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สูญหายของภาษาซึ่งถือเปนเร่ืองสําคัญท่ีนักภาษาควรเอาใจใส อีกทั้งยังสะทอนใหเห็นแนวทาง
การจดัการกบัปญหา คอืบทความเรือ่ง สภาพภาษาท่ีใกลจะสญูหายของกลุมชาตพินัธุในจังหวดันาน 
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สภาพภาษาท่ีใกลจะสูญหายของกลุมชาติพันธุในจังหวัดนาน
ดร.สหัทยา สิทธิวิเศษ และคณะ1

The Circumstances of Endangered Languages and Culture of the Ethnic 
Groups in Nan Province

Dr. Sahattaya Sittivised and Others

บทคัดยอ

การศึกษาเรื่องสภาพภาษาที่กําลังจะสูญหายในจังหวัดนานมีวัตถุประสงค เพื่อสํารวจสภาพ
การใชภาษาที่ใกลจะสูญหายของกลุมชาติพันธุที่ภาษาแมอยูในสภาวะวิกฤตในจังหวัดนาน และ เพื่อ
ประเมินสภาวะความคงอยูของภาษาท่ีใกลจะสูญหายของกลุมชาติพันธุในจังหวัดนาน โดยงานวิจัยมุง
ศึกษา 3 กลุมชาติพันธุ ไดแก ชาติพันธุมลาบรี ขมุ และมง ผลการสํารวจพบวากลุมชาติพันธุสวนใหญ
ทุกกลุมอายุยังคงใชภาษาแมของตนเองในการพูดส่ือสาร สภาพการใชภาษาในครอบครัวทุกกลุม
ชาตพินัธุยงัคงใชภาษาแมเปนสวนใหญ สภาพการใชภาษาในโรงเรยีนกลุมชาตพินัธุสวนใหญจะใชภาษา
ไทยกลางในการสือ่สาร ดานเจตคตติอภาษาแมทัง้สามกลุมชาตพินัธุใหความสาํคญักบัภาษาแมลดนอยลง 
ผลการประเมินความสําคญัและสภาวะการสูญหายทางภาษาของกลุมชาติพนัธุจงัหวัดนาน พบวาภาษา
มลาบรี ภาษาขมุ และภาษามงในจังหวัดนานอยูในสภาวะวิกฤตโดยเฉพาะอยางยิ่ง ภาษาขมุ รองลงมา 
คือ ภาษามลาบรี และภาษามง

คําสําคัญ: ภาษาที่ใกลสูญหาย, กลุมชาติพันธุในจังหวัดนาน, ภาษาและวัฒนธรรม

1  ดร.สหัทยา สิทธิวิเศษ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศรชัย มุงไธสง อาจารยวรรณวิรัตน  ตุงคะเวทย

และอาจารยดนุพงศ  ชีวินวิไลพร คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
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Abstract 

The purposes of this study were: 1) To investigate the circumstances of endangered 
language of the ethnic groups in Nan Province. 2) To evaluate the vitality of endangered 
languages of the ethnic groups in Nan Province. The participants were the ethnic groups 
including fifty Mlabri from Huay Yuak Village, Maekhanueng Sub-district, Wiengsa 
District; forty Khmu from Nammong Village, Phato Sub-district, Thawangpha District;and 
ninety Hmong from Nampern Village, Paklang Sub-district, Pua District. The languages 
of the three ethnic groups were considered endangered. The results showed that majority 
of the informants of all age groups usually used their native tongues to communicate in 
the community domain. Evaluation of language circumstances, the results showed that 
three languages were in critical stage towards extinction, in sequential order, that is, 
Khmu, Malbri, and Hmong.

Keywords: Endangered Languages, Ethnic Groups, Languages and Culture
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จังหวัดนานเปนเมืองที่มีประวัติศาสตร
ยาวนาน ใกลเคียงกับสโุขทัย เชียงใหม พะเยาและ
เมืองอื่น ๆ ในอาณาจักรลานนา และเปนจังหวัด
ที่มีความหลากหลายของกลุมชาติพันธุซึ่งมีทั้ง
กลุมชาติพันธุที่เปนพวกที่อยูตามชายขอบ และ
กลุมชาตพินัธุทีถ่กูดนัเขามาเปนสงัคมชาวนา ธรีะพันธ  
เหลืองทองคําและคณะฯ (2548) ไดศึกษาความ
หลากหลายทางภาษาในจงัหวดันานพบวาจงัหวดั
นานประกอบดวยกลุมชาติพันธุตาง ๆ มากถึง 
13 กลุมชาติพันธุ ไดแก (1) กลุมชาติพันธุที่พูด
ภาษาตระกูลไท มจีาํนวนประชากรมากเปนอนัดับ 1 
คิดเปนรอยละ 80.24 ของประชากรทั้งหมดใน
จังหวัดนาน กลุมชาติพันธุที่อยูในกลุมที่พูดภาษา
ตระกูลไทในจังหวัดนาน มี 6 กลุมชาติพันธุ ไดแก 
คนเมือง ลื้อ ลาว พวน เหาะ และขืน (เขิน) 
(2) กลุมชาติพันธุที่พูดภาษาตระกูลมอญ-เขมร มี
จํานวนประชากรมากเปนอันดับ 2 ในจังหวัดนาน 
คือ มีจํานวนทั้งสิ้นประมาณ รอยละ 8.88 ของ
จํานวนประชากรท้ังหมดในจังหวัดนาน กลุ ม
ชาตพินัธุทีอ่ยูในกลุมทีพ่ดูภาษาตระกูลมอญ-เขมร
ในจังหวัดนาน มี 3 กลุมชาติพันธุ ไดแก ลัวะ หรือถิ่น 
(มัล-ไปร) ขมุ และมลาบรี (ตองเหลือง) (3) กลุม
ชาตพินัธุทีพ่ดูภาษาตระกูลมง-เมีย่น หรอืแมว -เยา 
มีจํานวนประชากรมากเปนอันดับ 3 คิดเปนรอยละ 7 
ของจํานวนประชากรทั้งหมดในจังหวัดนาน กลุม
ชาตพินัธุทีพ่ดูภาษาตระกลูมง-เมีย่น ในจงัหวดันาน 
ม ี2 กลุมชาตพินัธุไดแก มง (แมว) และเมีย่น (เยา) 
(4) กลุมชาติพันธุที่พูดภาษาตระกูลจีน-ทิเบต มี
จาํนวนประชากรมากเปนลาํดบัที ่4 คดิเปนรอยละ 
0.55 ของประชากรท้ังหมดในจังหวัดนาน กลุม
ชาติพันธุที่อยูในกลุมที่พูดภาษาตระกูลจีน-ทิเบต 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
ในจังหวัดนานมี 2 กลุมชาติพันธุ คือ จีนแคะ และ
อึมป (กอ)  ซึ่งกลุมชาติพันธุในจังหวัดนานทั้ง 13 
กลุมชาติพันธุนี้มีบางกลุม สุวิไล เปรมศรีรัตน 
(2553) ไดจัดใหอยูในกลุมภาษากําลังวิกฤตใกล
สูญหาย เชน ภาษามลาบรี ภาษามอญ และภาษามง 
เปนตน 

UNESCO (2003) ไดเสนอแนะแนว
ทางการประเมินสภาวะความคงอยูของภาษา วา
ภาษาของกลุมชมุชนชาตพินัธุยงัคงอยู หรอื กาํลงั
จะสูญหาย หรือสูญหายไปแลวบาง แนวทางการ
ประเมินมีอยูดวยกัน 9 ลักษณะดังตอไปนี้ 1) การ
ถายทอดทางภาษาไปยงัชนรุนหลงั 2) จาํนวนของ
ผูใชหรือผูพูดภาษา 3) สัดสวนของผูใชภาษาหรือ
ผูพดูภาษาตอจาํนวนประชากรของชมุชน 4) แนวโนม
ของการสญูหายทางภาษาทีส่าํคญั 5) การตอบสนอง
ตอภาษาสําคัญใหม ๆ และสื่อใหม ๆ 6) ความ
สําคัญในการเปนสื่อในการศึกษาดานภาษาและ
การเรียนการสอน 7) เจตคติและนโยบาย ดาน
ภาษาในระดับสถาบันและรัฐบาล รวมไปถึง
สถานภาพทางการและการใช 8) เจตคติของ
สมาชิกกลุมชาติพันธุที่มีตอภาษาของตนเอง และ 
9) จํานวนและคุณภาพของการบันทึกทางภาษา 
ทัง้ 9 ลกัษณะดังกลาวน้ีจะเปนตวัชีว้ดัวาภาษาอยู
ในสถานภาพอะไร และเม่ือไดรบัทราบสภาวะทาง
ภาษากลุ มชาติพันธุ  เหลานี้แล ว การดําเนิน
กิจกรรมขั้นตอไปไมวาจะเปนการหาแนวทางใน
การอนุรักษ หรือ ฟ นฟูภาษาเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพตอไป

การศึกษาเรื่องสภาพภาษาที่กําลังจะ
สูญหายในจังหวัดนานมีวัตถุประสงคเพื่อสํารวจ
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สภาพการใชภาษาของกลุมชาตพินัธุทีภ่าษาแมอยู
ในสภาวะวิกฤต และเพ่ือประเมินความสําคญัและ
สภาวะการสญูหายทางภาษาของกลุมชาตพินัธุใน
จังหวัดนาน

วัตถุประสงคการวิจัย

1. เพือ่สํารวจสภาพการใชภาษาทีใ่กลจะ
สูญหายของกลุมชาติพันธุในจังหวัดนาน

2. เพื่อประเมินความสําคัญและสภาวะ
การสญูหายทางภาษาของกลุมชาตพินัธุในจงัหวดั
นาน

ประชากรและกลุมตัวอยาง

1. ประชากร 
ประชากรในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ไดแก 

กลุ มชาติพันธุ ที่ภาษาแมอยู ในสภาวะใกลจะ
สูญหายท่ีอาศัยอยูในจังหวัดนานซ่ึง ไดแก กลุม
ชาติพันธุมลาบรี กลุมชาติพันธุขมุ และกลุมชาติ
พันธุมง

2. กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยแบงเปน 
2 กลุม ไดแก 

2.1 กลุมผูรู และผูนําหมูบานซึ่งจะเปน
ผูใหขอมูลดานประวัติหมูบาน และสภาพท่ัวไป
ของหมูบาน จํานวน 5 คน เพื่อใหไดขอมูลที่เปน
ไปตามวัตถปุระสงคการวจิยักลุมตวัอยางกลุมนีจ้ะ
ใชวิธีการเลือกตัวอยางแบบเจาะจง

2.2 กลุมตัวอยางที่ศึกษาสภาพการใช
ภาษา 

กลุมตัวอยางที่ใชภาษามลาบรี ไดแก 
ชาวมลาบรีทีอ่าศยัอยูในหมูบานหวยหยวก ตาํบล
แมขะนิง อาํเภอเวียงสา จงัหวัดนาน จาํนวน 50 คน 

กลุมตัวอยางที่ใชภาษาขมุ ไดแก ชาวขมุที่อาศัย
อยูในหมูบานนํ้าโมง ตําบลผาตอ อําเภอทาวังผา 
จังหวัดนาน จํานวน 40 คน และกลุมตัวอยางที่ใช
ภาษามง ไดแก ชาวมงทีอ่าศยัอยูในหมูบานนํา้เปน 
ตาํบลปากลาง อาํเภอปว จงัหวดันาน จาํนวน 90 คน 
ในการคัดเลือกกลุมตัวอยางผูวิจัยไดใชวิธีการสุม
แบบงาย โดยแบงกลุมตวัอยางเปนชวงสามอายุคน 
ไดแก (1) ชวงอายุ 6-15 ป (2) ชวงอายุ 16-40 ป 
(3) ชวงอายุ 41 ปขึ้นไป

ขอบเขตดานพื้นทีท่ีศ่ึกษา

ในการคัดเลือกพื้นที่ที่ศึกษา ผูวิจัยได
เลือกศึกษาพ้ืนที่ที่มีกลุมชาติพันธุที่มีลักษณะการ
อยูอาศัยแบบรวมกันเปนกลุม เปนหมูบาน และ
เปนกลุมชาติพันธุที่ภาษาอยูในสภาวะวิกฤต ิโดย
พื้นที่ที่ศึกษาแบงเปน 3 พื้นที่ ไดแก 

1. พื้นที่ที่ใชในการศึกษาสภาพการใช
ภาษาของกลุมชาติพันธุมลาบรี คณะวิจัยไดเลือก
หมูบานหวยหยวก ตําบลแมขะนิง อําเภอเวียงสา 
จังหวัดนานเปนพื้นที่ที่ศึกษา 

2. พื้นที่ที่ใชในการศึกษาสภาพการใช
ภาษาของกลุมชาติพันธุ ขมุ คณะวิจัยไดเลือก
หมูบานนํา้โมง ตาํบลผาตอ อาํเภอทาวงัผา จงัหวดั
นานเปนพื้นที่ที่ศึกษา 

3. พื้นที่ที่ใชในการศึกษาสภาพการใช
ภาษาของกลุมชาติพันธุมง คณะวิจัยไดเลือก
หมูบานนํ้าเปน ตําบลปากลาง อําเภอปว จังหวัด
นานเปนพื้นที่ที่ศึกษา 
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เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล

คณะวิจัยไดจัดทําเครื่องมือที่ใชในการ
เก็บรวบรวมขอมูลในคร้ังนี้คือ 

1. แบบสัมภาษณกึ่งโครงสราง เพื่อให
ทราบถึงประวัติความเปนมา สภาพทั่วไปของ
ชุมชน ชาติพันธุ และสภาพการใชภาษา

2. แบบสอบถามสภาพการใชภาษา โดย
เนื้อหาแบงเปน สภาพการใชภาษาในครอบครัว 
การใชภาษาในโรงเรยีน และ การใชภาษาในชมุชน 
ตลอดจนสอบถามเจตคตขิองกลุมชาตพินัธุทีม่ตีอ
การใชภาษาแม

การวิเคราะหขอมูล

ขอมูลที่เก็บรวบรวมมาไดแบงเปน 3 
กลุม คือ 

1. ขอมลูประวัตคิวามเปนมา ลกัษณะวิถี
ชีวิตของกลุมชาติพันธุที่ไดรับจากการเสวนากลุม 
การสังเกต และการสัมภาษณ ซึ่งขอมูลในสวนนี้
เปนขอมูลเขิงคุณภาพจะใชการวิเคราะหขอมูล
โดยนําขอมูลมาจําแนก ตีความ เรียบเรียงอยาง
เปนระบบและนําเสนอเปนขอความเชิงพรรณนา

2. ขอมลูสภาพการใชภาษาของกลุมชาติ
พนัธุมลาบรี ขม ุและมงเปนขอมลูเชิงปริมาณท่ีได
จากการตอบแบบสอบถามจะใชสถติคิาเฉลีย่รอยละ
ในการวิเคราะห

3. ผลการประเมินสภาวะการคงอยูของ
ภาษาของกลุมชาติพันธุ วิเคราะหขอมูลที่ไดโดย
การใชเกณฑการวิเคราะหตามแบบ UNESCO 
(2003) ที่ไดเสนอแนะแนวทางการประเมิน
สภาวะความคงอยูของภาษา วาภาษาของกลุม

ชมุชนชาตพินัธุยงัคงอยู หรอื กาํลงัจะสญูหาย หรอื
สญูหายไปแลวบาง แนวทางการประเมินมอียูดวยกัน 
9 ลกัษณะดงัตอไปนี ้1) การถายทอดทางภาษาไป
ยังชนรุนหลัง 2) จํานวนของผูใชหรือผูพูดภาษา 
3) สดัสวนของผูใชภาษาหรือผูพดูภาษาตอจาํนวน
ประชากรของชุมชน 4)  แนวโนมของการสูญหาย
ทางภาษาท่ีสําคัญ 5) การตอบสนองตอภาษา
สาํคัญใหม ๆ  และส่ือใหม ๆ  6) ความสาํคัญในการ
เปนสือ่ในการศึกษาดานภาษาและการเรียนการสอน 
7) เจตคติและนโยบาย ดานภาษาในระดับสถาบัน
และรฐับาล รวมไปถงึสถานภาพทางการและการใช้  
8) เจตคติของสมาชิกกลุมชาติพันธุที่มีตอภาษา
ของตนเองและ 9) จํานวนและคุณภาพของการ
บันทึกทางภาษา โดยการนําขอมูลท่ีไดจากการ
สํารวจสภาพการใชภาษาและเจตคติที่มีตอภาษา
มาตีความ และเรียบเรยีบ สรุปอยางเปนระบบและ
นําเสนอเปนขอความเชิงพรรณนาวิเคราะห

ผลการศึกษา

1. สภาพการใชภาษาท่ีใกลจะสูญหาย
ของกลุมชาติพันธุในจังหวัดนาน

ในการสํารวจสภาพการใชภาษาท่ีใกล
สูญหายของกลุมชาติพันธุในจังหวัดนาน คณะ
ผูวิจัยไดสํารวจตามกลุมชาติพันธุ ที่ไดคัดเลือก
เปนกลุมตวัอยาง 3 กลุม ไดแก กลุมชาตพินัธุมลาบร ี
ขมุ และมง โดยประเด็นในการสํารวจแบงเปน 
ทักษะการใชภาษาแม (สํารวจเฉพาะภาษาพูด 
เพราะเน่ืองจากภาษามลาบรี ขมุ และมงยังไมมี
ภาษาเขียนเปนของตนเอง) สภาพการใชภาษาใน
ครอบครัว สภาพการใชภาษาในโรงเรียน สภาพ
การใชภาษาในชุมชน และเจตคติที่มีตอภาษาแม 
โดยผลการสํารวจดังแสดงในตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 สภาพการใชภาษาที่ใกลสูญหายของกลุมชาติพันธุในจังหวัดนาน

กลุมชาติพันธุ ทักษะการใช
ภาษาแม

สภาพการใช
ภาษาใน
ครอบครัว

สภาพการใช
ภาษาใน
โรงเรียน

สภาพการใช
ภาษาใน
ชุมชน

เจตคติที่มีตอ
ภาษาแม

มลาบรี
6-15 ป        คลองแคลว

(100%)
62% ใช

ภาษามลาบรี
82.35% ใช

ภาษาไทยกลาง
42.32% ใช
ภาษามลาบรี

สวนใหญมี
เจตคติที่ดีตอ
ภาษาแม16-40 ป      คลองแคลว

(100%)
38% ใช

ภาษาไทยกลาง
54.91% ใช

ภาษาไทยกลาง
41 ปขึ้นไป คลองแคลว

(100%)
ขมุ

6-15 ป        คลองแคลว
(42.86%)

49.35% 
ใชภาษาขมุ

34.21% ใช
ภาษาไทยเหนือ

34.57% 
ใชภาษาขมุ

สวนใหญไมคอย
ใหความสําคัญ
กับภาษาแม16-40 ป      คลองแคลว

(41.17%)
32.70% ใช

ภาษาไทยเหนือ
36.31% ใช

ภาษาไทยกลาง
49.71% ใช

ภาษาไทยเหนือ
41 ปขึ้นไป คลองแคลว

(87.50%)
มง

6-15 ป        คลองแคลว
(13.33%)

80.11% ใช
ภาษามง

51.33% ใช
ภาษามง

61.79% 
ใชภาษามง

สวนใหญไมคอย
ใหความสําคัญ
กับภาษาแม16-40 ป      คลองแคลว

(56.67%)
40.71% ใช

ภาษาไทยกลาง
31.73% ใช

ภาษาไทยเหนือ
41 ปขึ้นไป คลองแคลว

(96.67%)

จากตารางท่ี 1 สรุปผลการสํารวจสภา
พากรใชภาษาที่ใกลสูญหายของกลุมชาติพันธุใน
จังหวัดนานพบวา สวนใหญกลุมชาติพันธุยังคงใช
ภาษาแมของตนเองในการสือ่สารในทกุลุมอาย ุเม่ือ
เปรียบเทียบกลุมอายุพบวา กลุมอายุ 41 ปขึ้นไป
จะมีทักษะการพูดภาษแมดีกวาคนกลุมอื่น ๆ 
สําหรับการใชภาษาในครอบครัวทุกลุมชาติพันธุ
ยังคงใชภาษาแมเปนสวนใหญ แตระดับการใชมี
ความแตกตางกนั คอื ในกลุมชาติพนัธุขมจุะมกีาร

ใชภาษาแมในการสนทนาในครอบครัวเพียง 
49.35% ชาติพันธุมลาบรีจํานวน 62% และกลุม
ชาติพันธุมงจํานวน 80.11% สําหรับสภาพการใช
ภาษาในโรงเรียนทั้งสามชาติพันธุสวนใหญจะใช
ภาษาไทยกลางในการส่ือสาร และการใชภาษาใน
ชุมชนจะใชทั้งภาษาแมและภาษาท่ีสองในการ
สื่อสาร กลุมชาติพันธุที่มีการใชภาษาแมในการ
สื่อสารในชุมชนนอยที่สุด คือ ชาติพันธุขมุโดยใช
เพียง 34.57% รองลงมาคือ ชาติพันธุมลาบรี ใช
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ประมาณ 42.32% สาํหรับชาติพนัธุมงใชภาษาแม
มากที่สุด คือ ประมาณ 61.79% สวนเจตคติตอ
ภาษาแมทัง้สามกลุมชาตพินัธุสวนใหญจะใหความ
สําคัญกับภาษาแมลดนอยลง

2. ผลการประเมินความสาํคญัละสภาวะ
การสญูหายทางภาษาของกลุมชาตพินัธุในจงัหวดั
นาน

ตราบใดที่ภาษาและวัฒนธรรมของกลุม
ชาติพันธุ ยังมีความซับซอนและหลากหลายจึง
จาํเปนตองมีหลายปจจัยทีน่าํมาใชในการประเมิน
ความสําคัญของภาษา ปจจัยที่ใชในการประเมิน
ความสําคญัและสภาวะการสูญหายทางภาษาตาม
กรอบแนวทางของ UNESCO (2003: 7-17) 
ประกอบไปดวย ปจจัย 6 ประการเพ่ือวัดความ
สําคัญของภาษาและระบุสภาวะการสูญหายทาง
ภาษา ปจจัยอีก 2 ประการเพื่อวัดเจตคติที่มีตอ
ภาษา และปจจัยอีก 1 ประการท่ีใชประเมิน
ความเรงดวนในการรักษาและการบันทึกไวซึ่ง
ภาษา ทั้ง 9 ปจจัยดังกลาวมีความสําคัญในการ
แสดงลักษณะทางภาษาในสถานการณของภาษา
ที่ใชในสังคมหรือชุมชนตาง ๆ

ปจจัยในการประเมินความสําคัญของ
ภาษาประกอบไปดวย

ปจจัยที่ 1 : การถายทอดทางภาษาไป
ยังชนรุนหลัง

ปจจัยที่ 2 :  จํานวนผูพูดหรือผูใชภาษา

ปจจัยที่ 3 :  สัดส วนของผู พูดในหมู 
ประชากรของชุมชน

ปจจัยที่ 4 :  แนวโนมในการสญูหายของ
ภาษาที่สําคัญ

ปจจัยที่ 5 :  การตอบสนองตอปริบท
และส่ือใหม ๆ ในสังคม

ปจจัยที่ 6 :  การเป นสื่อสําหรับการ
ศึกษาดานภาษาและการเรียนการสอน

ปจจัยที่ 7 :  เจตคติและนโยบาย ดาน
ภาษาในระดับสถาบันและรัฐบาล รวมไปถึง
สถานภาพ

 ทางการและการใช

ปจจัยที่ 8 :  เจตคติของสมาชิกกลุ ม
ชาติพันธุที่มีตอภาษาของตนเอง

ปจจัยที่ 9 :  จํานวนและคุณภาพของ
การบันทึกทางภาษา

จากเกณฑการประเมินความสําคัญและ
สภาวะการสูญหายทางภาษาตามกรอบแนวทาง
ของ UNESCO สามารถนํามาใชประเมินความ
สําคัญและสภาวะการสูญหายทางภาษาของกลุม
ชาติพันธุในจังหวัดนาน ดังตารางที่ 2 ตอไปนี้
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ตารางที่ 2 ตารางสรุปผลการประเมินความสําคัญและสภาวะการสูญหายทางภาษาของกลุมชาติพันธุ
ในจังหวัดนาน

ระดับความสําคัญและสภาวะการสูญหายทางภาษา
ตามเกณฑ UNESCO

ภาษามลาบรี ภาษาขมุ ภาษามง

1. การถายทอดทางภาษาไปยังชนรุนหลัง ระดับไมปลอดภัย 

(4)

ระดับไมปลอดภัย 

(4)

ระดับไมปลอดภัย 

(4)

2. จํานวนผูพูดหรือผูใชภาษา สูญหายในสภาวะ
อันตราย (1)

สูญหายในสภาวะ
อันตราย (1)

สูญหายอยาง
รุนแรง (2)

3.  สัดสวนของผูพูดในหมูประชากรของชุมชน สูญหายในสภาวะ
อันตราย (1)

สูญหายในสภาวะ
อันตราย (1)

ระดับสูญหายอยาง
ชัดเจน (3)

4. แนวโนมในการสูญหายของภาษาที่สําคัญ ระดับเสื่อมโทรม 
(3)

ระดับเสื่อมโทรม 
(3)

ระดับการใชที่เทา
เทียมกันในกลุม

ภาษาที่หลากหลาย
ในสังคม (4)

5. การตอบสนองตอปริบทและสื่อใหมๆ ในสังคม ระดับไมเขมแข็ง 
(0)

ระดับไมเขมแข็ง 
(0)

ระดับไมเขมแข็ง 
(0)

6. การเปนสื่อสําหรับการศึกษาดานภาษาและการ
เรียนการสอน

ระดับเสื่อมโทรม 
(0)

ระดับเสื่อมโทรม 
(0)

ระดับเสื่อมโทรม 
(0)

7. เจตคติและนโยบาย ดานภาษาในระดับสถาบัน
และรัฐบาล รวมไปถึงสถานภาพทางการและการใช

ระดับการยอมรับ
การกลมกลืน (3)

ระดับการยอมรับ
การกลมกลืน (3)

ระดับการยอมรับ
การกลมกลืน (3)

8. เจตคติของสมาชกิกลุมชาติพันธุที่มีตอภาษาของ
ตนเอง

ระดับ 5 ระดับ 2 ระดับ 3

9. จํานวนและคุณภาพของการบันทึกทางภาษา ระดับ 1
ไมเพียงพอ 

ระดับ 0
ไมมีการบันทึก

ระดับ 0
ไมมีการบันทึก

จากตารางที่ 2 ตารางสรุปผลการ
ประเมินความสําคัญและสภาวะการสูญหายทาง
ภาษาของกลุมชาตพินัธุในจงัหวดันาน พบวาภาษา
มลาบรี ภาษาขมุ และภาษามงในจังหวัดนานตาง
ตกอยูในสภาวะวิกฤตโดยเฉพาะอยางยิง่ ภาษาขมุ 
รองลงมา คือภาษามลาบรี และภาษามง จาก
ตารางพบวาสภาวะวิกฤตท่ีทั้งสามภาษาประสบ
เหมือนกัน คือ ปจจัยที่ 5 การตอบสนองตอภาษา
สําคัญใหม ๆ อยูในระดับไมเขมแข็ง (0) ทั้งสาม
ภาษาและในปจจัยที่ 6 การเปนสื่อสําหรับการ

ศึกษาดานภาษาและการเรียนการสอน อยูใน
ระดบัเสือ่มโทรม 0 คอืไมมรีะบบการเขียนปรากฏ
ในชมุชน นอกจากนีร้ะดบัจํานวนและคุณภาพของ
การบันทึกทางภาษาของชุมชนกลุมชาติพันธุขมุ 
และชาติพันธุมงอยูระดับ 0 คือ ไมมีการบันทึก 
หรือไมมีเอกสารปรากฏ แตในภาษามลาบรีอยูใน
ระดับ 1 คือ มีแตยังไมเพียงพอ สําหรับสภาวะท่ี
วิกฤตลําดับรองลงมา คือ จํานวนของผูใช หรือ
ผูพูดภาษานั้น ๆ ซึ่งในกลุมชาติพันธุมลาบรี และ
ชาติพันธุ ขมุอยู  ในสภาวะสูญหายในสภาวะ
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อันตราย สวนชาติพันธุ มงอยูในสภาวะสูญหาย
อยางรุนแรง

ขอเสนอแนะ

1. ขอเสนอแนะและการนาํผลการวจิยั
ไปใช

1.1  ผู นําหรือผู ที่มีสวนเก่ียวของ
สามารถนําผลท่ีไดจากการศึกษาวิจยัไปเปนขอมลู
พื้นฐานเพื่อหาแนวทางในการอนุรักษภาษาและ
วฒันธรรมของกลุมชาติพนัธุตาง ๆ   ในจังหวดันาน

1.2 เป นฐานขอมูลดานภาษาท่ี
กําลังจะสูญหายเพื่อเปนแนวทางและเรงฟ นฟู
ภาษาตอไป

1.3  เปนแนวทางสําหรับการสราง
หลกัสตูรภาษาทองถ่ินใหกบัชมุชนหรอืหนวยงาน
ผูเก่ียวของ 

2.  ขอเสนอแนะในการทําวจิยัครัง้ตอไป

งานวิจัยสภาพภาษาที่ใกลจะสูญหาย
ของกลุมชาติพันธุในจังหวัดนานเปนงานวิจัยพื้น
ฐานเพื่อสํารวจขอมูลสภาพการใช เจตคติ และ
ประเมินความสําคัญและสภาวะการสูญหายทาง
ภาษาของกลุมชาติพนัธุในจังหวัดนาน ซึง่ขอมลูดงั
กลาวสามารถนาํไปตอยอดเพือ่สรางงานวจิยัไดอกี
หลายทาง เชน การสรางฐานขอมูลดานภาษาท่ี
กําลังจะสูญหาย การสรางหลักสูตรภาษาทองถิ่น
ใหกับชุมชน เปนตน
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พฤติกรรมการใชพจนานุกรมในการเขียนสะกดคําของนิสิตคณะศิลปศาสตร
มหาวิทยาลัยพะเยา

ผูชวยศาสตราจารย ดร.จารุวรรณ เบญจาทิกุล1

Liberal Arts Students’ Behaviors in Using Dictionary for Words Spelling
at University of Phayao

Asst. Prof. Dr. Charuwan Benjathikul

บทคัดยอ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสํารวจพฤติกรรม วิเคราะหปญหาและอุปสรรค และทราบถึง
ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมในการใชพจนานุกรมของนิสิตคณะศิลปศาสตรมหาวิทยาลัยพะเยา กลุม
ตวัอยางในการวจิยัคอืนสิติชัน้ปที ่1 สาขาวชิาภาษาไทยและสาขาวชิาภาษาไทยคูขนาน จาํนวน 247 คน 
เคร่ืองมอืทีใ่ชในการเก็บรวบรวมขอมลูคอืแบบสอบถาม การวิเคราะหขอมลูใชการหาคารอยละ คาเฉลีย่ 
สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและการวิเคราะหความแปรปรวน (ANOVA) ผลการวิจัยพบวา นิสิตคณะ
ศลิปศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา มพีฤติกรรมการใชพจนานุกรมอยูในระดับปานกลาง ( =3.38) ปญหา
และอุปสรรค ในการใชพจนานุกรมที่พบมากที่สุด คือ การขาดผูแนะนําการใชและปจจัยท่ีมีผลตอ
พฤติกรรมการใชพจนานุกรมมากที่สุด คือ ทัศนคติ 

คําสําคัญ: พฤติกรรมการใชพจนานุกรม การเขียนสะกดคํา นิสิตคณะศิลปศาสตร

1 อาจารยประจําสาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา
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Abstract

The objectives of the study were to survey, analyses problems and obstacles, and 
examined the effected factors toward liberal arts students’ behaviors in using dictionary 
at University of Phayao. The 247 first year students majoring in Thai and Thai teaching 
were samples of the study. The tool employed in collecting data was a set of questionnaires. 
Statistics used in the analysis comprised percentage, mean, standard deviation and One 
Way Analysis of Variance (ANOVA) The research revealed that the liberal arts students’ 
behaviors in using dictionary for words spelling were at average level ( =3.38). The 
problem in using dictionary highest found was lacking of dictionary advisors. Attitude 
was found most in being effected factor toward liberal arts students’ behaviors in using 
dictionary.

Keywords:  Behavior in Using Dictionary, Words Spelling, Liberal Arts Students
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บทนํา

การเขียนสะกดคํา หมายถึง การนําเอา
พยญัชนะ สระ และวรรณยุกตในภาษาไทยมาเรียง
ลําดับเขาเปนคําในภาษาใหตรงตามเสียงที่ออก 
ตรงตามความหมายท่ีตองการและถูกตองตาม
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน การเขียน
สะกดคําถกูตองมีประโยชนมากในการส่ือสารดวย
การเขียนเพราะทําใหเกิดความเขาใจตรงกัน
ระหวางผูสงสารและผูรบัสาร  ทัง้นีเ้น่ืองจากภาษา
ไทยมีคําพองเสียงคือคําที่ออกเสียงเหมือนกันแต
เขียนสะกดคําตางกันเปนจาํนวนมาก ตวัอยางเชน  
กาญจน  (ทอง)  กาน (ตัดเพื่อใหแตกใหม)  กานต 
(เปนที่รัก) กานท (บทกลอน) การ (งาน สิ่ง หรือ
เร่ืองที่ทํา)  การณ (เหตุ เคามูล)  กาล (เวลา คราว ครั้ง)  
กาฬ (ดํา รอยดํา หรือ แดงที่ผุดตามรางกายคน
เม่ือตายแลว) คําที่ยกมาเปนตัวอยางน้ีทุกคําจะ
ออกเสยีงวา “กาน” เหมือนกนัหมดแตความหมาย
แตกตางกัน ดงันัน้ในการเขียนจงึจาํเปนตองเขียน
ใหถูกตองตามความหมายของคํา 

สภาพการเขยีนภาษาไทยในปจจุบนัพบวา  
นอกจากผูสงสารจะไมสามารถเขียนส่ือสารใหผูรับ
สารอานไดเขาใจแลวในเร่ืองของการเขียนสะกด

คํางาย ๆ เชน การใชไมมวน ไมมลาย หรือการใช
ไมเอก ไมโท รวมถงึคาํทีเ่ขยีนตามความคดิของตวั
เองก็ใชไมถกูตอง ตวัอยางเชน “แรนแคน” เขียนเปน 
“แรงแคน” “คุกเขา”  เขียนเปน “คลุกเขา” รวมถึง
คําที่เขียนโดยขาดความรู เชน “ตะเกียงลาน” 
เขยีนเปน “ตะเกยีงใบลาน” “นํา้อบไทย” เขยีนเปน 
“นํา้อบเชย” เปนตน (ประภัสสร เสวิกลุ, 2555, หนา 
4) นอกจากน้ียังมีงานวิจัยหลายเร่ืองท่ีไดศึกษา

ความสามารถทางการเขียนสะกดคําของผูสงสาร
ซึ่งเปนนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา อาทิ การ
ศึกษาความสามารถทางการเขียนสะกดการันต
และศึกษามูลเหตุแหงการเขียนสะกดการันตผิด
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ในจังหวัด
พระนคร โดยสุนันทา โสรัจจ (2511)  การศึกษา
ความสามารถทางการเขยีนสะกดคาํภาษาไทยของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 จังหวัดเชียงใหม  
โดยยุพิน  อินทะยะ  (2525)  และการศึกษาความ
สามารถทางการเขียนสะกดคําภาษาไทยของ
นกัเรยีนช้ันมธัยมศกึษาปที ่3 ในกรงุเทพมหานคร  
โดยสุมาลี  โกศลสมบัต ิ(2525) งานวิจยัท้ัง 3 เร่ือง
ที่กลาวมาไดผลการวิจัยท่ีสอดคลองกัน กลาวคือ
ความสามารถทางการเขยีนสะกดคาํภาษาไทยของ
นกัเรยีนอยูในระดบัคอนขางตํา่ คดิเปนรอยละ 56-58 
เทานั้น แสดงใหเห็นวา ปญหาการเขียนสะกด
คําเปนปญหาที่เรื้อรังของผูเรียนที่ยังไมไดรับการ
แกไขใหเบาบางลงหรือหมดสิ้นไป 

สาเหตขุองการเขยีนสะกดคาํผดิมหีลาย
ประการ รชัน ีศรีไพรวรรณ (2539, หนา 103-104) 
ไดสรุปไววา การเขยีนสะกดการนัตผดิมสีาเหตมุา
จากคําในภาษาไทยมีตัวสะกดไมตรงตามมาตรา
ตวัสะกด การใชแนวเทยีบผดิหรอืใชคาํผดิความหมาย 
เชน คําพองเสียง รวมทั้งการออกเสียงคําผิดจน
ติดปากแลวนํามาเขียน สอดคลองกับ วรรณี 
โสมประยูร (2544, หนา 157-159) ทีก่ลาววา สาเหตุ
ของการเขียนผิดคือการเห็นแบบอยางของการ
สะกดผิดอยูเสมอ การไมรูความหมายโดยเฉพาะ
คาํไทยท่ีมคีาํพองเสียงทาํใหเกดิความสับสน  การฟง
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และการออกเสียงคําควบกล้ํา ร ล ไมถูกตอง 
เปนตน  สวนแนวทางในการแกไขปญหาการเขยีน
สะกดคําผิดสามารถทําไดหลายวิธี คือ การสอน
เขียนตามคําบอก การสอนเขียนโดยใชแบบฝก
ทกัษะการเขยีน การใหศกึษาคนควารวบรวมคําท่ี
มกัเขยีนผดิและมอีกีวธิหีนึง่ทีม่ผีูรูหลายทานเสนอ
แนะไวตรงกันคือการแกไขดวยการฝกใหใช
พจนานุกรมบอย ๆ (กอ สวัสดิพาณิชย, 2514 
ประคอง นิมมานเหมินทร, 2522 Adams, Lil-
lian, and Dora, 197 อางอิงใน ศิวพร พิลาแดง, 
2529, หนา 4) เน่ืองจากการใชพจนานกุรมทีถ่กูตอง
เปนวธิกีารท่ีดทีีส่ดุในการพัฒนาการเรียนรูคาํศพัท
ใหกวางขวางยิ่งขึ้น

จากประสบการณในการสอนภาษาไทย
ของผูวิจัย พบวานิสิตมีขอบกพรองในการขียน
สะกดคาํซึง่พบไดแมในคาํทีใ่ชเปนประจาํ  เชน คาํวา 
“โทรศัพท” เขยีนเปน “โทรศัพย” คาํวา “วจิารณ” 
เขียนเปน “วิจารย” คําวา “เซ็นชื่อ” เขียนเปน 
“เซน็ตชือ่” เปนตน ขอบกพรองในการเขียนสะกด
คํานี้ถือเปนปญหาเบ้ืองตนที่จะนําไปสูปญหา
สาํคญัในการส่ือสาร เพราะการเขียนผดิกเ็ปรียบเสมือน
การพูดผิด ความหมายของคําก็จะเปลี่ยนไป 
ประสทิธภิาพของการเขียนก็จะลดลง ดงัน้ันผูสงสาร
จึงจําเปนตองเรียนรูคําที่เปนมาตรฐานการเขียน
เบื้องตนและฝกเขียนใหถูกตองดวยและสิ่งที่จะ
เป นคู มือในการฝ กการเขียนสะกดคําก็คือ
พจนานุกรม ดวยเหตุผลดงักลาวน้ีผูวจิยัจงึมคีวาม
สนใจที่ จะทํ าการศึกษาพฤติกรรมการใช 
พ จน านุ ก ร ม ข อ งนิ สิ ต คณะศิ ล ป ศ า สต ร  
มหาวิทยาลัยพะเยา 

วัตถุประสงคของการวิจัย

1.  เ พื่ อ สํ า ร ว จพฤ ติ ก ร รมก า ร ใ ช 
พ จน านุ ก ร ม ข อ งนิ สิ ต คณะศิ ล ป ศ า สต ร  
มหาวิทยาลัยพะเยา

2. เพื่อวิเคราะหปญหาและอุปสรรคใน
การใชพจนานุกรมของนิสิตคณะศิลปศาสตร
มหาวิทยาลัยพะเยา

3. เ พื่ อ ท ร าบ ถึ งป  จ จั ยที่ มี ผ ลต  อ
พฤติกรรมการใช พจนานุกรมของนิสิตคณะ
ศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา

สมมุติฐานของการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้มีสมมุติฐานวา พฤติกรรม
การใชพจนานุกรมของนิสิตคณะศิลปศาสตร
มหาวิทยาลัยพะเยาจะแตกต างกันไปตาม
ประสบการณในการฝกฝนการใชพจนานกุรมและ
ปจจัยสนับสนุน

ขอบเขตของการวิจัย

งานวิจัยนี้จะศึกษาพฤติกรรมการใช
พ จน านุ ก ร ม ข อ งนิ สิ ต คณะศิ ล ป ศ า สต ร 
มหาวิทยาลัยพะเยาในการเขียนสะกดคําโดยมี
ตัวแปรที่จะศึกษา คือ

1. ตัวแปรตน ไดแก

   1.1 ประสบการณในการฝกฝนการ
ใชพจนานุกรม หมายถึงจํานวนปที่นิสิตไดเรียนรู
เก่ียกับพจนานุกรมและการไดใชพจนานุกรม

 1.2 แรงจูงใจ หมายถึง ภาวะตาง ๆ 
ที่ ก ระ ตุ  น ให นิ สิ ตแสดงพฤ ติกรรมการ ใช 
พจนานุกรมออกมา
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 1.3 ทัศนคติ หมายถึง การรับรูคา
หรอืประโยชนของพจนานกุรมซึง่ทาํใหนสิติแสดง
พฤติกรรมการใชพจนานุกรมออกมา

 1.4 การมุงพฒันาตน หมายถงึ ความ
ตระหนักรูของนิสิตในการท่ีจะใชประโยชนจาก
พจนานุกรมเพื่อความสําเร็จตามเปาหมาย

2. ตัวแปรตาม ไดแก

 2.1 ปริมาณ/ความถ่ีในการใช หมาย
ถึง จํานวนคร้ังในการใชพจนานุกรมตอเดือน

 2.2  ความรู หมายถงึ ความรูเกีย่วกบั
การใชพจนานกุรมและความรูในการเขียนสะกดคาํ

ประโยชนที่จะไดรับจากการวิจัย

ผลทีไ่ดจากการวจิยัจะเปนขอเสนอแนะ
และแนวปฏิบัติแกครูอาจารยและผูเกี่ยวของใน
การที่จะสงเสริมใหผูเรียนมีพฤติกรรมรักการใช
พจนานุกรมในการเขียนสะกดคําใหถูกตองซึ่งจะ
เปนประโยชนตอผูรับสารและตัวผูสงสารเอง

วิธีดําเนินการวิจัย

กลุมตวัอยางทีใ่ชในการวิจยั  ไดแก  นสิติ
ชั้นปที่ 1 ที่เขาศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตร
บณัฑติ สาขาวิชาภาษาไทยและหลกัสตูรการศึกษา
บณัฑติปรญิญาตรคีูขนาน  ณ มหาวทิยาลยัพะเยา 
ประจําปการศึกษา 2556 จํานวนท้ังสิ้น 247 คน 
แยกเปน เพศหญิง 197 คน คิดเปนรอยละ 79.76 
เพศชาย 50 คน คิดเปนรอยละ 20.24

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
ไดแก แบบสอบถามซึ่งแบงเปน 4 ตอน คือ

ตอนที่ 1 แ บ บ ส อ บ ถ า ม ข  อ มู ล
สถานภาพทัว่ไปของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบ
ดวย เพศ อายุ เกรดเฉล่ีย สาขาวิชาท่ีศึกษา 
ทัศนคติที่มีตอภาษาไทย และระดับชั้นท่ีเริ่มใช
พจนานุกรม

ตอนที่ 2  แบบสอบถามความคิดเห็น
เกี่ยวกับปจจัยสนับสนุนและพฤติกรรมการใช
พ จ น า นุ ก ร ม ฉบั บ ร า ช บั ณฑิ ต ย ส ถ า น เ ป  น
แบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ
จํานวน 8 ขอใหญ แยกเปน 28 ขอยอย

ตอนที่  3 แบบสอบถามความรูเกีย่วกับ
การใชพจนานุกรมเปนแบบใหตอบวา ใช หรือ 
ไมใช จํานวน 10 ขอ

ตอนที่  4 แบบสอบถามการเขยีนสะกด
คาํเปนแบบใหเลอืกตอบวา  ถกูตอง หรอืไมถกูตอง  
จํานวน 10 ขอ

การเก็บรวบรวมขอมูล ผู วิจัยไดรับ
ความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูลจาก
อาจารยผูสอนนิสิตท่ีเปนกลุมตัวอยางในการวิจัย 
3 ทาน

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล มีดังนี้

1. ขอมูลตอนที่ 1 สถานภาพท่ัวไปของ
ผูตอบแบบสอบถาม ใชคาความถ่ี (frequency)  
และคารอยละ (percentage)

2. ขอมูลตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ปจจัยสนับสนุนและพฤติกรรมการใชพจนานุกรม 
ใชคาเฉลี่ย (mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
(standard deviation)
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3. ขอมูลตอนที่ 3 ความรูเกี่ยวกับการ
ใชพจนานุกรม และตอนที่ 4 การเขียนสะกดคํา 
ใชคาความถี่ (frequency) และคารอยละ (per-
centage)

4. การทดสอบสมมุติฐานเกี่ยวกับความ
แตกตางระหวางคาเฉลี่ยของกลุมที่มากกวา 2 
กลุมขึ้นไปใช F-Test

ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้

1. พฤติกรรมการใชพจนานุกรมของนิสิต
คณะศิลปศาสตรมหาวิทยาลัยพะเยา แสดงไวใน
ตาราง 1

ตาราง 1 คาเฉลีย่และสวนเบีย่งเบนมาตรฐานของ
พฤติกรรมการใชพจนานุกรม  (n=247)                                                                                   

ขอที่ รายการ S.D. ระดับของ
ความคิดเห็น

1 ความตองการที่จะใชพจนานุกรมของทานอยูใน
ระดับใด

3.82 .726 มาก

2 ปจจุบันนี้ทานใชพจนานุกรมในระดับใด 2.89 .731 ปานกลาง

3 ปริมาณ/ความถี่ในการใชพจนานุกรมตอเดือนอยู
ในระดับใด

2.51 .806 ปานกลาง

4 เมื่อเกิดปญหาในการอานและสะกดคําทานใช
พจนานุกรมชวยแกปญหามาก นอยเพียงใด

3.77 .699 มาก

5 ทานคนหาขอมูลตอไปนี้จากพจนานุกรมมากนอย
เพียงใด

5.1 การอานคํา 3.34 .766 ปานกลาง

5.2 การเขียนสะกดคํา 3.56 .624 มาก

5.3 ความหมายของคํา 4.15 .653 มาก

5.4 ประเภทของคํา 3.25 .803 ปานกลาง

5.5 สาํนวนคํา 3.46 .667 ปานกลาง

5.6 ประวัติของคํา 3.22 .610 ปานกลาง

5.7 ตัวอยางการใชคํา 3.17 .783 ปานกลาง

เฉลี่ยรวม 3.38 .715 ปานกลาง
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 สรุป ได  ว  า ในภาพรวมนิสิตคณะ
ศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยามีพฤติกรรมการ
ใชพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานในระดับ
ปานกลาง ( =3.38) ดังมีรายละเอียด คือ นิสิตฯ 
มีความตองการที่จะใชพจนานุกรมในระดับมาก (

=3.82) และจะใชพจนานกุรมเพือ่ชวยแกปญหา
ในการอานและสะกดคาํในระดบัมากเชนเดยีวกนั 
( =3.77) สวนการใชพจนานุกรมจริงในสภาพท่ี
เปนอยูปจจบุนันี ้นสิติใชพจนานกุรมในระดบัปาน
กลาง ( =2.89) และมีปริมาณ/ความถี่ในการใช
พจนานุกรมฯ ตอเดือนในระดับปานกลาง (

=2.51) เชนเดียวกัน

 สวนการคนหาขอมลูในพจนานกุรมพบ
วานิสิตคนหาขอมูลเกี่ยวกับความหมายของคํา

มากที่สุดในระดับมาก ( =4.15) รองลงไปคือ
คนหาขอมลูเกีย่วกบัการเขยีนสะกดคาํ ( =3.56) 
สํานวนคํา ( =3.46) การอานคํา ( =3.34) 
ประเภทของคํา ( =3.25) ประวัติของคํา (

=3.22) และตัวอยางการใชคํา ( =3.17) ตาม
ลําดับ           

2. ปจจัยสนับสนุนท่ีมีผลตอพฤติกรรม
การใชพจนานุกรมของนิสิตคณะศิลปศาสตร
มหาวิทยาลัยพะเยา

 2.1 แรงจูงใจมีผลตอพฤติกรรมการ
ใช พจนานุกรมของนิสิตคณะศิลปศาสตร  
มหาวิทยาลัยพะเยาแสดงไวในตาราง 2

ตาราง 2 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของแรงจูงใจตอการใชพจนานุกรม  (n=247)                                                                         

ขอที่ รายการ S.D. ระดับของ
ความคิดเห็น

1 ตองการเปนผูมีความรูความสามารถใน
ภาษาไทย

4.24 .637 มาก

2 ตองการไดรับการยกยองจากสังคม 3.16 .788 ปานกลาง

3 ตองการประสบความสําเร็จในการเรียนรู 4.46 .616 มาก

4 ตองการแสดงวาเปนผูมีการศึกษาดี 3.60 .811 มาก

เฉลี่ยรวม 3.87 .713 มาก

 สรุปไดวาในภาพรวมแรงจูงใจมีผลตอ
พฤติกรรมการใชพจนานุกรมของนิสิตฯ ในระดับ
มาก ( =3.87) ดงัรายละเอียด คอื นสิติตองการ

ประสบความสําเร็จในการเรียนรูมากท่ีสุด ใน
ระดับมาก ( =4.46) รองลงมา คือ ตองการเปน
ผูมีความรูความสามารถในภาษาไทย ( =4.24) 
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ตองการแสดงวาเปนผูมีการศึกษาดี ( =3.60) 
และตองการไดรับการยกยองจากสังคม (

=3.16) ตามลําดับ

2.2  ทัศนคติมีผลตอพฤติกรรมการใช
พจนา นุกรมของ นิสิ ตคณะ ศิลปะศาสตร  
มหาวิทยาลัยพะเยาแสดงไวในตาราง 3 

ตาราง 3 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของทัศนคติตอการใชพจนานุกรม

ขอที่ รายการ S.D. ระดับของ
ความคิดเห็น

1 เชื่อมั่นวาพจนานุกรมสามารถทําใหทานเขียน
ภาษาไทยไดถูกตอง

4.46 .735 มาก

2 เชื่อมั่นวาพจนานุกรมสามารถทําใหผลสัมฤทธิ์ใน
การเรียนภาษาไทยดีขึ้น

4.29 .659 มาก

3 เชื่อมั่นวาพจนานุกรมเปนตําราภาษาไทยท่ีดีที่สุด
เลมหนึ่ง

4.32 .702 มาก

เฉลี่ยรวม 4.36 .699 มาก

สรุปไดวาในภาพรวมทัศนคติมีผลตอ
พฤติกรรมการใชพจนานุกรมของนิสิตในระดับ
มาก ( =4.36) ดังมีรายละเอียด คือ เชื่อมั่นวา
พจนานุกรมสามารถทําใหเขียนภาษาไทยไดถูก
ตองมากที่สุดในระดับมาก ( =4.46) รองลงมา 
คือ เชื่อมั่นวาพจนานุกรมเปนตําราภาษาไทยที่
ดีที่สุดเล มหน่ึง ( =4.46) และเช่ือมั่นว า

พจนานุกรมสามารถทําใหผลสัมฤทธ์ิในการเรียน
ภาษาไทยดีขึ้น ( =4.29) ตามลําดับ   

2 .3  การมุ  งพัฒนาตนมีผลต อ
พฤติกรรมการใช พจนานุกรมของนิสิตคณะ
ศลิปศาสตร มหาวทิยาลยัพะเยาแสดงไวในตาราง 4 
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ตาราง 4 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการมุงพัฒนาตนตอการใชพจนานุกรม

ขอที่ รายการ S.D. ระดับของ
ความคิดเห็น

1 การใชพจนานุกรมสามารถทําใหทานพัฒนาการ
เรียนภาษาไทยได

4.26 .807 มาก

2 การใชพจนานุกรม สามารถทําใหทานมีทักษะใน
การเรียนภาษาไทยดีขึ้น

4.11 .773 มาก

3 การใชพจนานุกรมสามารถทําใหทานพัฒนาไปสู
การมีความรอบรูดานภาษาไทยได

4.19 .769 มาก

4 ประโยชนดานการอานคําที่ไดจากพจนานุกรม
พจนานุกรม

4.17 .789 มาก

5 พจนานุกรมมีประโยชนดานการเขียนสะกดคํา 4.32 .673 มาก

6 พจนานุกรมมีประโยชนดานความหมายของคํา 4.53 .685 มากที่สุด

7 พจนานุกรมมีประโยชนดานประเภทของคํา 4.05 .693 มาก

8 พจนานุกรมมีประโยชนดานสํานวนคํา 3.95 .745 มาก

9 พจนานุกรมมีประโยชนดานประวัติของคํา 3.87 .631 มาก

10 พจนานุกรมมีประโยชนดานใหตัวอยางการใชคํา 3.86 .628 มาก

เฉลี่ยรวม 4.13 .729 มาก

สรปุไดวา ในภาพรวมการมุงพฒันาตนมี
ผลตอพฤติกรรมการใชพจนานุกรมของนิสิตใน
ระดับมาก ( =4.13) ดังมีรายละเอียดคือ นิสิตมี
ความคิดเห็นวาพจนานุกรมฯมีประโยชนทําให
นิสิตมีการพัฒนาตนดานความหมายของคํามาก
ทีส่ดุในในระดบัมากทีส่ดุ ( =4.53) รองลงมาคอื 
การพัฒนาดานการเขยีนและสะกดคาํ ( =4.32) 

การพัฒนาการเรียนภาษาไทย ( =4.26) การ

พัฒนาไปสูการมีความรอบรูดานภาษาไทย 
( =4.19) การอานคํา ( =4.17) การมีทักษะใน

การเขียนภาษาไทย ( =4.11) ประเภทของคํา 
( =4.05) สํานวนคํา ( =3.95) ประวัติของคํา 
( =3.87) และการใชคํา ( =3.86) ตามลําดับ      
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3. ปญหาและอุปสรรคในการใชพจนานุกรมของนิสิตคณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา
แสดงไวในตาราง 5 

ตาราง 5 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปญหาและอุปสรรคในการใชพจนานุกรม

ขอที่ รายการ S.D. ระดับของความ
คิดเห็น

1 ขาดผูแนะนําการใช 3.36 .696 ปานกลาง

2 ขาดความรูเกี่ยวกับวิธีใช 3.02 .670 ปานกลาง

3 ขาดการฝกฝนการใช 3.13 .663 ปานกลาง

4 การเขาถึงพจนานุกรมทําไดยาก 3.21 .702 ปานกลาง

เฉลี่ยรวม 3.18 .683 ปานกลาง

สรุปไดวา ในภาพรวมนิสิตมีปญหาและอุปสรรคในการใชพจนานุกรมในระดับปานกลาง 
( =3.18) ดังมีรายละเอียด คือ ขาดผูแนะนําการใชมากที่สุด ในระดับปานกลาง ( =3.36) รองลงมา 
คอื การเขาถงึพจนานุกรมทําไดยาก ( =3.21) ขาดการฝกฝนการใช ( =3.13) และขาดความรูเก่ียวกับ

วิธีใช ( =3.02) ตามลําดับ     

4. ความรูเกี่ยวกับการใชพจนานุกรมของนิสิตคณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยาแสดงไว
ในตาราง 6 

ตาราง 6 ความถี่และรอยละของความรูเกี่ยวกับการใชพจนานุกรมของนิสิตฯ

ขอที่ รายการ
(n=247) จํานวนผูตอบถูก

ความถี่ รอยละ
1 คําที่ปรากฏในพจนานุกรมจะเรียงลําดับตามตัว

อักษร
238 96.36

2 คําที่ขึ้นตนดวย “ศ” จะเรียงลําดับอยูหนาคําที่
ขึ้นตนดวย “ส”

173 70.04
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ขอที่ รายการ
(n=247) จํานวนผูตอบถูก

ความถี่ รอยละ
3 คําที่ขึ้นตนดวย “ณ” จะเรียนลําดับอยูหนาคําที่

ขึ้นตนดวย “ฎ”
148 59.92

4 คําที่ขึ้นตนดวย “ฒ” จะเรียงลําดับอยูหลังคําที่
ขึ้นตนดวย “ฐ”

187 75.71

5 คําที่ขึ้นตนดวย “ฬ” จะเรียงลําดับอยูหลังคําที่
ขึ้นตนดวย “ว”

162 65.59

6 คําที่ขึ้นตนดวยสระ “-า” จะเรียงลําดับอยูหนาคําที่
ขึ้นตนดวยสระ “เอ”

207 83.81

7 คําที่ขึ้นตนดวยสระ “อิ” จะเรียงลําดับอยูหลังคําที่
ขึ้นตนดวยสระ “อุ”

143 57.89

8 สลับฉาก สลากกินแบง เปนการเรียงลําดับถูกตอง
ตามพจนานุกรม

161 65.18

9 ภาคนิพนธ ภาคทัณฑเปนการเรียงลําดับผิดจาก
พจนานุกรม

158 63.97

10 ขมีขมัน ขัดสมาธิ โขยกเขยก เปนการเรียงลําดับ
คําผิดจากพจนานุกรม

104 42.11

เฉลี่ยรวม 168.10 68.06

 สรุปไดวา ในภาพรวมนิสิตมีความรู
เกีย่วกับการใชพจนานุกรมฉบับราชบัณฑติยสถาน
คิดเปนรอยละ 68.06 ดังมีรายละเอียดคือ นิสิตมี
ความรูเกี่ยวกับการใชพจนานุกรมมากท่ีสุดใน 3 
ลําดับแรกคือ คําท่ีปรากฏในพจนานุกรมจะเรียง
ลําดับตามตัวอักษร คําที่ขึ้นตนดวยสระ “-า” จะ
เรียงลําดับอยูหนาคําที่ขึ้นตนดวยสระ “เอ” และ

คาํท่ีขึน้ตนดวย “ฒ” จะเรียงลาํดบัอยูหลงัคาํท่ีขึน้
ตนดวย “ฐ” คิดเปนรอยละ 96.36 และ 75.71 
ตามลาํดบั สวนความรูเกีย่วกบัการใชพจนานกุรม
นอยท่ีสดุ 3 ลาํดบัคอื ขมขีมนั ขดัสมาธิ โขยกเขยก 
เปนการเรยีงลาํดบัคาํผดิจากพจนานกุรมคาํทีข่ึน้
ตนดวยสระ “อ”ิ จะเรยีงลาํดบัอยูหลงัคาํท่ีขึน้ตน
ดวยสระ “อุ” และคําที่ขึ้นตนดวย “ณ” จะเรียง
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ลําดับอยูหนาคําที่ขึ้นตนดวย “ฎ” คิดเปนรอยละ 
42.11, 57.89 และ 59.92 ตามลําดับ

5. ความสามารถในการเขียนสะกดคํา
ของนิสิตคณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา
แสดงไวในตาราง 7 

ตาราง 7 ความถี่และรอยละของความสามารถในการเขียนสะกดคําของนิสิตฯ

ขอที่ รายการ
(n=247) จํานวนผูตอบถูก
ความถี่ รอยละ

คําที่ขีดเสนใตตอไปนี้เขียนถูกตองตาม
พจนานุกรมหรือไม

1 เบิกทางบอกเราใหรูพรากเพียร 137 55.47

2 กรุณาเซ็นตชื่อกอนเขาหองเรียน 93 37.65

3 ฉันชอบกินขาวผัดกระเพรา ไขดาว 127 51.42

4 เขาขออนุญาตครูไปหาหมอ 162 65.59

5 สุดาซื้อโทรศัพยมือถือเครื่องใหม 212 85.83

6 เมื่อวานนี้ แมซื้อไอศกรีมมา 165 66.80

7 พอพายาไปหาหมอทีค่ลินิค 85 34.41

8 สมชายทํางานอยางขะมักเขมน 173 70.04

9 นารีไปเรียนที่อาคารเอนกประสงค 43 17.41

10 ปลูกเรือนแตพอตัว หวีหัวแตพอเกา 161 65.18

เฉลี่ยรวม 135.80 54.98

  สรุปไดวา ในภาพรวมนิสิตฯ มีความ
สามารถในการเขยีนสะกดคาํคดิเปนรอยละ 54.98 
ดังมีรายละเอียดคือ คําที่นิสิตฯ เขียนสะกดคําได
ถกูตองมากท่ีสดุ 3 ลาํดบัคอื โทรศัพท ขะมกัเขมน 
และไอศกรีม คิดเปนรอยละ 85.83,70.04 และ 
66.80 ตามลําดับ สวนคําที่นิสิตฯ เขียนถูกตอง
นอยที่สุด 3 ลําดับแรกคือ อเนกประสงค คลินิก 

และเซ็นช่ือ คิดเปนรอยละ 17.41,34.41 และ 
37.65 ตามลําดับ

ผลการทดสอบสมมุติฐานการวิจัย  

1. พฤตกิรรมการใชพจนานกุรมของนสิติ
คณะศลิปศาสตร มหาวทิยาลยัพะเยาแตกตางกนั
ไปตามประสบการณ  ในการฝ กฝนการใช 
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พจนานุกรมอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05

2. พฤตกิรรมการใชพจนานกุรมของนสิติ
คณะศลิปศาสตร มหาวทิยาลยัพะเยาแตกตางกนั
ไปตามปจจัยสนับสนุนอยางไมมนียัสาํคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05

อภิปรายผลการวิจัย

จากผลการศกึษาซึง่พบวาพฤตกิรรมการ
ใชพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานของนิสิต
คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยาในภาพรวม
อยูในระดับปานกลาง ( =3.38) แตในสวนของ
รายละเอียดนั้นพบวานิสิตฯ มีความตองการที่จะ
ใชพจนานุกรมในระดับมาก ( =3.82) และเมื่อ
เกดิปญหาในการอานและเขยีนสะกดคาํ นสิติฯ ใช
พจนานุกรมชวยแกปญหาระดับมาก ( =3.77) 
โดยจะใชพจนานุกรมในการเขียนสะกดคําใน
ระดับมาก ( =3.56) และการคนหาความหมาย
ของคําในระดับมาก ( =4.15) ทั้งนี้อาจเปน
เพราะนสิติฯ รบัรูวาประโยชนของพจนานกุรม คอื 
การเขียนสะกดคําที่ถูกตองยึดถือเปนหลักเกณฑ

สากลท่ีทุกคนยอมรับ หากใครเขียนสะกดคํา
แตกตางไปจากในพจนานุกรมยอมถือวาเขียนไม
ถกูตอง เชนเดยีวกบัการทีร่บัรูวาพจนานกุรมจะมี
คาํอธิบายเกีย่วกับคาํศพัทตาง ๆ  ทีเ่ขยีนไว หลกัการ
หรือความเขาใจน้ีเปนสิ่งที่ถูกตองท่ีทุกคนทราบดี
วาพจนานุกรมไมวาจะเปนภาษาใดก็ตามซึ่งมี
ความสอดคลองกับการศึกษาขององคอร  ธนานาถ 
(2544) ที่ไดศึกษาเรื่องพจนานุกรม : ความสําคัญ
และพฤติกรรมการใชของนิสิตฯ ที่เรียนวิชา 

Foundation English 1 และ English for 
Academic Purposes (for Architecture 
1ภาคตน) ปการศึกษา 2544 จํานวน 92 คน ซึ่ง
เปนนิสติคณะวทิยาศาสตร สตัวแพทยศาสตร  โดย
ใชแบบสอบถาม แลวพบวา นสิติฯ คดิจะหาขอมลู
จากพจนานกุรมคดิเปนรอยละ 100 และนสิติเคย
หาขอมลูจากพจนานุกรม เก่ียวกับความหมายของ
คําคิดเปนรอยละ 100 เชนเดียวกัน

จากผลการศึกษาเก่ียวกับปญหาและ
อุ ป ส ร ร ค ใ น ก า ร ใ ช  พ จ น า นุ ก ร ม ฉ บั บ
ราชบัณฑิตยสถานของนิสิตฯ แลวพบวา นิสิตฯ มี
ปญหาเกี่ยวกับการขาดผูแนะนําการใชมากกวา
ปญหาการขาดความรูเกีย่วกบัวธิใีช ขาดการฝกฝน
การใชและการเขาถึงพจนานุกรม ทําไดยาก ทั้งนี้
อาจเปนเพราะ นสิติฯ คดิวาการท่ีจะใชพจนานุกรม
ไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพนั้น ครูผูสอน
ควรจะเปนผูแนะนาํใหผูเรยีนทราบกอนนอกจากนี้
ผู สอนตองฝกฝนใหผู เรียนไดมีทักษะการใช
พจนานุกรมควบคูกันไปดวย สอดคลองกับ 
Summers (1991) และ Luppescu & 
Day (1993 อางถึงในองคอร  ธนานาถ, 2544, 
หนา 53) ที่มีความเห็นวา ผูสอนควรใหผูเรียนได
รับคําชี้แจงวาจะคนหาขอมูลอะไรไดบางจาก
พจนานุกรมรวมท้ังผูเรียนควรไดรับการฝกการใช
พจนานุกรมจากผูสอนดวย

จากผลการศึกษาท่ีพบวาทัศนคติเปน
ป จจัยสนับสนุนท่ีมีผลต อพฤติกรรมการใช 
พจนานุกรมของนิสติฯ มากกวาแรงจูงใจ และการ
มุงพัฒนาตนนั้นท้ังนี้อาจเปนเพราะ ทัศนคติเปน
ความรูสึก และความคิดของบุคคลตอการที่จะทํา
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สิ่งใดสิ่งหน่ึงหรือตอการเรียนรูและทัศนคตินี้จะมี
ผลตอการแสดงออกคือพฤติกรรมของบุคคลดวย 
สอดคลองกันกับงานวิจัยของฤทัยรัตน   ชิดมงคล 
และเปรมฤดี บริบาล (2554) เร่ืองปจจัยที่มี
อิทธิพลตอแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิของนักศึกษา
พยาบาลวิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี อดุรราชธานี 
ที่พบวาทัศนคติตอการเรียนเปนปจจัยภายในท่ีมี
ผลตอแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิของนักศึกษา โดย
ทัศนคติตอการเรียนมีความสัมพันธทางบวกกับ
แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ และเปนตัวแปรทํานายแรง
จูงใจใฝสัมฤทธิ์ของนักศึกษาพยาบาลได

ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช

1. ครหูรอือาจารยผูสอนควรตระหนกัถงึ
ความสาํคญัของพจนานกุรมวาเปนเสมอืนเสาหลกั
ของการใชภาษาไทยในชีวิตประจําวันของผูเรียน
ดังน้ันจึงควรใหผู  เรียนไดทราบถึงวิธีการใช 
พ จน า นุ ก รมฉ บั บ ร า ช บัณฑิ ต ย สถ าน ท่ี มี
ประสทิธภิาพเปนเบือ้งตนกอนทีจ่ะใหผูเรียนไดใช
จริง

2. ครหูรอือาจารยผูสอนควรจดักจิกรรม
เพื่อใหผู เรียนไดฝกฝนการใชพจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถานไดอยางสมํ่าเสมอและตอเนื่อง

3. ครูหรืออาจารยผู สอนควรยกยอง
ชมเชยผูเรยีนทีเ่ขยีนอานภาษาไทยไดอยางถูกตอง 
เพือ่ใหผูเรยีนเกิดความสัมพนัธทางบวกกับการใช
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานซ่ึงจะทําให
ผูเรียนเกิดทัศนคติที่ดีตอการใชพจนานุกรม

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป

1. ควรทาํการศกึษาวจิยัเกีย่วกบัแนวทาง
การใชพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานในการ
แกปญหาการอานและการเขยีนสะกดคาํของนสิติฯ

2. ควรทําการศึกษาวิจัยเก่ียวกับความ
คาดหวังและสภาพท่ีเปนจริงของผูเรียนในระดับ
ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา

3. ควรทําการศึกษาวิจัยเปรียบเทียบ
ความสัมพันธระหวางความสามารถในการเขียน
สะกดคํา และความสามารถในการใชพจนานุกรม
ฉบับราชบณัฑติยสถานของผูเรยีนในระดบัประถม
ศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา
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การสรางและหาประสิทธิภาพของแบบฝกการอานคําควบกลํ้า
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนเทศบาล 7 อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

เบญจมาภรณ  สุริยาวงศ และคณะ1

The Creation and Efficiency Validation of Diphthong Reading Skill 
Exercises for Students Grade 4 of Chiang Rai Municipality School 7

Benjamaporn  Suriyawong and Others
              

บทคัดยอ

การวจิยันีเ้ปนการวจิยัเพือ่สรางแบบฝกการอานคาํควบกลํา้  สาํหรบันกัเรยีนช้ันประถมศกึษา
ปที ่4โรงเรียนเทศบาล 7 อาํเภอเมือง จงัหวัดเชียงรายและหาประสิทธภิาพของแบบฝกท่ีมปีระสิทธภิาพ
ตามเกณฑ 75/75  และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน  ที่มีตอการพัฒนาทักษะการอานคําควบกลํ้า 
มปีระสทิธิภาพตามเกณฑทีก่าํหนด กลุมเปาหมายท่ีใชในการศกึษา คอื นกัเรยีนระดบัช้ันประถมศกึษา
ปที่ 4 โรงเรียนเทศบาล 7 อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย จํานวน 30 คน จากการเลือกแบบเจาะจงจาก
ประชากรทั้งสิ้นจํานวน 64 คน โดยผูวิจัยไดสรางแบบฝกการอานออกเสียงคําควบกลํ้า จํานวน 5 ชุด 
เนื้อหาที่ใชคือ หนังสือเรียนภาษาไทยพ้ืนฐาน ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 กรมวิชาการ และเมื่อทํากิจกรรม
เสร็จมีแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์กอน-หลังเรียน ผลการวิจัยพบวา นักเรียนที่ไดรับการฝกโดยใชแบบฝก
การอานออกเสียงควบกล้ํามีพัฒนาการท่ีสูงข้ึน โดยแบบฝกการอานออกเสียงคําควบกล้ําท่ีผูวิจัยสราง
ขึน้มปีระสทิธภิาพเทากบั 79.33/80.67 ซึง่สงูกวาเกณฑทีต่ัง้ไวคอื 75/75 และผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน
ของผูเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และระดับความพึงพอใจ
ของผูเรียนที่มีตอการเรียนรูอยูในระดับพอใจมาก

คําสําคัญ :  แบบฝกการอานคําควบกลํ้า, ประสิทธิภาพของแบบฝก, ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน, ความ
พึงพอใจของผูเรียน

_________________________________
1 อาจารยเบญจมาภรณ  สุริยาวงศ, อาจารยสุกัญญา  ขลิบเงิน และอาจารยจารุณี  อินทรกําแหง โปรแกรมภาษาและวัฒนธรรมไทย 
คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
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Abstract

This research aimed to create diphthong reading skill exercises for students in 
primary schools, grade 4 of Chiang Rai Municipality School 7, to find the efficiency under 
the criteria 75/75 and to measure the students’ satisfaction toward instruction by the 
diphthong reading skill exercises. The target group were 30 grade 4students chosen by 
primary schools of Chiang Rai Municipality School 7 with purposive sampling from total 
64 students. Research instruments were 5 packages of diphthong 

reading skill exercises and the main content was selected from grade 4 Thai 
standard books under Department of Curriculum and Instruction Development. The data 
were analyzed by percentage, average,  standard deviation, and  t-test  of  dependent.  The  
Research findings revealed  that: efficiency of  diphthong reading skill exercises  (E1/E) 
was significantly leveled at 79.33/80.67. For students’ post learning achievement was  
higher than pre learning  at statistically significant level  at  .01 and students’  learning 
satisfaction  toward the diphthong reading skill exercises was high level.

Keywords : Diphthong Reading Skill Exercise, Efficiency Validation of Exercise, 
Academic Achievement, Students’  Learning Satisfaction
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ความสําคัญของปญหา

ภาษาไทยเปนเครื่องมือสื่อสารที่สําคัญ
ทีส่ดุในสงัคมไทยตลอดมา การทีบ่คุคลจะสามารถ
สื่อสารกันไดถูกตองและมีประสิทธิภาพน้ันขึ้นอยู
กับการฝกฝน ผูที่จะใชภาษาไดจะตองฝกทักษะ
การใชภาษาอยูเสมอเพื่อใหเกิดการพัฒนาทาง
ภาษาทั้งการฟง การพูด การอาน และการเขียน 
ซึง่การจัดประสบการณทางดานภาษาใหกบัผูเรยีน
ตองอาศัยทักษะพื้นฐานท้ังสี่ประการดังกลาว   
เพื่อที่จะสามารถสื่อความหมายไดชัดเจน ดังนั้น
จาํเปนอยางยิง่ทีจ่ะตองพฒันาทกัษะทัง้ 4 ดานไป
พรอม ๆ กัน ทั้งนี้ทักษะทั้ง 4 อยางน้ี ผูใชจะเกิด
ความชํานาญและใชไดอยางมีประสิทธิภาพนั้น
ตองอาศัยการฝกฝนเปนพิเศษ และใชอยูอยาง
สมํ่าเสมอ ถาขาดการฝกฝนและไมใชนาน ๆ แลว
ความผิดพลาดอาจเกิดขึน้ได  นอกจากน้ี สนทิ  สตัโยภาส 
(2532 : 1) ยงักลาวไววา ผูทีส่ามารถใชทกัษะทาง
ภาษาไดดียอมทําใหการดําเนินกิจการตาง ๆ มี
ประสทิธภิาพ และทาํใหดาํเนินชวีติอยูในสงัคมได
อยางมีความสุข ชาติไทยมีภาษาไทยเปนภาษา
ประจําชาติ คนไทยใชภาษาไทยกลางที่เปน
มาตรฐานเพื่อติดตอสื่อสารกันในชีวิตประจําวัน 
การทีม่ภีาษาใชรวมกนัทาํใหเกิดความรูสกึเปนนํา้หนึง่
ใจเดียวกัน เกิดพลังความสามัคคี ดังนั้น คนไทย
ทกุคนจึงควรศึกษาภาษาไทยใหเขาใจลึกซึง้ พรอม
พยายามฝกฝนทักษะการใชภาษาใหสามารถใช
ภาษาไดอยางถกูตองและเกดิสมัฤทธผิล แตถาการใช
ภาษามขีอบกพรอง เปนตนวา การใชภาษาไมถกูตอง 
ออกเสยีงผดิเพีย้น จะทาํใหการสือ่สารไรผล เขาใจ
ไมตรงกัน อาจเปนปญหาตอการดําเนินงานหรือ
บางครั้งอาจมีผลกระทบกระเทือนตอความมั่นคง
ของชาติได

การสอนภาษาไทยใหบรรลวุตัถุประสงค
และมีประสิทธิภาพน้ัน จําเปนตองฝกฝนทักษะ
ตาง ๆ ใหสัมพันธกันทั้งทักษะการรับเขามา คือ
การอานและการฟงกับทักษะที่ถายทอดออกไป 
คือ การพูดและการเขียน โดยเฉพาะทักษะการ
อานเปนสิง่จําเปนและใหประโยชนทกุดานและทุก
โอกาสท้ังในดานการศึกษาหาความรู การประกอบ
อาชีพและการพักผอนหยอนใจ การอานจะชวย
เพิ่มพูนความรูความคิดของคนเราใหมากยิ่งขึ้น 
การแกปญหาการพูดและการอานไมชัดเจนตอง
เริ่มศึกษาถึงสาเหตุนั่น คือ ศึกษาปญหาที่ทําให
เด็กออกเสียงไมชัดเจน โดยเฉพาะการออกเสียง
คําที่ใชอักษรควบกล้ํา ร ล ว เร่ืองการอานออก
เสียงภาษาไทยไดมีผูแสดงความเห็นไวหลายทาน 
เปลื้อง ณ นคร (2521 : 38) ไดใหทัศนะวาปจจัย
สวนหน่ึงที่ทําใหภาษาเส่ือมไปมาก คือ การออก
เสียงไมชัดเจน เชน ร ล และเสียงควบกล้ํา รวม
ทั้งการออกเสียงผิดมากขึ้นของผูจัดรายการวิทยุ   
และการพดูในทีต่าง ๆ  นอกจากนี ้กาญจนา สงัสะอาด 
(2540 : 3) ทีว่า คนไทยสวนใหญทัง้เด็กและผูใหญ
ยังใชภาษาพูดและเขียนขัดกับอักขรวิธี เขียนผิด 
พดูผิด คอื ออกเสียงควบกลํา้ผิด และสนัน่ ปทมะทนิ 
(2535 : 11) ไดแสดงความคิดเห็นวา ภาษาไทยมี
แนวโนมท่ีจะเปนลาวมากย่ิงข้ึน เนื่องมาจากคน
ไทยในปจจุบันมักพูดเสียงที่มี ร ล ว ควบกลํ้าไม
ชัดเจน เชน คําวา ความ ฟาม

จากสภาพปญหาดังกลาว มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย คณะมนุษยศาสตร โปรแกรม
ภาษาและวัฒนธรรมไทย จึงไดจัดโครงการคลินิก
ภาษาเพื่อสงเสริมทักษะและแกปญหาการใช
ภาษาไทยของนักเรียนช้ันประถมศึกษาข้ึนโดยให
นักเรียนจากโรงเรียนเทศบาล 7 เขารวมกิจกรรม 



 30    วารสารฟาเหนือ คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ทําใหทราบวานักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 มี
ปญหาเรื่องการออกเสียง ร ล ว คําควบกลํ้าเปน
จํานวนมากที่สุด กลาวคือ นักเรียนออกเสียงคํา
ควบกลํา้ไมชดัเจน ทาํใหผูวจิยัทาํการสรางและหา
ประสทิธภิาพแบบฝกการอานคาํควบกลํา้ สาํหรบั
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนเทศบาล 
7 อาํเภอเมือง จงัหวัดเชียงราย เพือ่พฒันาการออก
เสียง

คาํควบกล้ําของนักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปที่ 4 โรงเรียนเทศบาล 7 อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงรายใหถูกตองและมีความชัดเจนตอไป 

วัตถุประสงค

1. เพือ่สรางแบบฝกการอานคาํควบกลํา้ 
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียน
เทศบาล 7 อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

2. เพื่อหาประสิทธิภาพของแบบฝกการ
อานคําควบกลํ้า สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 4 โรงเรียนเทศบาล 7 อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงราย ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 75/75

3. เพื่อหาดัชนีประสิทธิผลของแบบฝก
การอานคําควบกลํ้า สําหรับนักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปที่ 4 โรงเรียนเทศบาล 7 อําเภอเมือง 
จังหวัดเชียงราย 

4. เพือ่ศกึษาความพงึพอใจของนกัเรยีน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่มีตอการพัฒนาทักษะการ
อาน

คําควบกล้ํา สําหรับนักเรียนโรงเรียน
เทศบาล 7 อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ที่มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ 75/75

วิธีดําเนินการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเพื่อพัฒนา 
โดยใชขั้นตอนการวิจัยเชิงทดลองแบบ One 
Group Pretest – Posttest Design ในการเปรียบ
เทียบผลสัมฤทธ์ิของการใชแบบฝกหัดจะไมมีการ
ควบคุมตวัแปร แตมขีอสนันษิฐานวา คะแนนท่ีได
จากการทดสอบกอนการทดลองและหลังการ
ทดลอง มีความแตกตางกันหรือไม โดยมีราย
ละเอียดในการดําเนินการทดลองดังตอไปนี้

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง

1.1 ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้คือ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนเทศบาล 
7 อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย จํานวน 64 คน 
โดยนักเรียนในกลุมนี้เปนนักเรียนที่มีปญหาการ
อานคําที่มีอักษรควบกลํ้า

1.2 กลุมเปาหมายที่ใชในการวิจัย โดย
ใชวธิกีารเลอืกแบบเจาะจงจากนกัเรยีนช้ันประถม
ศึกษาปที่ 4 โรงเรียนเทศบาล 7 อําเภอเมือง 
จังหวัดเชียงรายซึ่งถือเปนตัวแทนของประชากร
ทั้งหมด จํานวน 30 คน

2. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวม
ขอมูล

เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
เพื่อการวิจัยครั้งนี้ไดแก

 2.1 แบบทดสอบการอานคําควบกลํ้า 
เพ่ือใชทดสอบกอนและหลังการฝกการอานคําท่ีมี
อักษรควบกลํ้า ร ล ว
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2.2 แบบฝกการอานคําควบกลํ้า ซึ่ง
ประกอบดวยแบบฝกจํานวน 5 ชุด

1) แบบฝกชุดที่ 1 แบบฝกการอานคําที่
มีอักษรควบกลํ้า ร

2) แบบฝกชุดที่ 2 แบบฝกการอานคําที่
มีอักษรควบกลํ้า ล

3) แบบฝกชุดที่ 3 แบบฝกการอานคําที่
มีอักษรควบกลํ้า ว

4) แบบฝกชุดที่ 4 แบบฝกการอานคําที่
มีอักษรควบกลํ้า ร ล ว 

5) แบบฝกชุดที่ 5 แบบฝกการอานคําที่
มีอักษรควบกลํ้า ร ล ว แบบความเรียง

2.3 การสรางแบบทดสอบ ผูวิจัยไดคัด
เลือกคําจากหนังสือเรียนภาษาไทยพ้ืนฐานช้ัน

ประถมศึกษาปที่ 4 ซึ่งเปนคําที่มีอักษร

ควบกลํ้า จํานวน 250 คํา แลวนําคําที่คัดเลือกไว
ใหนกัเรียนอาน เพือ่หาคําท่ีมคีวามถ่ีสงูในการอาน
ผดิ ตอจากน้ันจงึเลือกคําทีม่คีวามถ่ีสงูในการอาน
ผิดไว จํานวน 150 คําแลวสุมคํามาสรางเปนแบบ
ทดสอบกอนและหลังการอานคําควบกลํ้า แยก
ตามเสียงดังนี้ คือ เสียงอักษรควบกลํ้า ร จํานวน 
70 คํา เสียงอักษรควบกลํ้า ล จํานวน 40 คํา สวน
เสียงอักษรควบกลํ้า ว นั้น คัดเลือกไว 40 คํา แลว
นําไปใหผูเช่ียวชาญ 3 ทานตรวจสอบและแกไข

เมื่อไดปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ
แลวจงึนาํไปทดลองกบันักเรยีนช้ันประถมศกึษาปที่ 
4 จํานวน 30 คน เพ่ือหาความเช่ือม่ันของแบบ
ทดสอบ โดยใชวธิแีบงครึง่ (Split - half) ดวยการนํา
เคร่ืองมือไปทดสอบกลุมตัวอยางเพียงครั้งเดียว 
แล วนําเครื่องมือนั้นมาแบงครึ่ งเพื่อทําการ
วิเคราะห  (กาญจนา วัฒายุ. 2545 : 193-195) 
จากนั้นจึงคํานวณคาสหสัมพันธ (Pearson, 
Product Moment Correlation) ดวยสูตรดังนี้

เมื่อ  rhh  คือ  คาสหสัมพันธของคะแนนของเคร่ืองมือครึ่งฉบับ

 N  คือ  จํานวนคนของกลุมตัวอยาง

 ΣXY  คือ  ผลรวมทั้งหมดของผลคูณระหวางคะแนนขอคี่ และ 

   คะแนนขอคู (Y)

 ΣX  คือ  ผลรวมทั้งหมดของคะแนนขอคี่

 ΣY  คือ  ผลรวมทั้งหมดของคะแนนขอคู

 ΣX2  คือ  ผลรวมทั้งหมดของคะแนนขอคี่ยกกําลังสอง

 ΣY2  คือ  ผลรวมทั้งหมดของคะแนนขอคูยกกําลังสอง
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จากน้ันจึงนําคาสหสัมพันธของคะแนน 
(rhh) ที่ไดขยายใหเต็มฉบับ (rtt) โดยใชสูตรของ 
Spearman Brown ดังนี้

ผลของการทดสอบไดคาความเชื่อมั่น
ของแบบทดสอบทั้ง 5 ชุด ดังนี้คือ แบบทดสอบ
ชุดที่ 1 ไดคาความเช่ือมั่นที่ 0.99 แบบทดสอบชุด
ที่ 2 ไดคาความเช่ือมั่นที่ 0.99 แบบทดสอบชุดที่ 
3 ไดคาความเช่ือมั่นที่ 0.99 แบบทดสอบชุดที่ 4 
ไดคาความเชื่อมั่นที่ 0.99 และแบบทดสอบชุดที่ 
5 ไดความเชื่อมั่นที่ 0.99

2.4 การสรางแบบฝก

กอนการสรางแบบฝกผูวิจัยไดทําการ
ศกึษาขอมลูตอจากน้ันใชคาํทีม่อีกัษรควบกล้ําจาก
หนังสือเรียนภาษาไทยพ้ืนฐานระดับชั้นประถม
ศกึษาปที ่4 ของกรมวชิาการกระทรวงศกึษาธกิาร 
จากพจนานุกรมในบางเสียงท่ีมจีาํนวนคํานอย คาํ
ที่ใชอักษรควบกล้ําที่ใชในชีวิตประจําวันจากทุก
เสียง แลวใชคําเหลาน้ีสรางเปนแบบฝก โดยเนน
ใหมีคาํควบกลํ้ามากเปนพิเศษ 

1) การสรางแบบฝก ในระยะแรกสราง
เปนใบงานเพื่อทดลองใชกับนักเรียนที่ไมใชกลุม

ตัวอยางท่ีมีปญหาการอานคําควบกลํ้า 
ผลของการทดลองปรากฏวาระยะเวลาและการ
เรียงลําดับกิจกรรมในการฝกบางกิจกรรมยังไม
เหมาะสมและนักเรียนมีพัฒนาการดีขึ้นนอย 
เพราะวิธีการประเมินผลที่ชัดเจนผูวิจัยจึงไดนํา

ป ญหาและขอบกพรองต างๆ นั้นมาพัฒนา
ปรับปรุงใหม โดยสรางแผนการจัดกิจกรรมการ
เรยีนรูเพิม่เตมิเพือ่ใชเปนแนวทางในการฝกควบคู
กับใบงานดังนี้

ก.  สรางแบบฝกโดยใชหลกัจติวทิยาใน
การเรียนรู โดยเรียงลําดับจากงายไปหายาก คือ 

 สรางแบบฝกท่ีเปนคํา → กลุมคํา 
→ ประโยค → บทรอยกรอง

ข.  ใชกระบวนการเรยีนการสอนโดยใช
หลกัการและรปูแบบการเรยีนรูแบบรวมมอืหลาย

 รูปแบบ เชน คูตรวจสอบ การแขงขัน
ระหวางกลุมดวยเกม การเรยีนรูแบบรวมมอืผสมผสาน 
ฯลฯ 

ค.  ในแบบฝกท้ัง 5 ชุดมีคําอธิบายการ
ออกเสียง ร ล ว โดยวิธีการออกเสียงตามหลัก

 ภาษาศาสตร และใช ทฤษฎีการ
สือ่สารในการอธิบายความหมายของคําทีใ่ชในการ
สื่อสารที่ทําใหการสื่อสารสัมฤทธิผล

ง.  ใชหลกัการเสรมิแรงเปนการกระตุน
ใหเกิดแรงจงูใจในการเรยีนรูทัง้ในการใหคาํชมเชย

 และรางวัลตลอดการฝก

จ.  เป นการสร างแบบฝ กที่ ฝ กให 
นักเรียนรูจักคิดดวยการทําแบบฝกหัดจากใบงาน

ฉ.  ในการฝกแตละคร้ังมีการประเมิน
ผลพัฒนาการของผูเรียนที่สามารถตรวจสอบได

แบบฝกที่สรางข้ึนท้ังส้ินจํานวน 5 ชุด 
ประกอบดวยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูและใบ
งานดังนี้
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แบบฝกชุดที่ 1 แบบฝกการอานคําที่มี
อักษรควบกลํ้า ร แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู
ประกอบดวยแบบทดสอบกอนและหลังการฝก 
และการฝกอานคําที่มีอักษรควบกลํ้า ร

แบบฝกชุดที่ 2 แบบฝกการอานคําที่มี
ควบกล้ํา ล แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
ประกอบดวยแบบทดสอบกอนและหลังการฝก 
และการฝกอานคําที่มีอักษรควบกลํ้า ล

แบบฝกชุดที่ 3 แบบฝกการอานคําที่มี
อักษรควบกลํ้า ว แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู
ประกอบดวยแบบทดสอบกอนและหลังการฝก 
และการฝกอานคําที่มีอักษรควบกลํ้า ว

แบบฝกชุดที่ 4 แบบฝกการอานคําที่มี
อักษรควบกล้ํา ร ล ว แผนการจัดกิจกรรมการ
เรยีนรูประกอบดวยแบบทดสอบกอนและหลงัการ
ฝก และการฝกอานคําที่มีอักษรควบกลํ้า ร ล ว

แบบฝกชุดที่ 5 แบบฝกการอานคําที่มี
อักษรควบกลํ้า ร ล ว แบบความเรียง แผนการจัด
กจิกรรมการเรยีนรูประกอบดวยแบบทดสอบกอน
และหลังการฝก และการฝกอานคําที่มีอักษรควบ
กล้ํา ร ล ว ในความเรียง

2) ตรวจสอบแบบฝกโดยผูเช่ียวชาญ 
จํานวน 3 ทาน แลวปรับปรุงแกไขตามขอเสนอ
แนะกอนนําไปทดลองใช

3) นําแบบฝกที่ไดปรับปรุงแกไขแลว
ทดลองใชกับกลุมเปาหมายปรากฏวากลุมเปา
หมายใหความสนใจและรวมฝกการออกเสียงเปน
อยางด ีสาํหรบัผลการฝกนักเรยีนมพีฒันาการในการ
อานดีขึ้นมาก

4) ทดลองใชแบบฝกกับนกัเรียนกลุมเปา
หมายโดยทดสอบกอนเรียนดวยแบบทดสอบกอน
เรียนทั้ง 5 ชุดแลวจึงดําเนินการฝก

3. การเก็บรวบรวมขอมูล

ผูวิจัยเปนผูเก็บรวบรวมขอมูลจากการ
ประเมินผลการอานทั้งกอนทดลองและหลังการ
ทดลอง โดยใชแบบทดสอบทําการทดสอบดวย
ตนเองมีการจัดลําดับข้ันตอนดังนี้

3.1 นําแบบทดสอบกอนและหลังเรียน
ทั้ง 5 ชุดไปทดสอบกับกลุมตัวอยางแลวตรวจให
คะแนนเปนคะแนนกอนฝก 

3.2 ดาํเนนิการฝกดวยแบบฝกพฒันาการ
อานคําควบกลํ้าเรียงลําดับจากแบบฝกชุดที่ 1 
จนถึงแบบฝกชดุท่ี 5 รวมเวลาในการฝกทัง้สิน้ 10 
ครั้ง สัปดาหละ 1 ครั้ง ครั้งละ 2 ชั่วโมง รวมเวลา 
20 ชั่วโมงตามลําดับ

4. การวิเคราะหขอมูล

4.1 การหาประสิทธิภาพของแบบฝก

ผูวิจัยนําขอมูลท่ีไดจากการทดลองหา
ประสิทธิภาพของแบบฝกตามเกณฑมาตรฐานมา
คาํนวณหาประสิทธิภาพของแบบฝกโดยพิจารณา
คา E1/E2 โดยคํานวณ E1 หรือ 75 ตัวแรกจาก
รอยละของนักเรียนท่ีทาํใบงานในแบบฝกแตละชุด
ผานเกณฑที่กําหนด และ E2 หรือ 75 ตัวหลัง
หมายถึงจํานวนรอยละของนักเรียนที่ทําแบบ
ทดสอบหลงัเรยีนแตละชดุผานเกณฑทีก่าํหนดโดย
ใชวิธีการดังนี้
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75 ตัวแรกคํานวณจาก

เมื่อ E1 คือ ประสิทธิภาพของการทําใบงานในแบบฝกแตละชุดผานเกณฑที่

  กําหนด

 Σ F1 คือ จํานวนนักเรียนที่ผานเกณฑการทําใบงานในแบบฝกแตละชุด

 N คือ จํานวนนักเรียนทั้งหมด

75 ตัวหลังคํานวณจาก

เมื่อ  E2  คือ ประสิทธิภาพของการทําใบงานในแบบฝกแตละชุดผานเกณฑที่

  กําหนด

 Σ F2  คือ จํานวนนักเรียนท่ีผานเกณฑการทําใบงานในแบบฝกแตละชุด

 N  คือ จํานวนนักเรียนทั้งหมด

4.2 การเปรียบเทียบคะแนนกอนเรียนและหลังเรียน

ใชการวเิคราะหขอมลูจาํนวนคนทีอ่านผดิและคาํทีอ่านผดิเปนรอยละ คะแนนกอนการฝกและ
หลังการฝกเปนคะแนนเฉลี่ย แลวเปรียบเทียบคะแนนกอน-หลังการฝกโดยใชสูตรการทดสอบ t-test 
ตอจากน้ันจึงนําขอมูลมาวิเคราะหและแสดงพัฒนาการในการอานเปนรายคําตามหนวยเสียง และ
เปรียบเทียบหนวยเสียง เพื่อจะไดทราบหนวยเสียงที่มีปญหามากที่สุดสูตรการทดสอบคา t-test    
(กาญจนา วัฒายุ. 2545 : 96) สําหรับกลุมตัวอยางที่ไมเปนอิสระตอกัน (Dependent)

t  = การทดสอบความแตกตางของคะแนนกอนเรียนและหลังเรียน

D  = ความแตกตางของคะแนนกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนแตละคน

D2  =  ความแตกตางของคะแนนกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนแตละคนยกกําลงัสอง
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ΣD  =  ผลรวมของความแตกตางของคะแนนกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนทุก
คน

ΣD2  =  ผลรวมของความแตกตางของคะแนนกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนแตละ
  คนยกกําลังสอง

(Σ D)2  = ผลรวมของความแตกตางของคะแนนกอนและหลังเรียนของนักเรียนทุกคน
  ยกกําลังสอง

nΣ D2 =  จาํนวนนักเรยีนคณูผลรวมของความแตกตางของคะแนนกอนเรยีนและหลงัเรยีน
  ของนักเรียนแตละคนยกกําลังสอง

n -1  =  จํานวนนักเรียนทั้งหมดลบดวย 1

ผลการวิจัย
หลังจากใชแบบฝกพัฒนาทักษะการอานออกเสียงคําควบกลํ้า ร ล ว ผูวิจัยไดเสนอ ผลการ

วิเคราะหขอมูลตามลําดับดังนี้

สวนท่ี 1  ผลการวิเคราะหการพัฒนาทักษะการอานออกเสียงคําควบกล้ํา ร ล ว ของกลุมเปาหมาย  
ใหมีประสิทธิภาพ ถึง 75/75 ดังแสดงในตารางท่ี 1

ตารางที่ 1  ประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะการอานออกเสียงคําควบกลํ้า ร ล ว 

แบบฝกที่ E1 (75 ตัวแรก) E2 (75 ตัวหลัง) ผล

รอยละของคาเฉลี่ย รอยละของคาเฉลี่ย
1
2
3
4
5

76.67
76.67
83.33

80
80

80
80

76.67
80

86.67

สูงกวาเกณฑ
สูงกวาเกณฑ
สูงกวาเกณฑ
สูงกวาเกณฑ
สูงกวาเกณฑ 

รวมทุกแบบฝก 79.33 80.67 สูงกวาเกณฑ

จากตารางที่ 1 ประสิทธิภาพของแบบฝกเสริมทักษะการอานออกเสียงคําควบกลํ้า ร ล ว  
สาํหรับตวัสะกดทายคาํ สาํหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปที ่4 โรงเรยีนเทศบาล 7 อาํเภอเมอืง จงัหวดั
เชียงราย จํานวน 30 คน ทั้ง 5 ชุด มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 75/75 เมื่อพิจารณาของกระบวนการ 
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(E1) และประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะ (E2) 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตละแบบฝก ปรากฏวา
ประสิทธิภาพของกระบวนการ  (E1) และ
ประสทิธภิาพของแบบฝกทกัษะ (E2) สงูกวาเกณฑ
ที่ กํ าหนดไว   โดยมีประสิ ทธิ ภ าพ เท  ากั บ 
79.33/80.67

สวนที่ 2 ผลการวิเคราะหการเปรียบ
เทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยของ
นกัเรยีนทีไ่ดรบัการสอนโดยใชแบบทกัษะการอาน
ออกเสียงคําควบกลํ้า ร ล ว กอนเรียนและหลัง
เรียน ดังแสดงในตารางที่ 2 

ตารางที ่2  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกับคะแนนทดสอบกอนเรียนของนกัเรียน ทีไ่ดรบั
การสอนโดยใชแบบฝกทักษะการอานออกเสียงควบกล้ํา ร ล ว กอนเรียนและหลังเรียน

คาเฉลี่ย
ΣD (Σ D)2 Σ D2 N t

กอนเรียน หลังเรียน

ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 11.97 14.37 72 40000 5184 30 13.57

จากตาราง 2 ผลการวเิคราะหขอมลูแสดงผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนกอนเรยีนของนกัศกึษาและ
หลังเรียนจากการฝกโดยใชแบบฝกเสริมทักษะการอานออกเสียงคําควบกลํ้า ร ล ว แตกตางกันอยาง
มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 ผลปรากฏวา ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลงัการใชแบบฝกเสรมิเรือ่งการ
เขียนเลาเรื่อง สูงกวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียน 

สวนที่ 3  ผลการวิเคราะหเจตคติตอการเรียนวิชาภาษาไทย ของกลุมเปาหมายในตารางท่ี  3 

ตารางที่ 3  แสดงระดับเจตคติของกลุมเปาหมายที่มีตอการเรียนวิชาภาษาไทย 

ขอ รายการ S.D. ระดับเจตคติ
1. นักเรียนไดรับความรูและความเพลิดเพลิน

เมื่อเรียนวิชาภาษาไทย
4.15 0.67 เห็นดวยอยางยิ่ง

2. นักเรียนสามารถนําความรูที่ไดรับจาก
การเรียนภาษาไทยไปใชในชีวิตประจําวัน

4.15 0.67 เห็นดวยอยางยิ่ง

3. นักเรียนคิดวาคนไทยควรใชภาษาไทยให
ถูกตองทั้งการฟง การพูด การอานและการเขียน

4.2 0.52 เห็นดวยอยางยิ่ง
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ขอ รายการ S.D. ระดับเจตคติ
4. นักเรียนรูสึกภูมิใจที่ไดเรียนวิชาภาษาไทย

ซึ่งเปนภาษาประจําชาติ
3.95 0.60 เห็นดวยอยางยิ่ง

5. นักเรียนเห็นวาการฝกทักษะการอานเปน
พื้นฐานสําคัญในการเรียนวิชาอื่น

3.85 0.49 เห็นดวยอยางยิ่ง

6. นักเรียนเห็นวาการฝกทักษะการอานเปนพื้น
ฐานสําคัญในการเรียนวิชาอื่น

3.85 0.67 เห็นดวยอยางยิ่ง

7. นกัเรยีนชอบทาํแบบฝกอานออกเสยีงควบกลํา้ 4 0.65 เห็นดวยอยางยิ่ง

8. นักเรียนคิดวาการฝกอานมีความสําคัญในชีวิต
ประจําวัน

4 0.56 เห็นดวยอยางยิ่ง

9. นักเรียนคิดวาเวลาฝกหัดเหมาะสม 3.85 0.59 เห็นดวยอยางยิ่ง

10. นักเรียนสามารถฝกไดดวยตนเองได 3.85 0.49 เห็นดวยอยางยิ่ง

1.73 2.18

จากตาราง 3 พบวาเจตคติของนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนเทศบาล 7 อําเภอ
เมือง จังหวัดเชียงรายในภาพรวมอยูในระดับเห็น
ดวยอยางยิ่งและเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา 
รายการที่นักเรียนเห็นดวยอยางย่ิงเปนอันดับแรก
ไดแก  นักเรียนคิดวาคนไทยควรใชภาษาไทยให
ถูกตองทั้งการฟง การพูด การอานและการ
เขียน (  = 4.2) รองลงมาไดแก นักเรียนไดรับ
ความรูและความเพลิดเพลินเม่ือเรียนวิชาภาษาไทย 
และนักเรียนสามารถนําความรูที่ไดรับจากการ
เรยีนภาษาไทยไปใชในชีวติประจําวนั (  = 4.15) 

สรุปและอภิปรายผล

ในการสรางแบบฝกเพ่ือพัฒนาทักษะ
การอานออกเสยีงคาํควบกลํา้ สาํหรบันกัเรยีนช้ัน

ประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนเทศบาล 7 อําเภอ
เมือง จังหวัดเชียงราย พบวาหลังการใชแบบฝก
ทักษะการอานกลุมเปาหมายมีทักษะในการอาน
ออกเสียงคําควบกล้ําสูงขึ้น และแบบฝกการอาน
ออก เ สี ย งคํ า ควบก ล้ํ าที่ ผู  วิ จั ย ส ร  า งขึ้ นมี
ประสิทธิภาพเทากับ 79.33/80.67 ซึ่งสูงกวา
เกณฑที่ตั้งไวคือ 75/75 แสดงวาทักษะการอาน
ออกสียงคําควบกล้ํามปีระสิทธิภาพสูงเหมาะท่ีจะ
นําไปใชพัฒนาการเรียนการสอน

ผลการเปรียบเทียบทักษะการอานออก
เสยีงคําควบกล้ํา ร ล ว ทีไ่ดรบัการสอนโดยใชแบบ
ฝกทักษะการอานออกเสียงคําควบกลํ้ากอนเรียน
และหลังเรียน พบวากลุมเปาหมายมีทักษะการ
อานออกเสียงคําควบกลํ้า ร ล ว หลังเรียนแตก
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ตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดย
นักเรียนมีทักษะการอานออกเสียงหลังใชแบบฝก
สูงกวากอนใชแบบฝก แสดงวาแบบฝกการอาน
ออกเสียงคําควบกลํ้า ร ล ว ที่ผูวิจัยสรางขึ้นชวย
ใหกลุมเปาหมายมีทักษะในการอานออกเสียงคํา
ควบกลํ้าสูงขึ้น 

สําหรับเจตคติของกลุ มเปาหมายที่
ตองการเรียนวิชาภาษาไทยอยูในระดับเห็นดวย
อยางยิ่ง ผูวิจัยไดสังเกตจากการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนในระหวางเรียน พบวากลุมเปา
หมายมีความสนใจ ความกระตือรือรน มีความ
เพลิดเพลินและสนุกสนานในการรวมกิจกรรม ฝก
ทกัษะ มคีวามรับผดิชอบตองานท่ีไดรบัมอบหมาย 
โดยปฏิบัติกิจกรรมเสร็จตามเวลาที่กําหนด 
เน่ืองจากรูปแบบของการจัดกิจกรรมมีความหลาก
หลายเหมาะสมกับวยัของกลุมเปาหมาย สามารถ
เรียนรูไดดวยตนเอง ดังนั้นครูผู สอนควรสราง
ความตระหนักใหกบันกัเรยีนเกีย่วกบัความสาํคญั
ของการอาน ซึง่เปนพืน้ฐานสาํคัญในการเรยีนวชิา
อื่นตอไป

ขอเสนอแนะ
1.  การสรางแบบฝกทกัษะท่ัวไปควรยึด

หลกัจติวทิยาการศกึษาทีว่าเนือ้หาตองสอดคลอง
กบัความสนใจ ความตองการ และความพรอมของ
ผูเรียน 

2.  ควรนําเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวของกับ
ชีวิตประจําวันของนักเรียน มีคําศัพทไมยากจน
เกินไปจะทําใหนักเรียนเกิดการเรียนรูยิ่งขึ้น

3.  ครูผู สอนควรยืดหยุนเวลาที่ใชใน
การปฏิบัติกิจกรรมในแตละแบบฝก เนื่องจาก
นักเรียนบางคนมีทักษะในการเรียนชา ครูผูสอน
ควรตรวจสอบความรู พื้นฐานของนักเ รียน 

4.  ควรนําขอมูลมาจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนใหเหมาะสมกับความแตกตาง
ระหวางบุคคลตอไป

5.  ควรมีการสรางแบบฝกทักษะใน
สาระการเรียนรูอื่น ๆ  และในระดับช้ันตาง ๆ  เพื่อ
ใหมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง
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比较神话学及结构主义视域下不同版本《小红帽》的分析

Comparative analysis on Little Red Riding Hood from the 
perspective 

of mythology and structuralism

高欢欢 唐亚明 
(内蒙古大学文学与新闻传播学院 新闻系，中国 内蒙古 呼和浩特010070)

【摘要】小红帽与大灰狼的故事几乎每个人小时候都会接触到，它

随着格林兄的步伐从欧洲到美洲 终传播到全世界。森林童话的场景，经

典的人物形象，简单的对白早就根植在我们的心中。虽然不断地有新的，

更为精彩，更符合时代背景的童话被创造出来，随着时代的发展《小红帽》

也没有淡出人们的视角。在延续传统的故事主线中，它不断地被翻拍成动

画、电影，并不断地加入更多新鲜的元素，以期勾起《小红帽》刻在我们

童年中的浓厚记忆。但实际上除去《格林童话》中描述的小红帽故事，还

存在一个黑童话版本和一个血腥版本小范围地流传在世界上不同的地区，

并不被多数人了解。因而，在大部份的读者只把《小红帽》当作一个纯粹

的儿童读物时，本文将从缪勒为代表的比较神话学派和以列维-斯特劳斯

为代表的结构功能主义出发，通过对不同版本《小红帽》的解读，分别横

向、纵向地分析《小红帽》的民俗学内涵，从我们熟悉的故事人物、情节

出发，用另一种视野去看待这个神话，解剖这个简答故事背后隐藏的民俗

学内涵，并在解读故事的同时，更深刻的理解比较神话学派及结构主义学

派的主要观点。

【关键词】比较神话学、结构功能主义、小红帽、民俗内涵
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Abstract

Red riding hood and the Wolf story almost everyone will come into contact with 
as a child, it follows the Green brothers’ foot spread from Europe to America, eventually, 
to the whole world. Forest fairy tale scene, classic characters, simple dialogue has been 
rooted in our hearts for a long time. Although constantly have new, more wonderful, 
conforms to The Times background of fairy tales are created, along with the development 
of the era, 《red riding hood》didn’t fade out people's horizen. In the continuation of 
traditional story line, it was constantly remade as animation, fi lm, and are constantly added 
more fresh elements, in order to hook up the《 red riding hood》in the deep memory of 
our childhood. But actually despite the red riding hood stories described in Greens’ story, 
there is a small black fairy tale version and a bloody version widely spread in different 
parts of the world, unknown for most people. Therefore, in most of the readers, when 
red riding hood only be a pure children's books, this article will from the comparative 
mythology represented by Muller school and represented by Levi-Strauss structural 
functionalism, based on the different versions of 《red riding hood》interpretation of 
transverse, longitudinal analysis of 《red riding hood》folklore connotation, from we 
are familiar with the story of the characters, plot, use another vision to see this myth, 
dissect the Jane a story behind the folklore connotation, and at the same time of reading 
the story, a deeper understanding of comparative mythology school of thought and the 
main ideas of the structuralism.

Keywords: comparative mythology, structuralism, red riding hood, folklore connotation
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一、理论分析

在民俗学的研究领域，不同

学派之间的研究理论可谓是万花齐

放。比较论、进化论、神话-仪式、

精神分析学几大主流门派谁也不输

谁，各有各的特点。本文主要从比

较神话学派和结构主义学派出发，

分析小红帽故事中的民俗内涵，就

不再讨论其它学派的观点。

(一)比较神话学派(一)比较神话学派

比较神话学派代表人物是缪

勒，他们坚信文化是同源的——现

在所有的印欧种族都曾经属于雅利安

人种。后来欧洲民族从他们的印度故

乡迁徙出来，于是他们的母语与相关

的神话就被撕裂成不同的分枝，因而

他们认为远古的艺术创作仅仅是“古

代语言的模糊回音”。由于语言形成

和发展过程的特殊性，导致后人对古

代词汇的意义及其用法的知识缺失，

造成后人对古代遗留下来的语言文

字资料理解上的障碍，所以他们将

这个早于任何民族分化的时期(各民

族语言形成前的时期)称为“创作神

话的时代”，并将神话称之为“语

言的疾病”。

同时，他们还坚持，因为他

们曾经共同使用的雅利安语的每一

个词在确定意义上就是一个神话，

这些词 初用来定名，它们表达了特

定对象看来具有的诸多属性的一个特

征，这些特征和语言表达经过选择淘

汰，表现为一种无意识的诗歌——即

神话。而这些神话的核心及神的原初

概念，归根到底总是太阳1，因而比

较神话学派又被称之为“太阳神话

学”，他们认识所有神话描述的实

质都是关于太阳。

比较神话学派文化同源、语

言疾病的逻辑顺序虽然很牵强，并且

在很长一段时间内遭到了大量学者的

质疑。但本文主要是想通过缪勒等提

供的一个新的方向和思路去探讨我们

熟悉的《小红帽》神话，因而不对此

观点的正确于否做过多论述。

(二)结构功能主义学派(二)结构功能主义学派

主要代表人物是法国人类学

家列维-斯特劳斯。结构主义认为，

结构是由一个符合几个条件的模型组

成的具有整体性、转换性和自身调节

的特点，可分为表层结构和深层结构

两种类型，以二元对立为模式。这些

对立的矛盾存在是不利于人类的生存

和发展，需要创造一种中介物去调解

这些矛盾，这种中介起到一种模糊削

减矛盾的作用2。 

_________________________________
1《比较神话学》，缪勒，中国民间文艺出版社(北京)，1987。
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结构主义否认文本的作用，强

调打碎文本的限制，从对立的情节

中去分析神话的存在性。它强调通

过对经济、政治、社会和文化生活

模式的研究，对比分析现象之间的

关系以此来提示人类心理的结构。

从而建立起一种探寻人类心理的普

遍真理，找到对人类心理都普遍有

效的思维构成原则。

一、比较神话学派对《小红一、比较神话学派对《小红
帽》故事的分析帽》故事的分析

在《小红帽》的故事中，我

们看到了三个版本(经典版本、血腥

版本、黑童话版本)3。所有版本都

有统一的人物角色即小红帽、妈妈、

外婆、狼，并延续了故事的主要脉络

即小红帽接受妈妈的嘱咐送东西给外

婆，并在半途中遇到狼， 终而引发

了后续的结尾。三个版本的故事虽然

主线一致，但描述的细节、故事的背

景及突出的主题却大不相同。经典版

本和黑童话版本都强调了故事中的

小女孩只戴着这顶小红帽(经典版本

因为喜欢这顶小红帽所以一直戴着

它、黑童话版本因为她并不喜欢这

顶帽子因为她只有这顶小红帽所以

她必须戴这它，而黑童话版本并没

有交代小女孩是否戴着帽子)。根据

比较神话学派“太阳中心说”理论，

_________________________________
2《文化论》，马林诺夫斯基，中国民间文艺出片社（北京），1987。

3《小红帽百度百科》，http://baike.baidu.com/view/29204.htm

独一无二的帽子、儿童、红色就跟日

出后红彤彤的太阳产生联系，因而此

处故事想展示的其实就是刚刚升起的

太阳，而故事中在林间的一系列鸟语

花香的景相其实就是古人对日出时分

大自然的景相描写。

紧接着，三个版本的小红帽

都遇见了狼，并跟狼有一次礼貌性

的交谈，灰黑色的狼实际上代指天

空中的乌云。小红帽与狼的和平相

处实际上描述的是天空中太阳与乌

云的分别和平地存在，没有互相争

斗。随后故事主角——小红帽，都

选择了妈妈嘱咐不要走的小路，小

红帽违背妈妈的警告表现出与母亲

的对立实际上反映了日出的太阳(小

红帽)与正午太阳(妈妈)

的对立，二者不可同时存在且力量悬

殊。因为正午与旭日存在于天空中不

同的方位，古人只是想记录旭日逃脱

出正午的权利而选择自己的方位，因

而在故事中表现为小红帽在离开妈妈

控制后选择了不一样的道路。而狼同

时选择了跟小红帽不一样的道路，并

从小红帽的视野中消失，表现了狼和

小红帽对立的消失，实际上描述的是

随着太阳慢慢的升起，逐渐驱散开云

雾，取而代之的是实力强大的光芒四

射的太阳(妈妈的形象存在在故事中

这一主角缺失的部分)。
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随后故事进入高潮，经典版

本中，狼吃掉外婆。随着时间的发

展，太阳的热量进一步变弱成为红

色的落日，外婆应该是下午时分太

阳的隐喻，表现为太阳势力的削弱

(外婆的形象)及乌云的重新出现(狼

的出现)，因而这里实际上是古人在

描述一场乌云与太阳的斗争。紧接

着狼伪装成外婆并和小红帽有一次

简短的谈话，然后吃掉小红帽。这里

实际想描述的是第一次乌云吞并太阳

后，因为太阳的光芒强大所以可以透

过乌云，使乌云也具备一些太阳的形

象，即狼吞食外婆后并伪装成外婆的

描述。同时小红帽作为太阳的形象再

次出现，并与狼进行交谈，实际上想

描述的是太阳脱离乌云又重新被乌云

吞并的斗角。因为古人缺乏对太阳的

真正认识，在他们的意识中被吞并的

太阳(外婆)重新出现可能也表示为另

一个太阳(小红帽)。

后故事进入尾声，猎人即

人的形象开始出现，猎人路过外婆家

听见了狼的呼噜声，聪明的发现了在

破绽，杀死了狼并救出了外婆和小红

帽。它其实表达的是人们对太阳战胜

乌云的祈求，在地上人的祈求下太阳

(小红帽和外婆) 终成功冲破乌云并

闪耀天穹的景相。

而黑童话版本中，狼想要杀

死接受妈妈命令去杀死外婆的小红

帽，以报达外婆曾经对狼的救命之

恩。实际上描述的是在自然规律中，

乌云总是更多的存在于上午(小红帽)

与下午(外婆)，因为正午(妈妈)的太

阳力量强大。而上午的太阳即将发展

成正午的太阳，所以乌云(狼)自然跟

下午的太阳(外婆)结成联盟，而上

午的太阳(小红帽)因为即将变成正

午的太阳(妈妈)，所以她们的利益

一致，也会结成同盟。于是在故事

中表现为小女孩听从了妈妈的建议准

备毒死外婆，而狼就准备要杀死小红

帽，进而破坏妈妈的计划。故事的结

局是猎人出现，杀死了准备吃掉小女

孩的狼，表现为乌云的散去(狼的死

亡)，小红帽准备杀死外婆(代指不

久后的落日)。猎人的形象在这个故

事中实际上是帮助了妈妈完成了杀死

外婆的愿望，同时他保证了小女孩与

妈妈权益。它实际上是在记录古时的

人已经肯定了落日的作用，因为它是

为了明天太阳的重新升起，所以它整

个描述的就是太阳的升起、与乌云的

斗争、重见天日、落日、次日太阳升

起的循环，小女孩在落日中的形像就

是为次日的旭日埋下伏笔。

血腥版本 直接地进入高

潮，小红帽存在的形象就是落日，因

为血腥版本的开篇中就没有多少对清

晨的描述。乌云(狼)将下午的太阳(

外婆)切成片，血倒在杯中，让小红

帽(落日)食用，并 终将小红帽吃

掉。它实际上描述的就是下午的太

阳(外婆)被乌云(狼)吞噬，血腥的红

色场面其实是对傍晚火烧云的描述，

小红帽被吞食实际表述的就是太阳在
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乌云中形成火烧云并再也没有冲出云

团，直接落日进入黑夜的景相。所以

整个血腥版本只所以看起来血腥，是

因为体现的就是古人对傍晚时分太阳

的光芒把天空中的云朵染成血色，形

成火烧云景相的记录。综上言之，按

照比较神话学派的观点，因为语言在

发展过程中的分化和对某些名词的定

性。虽然三个版本故事脉络虽有所不

同，但其实都是在讲述太阳与乌云斗

争及时间发展的过程，只是描述事物

发生的时间、过程和结果稍有不同。

三、 结构主义对小红帽故事
的分析

结构主义强调打破文本的限

制,将故事的剧情打碎,从中拣取事

件,然后再将破碎的事件有意识的

排列成二元对立的结构。该学派强

调，神话传说中包含着数对不可调

和的矛盾，而每次矛盾都需要一个

中介物来中立，然后构成剧情开成

神话。首先，我们用表格的形式分

析经典版的二元结构。

对立领域 一方面 另一方面 中介物

生命力 生命旺盛 衰老 红帽

对母亲的权力 口头的承诺 实际的背叛 自我反省

男人的形象 阴险邪恶 光明正义 枪

在经典版中我们可以看见，

故事的女主角是小红帽和她的外婆。

通常的故事传说中女主角具有唯一

性，而此处我们看见存在小红帽和

外婆两个角色，且两者之间相连接

的妈妈的形象长期缺失。其实小红

帽、外婆、妈妈三个角色都代表了

一个要素,即母系社会的权力。外婆

的权力会自然过渡给妈妈，然后过渡

给小红帽，于是妈妈于外婆之间的斗

争就显得更为直接，小红帽与外婆的

关系便得到了相对的缓和。但小红帽

在成长的过程中，迟早都会取代外婆

成为权力的所有者，这对矛盾同样是

无法调和的。于是我们看见故事在开

头就交待的中介物，小红帽之所以叫

小红帽，就是因为外婆送给她了一顶

红色的帽子，她特别喜欢于是总是戴

在头上，因而被人们称为小红帽。这

顶红色的帽子作为中介其实就是外婆

为了暂时缓解孙女对其手中权利的矛

盾而采取的权宜之计，而且红帽又确

实转移了孙女的注意力，与外婆达成

一致，使故事剧情顺利发展下去。

其次，小红帽在故事的开头

答应妈妈走大路，而在剧情的实际
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发展中却违背了对妈妈的诺言走了小

路，因而才引发了整个故事。我们可

以看到，前面已经交待了母性社会里

面权力递交的现实。外婆对妈妈具有

母亲的权力，妈妈对小红帽也具有母

亲权力。小红帽对妈妈母亲权力的反

抗的实质上危及了母亲及外婆的现有

权力，因而 终外婆以狼的形式出现

(狼吞掉外婆并伪装成外婆)将小红帽

吃掉，作为对她反抗权力的惩罚。

终，以故事结尾中小红帽自我反省为

中介，将这两个矛盾调和。

后是男人的形象。随着社

会生产力的发展，在母系社会里面，

男性的地位和作用越来越明显，并总

是觊觎着女性的权力。于是故事中的

狼(男性的形象)通过花言巧语去迷惑

小红帽反抗母权，引发母性权力内部

斗争，并时时刻刻想要吃掉小红帽(

未来的母权代表)以推翻母系社会，

自己掌握权力，此时男人的形象是

邪恶与阴险的。但同时， 后扭转

局面救出小红帽，杀死灰狼的恰恰

是另一个男人形象-猎人。猎人亲手

杀死狼，并救出了小红帽和外婆，实

际上描述的是故事脉络发展下，男人

终充当了保护女人，权力拥有者的

角色。而这一矛盾的中介就是枪，枪

表示着对现有权力的拥有，狼代表的

是母系时代男人的形象，杀死狼更表

现的是对过去时代男人形象的终结，

以及对新时代(父系时代)男人正面形

象的确立。

黑童话版本的二元对立表格：

对立领域 一方面 另一方面 中介物

人性 妈妈的恶 外婆的善 遗产

对母亲的权力 小红帽的服从 妈妈的反抗 外婆的死

男人的形象 狼的善 爸爸、约翰

这是一个缺少中介或中介都

在故事发展之外的版本，在这个故

事中我们能够看到的剧情远远简单于

经典版本。其中第一对矛盾便是妈妈

为了争夺遗产要杀死外婆体现的恶，

遗产只是一种代指，本质上它要反映

的仍然是一种权利的移交。而外婆之

前对狼的解救又是一种善的体现，它

表现了母性对生命的爱，并与妈妈的

恶构成一对矛盾。用物质来代指权力

实际上反映了商品经济的发展，表现

了人对物质的欲望及人本性之间的矛

盾。妈妈将会得到的遗产是这对矛盾

的中介，遗产会传递外婆对妈妈及小

红帽的爱，提供给他们良好的物质生

活，并会满足妈妈的恶。
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其次，小红帽内心知道妈妈

要毒害外婆，却仍然听从了妈妈的

嘱咐，是对母亲权力的服从，而妈

妈毒害外婆就显然是对母亲权力的

反抗。其实外婆、妈妈、小红帽代

表了母系社会权力发展的三个阶段，

即当权者与继权者之间不可调和的矛

盾。 后的结果只能以外婆的死，妈

妈和小红帽得到外婆的遗产，达到愿

望而告终。

后是男人的形象， 先以

小狼崽的形式出现，故事本身就预

设了它会被猎人杀死(父系社会的男

人形象)，出于母爱外婆救了被猎人

抓住的小狼崽。在故事的 后，狼

为了报恩所以要吃掉想杀死外婆的

小红帽,但 终被猎人杀掉。这里包

含了一对复杂的矛盾，狼喻指母系社

会下被母系权力保护的男人形象，在

父权与母权斗争的发展历程中，随着

男人权力的壮大，自然会取代女性的

权力。所以母系社会的女性会自然保

护该模式下的男人形象(狼)，但后起

的男权会自然更替掉自己旧的形象，

在故事中即表现为猎人杀死狼。故事

并没有交待结局，说明整个社会实际

上处于一个交替期，无法预知未来社

会的实际走向。

血腥童话版本二元对立表格：

对立领域 一方面 另一方面 中介物

智力上 小红帽的愚蠢 狼的狡猾 猫

这是一个剧情 短，而且二

元对立的矛盾 少的版本。在这个

故事中，妈妈没有想杀死外婆，小

红帽也听取了妈妈的警告，从未违

背。只是狼显得太狡猾聪明，它选

择了绕开小红帽行走的路，率先到达

外婆家血腥的吃掉外婆，并诱使小红

帽吃掉外婆的肉和血，然后再将小红

帽吃掉。在这里面猎人的角色是缺失

的，故事的结局就是狼吃掉外婆和小

红帽。同样，狼仍然是男人的形象，

狡猾而邪恶，外婆和小红帽同样代表

了女性权力，狼要吃掉他们喻示的是

男人的权力代替母系权力。猫的形象

是一个调合物，它没有狼实力强大，

也没有小红帽那么愚蠢，它代表的应

该是在两种权力交替的过程中女性心

中的自我意识，但它实力太弱小了，

所以根本无法在这场权力的角斗中起

到任何作用， 终也没有影响故事剧

情的发展。
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浅谈对外汉语教材的趣味性浅谈对外汉语教材的趣味性

Brife Talk about Interests of Textbooks onTeaching Chinese 
as a Foreign Language

             作者:方英美/
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【摘要】【摘要】对外汉语教材大多缺乏趣味性,这是大家的共识。本文分

析总结了汉语教材缺乏趣味性的原因，并在此基础上，就如何增强对外汉

语教材的趣味性提出了几点建议和意见。

【关键词】【关键词】对外汉语    教材    趣味性

Abstract : As it’s known, Most textbooks on teaching Chinese as a foreign 
language are short of interests. This essay analyzes and summarizes the reasons for this. 
What’s more, it also gives some suggestions on how to make the textbooks more interesting.

Keywords : teaching Chinese as a foreign language;  textbook;  interestedness
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对外汉语教材作为对外汉语

教学的一个基本而重要的组成部

分，历来受到国内外汉语学界的高

度重视。

和其他教材一样，对外汉语

教材的编写也主要遵循实用性、实

践性、趣味性和科学性等原则。而

在众多原则中，我们特别重点提出

趣味性原则。这一原则要求教材设

计和编写过程中要尽 大可能来增

强教材的趣味性，想方设法让学习者

感到教材的内容既有趣又有用，教材

的形式既赏心悦目又方便实用。所谓

教材的内容包括课文、词汇、语法、

注释、翻译、练习等，所谓教材的形

式是指教材的封面设计、体例篇幅、

字体字号、插图照片、装帧用纸、印

刷效果等。

语言教学，特别是在与交际

活动相脱离的情况下，普遍显得内

容枯燥、形式单调，很难引起学生的

持久兴趣。外国学生素来就有“汉语

难学”的看法，如再加上死气沉沉、

缺乏幽默感的汉语教材，他们就会产

生难上加难的感觉了。当然我们不可

否认，现有汉语教材已有很多优点，

但是目前总体上还是“严肃有余，活

泼不足”。

国外的语言教材都非常注重

教材内容的趣味性，内容生动活泼，

语言幽默风趣。在国内虽然很多学者

也一直提到应该重视趣味性，但落实

到教材编写时，往往内容平淡单调，

反映的生活面很窄，内容深奥，生词

太多，有时还拉长面孔进行说教。

1.教材缺乏趣味性的原因1.教材缺乏趣味性的原因

关于教材缺乏趣味性的原因,

已有不少论述。刘颂浩在《我们的

汉语教材为什么缺乏趣味性》一文

中归纳出 有代表性的四种观点:方

向有误、重视不够、了解不够、能

力不够。其中前两者只考虑了编者

的因素,后两者则把学习者的因素加

了进来。

①“方向有误”：“方向有

误论”的产生是由于早期受政治因

素的影响，特别是“左”的思想干

扰，把语言教学当成了传达政治思

想的一种手段。到后来人们虽然摆

脱了“左”的思潮的影响，汉语教

材却又陷入了另一个误区，即所谓

的“弘扬倾向”，认为对外汉语教

学要弘扬中华文化。

②“重视不够”：赵金铭指

出,对外汉语教材的两大致命伤是“

教材内容没意思”和“词汇太多”

。他随后指出:“选材是教材编写中

十分重要的环节,时至今日依然未能

引起人们的足够的重视。”但实际

上教材的趣味性早已得到了人们的

足够重视，只是努力的结果不容乐

观而已。

③“了解不够”：这一理论

主要强调了学生兴趣的重要性。认
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为趣味性的实质是学生是不是觉得

课文有趣。从理论上说,只有对学习

者的兴趣点有足够的了解,并且针对

这些兴趣点编写教材,才会对学习者

产生吸引力,让他们觉得教材有趣。

比如我们可以增加中国社会文化、

留学生日常生活、个人信息等方面

的内容，此外，幽默、笑话等也是

很好的题材。

④“能力不够”：“能力不

够”指的是学生(特别是初级学生)的

语言能力不够。因此要在词汇语法严

格受限的情况下,编写出趣味盎然的

课文,的确是一件非常不易的事情。

2.如何提高教材的趣味性2.如何提高教材的趣味性

要解决教材的趣味性，根本

在于教材的内容必须是学生想学的或

想要了解的，与培养交际能力紧密相

关的。这样的教材才能真正地、长久

地吸引学生，才有生命力。初级阶段

主要教一些交际性强、实用性强的语

言材料，并注意练习的多样化和启发

性。中高级阶段则要通过语言学习介

绍中国文化和中国社会，特别是青年

人 关心的问题，并让他们直接参与

讨论，发表自己的看法。

 有人把儿童的母语教材中

有趣的东西搬到对外汉语教材中,使

成人教材“稚化”,把第一语言和第

二语言的教学混为一谈。有人把提

高趣味性理解为讲几个笑话、讲几

句调皮话、讲几个幽默故事,这些内

容往往和教学内容不搭界,其结果是

教师拿自己开心,学生反而没什么反

应。有人以为趣味性就是大讲古代

寓言、历史传说以及诗句、格言等,

由于文化上的差异,再加上这些文化

远离当今的中国现实、远离留学生

的学习目的,学生往往难以理解,不

觉有趣反觉无聊。这些现象的出现

是为什么呢？道理很简单,中外在趣

味性上存在着很大的差异 ,我们觉

得可笑的东西外国人未必都能理解和

欣赏。而学生们的不同国籍、不同文

化背景 ,使得他们之间也难以在教学

内容等方面具有共同的趣味性。有时

我们还会误入外国人的文化禁区,这

样不但没有提高趣味性,反而还会发

生文化碰撞。

针对如何提高教材的趣味

性，笔者具体归纳如下：

① 内容的趣味性和实用性，

并且要有一定的思想深度，给学生想

象的余地。例如课文的内容应当是丰

富多彩、生动有趣的。好的文章能吸

引学生一口气读下去，甚至达到废寝

忘食的地步。 好能以贴近当代中国

现实社会生活的内容为主，内容能满

足学生的需要就会引起他们的兴趣。

假如内容远离学生的实际生活，当然

引不起学习兴趣。“语言材料的实用

价值是教材趣味性的重要因素”。“

趣味性与实用性是分不开的，越是实

用的内容学生越感兴趣”。“实用性

是趣味性的基础，不实用的话题，也
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谈不上趣味”。此外，强调内容的思

想深度，是因为学生的汉语水平虽然

很低，但思维能力往往不亚于老师。

缺乏思想深度的课文会使他们觉得乏

味、无聊。因此要多编一些富于哲

理、引人深思、有嚼头的课文。文中

有些话不必说透，有些文化差异也可

不加注释，为师生留下思考和讨论的

余地，激发学生学习汉语的兴趣。 

② 要有人物、有情节、有明

确的语言环境。学生的言语活动是

否正确得体，不应仅仅看是否合乎

语法，还要放在一定的语境中来判

定。因此，“课文中有人物、有情

节、有明确的语言环境不仅是趣味

性的需要，更是学生掌握言语进行

交际的需要”。出自真实自然情节

中的言语内容，能引发学习兴趣，

增强记忆。

③ 形式的多样性。课文的形

式要多样，可以有对话、叙述、短

剧、议论、小说、新闻报道、散文

小品等多种文体；课文题材和语言风

格的多样化，如课文中适当穿插一些

民间故事、历史传说，有文采、轻松

幽默、令人发笑的语言等；练习和作

业的形式多样化，有些教材的语言训

练方式过于单调，形式也缺少变化，

全书自始至终都只有替换、造句、填

空、回答问题等少数几种形式。训练

方式应该多样化，应该符合青少年的

认知心理特点，我们要向他们提供富

有启发性、益智性、挑战性和趣味性

的训练方式和练习内容。

④ 语言的生动性。教材中的

语言既要规范、简练，又要生动活

泼，风趣幽默，切忌出现说教性的

语言，也不宜过多地运用汉语成语

和其他过于晦涩的语言。 

⑤ 关注世界级的话题和普遍

性的文化，同时加大中国文化的含

量，多方面介绍目的语文化。课文

的话题应广泛涉及伦理道德、男女

平等、环境污染、贫富差距、国际

局势等国际社会普遍关心的世界级话

题，使学生一接触就能发生兴趣。教

材应表现全人类共同的理想和愿望，

共同向往的真善美的人和事。“语言

教材应多考虑人们的文化通感，要让

学习者在学习汉语时感到人文性，从

而使汉语走向国际社会”。外国人学

汉语的目的虽然因人而异，但大都希

望了解中国的社会、历史、文化、风

俗习惯等等，因此教材要体现中国特

点，使学生在强烈的兴趣中学到语言

技能。教材内容要逐步加大文化内

涵，中高级阶段要通过语言学习介

绍中国文化和中国社会。

⑥ 美观的设计。直观教学法

是形象、有效、富于趣味性的教学

法。我们的汉语教材设计应当是图

文并茂、别具匠心、令人爱不释手的

精美印刷品。版面设计新颖，插图有

趣，改进版面形式，充分利用图片在

基础汉语教材中的作用，对增强教材

的趣味性是有所助益的。 
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需要说明的是，教材内容的

趣味性并不等同于表面形式的娱乐

性。有些编写者为了突出趣味性，

有意地编进了很多笑话、幽默、相

声、绕口令等等，其实这是对趣味性

原则的肤浅理解。幽默性文章只要符

合编写大纲的要求，完全可以适当选

用，但从本质上看问题，教材的趣味

性必须与科学性、实用性和针对性相

一致。越有科学性、针对性和实用性

的内容就越能吸引人，越有趣味性。

我们绝不能舍本逐末，为追求表面的

趣味性而牺牲更重要的原则。

结论结论

学习过程中的愉悦感、成功

感和自信心，是外国学生学习汉语的

动力之一。应当把学习汉语的长远、

潜在的需要， 终落实在调动学习者

的学习兴趣上，变被动学习为主动学

习，使学习的过程充满快乐和创造。

当然，我们也应清楚地看

到，趣味性原则并不是孤立的,它是

和对外汉语教学的其他原则紧紧地

联系在一起,依附于对外汉语教学的

其他原则的,特别是与实用性、交际

性、针对性等原则相伴随。教材的

其他方面做得不够好,就很难甚至无

法做到趣味性。因此，对外汉语教

材的编写在注重趣味性的同时，亦

要兼顾其他相关原则，以使教材水

平得以不断提高，充分满足汉语学

习者的需求。



 58    วารสารฟาเหนือ คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

参考文献参考文献

[1]李泉. 对外汉语教材研究.北京：商务印书馆，2006. 89-92

[2]裴维襄. 对外汉语教学的趣味性. 天津市工会管理干部学报，2001

[3]王强. 浅谈汉语教学中的趣味性原则. 和田师范专科学校学报，2008

[4]刘颂浩. 我们的汉语教材为什么缺乏趣味性. 暨南大学华文学院学报, 

2005

[5]孟国. 趣味性原则在对外汉语教学中的作用和地位. 语言教学与研究, 

2005



วารสารฟาเหนือ คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย   59

 关于对泰汉语教学的几点建议及对外文化输出辅导的几条原则 关于对泰汉语教学的几点建议及对外文化输出辅导的几条原则

一台泰国中小学生汉语演讲比赛和中华文化才艺大赛观后的思考一台泰国中小学生汉语演讲比赛和中华文化才艺大赛观后的思考

The principles about several suggestions and foreign cultural output 
guidance for teaching Chinese in Thailand——Thinking of a Chinese 
speech contest and the Chinese culture from the primary and middle 

school students in Thailand

覃  觅覃  觅

Qin Mi

摘要摘要

在国际经济全球化文化多元化的大背景下，“汉语热”在泰国蓬勃

发展，“汉文化”也随之风生水起。在汉语和汉文化输出的初始阶段，

难免会有生涩的感觉，这就需要我们语言文化工作者在实践中不断地学

习——总结——再学习。文章针对一台泰国中小学生汉语演讲与中华文化

才艺大赛存在的若干问题，提出几点建议和原则：即在对泰汉语教学上，

一是要认真研究汉语与所属国母语的语言系统对应规律；二是要加强“

读、讲”的停顿和语调变化训练；三是在文稿写作选题范围要丰富，选材

要注重“俗”与“新”相结合。在对外汉文化输出辅导上，要注意讲究“

形神兼备”、“错落分布”、“适龄适度”等三个原则。

关键词关键词：泰汉语教学；中国文化；教学建议；原则
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Abstract

 The background of international economic globalization and cultural diversifi cation, 
Chinese learning is becoming more and more popular, the neighboring Thailand is no 
exception, “Chinese culture” is also popular. In the initial stage of Chinese and Chinese 
culture output, will inevitably be obstructed, and this requires us to language and cultural 
workers in the practice of continuous study – summary –study, This paper aiming at the 
existing problems of a primary and middle school students of Thailand Mandarin and 
Chinese culture contest, puts forward several suggestions and principles in teaching Chinese 
in Thailand, fi rst is to study Chinese and the country of the native language system 
corresponding rules; second  is to strengthen the “read, speak” pauses and intonation 
training; The third one is the writing background in the manuscripts to be rich, selection 
should pay attention to “vulgar” and “new” combination. In the Chinese cultural output 
counselling, pay attention to “vivid”, “random” and “age appropriate” three principles.

Keyword: Teaching Chinese in Thailand ; The Chinese culture ; suggestions  ;  Principles
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有幸参加了清莱皇家大学国

际实习 (international internship Program) 
项目的“汉语演讲比赛和中国文化才

艺”大赛的评委。实习的对象是云南

楚雄师范学院的学生，“汉语演讲比

赛和中国文化才艺”大赛是他们实习

成果汇报的一种形式。这一次汇演，

可以说是他们汉语教学工作及中华文

化推广的一个总结。通过这次文化展

演比赛，我们从中可以感受到汉语在

泰国的推行的基本概貌，也体味到泰

国人民对汉语、汉文化学习的心态与

热情。下面我谈谈自己的几点感受：

一、成功的体味一、成功的体味

1．“汉语之花”绽放于泰国

大地

参加这次活动的有泰国清莱

府辖区内的18所中小学，参赛师生

达400多人，其中参加汉语演讲比赛

的 28 人，其中小学选手17名，中

学选手12名。另有400多学生参加了

中华才艺18个节目的汇演。这些参

赛选手，基本上都能比较流利地运用

汉语进行演讲和报幕。在演讲的内容

中，透露出他们对汉语的热爱，对学

好汉语的愿望，以及对留学中国的期

待和向往。有位小学生选手《我的梦

想》的演讲中，表达了他的愿望。“

我的愿望是当一名汉语老师，我要

努力学好汉语，以后我要到中国去

留学”。另一名选手在她《假如我

是一名导游》的演讲中，立志学好

汉语，以便能更好地为中国游客服

务，让更多中国游客在泰国得到

好的服务。更让我们感动的是一名

小学二年级选手，年龄才8岁。按抽

签顺序他应是第二个出场，但是由于

自己没有准备好，将他安排 后一个

登台。在舞台上，他双手捧着讲稿，

用带有生涩而又腼腆的声音，读完了

全部内容。我想，这孩子，应该是才

学汉语不久，或许也是第一次登上舞

台，我想第一次亮相就敢于面对如此

盛大而隆重的舞台，并念完讲稿，已

经难能可贵了。我为他这样的努力感

到由衷的敬佩！

2．“中华文化元素”受宠于

泰国民众

中华文化才艺参演比赛，在

一片热烈和喜庆的氛围中进行。从

整个会场的布置到选手们的着装打

扮，无不体现中华元素的存在：会

场四周全然是“中国红”的色调，

挂满红灯笼、中国结，舞台背景也

是大红色的幕布，灯光色彩也是红黄

相间映射；选手们身穿红旗袍、白丝

暗花唐装、土灰色汉服、淡蓝花仙子

裙袂等；他们演唱《明月几时有》、

《月亮代表我的心》歌曲，他们展示

《太极拳》，他们表演《荷塘月色》

、《茉莉花》、《远方的姑娘嫁给我

吧》、《月满西楼》等舞蹈，演绎《

白雪公主》话剧……这些表演，其中

还体现我国少数民族风情和特色地域

文化的味道。如云南彝族舞蹈《采花
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姑娘》、西北风味的舞蹈《辣妹子》

。所有这些氛围，让我根本感受不到

这是在异域的土地，而是置身在国内

的特定文化场所。

3．“中国文化使者”受誉于

泰国广大师生

这次比赛，可以说是中国留

学生的实习汇演，也可以说他们是“

中国文化使者”展现。这些中华元

素，是他们在异域用辛勤的汗水浇

灌出的绚烂花朵，是他们用聪颖的智

慧剪辑出的华彩乐章，是他们用青春

的热情培育出的深厚友谊。我们从参

赛选手的文辞中，抒怀了他们对我们

这些老师的爱戴与敬重，从我们年轻

老师的笑脸中，感受到他们在异域教

授后获得的喜悦，体味到他们见到泰

国学生在舞台上演绎“中华元素”的

骄傲。不仅是学生，还有实习学校的

老师、领导，在学习学校的老师和领

导，都给他们以不尽的爱护和关怀、

无私的帮助和教诲。这一切，是一种

荣誉，但更是一份情意绵绵的情怀，

跨越过度的情怀。我们的学生说，学

习、实习结束了，就要回国了，但是

他们毕业后，还是要找机会回到这个

让他们充满浓情的地方。

二、汉语教学与文化辅导跟二、汉语教学与文化辅导跟

进思考进思考

我们的实习生实习结束了，

他们所在学校的教育教学工作还在继

续，接下来还会有另一批留学生继续

这份工作。透过这个舞台，我们感受

到成功的背后，也还隐藏着诸多值得

探讨的课题。

（一）对泰汉语教学的问题

汉语教学，是一个永恒的话

题。不仅在国内的语文教学，还是在

全世界的汉语教学，都会随着时代的

发展而与时俱进的跟进。在此，不想

做专题深入的探讨，只想就实习汇演

存在的一些问题进行交流。通过这些

中小学生的演讲，从参赛选手的展现

出的汉语情况来看，我们还是发现一

些值得我们老师注意的问题。

1．提高泰国学生母语与汉语

语音系统的偏误识别。

从29个学生的演讲中，我们

发现一个共同的规律，那就是他们普

遍没有注意汉语语音的标准度。提出

这个问题，并不是对老师和学生的苛

刻，而是我们从他们的语音表现中，

并没有感受到他们对汉语语音的“专

注度”，而是一种随意的感知流泻。

学习一种新语言，对语音的刻意纠正

与任其按照母语情景随意流泻泛滥，

作为关注语言的人来说，是不轻易间

可以体味出来的。我们汉语老师，务

必熟悉汉语的语音系统，同时也得熟

悉泰语的语音系统，在第二语言习得

与教学中，必须探寻两种语音的对应
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规律和偏误情况。汉语与泰语声母系统相比，声母有以下差异：

（1）中辅音（声母）字母

（2）高辅音（声母）字母

（3）低辅音（声母）字母（1）

（4）低辅音（声母）字母（2）
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从以上汉泰辅音数量和辅音

类型比较上看，汉语普通话中全是

单辅音，没有复辅音。汉语有22个

辅音，泰语则有32个辅音。汉语共有

22个辅音，其中21个可充当声母，还

有ng[ŋ]不能做声母只能做韵尾的辅

音。泰语的辅音分中、高、低三组，

这三组辅音与元音相拼时，在不同的

情况下有不同的声调规则。泰语有辅

音字母44个，由于部分字母发音相

同，实际上泰语辅音音位只有32个，

有21个单辅音，共有9个浊音：[b]

、[d]、[m]、[ŋ]、[l]、[v]、[j]

、[r]；12个清音：[p]、[ph]、[t]

、[th]、 [th]、[ch]、[k]、[kh]

、[f]、[s]、[h]。除单辅音外，泰

语中还有11个复辅音： [pl]、[phl]

、[pr]、[phr]、[tr]、[kl]、[khl]

、[kr]、[khr]、[kw]、[khw]。泰语

复辅音，发音时由第一个辅音很快地

滑移到第二个辅音，中间没有间隔。

复辅音前一个辅音都是清塞音，后一

个辅音不是 [r]、[l] 就是 [v]。另

外，泰语还有 [m]、[n]、[ŋ]、[p]

、[t]、[k] 6个尾辅音。

从发音部位来看，汉语有舌

尖前音（z [ts]、c  [tsh]、s [s]）

、舌尖后音（zh [tʂ]、ch [tʂh]、sh 

[ʂ]、r [ʐ]）、舌面音（j [tɕ]、q 

[tɕh]、x [ɕ]）和舌根清擦音（h [x]

）而泰语中没有这些音，只有舌尖中

音ส ศ ษ [s]、舌尖中音จ [c]、ฉ [ch] 

和声门清擦音ห [h]。泰语中有喉音อ 

[？]、浊舌尖齿根音 ด ฎ [d]、浊唇

音บ [b]；汉语中没有这些音。

从发音方法上看，汉语辅音

声母中清辅音占优势，浊辅音较

少，22个辅音中只有m [m]、n [n]

、l [l]、r [ʐ] 4个；而泰语中浊

辅音声母较多，占整个单辅音中数量

的一半以上。汉语的三对塞音和三对

塞擦音都是清音，只能以送气与不送

气为特征相互对立，起区别意义的作

用。泰语有清/浊辅音，浊辅音声母

较多，有4对浊辅音声母。此外，泰

语的送气辅音没有汉语的送气辅音

气流强，因此而造成语音的差异。

韵母和声调的差异在此不赘

述。

2．加强“读、讲”的停顿和

语调变化训练

我想，这些参选选手，在上

台比赛之前，我们的老师是经过精

心指导的。但是，选手们在台上的

表演可谓千篇一律：那就是通篇背

下，期间基本没有任何的停顿，没

有语气的转换。从书面表达形式来

看，泰文是没有句号的表达，通篇一

气呵成，在诵读的过程中，是根据意

群节奏来寻找音部的停顿和变化，这

跟汉语的文言文是一致的。在我们还

不熟悉泰语的时候，是不知道该在什

么地方停顿的，同样道理，泰国学生

在还没有熟悉汉语的情况下，也是不
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知道该在哪里断句。这就需要我们老

师的指导。我们暂且不想对选手们提

出太高的要求，但是，不管是“读”

，还是“说”，再到“讲”，语句都

是需要停顿和换气的，即便是背诵，

也是如此，到该停顿的时候还是要停

的，至于停多久，那是选手对语言的

理解和根据他们表达的需要而定。可

是，29名选手为什么出现如此一辙

的“一气呵成”，我想这跟我们老

师的指导不无关系。

3．文稿写作选题范围要丰

富，选材要注重“俗、新”并重。

这次汇演，不论是汉语演讲

还是才艺表演，不管从形式上看还

是从内容的选择来看，都比较单调。

出现这种单调的局面，责任不在选

手，主要在我们的指导老师。经过

对节目的梳理，我们发现，内容的

千篇一律。小学生组的17篇汉语演

讲题目，其中5人讲是《我的家庭》

，7人讲《我的学校》，2人讲《我

的爱好》，2人讲《我的梦想》，1

人讲《那件事》；中学生组，12名

选手，他们的题目，有3人讲 《假

如我是一名老师》，2人讲《假如我

是一名医生》，还有就是《假如我

是一只小鸟》、《假如我是一名导

游》、《假如我是一朵雪花》、《

假如我是一名画家》、《假如我是

一只海鸥》、《假如我是一滴水》

、《假如我是一名小偷》。通过这

些题目，我们不乏看到，表达上的“

模式化”，缺乏变化；另外，内容的

选择也比较单调，不是歌颂老师、就

是赞美医生的，即便其他的题目，也

很难逃出是以对老师、医生、父母的

歌颂；表述方式上，也是我们传统的

认知范畴。如把老师比喻成蜡烛、园

丁、工程师……歌颂老师的辛勤耕

耘、无私奉献、照亮了别人燃烧了

自己……这一切，都是我们传统惯

性的认知模式，没有新意，缺乏创

造，也不符合所在国的认识习惯。恰

恰相反，象《假如我是一只小鸟》、

《假如我是一朵雪花》、《假如我是

一滴水》这样的选题脱颖而出，获得

了比赛的奖项。另外，从题目中，我

们还发现有歧义或误导的倾向，如《

假如我是一名小偷》。“小偷”本身

就是负面的形象，受到社会的憎恨和

唾骂，以这样的标题想“出奇制胜”

夺得评委和观众的青睐。但是，这样

的“奇”并非获得正能量的效应。其

实选手要表达的是，假如他是一名“

小偷”，他要偷走小朋友的心。其实

就是假如他是一名老师，如何去赢取

小朋友的心灵罢了。

（二）对文化艺术的指导问

题

文化艺术素养，应是人文素

养的范畴。我们在汉语教学的过程

中，无形之中会对异域学生进行中

华文化的传授。一名老师的文化素

养，会一直贯穿着他的日常教学过

程，也是他们获取自信和尊敬的重
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要元素。一个老师在异域的表现，

往往不代表他（她）一个个体，而

是代表其国家这一代人整体的文化

素质和人文品味。因此，一个外籍教

师，他对本民族的文化气质和文化精

神的领会，至关重要。只有民族特色

的文化，才是富有生命力的文化，也

只有民独具族特色的文化才是超越国

界的艺术。因此，我们在文化输出指

导上，要注意几个原则：

1．要注意文化艺术表现的“

形神兼备”性原则。

何谓“形神兼备”？“形”

，可以理解为形式、方式或形态等，

就是文化展现的样式。“神”就是内

涵、意蕴、精神，也就是一种身心对

文化艺术的感悟和体验。我们老师在

进行文化输出和指导的时候，务必注

意“形”与“神”的结合，先“形”

而后“神”。先给外国学生一种形象

的感受、形态的展示、形式的铺陈、

方式的表达，在他们基本理解“形”

之后，重在“神”的感悟和体验。这

才是考量我们一名对外文化艺术传授

工作者的技术指标。比如，这次中华

文化艺术比赛，唱歌的两名选手，

他们站在舞台上，脚步始终没有移

动，只是身体机械地轻微晃动，低

着头，没有微笑，眼光没有形成与

观众交流，也没有相应的肢体语言

辅助表达。舞蹈的表演亦是如此，

演员们的面部表情非常僵硬，肢体

动作也很机械。该柔和的时候柔和

不起来，该泼辣刚劲的时候，力度

展示不出来，没有根据舞曲节奏的

变化来表现动作的感觉。我想，之

所以出现这样的情状，除了孩子们初

次登台的紧张之外，更重要的原因在

于他们对这些曲目背后文化的内涵缺

乏认识，也就是说缺乏对“神”的领

会。老师们在指导学生表演的时候，

没有跟他们讲解这些曲目背后的文化

内涵和文化背景。或许说，是不是我

们老师本身就缺乏这些这方面的文化

艺术素养，或是缺乏指导艺术展演的

技术和经验？

2．要注意艺术表现形式的“

错落分布”性原则。

艺术的天敌是什么？艺术的

天敌就是雷同与重复。艺术讲究性

情的表现，讲究心神相通、形神相

容、刚柔相合、音声相调。因此我

们在策划一个文化展演活动的时候，

一定要把握艺术整体表现的“错落分

布”。比如，节目品类要尽量丰富，

样式力求多元。诚如，在这次才艺表

演的形式上看，内容和形式也不乏单

调。18个节目，按照艺术种类分，也

就三类：舞蹈类、演唱类、话剧。其

中，歌舞1项，独唱2曲，话剧1幕，

其余的全是舞蹈。
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3．要注意内容选择的“适龄

适度”性原则。

适龄，就是文化艺术反映的

主体内容要跟表演者的年龄、身份

相符相称；所谓适度，就是艺术表

达信息的度和量要在对象的认知范

围内，不能背离或超出认知对象的认

知心理和认知能力。比如，此次表演

的18个曲目，大多数所表达的内容与

中小学生的身份不符，这些曲目的文

化内容，所承载信息的量和读远远超

出中小学生的认知范围。如歌舞《月

亮代表我的心》、话剧《白雪公主》

、舞蹈《远方的姑娘嫁给我吧》，这

些反映的都是青年男女的美好爱情故

事，孩子们在台上是“孩子干大人的

活”，显得极其不相称。舞蹈《茉莉

花》、《月满西楼》、《荷塘月色》

、独唱《明月几时有》等，其文化内

涵过于深重，孩子难以真正理解。在

没有理解的同时，又怎么能实现前面

的“形神兼备”性原则呢？而那些适

龄的主题内容，如孙悟空、哪吒、猴

子、兔子等人物和动物都没有展现。

因此，我们的老师在选择编排曲目的

时候，务必要深思熟虑。

三、结语三、结语

在当今经济全球化和文化多

元化共融的大背景下，在异国他乡

能感受到友邦的童孩投入这样的热

情，奉献了一场极具中华文化特色

的表演，着实令我感到欣慰。但是，

我们又通过对展演的总结，探寻一条

更行之有效的办法，用以指导我们今

后的工作，使得我们的工作更具有开

创性。因此针对此次中华文化艺术活

动，我们提出了两个方面指导的意

见，供我们的留学生参考。对泰汉

语教学上，一是要认真研究汉语与所

属国母语的语言系统对应规律；二是

要加强“读、讲”的停顿和语调变化

训练；三是在文稿写作选题范围要丰

富，选材要注重“俗”与“新”相结

合。在对外汉文化辅导上，要注意讲

究“形神兼备”、“错落分布”、“

适龄适度”等三个原则。
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