของความคิดเห็นจากผูเ้ช่ียวชาญ 3 คนท่ีมีต่อ   

    แผนการเรียนรู้ทั้ง 4 แผน 

รายการประเมิน 
แผนที ่

1 
แผนที ่

2 
แผนที ่

3 
แผนที ่

4 
รวม แปลผล 

1. แนวการจัดการเรียนรู้มีองค์ประกอบท่ี
ส าคญัครบถว้นสมัพนัธ์กนั 

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 เหมาะสม 

2. สาระส าคญั เหมาะสมกบัการสอนการออก
เสียงภาษาไทยใหก้บันกัศึกษาจีนท่ีพูดภาษาจีน
กลางและภาษาจีนกวางตุง้เป็นภาษาแม่ 

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 เหมาะสม 

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ เหมาะสมกับการ
สอนการออกเสียงภาษาไทยใหก้บันกัศึกษาจีน
ท่ีพูดภาษาจีนกลางและภาษาจีนกวางตุ้งเป็น
ภาษาแม่ 

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 เหมาะสม 

4. แนวการจัดการเรียนรู้เหมาะสมกับการ
สอนการออกเสียงภาษาไทยใหก้บันกัศึกษาจีน
ท่ีพูดภาษาจีนกลางและภาษาจีนกวางตุ้งเป็น
ภาษาแม่ 

0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 เหมาะสม 

5. กิจกรรมการฝึกออกเสียงเหมาะสมกบัการ
สอนการออกเสียงภาษาไทยใหก้บันกัศึกษาจีน
ท่ีพูดภาษาจีนกลางและภาษาจีนกวางตุ้งเป็น
ภาษาแม่ 

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 เหมาะสม 

6. ส่ือการเรียนรู้ กิจกรรมการฝึกออกเสียง
เหมาะสมกบัการสอน และช่วยในการออกเสียง 

0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 
ควร

ปรับปรุง 

7. การวดัและประเมินผลสอดคลอ้งกับการ
สอนการออกเสียงภาษาไทยใหก้บันกัศึกษาจีน
ท่ีพูดภาษาจีนกลางและภาษาจีนกวางตุ้งเป็น
ภาษาแม่ 

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 เหมาะสม 

รวม 0.71 เหมาะสม 

จากตาราง 10  แสดงให้เห็นวา่ผูเ้ช่ียวชาญมีความคิดเห็นสอดคลอ้งกนัวา่แผนการจดัการเรียนรู้
ทั้ง 4 แผน มีความเหมาะสมทุกดา้น ยกเวน้ส่ือการเรียนรู้ควรปรับปรุง 


