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Abstract
The purpose of this research was to study Thai language
learning solution and create a basic Thai textbook. This research was
research and development and methodology used was both qualitative and
quantitative. The samples in this research included: 48 Cambodian
students in Royal University of Phnom Penh and 21 Cambodian students in
Mahasarakham University. The results showed that 1. Cambodian students have
problems with the consonants, for instance, a consonant /j/ was pronounced
as /ɲ/; diphthong vowel such as /i: a/ was pronounced as / i: /; diphthong
vowel such as /ɯ: a/ was pronounced as / ɯ: / etc. and tonal conjugation.
2. The problem of using words and word order in sentences including
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sorting the wrong words in the sentence. Process of development of basic Thai
language textbook for Cambodian people including expert’s criticism process,
trial of the textbooks and revisions to be used as textbooks for Cambodian
learners. Learning achievement based on this textbook through pre-learning
and post-learning was found that the mean score from the post-learning
achievement test was higher than the average score from the pre-learning
test. There was a statistically significant difference at the .01 level.
Keywords : Thai language textbook, Cambodian learners, Thai language for
foreigners ,Textbook development

บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีความมุ่งหมายเพื่อสร้างแบบเรียนภาษาไทยพื้นฐานส�ำหรับผู้เรียน
ชาวกัมพูชา เป็นงานวิจัยประเภทวิจัยและพัฒนา (Research and Development) โดย
ใช้ระเบียบวิธีวิจัยทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ (Quantitative and Qualitative research
methodology) กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นิสิตชาวกัมพูชามหาวิทยาลัยภูมินท์พนมเปญ
48 คน และนิสติ กัมพูชาทีเ่ รียนภาษาไทยระยะสัน้ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จ�ำนวน 21 คน
ผลการวิจัยพบว่า 1. นิสิตชาวกัมพูชามีปัญหาเรื่องการออกเสียงพยัญชนะ ได้แก่ ย ญ /jɔ:/
ออกเสียงเป็น ญฺ /ɲɔ:/ การออกเสียงสระประสม เช่น สระ เอีย /i:a/ ออกเสียงเป็น อี /i:/
สระ เอือ /ɯ:a/ ออกเสียงเป็น อือ /ɯ:/ เป็นต้น และการผันวรรณยุกต์ 2. ปัญหาด้าน
การใช้ค�ำและการเรียงค�ำในประโยค ได้แก่ ปัญหาการเรียงค�ำผิดต�ำแหน่ง เช่น คนถูกตี
หัวแตก เป็น คนถูกตีแตกหัว เขาล้มขาหัก เป็น เขาล้มหักขา เป็นต้น การสร้างแบบเรียน
ภาษาไทยเบื้องต้นส�ำหรับชาวกัมพูชาที่ผ่านกระบวนการวิพากษ์จากผู้เชี่ยวชาญ ทดลอง
ใช้แบบเรียน และปรับปรุงแก้ไขให้สามารถใช้เป็นแบบเรียนส�ำหรับผู้เรียนชาวกัมพูชา
ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนรูโ้ ดยอาศัยแบบเรียนนีท้ งั้ ก่อนการเรียนรูแ้ ละภายหลังการเรียนรู้ พบว่า
คะแนนเฉลีย่ จากการทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์ างการเรียนรูภ้ ายหลังการเรียนรูส้ งู กว่าคะแนนเฉลีย่
จากการทดสอบก่อนการเรียนรู้ แตกต่างอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ค�ำส�ำคัญ : แบบเรียนภาษาไทย ผู้เรียนชาวกัมพูชา ภาษาไทยส�ำหรับชาวต่างชาติ
การพัฒนาแบบเรียน
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หลักสูตรที่เปิดสอนในสถาบันอุดมศึกษาของไทยส่วนใหญ่เป็นหลักสูตรที่สอน
ด้วยภาษาไทย ดังนั้น ชาวต่างชาติที่เดินทางมาศึกษาในประเทศไทยจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่จะ
ต้องเรียนภาษาไทยพื้นฐานเพื่อการศึกษาในหลักสูตรต่าง ๆ ที่ตนเองเลือกเรียน นักศึกษา
ชาวกัมพูชาเป็นชาวต่างชาติกลุ่มหนึ่งที่เดินทางเข้ามาเรียนในประเทศไทยเป็นจ�ำนวนมาก
จากสถิติในปี พ.ศ. 2555 พบว่ามีนักศึกษาชาวกัมพูชาที่กําลังศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
ของไทยกระจายอยู่ตามมหาวิทยาลัยต่าง ๆ จ�ำนวนไม่น้อยกว่า 319 คน คิดเป็นร้อยละ
3.1 ของนักศึกษาต่างชาติทั้งหมดในประเทศไทย (ข้อมูลในระบบสารสนเทศอุดมศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา) หากพิจารณาข้อมูลจากโครงการพระราชทาน
ความช่วยเหลือแก่ประเทศเพือ่ นบ้านด้านการศึกษาในสมเด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ
สยามบรมราชกุมารีแล้วมีแนวโน้มจะเพิ่มมากขึ้นตามล�ำดับ สถิติในปี พ.ศ. 2556 มีจ�ำนวน
นักเรียนกัมพูชาผู้สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก จ�ำนวน 1,400 คน สอบผ่านการคัดเลือก
จ�ำนวน 264 คน และนักเรียนทั้งหมดต้องเดินทางมาเรียนภาษาไทยพื้นฐานที่มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
ภาษาไทยเป็นภาษาหนึ่งที่ชาวกัมพูชาให้ความส�ำคัญและนิยมเรียนกันเป็น
จ�ำนวนมาก จากการสังเกตการณ์และประสบการณ์ในการสอนภาษาไทยแก่นักศึกษา
กัมพูชาทั้งที่เดินทางเข้ามาเรียนในสถาบันการอุดมศึกษาของไทยและในมหาวิทยาลัย
ภูมนิ ทร์พนมเปญ พบว่านักศึกษากัมพูชามีปญ
ั หาทัง้ การพูด การอ่าน การฟัง และการเขียน
โดยเฉพาะการออกเสียงวรรณยุกต์ พยัญชนะควบกล�้ำ และพยัญชนะตัวสะกดบางตัว เช่น
เสียงพยัญชนะควบกล�้ำ คร /khr/ นักศึกษาเขมรส่วนใหญ่ออกเสียงเป็น กร /kr/ เป็นต้น
ปัญหาดังกล่าวส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะว่า ระบบเสียงภาษาเขมรมีความแตกต่างกันกับ
ระบบเสียงภาษาไทย บางครัง้ นักศึกษาเขมรส่วนใหญ่จะเลียนเสียงทีเ่ คยได้ยนิ คนไทยสือ่ สาร
กันอย่างไม่เป็นทางการ บางครั้งยึดเสียงพูดและอ่านเป็นภาษาไทยบางถิ่นไม่ใช่ภาษาไทย
มาตรฐาน ท�ำให้นักศึกษามีความสับสนและมีปัญหาในการสื่อสารภาษาไทยมาตรฐาน
การสร้างแบบเรียนที่สามารถใช้ให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะได้ครบทุกด้านเป็นสิ่ง
ที่จ�ำเป็นมาก เนื้อหา (Buasi,1989) นอกจากจะครอบคลุมในทักษะทั้งหมดแล้วยังจะต้อง
สอดคล้องกับผู้เรียนที่เกี่ยวข้องกับสังคมวัฒนธรรม โดยเฉพาะการเรียนรู้ภาษาไทยของคน
กัมพูชา นอกจากจะเรียนรู้ภาษาไทยโดยเน้นทักษะแล้ว บางครั้งการใช้ภาษาที่มีรากศัพท์
เดียวกัน การยืมภาษา และการบัญญัติภาษามาประกอบในการเรียนการสอนก็ส�ำคัญเช่น
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เดียวกัน เนือ่ งจากคนไทยและคนเขมรมีความสัมพันธ์กนั มานานทัง้ ทางการค้า การสงคราม
การเมือง สังคม และวัฒนธรรม อีกทั้งมีอาณาเขตติดกัน จึงมีการแลกเปลี่ยนและยืมภาษา
กันและกัน ค�ำไทยและค�ำเขมรหลายค�ำมีการสร้างค�ำใหม่โดยใช้ภาษาบาลีสันสกฤต และ
บางค�ำในภาษาไทยเป็นค�ำยืมภาษาเขมร บางค�ำในภาษาเขมรยืมภาษาไทย เช่นค�ำว่า จาก
/ca:k/ ภาษาเขมรใช้ค�ำว่า ចាក /ca:Ɂ/ เป็นต้น มีความหมายเหมือนกัน ออกเสียงเกือบ
เหมือนกัน แตกต่างเฉพาะเสียงวรรณยุกต์และการออกเสียงพยัญชนะตัวสะกดเท่านั้น
ยังมีอีกหลายค�ำที่มีลักษณะอย่างนี้ เช่น ถนน ตรง อาจ อ�ำนาจ จมูก และต�ำรวจ เป็นต้น
นอกจากนี้ค�ำที่สร้างขึ้นมาใหม่เกี่ยวกับสาขาอาชีพ เช่น ค�ำว่า นายกรัฐมนตรี ภาษาเขมรใช้
ค�ำว่า នាយករដ្ឋមន្ត្រី (ถ่ายถอดเป็น นายกรัฎฐมนตรี อ่านว่า เนีย-ยัวะ-ร็วด-ถะ-ม็วน-เตร็ย
ค�ำนี้ถ่ายถอดตัวอักษรเขียนเหมือนกัน แต่อ่านออกเสียงแตกต่างกัน ลักษณะเช่นนี้ ท�ำให้
คนกัมพูชาบางคนใช้เทคนิคการจดจ�ำค�ำศัพท์ที่เหมือนกันนี้เป็นส่วนหนึ่งในการเรียนภาษา
ไทย แต่ก็จ�ำเป็นต้องปรับการออกเสียงให้ถูกต้องตามภาษาไทย ประการดังกล่าวนี้เป็น
สิ่งหนึ่งที่จ�ำเป็นจะต้องน�ำมาพิจารณาประกอบในการเรียนการสอนภาษาไทยให้กับกลุ่ม
นักศึกษากัมพูชา

วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาปัญหาและการแก้ปัญหาการเรียนการสอนภาษาไทยพื้นฐาน
ส�ำหรับนักศึกษากัมพูชา
2. เพื่อสร้างแบบเรียนภาษาไทยพื้นฐานส�ำหรับส�ำหรับนักศึกษากัมพูชา

ระเบียบวิธีวิจัย
งานวิ จั ย นี้ เ ป็ น งานวิ จั ย ประเภทวิ จั ย และพั ฒ นา (Research and
Development) โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ (Quantitative and
Qualitative research methodology) โดยมีขั้นตอน 2 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนที่ 1
ขัน้ ต้อนการส�ำรวจปัญหาการเรียนภาษาไทยของคนกัมพูชาและสร้างแบบเรียน ขัน้ ตอนที่ 2
การทดลองใช้แบบเรียนภาษาไทยพื้นฐานส�ำหรับชาวกัมพูชา (Tanyong,1985)
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ ใช้ ใ นการศึ ก ษาครั้ ง นี้ ได้ แ ก่ นิ สิ ต หลั ก สู ต รภาษาไทยระยะสั้ น
ภาควิชาภาษาไทย สถาบันภาษาต่างประเทศ มหาวิทยาลัยภูมินท์พนมเปญ ราชอาณาจักร
กัมพูชา ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 จ�ำนวน 840 คน และนิสิตชาวกัมพูชาเรียน
หลักสูตรระยะสั้น จ�ำนวน 180 คน มหาวิทยาลัยมหาสาคาม ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม –
30 มิถุนายน 2558
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ มาจากการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random
Sampling) กล่าวคือ 1. นิสิตที่สมัครเข้าเรียนในหลักสูตรระยะสั้น มีระดับของสติปัญญา
อ่อน กลาง เก่ง คละกัน โดยภาควิชาได้แบ่งผู้เรียน ออกเป็น 18 ห้อง ใช้ห้องเป็นหน่วย
ในการสุ่มเลือก โดยไม่ค�ำนึงถึงว่าจะเก่ง หรืออ่อน แล้วจับสลากขึ้นมา 1 ห้อง เป็นกลุ่ม
ตัวอย่างจ�ำนวน 48 คน และการใช้ตารางเลขสุ่ม (Random Table) การจับฉลากได้โดย
การเขียนชื่อหน่วยตัวอย่างมาท�ำฉลากแล้ว 2. นิสิตชาวกัมพูชาที่เป็นนักเรียนโครงการ
พระราชทานความช่วยเหลือด้านการศึกษาในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ หลักสูตร
ระยะสั้น จ�ำนวน 180 คน มหาวิทยาลัยมหาสาคาม กลุ่มเรียนที่ 1 จ�ำนวน 21 คน

ผลการวิจัย
1. ปัญหาการเรียนภาษาไทยส�ำหรับผู้เรียนชาวกัมพูชา
การสอนภาษาไทยส�ำหรับชาวต่างชาติมีปัญหาแตกต่างกันไปแต่ละชาติ จากการ
ส�ำรวจข้อมูลเกี่ยวกับสภาพปัญหาการเรียนการสอน ความต้องการแบบเรียน วิธีการเรียน
การสอนส�ำหรับชาวต่างชาติ พบปัญหาแตกต่างกันไป ในที่นี้จึงน�ำข้อมูลมาแสดงไว้เพื่อ
เป็นแนวทางในการด�ำเนินการพัฒนาแบบเรียนภาษาไทยเบื้องต้นส�ำหรับนักศึกษากัมพูชา
ดังต่อไปนี้
		

1.1 ปัญหาการออกเสียงพยัญชนะ

1) การออกเสียงพยัญชนะต้นเดีย่ วส�ำหรับคนกัมพูชามีปญ
ั หาน้อยมาก
เนือ่ งจากเสียงพยัญชนะในภาษาเขมรออกเสียงคล้ายกับเสียงพยัญชนะไทย แต่มบี างเสียงที่
คนกัมพูชาออกเสียงแล้วมีปัญหา ได้แก่ ย ญ /jɔ:/ ออกเสียงเป็น ญฺ /ɲɔ:/
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2) เสียงพยัญชนะต้นควบกล�้ำพบปัญหาในการออกเสียง 3 หน่วยเสียง
ขฺร /khr/ ออกเสียงเป็น กฺร /kr/ เช่น ขรุขระ เป็น กรุกระ
พฺร /phr/ ออกเสียงเป็น ปฺร /pr/ เช่น พร้อม เป็น ปร้อม
พฺล /phl/ ออกเสียงเป็น ปฺล /pl/ เช่น พลอย เป็น ปลอย
3) พยัญชนะท้าย พบปัญหาในการออกเสียงดังนี้

			
เสียง /-k/ ออกเสียง / ʔ / เช่น จัก /cak/ เป็น จะ /caʔ / จาก /ca:k/
เป็น จากฺ /ca:ʔ /
			
เสียง ญ ในภาษาไทยออกเสียงเป็น /-n/ แต่คนเขมรจะออกเสียง ญฺ
/ɲ/ เช่น เพ็ญ /phen/ เป็น เปญฺ /peɲ/
1.2 ปัญหาการออกเสียงสระ
สระ เอา /ʔaw/ ออกเสียงเป็น อาว /ʔaow/ เช่น เจ้า /câw/ เป็น
จาว /caow/
สระ เอีย /ʔi:a/ ออกเสียงเป็น อี /ʔi:/ เช่น เสีย /sǐ :a/ เป็น ซี /si:/
สระ เอือ /ʔɯ:a/ ออกเสียงเป็น อือ /ʔɯ:/ เช่น เชื่อ /chɯ̂:a/ เป็น
ชือ /chɯ:/
สระ แอ /ʔɛ:/ ออกเสียงเป็น เอ /ʔe:/ เช่น แพ้ /phɛ́:/ เป็น เพ /phe:/
สระ อัว /ʔu:a/ ออกเสียงเป็น อู /ʔu:/ เช่น ชัว่ /chû:a/ เป็น ชู /chu:/
การออกเสียงสระภาษาไทยของคนกัมพูชาส่วนใหญ่มีปัญหาในการออก
เสียงสระประสม จะออกเสียงเป็นสระเดี่ยว
1.3 ปัญหาการออกเสียงและการผันวรรณยุกต์ไทย
คนกัมพูชามีปัญหาแยกระดับเสียงวรรณยุกต์ในภาษาไทย จะฟัง
แล้วออกเสียงวรรณยุกต์ในระดับเดียวกัน หรือเปลี่ยนเสียงเป็นวรรณยุกต์อื่น เช่น
ปา

ป่า

ป้า

ป๊า

ป๋า

ออกเสียงเป็น
ปา
ปา

ปา

ปา

ปา

/pa:/

/pa:/

/pà:/

/pa:/

/pâ:/

/pa:/

/pá:/

/pa:/

/pǎ:/

/pa:/
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หรือออกเสียงสับเปลี่ยนเสียงเป็น
ป๋า
ป้า
ป่า
ปา
/pǎ:/

/pâ:/

/pà:/

/pa:/
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ปา

/pa:/

1.4 ปัญหาด้านการใช้ค�ำและประโยค
1) ปัญหาการเรียงค�ำในประโยค เช่น
คนถูกตีหัวแตก เป็น
คนถูกตีแตกหัว
เขาล้มขาหัก
เป็น
เขาล้มหักขา
ไฟดับ		
เป็น
ดับไฟ
2) ปัญหาการใช้ค�ำไม่ครบในประโยค โดยเฉพาะค�ำที่ส�ำคัญในประโยค

เช่น

ผมจะไปตลาด		
ดิฉันก�ำลังเรียนหนังสือ
หนูเรียนอยู่ปีที่หนึ่ง		

ประโยค เช่น

เขมร เช่น
			

เป็น
เป็น
เป็น

พมจะตล๊าด
ดิชันก�ำลังหนังสือ
นูปีนึง

3) ปัญหาการใช้ค�ำปนภาษาเขมรในภาษาไทยและใช้ค�ำไม่ถูกต้องใน
กระต่ายน่ารักมาก		
เขาสวยมาก ๆ		
ฉันนั่งรถยนต์ไปโรงเรียน

เป็น
เป็น
เป็น

กระตายซุเพียบหมาก
เคาซะอาดหมาก ๆ
ชันขี่รถไปโรงเรียน

4) ปัญหาการใช้ค�ำที่เหมือนกับค�ำไทยแต่ออกเสียงตามการเขียนของ

ฉันไปวัดทุกวันพระ		
เป็น
					
ถนนนี้ดีมาก		
เป็น
นายกรัฐมนตรีไทยเก่งมาก เป็น
						
พระสงฆ์ต้องถือศีล		
เป็น

ฉันไปว็อดทุกวันประ หรือ
ฉันไปว็อดทุกวันเปรียะฮ
ทน็อล นิฮ ดี หมาก
เนีย ย็วก รัด มน เตร็ย ไทย
ดี หมาก
เปรียะฮ ซ้อง ตอง ทือ เซ็ล
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5) ปัญหาการสื่อความหมายไม่ถูกต้อง เช่น

		

ผมสามารถขายของที่บ้านได้
เป็น
พมอาจขายของที่บานดาย
ผมเรียนภาษาไทยได้เพียงเดือนหนึ่ง
เป็น
พมเรียนเพียซาไทยได้แต่เดือนนึง
เรียนอักษรศาสตร์ไม่มีประโยชน์
เป็น
เรียนอักซอซาตไม่มีซาระปรอโยชน์
1.5 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัญหาการออกเสียง

ผู้วิจัยได้น�ำข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาน�ำเสนอเชิงสถิติ โดยเก็บข้อมูล
จากนิสิตมหาวิทยาลัยภูมินท์พนมเปญจ�ำนวน 48 คน และนิสิตทุนฯจ�ำนวน 21 คน รวม
69 คน และเนื่องจากการออกเสียงวรรณยุกต์ของกลุ่มตัวอย่างเป็นกลุ่มชาติพันธุ์เขมร
ใช้ภาษาทีม่ รี ปู ลักษณะแตกต่างจากภาษาไทยและไม่มเี สียงวรรณยุกต์ ในทีน่ จี้ งึ น�ำข้อมูลมา
วิเคราะห์ผลเฉพาะการออกเสียงพยัญชนะและสระ ดังต่อไปนี้
ตารางที่ 1 การออกเสียงพยัญชนะต้นเดี่ยว /j/ ญ
เสียงพยัญชนะ
/j/ ญ

/j/

จำ�นวน
7

การออกเสียง
ร้อยละ
10.14

จำ�นวน
62

/ɲ/

ร้อยละ
89.86

จากตารางนี้แสดงให้เห็นว่า การออกเสียงพยัญชนะ ญ เสียงพยัญชนะนี้ไทยออก
เสียงเป็น /j/ ของคนเขมรมีจ�ำนวนมากถึง ร้อยละ 89.86 ออกเสียงเป็นเสียง /ɲ/ และออก
เสียงเป็นเสียง /j/ ตามเสียงพยัญชนะมาตรฐานภาษาไทยมีเพียง ร้อยละ 10.14 สะท้อนให้
เห็นถึงเสียงพยัญชนะภาษาแม่มีบทบาทและกลุ่มตัวอย่างยังออกเสียงติดส�ำเนียงภาษาแม่
ของตนเอง ส่วนพยัญชนะนอกนั้นพบว่าไม่มีปัญหาในการออกเสียง
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ตารางที่ 2 เสียงพยัญชนะต้นควบกล�้ำ / khr / ขร คร ฆร
เสียงพยัญชนะ
/ khr / ขร คร ฆร

การออกเสียง
/ khr /
จำ�นวน
5

/kr/
ร้อยละ
7.25

จำ�นวน
64

ร้อยละ
92.75

จากตารางนี้แสดงให้เห็นว่า ปัญหาการออกเสียงควบกล�้ำ / khr / ในภาษาไทย
ของผู้เรียนกัมพูชาออกเสียงเป็น /kr/ มีจ�ำนวนร้อยละ 92.75 และสามารถออกเสียงเป็น /
khr / ตามเสียงพยัญชนะมาตรฐานภาษาไทยมีเพียง ร้อยละ 7.25
ตารางที่ 3 เสียงพยัญชนะต้นควบกล�้ำ / phr / พร ภร
เสียงพยัญชนะ
/ phr / พร ภร

การออกเสียง
/ phr /
จำ�นวน
3

/pr/
ร้อยละ
4.35

จำ�นวน
66

ร้อยละ
95.65

จากตารางนี้แสดงให้เห็นว่า ปัญหาการออกเสียงควบกล�้ำ / phr / ในภาษาไทย
ของผู้เรียนกัมพูชาออกเสียงเป็น /pr/ มีจ�ำนวนร้อยละ 95.65 และสามารถออกเสียงเป็น
/ phr / ตามเสียงพยัญชนะมาตรฐานภาษาไทยมีเพียง ร้อยละ 4.35
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ตารางที่ 4 เสียงพยัญชนะต้นควบกล�้ำ / phl / พล ภล
เสียงพยัญชนะ
/ phl / พล ภล

การออกเสียง
/phl/
จำ�นวน
3

/pl/
ร้อยละ
4.35

จำ�นวน
66

ร้อยละ
95.65

จากตารางนี้แสดงให้เห็นว่า ปัญหาการออกเสียงควบกล�้ำ / phl / ในภาษาไทย
ของผู้เรียนกัมพูชาออกเสียงเป็น /pl/ มีจ�ำนวนร้อยละ 95.65 และสามารถออกเสียงเป็น /
phl / ตามเสียงพยัญชนะมาตรฐานภาษาไทยมีเพียง ร้อยละ 4.35
ตารางที่ 5 เสียงพยัญชนะท้าย / k / ก ข ค ฆ
เสียงพยัญชนะ
/k/กขคฆ

/k/

จำ�นวน
1

การออกเสียง
ร้อยละ
1.45

/Ɂ/

จำ�นวน
68

ร้อยละ
98.55

จากตารางนี้แสดงให้เห็นว่า ปัญหาการออกเสียงพยัญชนะท้าย /k/ ในภาษาไทย
ของผู้เรียนกัมพูชาออกเสียงเป็น /Ɂ/ มีจ�ำนวนร้อยละ 98.55 และสามารถออกเสียงเป็น
/ k/ ตามเสียงพยัญชนะมาตรฐานภาษาไทยมีเพียง ร้อยละ 1.45
ตารางที่ 6 เสียงพยัญชนะท้าย /n/ ญ
เสียงพยัญชนะ
/ɲ/ญ

/n/

จำ�นวน
18

การออกเสียง
ร้อยละ
26.09

จำ�นวน
51

/ɲ/

ร้อยละ
73.91
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จากตารางนี้แสดงให้เห็นว่า ปัญหาการออกเสียงพยัญชนะท้าย /n/ ในภาษาไทย
ของผูเ้ รียนกัมพูชาออกเสียงเป็น /ɲ/ มีจำ� นวนร้อยละ 73.91 และสามารถออกเสียงเป็น /n/
ตามเสียงพยัญชนะมาตรฐานภาษาไทยมีเพียง ร้อยละ 26.09
ตารางที่ 7 เสียงสระ /-aw/ เอา
เสียงพยัญชนะ
/aw/

การออกเสียง
/-aw/
จำ�นวน
22

/a:w/
ร้อยละ
31.88

จำ�นวน
47

ร้อยละ
68.12

3จากตารางนี้แสดงให้เห็นว่า ปัญหาการออกเสียงเสียงสระ /ʔaw/ ในภาษาไทย
ของผูเ้ รียนกัมพูชาออกเสียงเป็น เสียงสระ /ʔa:w/ มีจำ� นวนร้อยละ 68.12 และสามารถออก
เสียงเป็น เสียงสระ /ʔaw/ ตามเสียงพยัญชนะมาตรฐานภาษาไทยมีเพียง ร้อยละ 31.88
ตารางที่ 8 สระ /ʔi:a/ เอีย
เสียงพยัญชนะ
/i:a/

การออกเสียง
/i:a/
จำ�นวน
28

/i:/
ร้อยละ
40.58

จำ�นวน
41

ร้อยละ
59.42

จากตารางนี้แสดงให้เห็นว่า ปัญหาการออกเสียงเสียงสระ /i:a/ ในภาษาไทย
ของผู้เรียนกัมพูชาออกเสียงเป็น เสียงสระ /i:/ มีจ�ำนวนร้อยละ 59.42 และสามารถออก
เสียงเป็น เสียงสระ /i:a/ ตามเสียงพยัญชนะมาตรฐานภาษาไทยมีเพียง ร้อยละ 40.58
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ตารางที่ 8 สระ /ɯ:a / เอือ
เสียงพยัญชนะ

การออกเสียง
/ɯ:a /

/ɯ:a /

/ɯ:/

จำ�นวน
ร้อยละ
จำ�นวน
ร้อยละ
28
40.58
41
59.42
จากตารางนี้แสดงให้เห็นว่า ปัญหาการออกเสียงเสียงสระ /ɯ:a / ในภาษาไทย
ของผูเ้ รียนกัมพูชาออกเสียงเป็น เสียงสระ /ɯ:/ มีจำ� นวนร้อยละ 59.42 และสามารถออก
เสียงเป็น เสียงสระ /ɯ:a / ตามเสียงพยัญชนะมาตรฐานภาษาไทยมีเพียง ร้อยละ 40.58
ตารางที่ 9 สระ / ɛ: / แอ
เสียงพยัญชนะ

การออกเสียง

/ ɛ: /

/ ɛ: /

จำ�นวน
15

ร้อยละ
21.74

/e:/

จำ�นวน
54

ร้อยละ
78.26

จากตารางนีแ้ สดงให้เห็นว่า ปัญหาการออกเสียงเสียงสระ / ɛ: / ในภาษาไทยของ
ผู้เรียนกัมพูชาออกเสียงเป็น เสียงสระ /e:/ มีจ�ำนวนร้อยละ 78.26 และสามารถออกเสียง
เป็นเสียงสระ / ɛ: / ตามเสียงพยัญชนะมาตรฐานภาษาไทยมีเพียง ร้อยละ 21.74
ตารางที่ 10 สระ /u:a/ อัว
เสียงพยัญชนะ
/u:a/

การออกเสียง
/u:a/
จำ�นวน
12

/u:/
ร้อยละ
17.39

จำ�นวน
57

ร้อยละ
82.61
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จากตารางนีแ้ สดงให้เห็นว่า ปัญหาการออกเสียงเสียงสระ /u:a/ ในภาษาไทยของ
ผู้เรียนกัมพูชาออกเสียงเป็น เสียงสระ /u:/ มีจ�ำนวนร้อยละ 82.61 และสามารถออกเสียง
เป็น เสียงสระ /u:a/ ตามเสียงพยัญชนะมาตรฐานภาษาไทยมีเพียง ร้อยละ 17.39
2. แนวทางการแก้ปัญหาการเรียนรู้ภาษาไทยส�ำหรับชาวกัมพูชา
ปัญหาการเรียนรู้ภาษาภาษาไทยส�ำหรับชาวกัมพูชาที่ได้ยกมากล่าวในหัวข้อ
ข้างต้น ผู้วิจัยได้น�ำมาวิเคราะห์และค้นหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา เพื่อเป็นข้อมูลใน
การสร้างแบบเรียนภาษาไทยเบื้องต้นที่สามารถใช้ในการเรียนการสอนส�ำหรับผู้เรียนเป็น
คนกัมพูชาได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสร้างชุดการเรียนรู้ภาษาไทยเบื้องต้นส�ำหรับผู้เรียน
ชาวกัมพูชาซึ่งไม่เคยเรียนภาษาไทยมาก่อนเลย โดยแบ่งเป็นชุดความรู้ ดังนี้
2.1 สร้างชุดความรู้และแบบฝึกการออกเสียงภาษาไทย
ผู้วิจัยน�ำความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการออกเสียงพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์
เบือ้ งต้นมาให้ผเู้ รียนชาวกัมพูชาเรียนรู้ ฝึกออกเสียง โดยเปรียบเทียบกับอักษรเขมร เพือ่ ให้
ง่ายต่อการฝึกออกเสียง อ่านออกเสียง และได้อธิบายเป็นภาษาเขมรประกอบด้วย ตัวอย่าง
เช่น
ตารางที่ 11 ตัวอย่างแบบฝึกพยัญชนะไทย
พยัญชนะไทย
ก
ข
ค
ฅ
ฆ
ง

ការបញ្ចេញសំឡេង
ក កៃ
ខ ខៃ
ខ ខ្វាយ
ខ ខុន
ខ រៈខ័ង
ង៉ ង៉ូ

กอ ไก่
ขอ ไข่
คอ ควาย
ฅอ คน
ฆอ ระฆัง
งอ งู

พยัญชนะต้น
k
kh
kh
kh
kh
ŋ

พยัญชนะท้าย
k
k
k
k
k
ŋ
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ตารางที่ 12 ตัวอย่างแบบฝึกสระไทย

ตารางที่ 13 ตัวอย่างแบบฝึกวรรณยุกต์ไทย

2.2 สร้างชุดแก้ปัญหาในการออกเสียง
ผู้วิจัยวิเคราะห์สาเหตุที่ชาวกัมพูชาไม่สามารถออกเสียงได้แล้วสร้างแบบ
แก้ไขและฝึกการออกเสียงภาษาไทยให้ถูกต้อง โดยแบ่งเป็นประเด็นเป็น 8 หัวข้อ ดังนี้
1) ช่วงเวลาหรรษาตอนปิดเทอม (แก้ปัญหาการออกเสียง พ/ภ–ผ, ฟ–ฝ,
ฮ–ห)
2) การผจญภัยในวัดพระแก้ว (แก้ปัญหาการออกเสียง ข-ค, ท/ธ-ถ, ซ-ส/
ษ/ศ)
3) เพื่อนรักจากต่างแดน (แก้ปัญหาการออกเสียง อักษรน�ำ)
4) หนาวนี้ที่เชียงคาน (แก้ปัญหาการออกเสียง อักษรควบกล�้ำ)
5) มาปลูกผักสวนครัวกันเถอะ (แก้ปัญหาการออกเสียงสระ)
6) ข้ามก�ำแพง 5 เสียง (แก้ปัญหาการออกเสียงวรรณยุกต์และไตรยางศ์)
7) บ้านหลังเล็กของบุญ (แก้ปัญหาการออกเสียงพยัญชนะตัวสะกดแม่กก
แม่กน)
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8) วันที่ฝนตกหนัก (แก้ปัญหาการเรียงค�ำ)
ตัวอย่างชุดค�ำฝึกออกเสียงวรรณยุกต์
ก๋วยเตี๋ยว
กล้วยน�้ำว้า
วันเสาร์
ฟ้าผ่า
แมวเหมียว
เก๊กฮวย

ข้าวสวย
ผ้าไหม
ชีวิต
ศีรษะ
จักรยาน
คมข�ำ	

น�้ำชา
ขาย
ชักช้า
ท่าน�้ำ	
จระเข้
ปีใหม่

น้อยหน่า
ขนมจีบ
โต๊ะ
กระจก
ฟ้อนร�ำ	
เสื้อกันหนาว

ลิ้นจี่
เศร้า
ผ้าห่ม		
เหงา
น่ารัก
หลากหลาย

2.3 การประเมินแบบทดลองเรียน
เมื่อสร้างแบบเรียนภาษาไทยเบื้องต้นส�ำหรับชาวกัมพูชาเสร็จแล้ว ได้น�ำ
ให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินผลแบบเรียน เพื่อจะได้น�ำไปใช้ในการเรียนการสอนภาษาไทยต่อไป
มีผลการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ ดังนี้
ตารางที่ 14 ผลการประเมิน ด้านรูปเล่ม

จากตารางที่ 11 ผลการประเมินหนังสือด้านรูปเล่มคณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
ทั้ง 5 ท่านได้ประเมินและสรุปรวมผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด และมีคะแนนเฉลี่ย
มากทีส่ ดุ ก็คอื การออกแบบหน้าปก อยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ ( x = 4.60) รองลงมาคือ คุณภาพ
ของกระดาษ ( x = 4.82) และ การจัดบทและหน้า ( x = 4.20) ตามล�ำดับ
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ตารางที่ 15 ผลการประเมิน ด้านเนื้อหา
ข้อประเมิน
1. สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
2. เนือ้ หาถูกต้อง เหมาะสม
3. เนือ้ หามีประโยชน์
4. เนื้อหามีความน่าสนใจ
5. คำ�ชี้แจงชัดเจน ถูกต้อง
6. ความยากง่ายเหมาะสมกับผู้เรียน

7. สะท้อนถึงวัฒนธรรม
8. แบบฝึกสอดคล้องกับเนื้อหา
รวม

คะแนน

x

S.D

แปลผล

23
25
23
20
22
22
18
24
177

4.60
5.00
4.60
4.00
4.40
4.40
3.60
4.80
4.43

0.55
0.00
0.55
0.71
0.55
0.55
0.55
0.45
0.49

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มาก
มากที่สุด
มาก

จากตารางที่ 12 ผลการประเมินหนังสือด้านเนือ้ หามีผลการประเมินอยูใ่ นระดับ
มากทีส่ ดุ และมีคะแนนเฉลีย่ มากทีส่ ดุ ก็คอื เนือ้ หาถูกต้อง เหมาะสม ( x = 5.00) รองลงมาคือ
แบบฝึกสอดคล้องกับเนื้อหา ( x = 4.80) และเนือ้ หามีประโยชน์ และสะท้อนถึงวัฒนธรรม
( x = 4.60) ตามล�ำดับ
2.4 ทดลองแบบเรียน
หลังจากที่ออกแบบเนื้อหาสาระเพื่อการเรียนรู้ภาษาไทยและแก้ปัญหา
เสร็จแล้วได้น�ำไปทดลองสอน โดยมีผลการเรียนรู้จากแบบเรียน ดังต่อไปนี้
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ตารางที่ 16 ผลการเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ก่อนและหลังการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้แบบเรียนภาษาไทยเบื้องต้นส�ำหรับผู้เรียนชาวกัมพูชา

* มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (P < .05)

ภาพที่ 1 แบบเรียนภาษาไทยเบื้องต้นส�ำหรับผู้เรียนชาวกัมพูชา
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จากการวิเคราะห์ผลการวิจัย สามารถสรุปผลได้ดังนี้

1.1 แบบเรียนภาษาไทยเบื้องต้นได้อาศัยปัญหาการออกเสียงและการเรียนรู้
ภาษาไทยของผูเ้ รียนกัมพูชาโดยอาศัยกลุ่มตัวอย่างที่เรียนภาษาไทยในมหาวิทยาลัยภูมินท์
พนมเปญ จ�ำนวน 48 คน และผู้เรียนภาษาไทยพื้นฐานในมหาวิทยาลัยจ�ำนวน 21 คน เพื่อ
เรียนรู้ตามแบบเรียนที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้น ประสิทธิภาพแบบเรียนเป็นไปตามเกณฑ์ที่ผู้วิจัย
ได้ตั้งไว้ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า แบบเรียนที่พัฒนาขึ้นสามารถใช้เรียนและสอนส�ำหรับการเรียน
รู้เบื้องต้นในระยะ 2 สัปดาห์ได้
1.2 ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนรูข้ องนักศึกษาชาวกัมพูชาโดยอาศัยแบบเรียนนีท้ งั้
ก่อนการเรียนรู้และภายหลังการเรียนรู้ พบว่า คะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรู้ภายหลังการเรียนรู้สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบก่อนการเรียนรู้ แตก
ต่างอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

อภิปรายผล
การวิจยั เรือ่ ง การพัฒนาแบบเรียนภาษาไทยพืน้ ฐานส�ำหรับผูเ้ รียนชาวกัมพูชา
ผู้วิจัยสามารถอภิปรายผลได้ ดังนี้
2.1 หนังสือการพัฒนาแบบเรียนภาษาไทยพื้นฐานส�ำหรับผู้เรียนชาวกัมพูชา
เป็นไปตามสมมติฐานที่ก�ำหนดไว้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นได้รับการตรวจ
สอบและค�ำแนะน�ำจากผู้เชี่ยวชาญได้ด�ำเนินการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ ผู้วิจัย
ได้ศึกษาวิธีการสร้างแบบเรียนจากการเก็บรวบรวมข้อมูลปัญหาการออกเสียงภาษาไทย
จากกลุ่มตัวอย่างที่พูดภาษาเขมรและไม่สามารถพูดภาษาไทยได้เลย แบบเรียนที่ได้จัดท�ำ
ขึ้นเหมาะกับวัยและประสบการณ์ของผู้เรียนทั้งขนาดของตัวหนังสือมีความเหมาะสมกับ
วัยและสายตาในแต่ละบทยังมีแบบฝึกเพื่อเรียนรู้ด้วยตนเองได้ด้วย โดยแบบทดสอบและ
แบบฝึกผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้มีความเหมาะสมสามารถน�ำไปใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยหลาย ๆ งานวิจัยที่มีลักษณะ
เดียวกันนี้ (Phonmani, 2002; Witthayasakphan, 2002, 2006; Phongsatha, 1975;
Han-Woo, 1977).
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2.2 การศึกษาปัญหาการออกเสียงเพือ่ แก้ปญ
ั หาการออกเสียงภาษาไทยส�ำหรับ
ผู้เรียนกัมพูชาซึ่งท�ำให้แบบเรียนนี้เกิดความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น เกิดจากการผู้วิจัยได้ใช้วิธี
การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ทั้ ง ทางด้ า นภาษาศาสตร์ แ ละการสอน (Naksakul, 1981;
Franklin,1970) จึงท�ำให้ทราบว่า คนกัมพูชามีปัญหาในการใช้ภาษาไทย โดยเฉพาะเสียง
วรรณยุกต์ ซึ่งแบบเรียนนี้อาจมีความแตกต่างจากแบบเรียนที่ใช้เพื่อการสอนภาษาไทย
ส�ำหรับชาวไทยหรือภาษาไทยเพื่อชาวต่างชาติอื่น ๆ เนื่องจากอาจมีการใช้สัทอักษรในช่วง
แรก และมีการดัดแปลงอักษรเขมรเป็นสัทอักษรเฉพาะที่ใช้ในภาษาเขมร เพื่อให้ผู้สอนได้
อธิบายการออกเสียงวรรณยุกต์ให้ผู้เรียนกัมพูชาได้เข้าใจในสัญลักษณ์วรรณยุกต์ที่ปรากฏ
ในแบบเรียน แต่หลังจากนั้นผู้เรียนก็สามารถอ่านและเขียนอักษรไทยได้ ก็ไม่จ�ำเป็นต้องใช้
สัทอักษรอีก งานวิจยั นึจ้ งึ เป็นคุณปู การในการสอนภาษาเขมรส�ำหรับผูเ้ รียนกัมพูชาในระดับ
ต้นหรือเบื้องต้นส�ำหรับทุกวัยที่ต้องการเรียนรู้
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