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บทคัดย่อ

 การรบัอทิธพิลของญีปุ่น่ท�าให้ม ี“ค�ายมืภาษา 

ญี่ปุ่น” เข้ามาเป็นจ�านวนมากและเริ่มมากขึ้นเรื่อยๆ 

แต่ด้วยระบบการออกเสียงที่ต่างกัน ภาษาไทยมีการ 

ออกเสียงตามวรรณยุกต์ (tone accent) ในขณะที่ 

ภาษาญี่ปุ ่นเป็นการออกเสียงแบบเน้นเสียงสูงต�่า 

(pitch accent) ท�าให้มีการเน้นเสียงที่ต่างไปจาก

ภาษาต้นทาง เช่น karate คาราเต้, sumoo ซูโม่, 

sukiyaki สุกี้ยากี้ เป็นต้น กล่าวคือ มีการแทรกแซง

ของภาษาแม่ท�าให้การออกเสียงสูงต�่าผิดเพี้ยนไป

โดยเฉพาะในผู้เรียนชั้นต้น จากการศึกษาพบว่ามี

งานวิจัยจ�านวนมากที่ใช้เทคนิคแชโดอิ้งมาช่วยแก้ไข

ปัญหาการออกเสยีงผดิในผูเ้รยีน งานวจิยัเชงิทดลอง

น้ีจึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิผลของวิธี

การฝึกแชโดอิ้งในการแก้ไขปัญหาการออกเสียง 

สูงต�่าของค�าที่เป็นค�ายืมภาษาญี่ปุ่น โดยใช้รูปแบบ

ของการออกเสียงสูงต�่าในค�าเป็นตัวชี้วัดความถูก

ต้องในการออกเสียง กลุ่มเป้าหมายคือ พนักงาน

บริษัท K ที่เรียนภาษาญี่ปุ ่นชั้นต้นภายในบริษัท 

จ�านวน 7 คน เก็บข้อมูลโดยวิธีการบันทึกเสียง 

ผู้เรียนก่อนฝึก ระหว่างฝึก และ หลังเสร็จสิ้นการฝึก

แล้ว 2 สัปดาห์ และการสัมภาษณ์ ระยะเวลาในการ 

เก็บข้อมูล 3 เดือน ทดสอบค่าเฉลี่ยระหว่างก่อนและ 

หลงัฝึกแชโดอิง้ โดยใช้สถติ ิt-test ผลการศกึษาพบว่า 

1) การฝึกแชโดอิ้งสามารถพัฒนาการออกเสียงสูงต�่า 

ของค�ายืมภาษาญี่ปุ ่นในผู ้เรียนช้ันต้นได้อย่างมี

ประสิทธิภาพในระดับหน่ึง โดยอัตราความถูกต้อง

จะดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดหลังผ่านการฝึกไป 3 ครั้ง

เมื่อเทียบกับก่อนการฝึก 2) ประสิทธิผลของการฝึก

แชโดอ้ิงจะแปรผันเมื่อขาดการฝึกอย่างต่อเนื่องเป็น

เวลานาน 2 สัปดาห์ โดยมีทั้งผู้เรียนที่ออกเสียงสูงต�่า

ได้ดีขึ้นและแย่ลงปะปนกันไป 3) ค�ายืมภาษาญี่ปุ่นที่

มีรูปแบบเสียงสูงต�่าซึ่งแม้จะฝึกแล้วก็ยังพัฒนาได้

ยาก ได้แก่ เก๊ียวซ่า 「ぎょうざ○●● (เสยีงเรยีบ)」 
ยากูซ ่า 「やくざ●○○ (หัวสูง)」และ โชย ุ

「しょうゆ○●● (เสยีงเรยีบ)」 ส่วนค�ายมืท่ีผูเ้รยีน 

รู ้สึกว่าออกเสียงยาก ได้แก่ นัตโต「なっとう 
○●●○ (กลางสงู)」เทปปังยาก「ิてっぱんやき 
○●●●●● (เสยีงเรยีบ)」และ เคนโด 「けんどう 
●○○○(หัวสูง)」โดยรูปแบบเสียงสูงต�่าที่แตก

ต่างกันทั้ง 3 แบบ ไม่ได้มีอิทธิพลที่ท�าให้ผู ้เรียน

รู้สึกว่าแบบใดแบบหนึ่งออกเสียงยาก หากแต่การ

แทรกแซงเชิงลบในการออกเสียงแบบภาษาไทยเป็น

ปัจจัยส�าคัญท่ีท�าให้รู ้สึกว่าออกเสียงสูงต�่าได้ยาก
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The Shadowing Effect in Developing Accents  
for Japanese Loanwords in the Thai Language

Abstract

Japanese loanwords are frequent 

in the Thai language, for example karate 

(คาราเต ้ ) ,  sumoo (ซู โม ่ ) ,  and sukiyaki 

(สุกี้ยากี้). Pronounced in Thai, these words’ 

phonological systems are in terms of tone 

different from the Japanese pitch accent. 

Thai students of Japanese find that their 

pronunciation of their native language 

interferes and causes problems when they 

speak Japanese. This paper aims to study 

the effect of the shadowing technique on 

improving the accent in Japanese loanwords 

in the Thai language. Correct Japanese 

accent patterns were used as analytical 

indicators. This study found that shadowing 

helped the Thai students learn the correct 

Japanese accent for Japanese loanwords 

in Thai. Improvement could be heard 

after three practice sessions of shadowing, 

compared to before practice. However, 

the shadowing ef fect iveness var ied 

Key words
Shadowing, Pitch accent, Tone  

accent, Pronounced

significantly after practice was discontinued 

for two weeks, where both improved and 

unimproved accents were found. The 

Japanese loanwords in Thai that were 

difficult for the Thai learners to improve with 

shadowing included เกี๊ยวซ่า (gyooza ○●●) 

ยากูซ่า (yakuza ●○○) and โชยุ (shooyu 

○●● ) . The words that the students  

found difficult to pronounce included นตัโต 

(nattoo ○●●○), เทปปังยากิ (teppanyaki 

○●●●●●) and เคนโด (kendoo ●○○○)
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1. บทนำ�
 ประเทศไทยและประเทศญ่ีปุ ่นมีความ

สัมพันธ์กันมาราว 130 ปี ต่างมีอิทธิพลซึ่งกันและ

กันในหลายด้าน รวมไปถึงอิทธิพลด้านภาษา และ

การรับวัฒนธรรมญี่ปุ่นก็ท�าให้มีค�าภาษาญี่ปุ่น หรือ

ที่เรียกว่า “ค�ายืมภาษาญี่ปุ ่น” ปรากฏในภาษา

ไทยเป็นจ�านวนไม่น้อย เช่น ค�าว่า คาราเต้ ซูโม่ 

สุกี้ยากี้ เป็นต้น แต่เมื่อถ่ายถอดเป็นอักษรไทย แม้

จะมีวรรณยุกต์หรือไม่มีวรรณยุกต์ก�ากับก็ตาม การ

ออกเสียงมีลักษณะที่กลายเป็นแบบไทย กล่าวคือ 

มีการอ่านตามระบบวรรณยุกต์ในภาษาไทย (Tone 

accent) ซ่ึงต่างไปจากเสียงในภาษาญ่ีปุ่นซึ่งเป็น

แบบเน้นเสียงสูงต�่า (Pitch accent)

 ในการเรียนรู ้ภาษาต่างประเทศ ผู้เรียน

ย่อมปรารถนาที่จะออกเสียงให้เหมือนเจ้าของ

ภาษาให้ได้มากท่ีสุดเพื่อประโยชน์ในการสื่อสาร ผู้

วิจัยเห็นว่าการใช้ค�ายืมภาษาญี่ปุ ่นในสังคมไทย

อย่างแพร่หลายด้วยความเคยชินส่งผลให้เกิดการ

แทรกแซงของภาษาแม่ในการออกเสียงภาษาญี่ปุ่น

ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้เรียนภาษาญ่ีปุ่นที่ไม่ได้

เรียนกับเจ้าของภาษา แม้ว่าบางค�าในภาษาญ่ีปุ่น

อาจไม่เป็นปัญหาส�าหรับผู้เรียนชาวไทย หากถอด

เสียงเป็นภาษาไทยแล้วเสียงวรรณยุกต์นั้นยังคงตรง

กับเสียงสูงต�่าในภาษาญี่ปุ่น เช่น ค�าว่า ยูโด กิโมโน 

(ออกเสียงวรรณยุกต์ สามัญ-สามัญ คล้ายเสียงแบบ

เรียบในภาษาญี่ปุ่น) เป็นต้น (ยุพกา ฟูกุชิม่า, 2558, 

หน้า 88) ถึงกระน้ัน ผู้วิจัยสังเกตเห็นว่า มีค�ายืม

ภาษาญี่ปุ่นจ�านวนหนึ่งที่เมื่อออกเสียงตามแบบไทย

แล้วส่งผลต่อการออกเสียงภาษาญ่ีปุ่น โดยเฉพาะ

ในผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น

 มีงานวิจัยจ�านวนไม่น้อยท่ีระบุว่า การ

แก้ไขปัญหาการออกเสียงผิดเพี้ยนสามารถท�าได้

โดยการฝึก วิธีการฝึกที่เชื่อว่ามีประสิทธิภาพ ได้แก่ 

วิธีการฝึกแชโดอิ้งหรือการฝึกฟังและพูดตามใน

ทันทีเพื่อให้ในสมองยังคงจดจ�าเสียงได้อยู่ ซึ่งจะ

สอดคล้องกับทฤษฎีการเรียนรู้พุทธิปัญญานิยมของ 

Baddeley (1974, 2000 อ้างใน ทัศนีย์ เมธาพิสิฐ, 

2554) ที่กล่าวว่า ในสมองของมนุษย์จะมีศูนย์กลาง

ในการประมวลสารสนเทศ ซ่ึงมีพื้นที่ช ่วงระยะ

ความจ�า (Working Memory) แบ่งได้เป็น 3 

ส่วน คือ ห่วงหน่วยเสียง (Phonological Loop), 

ประมวลภาพ (Visuo-spatial Sketchpad) และ 

ประมวลความหมาย (Episodic Buffer) ส่วนที่

ส�าคัญส�าหรับการฝึกแชโดอิ้งคือ การประมวลผล

เกี่ยวกับเสียงหรือสารสนเทศทางภาษาพูด ที่เรียก

ว่า ห่วงหน่วยเสียง (Phonological Loop) ซ่ึงมี

ความจ�าช่วงระยะท�างานเพียง 2-3 วินาที 唐澤 

(2010) ได้ทดลองน�าการฝึก Content Shadowing 

และ Prosody Shadowing มาใช้กับผู้เรียนชาว

ไทยจ�านวน 1 คน เป็นระยะเวลา 10 วัน ผลท่ีได้

คือ ข้อผิดพลาดในการออกเสียงสูงต�่าลดลง และ

สามารถเห็นการพัฒนาของการออกเสียงจากการ

ฝึกแชโดอิ้งได้ 戸田・大久保 (2014) พบว่า จาก

การให้ผู้เรียนฝึกแชโดอิ้งด้วยตนเอง จุดท่ีสามารถ

แก้ไขได้มากที่สุดตามล�าดับ คือ การออกเสียงสูงต�่า

ในค�า ท�านองเสียง และเสียงพยางค์พิเศษ ทัศนีย์  

เมธาพิสิฐ (2554) พบว่า เทคนิคแชโดอิ้งช่วยให้ผู้

เรียนพูดภาษาญี่ปุ่นได้เร็วและคล่องขึ้น มีความถูก

ต้องและเป็นธรรมชาติมากขึ้น ส่วนยุพกา ฟูกุชิม่า 

(2558) พบว่าหลังฝึกแชโดอิ้งเพื่อเน้นการออกเสียง

สูงต�่าในค�า ผู้เรียนชาวไทยสามารถออกเสียงได้ถูก

ต้องมากขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ จึงกล่าวได้ว่า 

การฝึกแชโดอิ้งมีประสิทธิภาพต่อการพัฒนาแก้ไข

การออกเสียงภาษาญี่ปุ่น 
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 ในด้านการออกเสียงนั้น กลุ่มค�าประเภท

ค�ายืมภาษาญี่ปุ่น น่าจะเป็นอุปสรรคต่อการเรียน

รู้เสียงในภาษาญี่ปุ่น เน่ืองจากผู้เรียนน่าจะมีแนว

โน้มการยึดติดกับรูปค�าและส�าเนียงในภาษาแม่ ผู้

วิจัยจึงต้องการทดสอบว่าวิธีการฝึกแบบแชโดอิ้ง

จะสามารถแก้ไขปัญหาการออกเสียงสูงต�่าผิดเพี้ยน

เนื่องจากการแทรกแซงของภาษาแม่ในค�ายืมภาษา

ญี่ปุ่นได้หรือไม่ โดยคัดเลือกค�ายืมภาษาญ่ีปุ่นจาก 

อัษฎายุทธ ชูศรี (2555) มาใช้ในการทดลองเพื่อ

ทดสอบประสิทธิผลของการฝึกแชโดอิ้งในผู้เรียน

ภาษาญี่ปุ่นชาวไทยชั้นต้น 

2. วัตถุประสงค์ก�รวิจัย
 เพื่อศึกษาประสิทธิผลของวิธีการฝึกแช-

โดอิ้งว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาการออกเสียงสูงต�่า

ของค�าที่เป็นค�ายืมภาษาญี่ปุ ่นผิดเพี้ยนเนื่องจาก

อิทธิพลการแทรกแซงของภาษาแม้ในผู้เรียนชั้นต้น

ได้หรือไม่ อย่างไร

3. นิย�มศัพท์
 (1) ค�ายืมภาษาญี่ปุ่น ในที่นี้ หมายถึง ค�า

ยืมแบบทับศัพท์ซึ่งเป็นค�าภาษาญี่ปุ ่นที่เขียนด้วย

อักษรไทย และมีการใช้แพร่หลายในสังคมไทย 

โดยคัดเลือกจากผลการส�ารวจของอัษฎายุทธ ชูศรี 

(2555) โดยใช้เกณฑ์ดังนี้ 1) เป็นค�านาม 2) เป็น

ค�าที่มีรูปแบบเสียงสูง-ต�่าที่ต่างจากภาษาไทยอย่าง

ชัดเจนเมื่อออกเสียงตามแบบวรรณยุกต์ไทย เพื่อ

ตัดความเสี่ยงของการออกเสียงสูงต�่าที่ถูกต้องของผู้

เรียนโดยบังเอิญเนื่องจากการถอดเสียงวรรณยุกต์ที่

คล้ายกับเสียงสูงต�่าในภาษาญี่ปุ่นของค�านั้นๆ จาก

เกณฑ์ดังกล่าวได้ค�ายืมมาทั้งสิ้นจ�านวน 17 ค�า 

 (2) ผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชาวไทยชั้นต้น คือ 

พนักงานบริษัท K ที่ไม่มีพื้นความรู้ภาษาญ่ีปุ่นมา

ก่อน เพิ่งเริ่มเรียนภาษาญี่ปุ่นพ้ืนฐานได้ประมาณ 

20 ชั่วโมง 

4. วิธีดำ�เนินก�รวิจัย
 ข้ันตอนการด�าเนินการวิจัยแบ่งเป็น 2 

ส่วน คือ ส่วนการทดลอง และ การสัมภาษณ์ผู้เรียน

หลังการฝึก ซ่ึงจะน�าเสนอตามกระบวนการศึกษา 

ดังนี้

 4.1 ส่วนก�รทดลอง 

 ส่วนการทดลอง มีขั้นตอน คือ

 (1) ให้ผู ้เรียนอ่านออกเสียงรายการค�า

ศัพท์ที่เป็นค�ายืมภาษาญี่ปุ ่นจ�านวน 17 ค�า แล้ว

บันทึกเสียงก่อนการฝึกรายบุคคลเอาไว้

 (2) เริ่มท�าการฝึกแชโดอิ้ง โดยจะฝึกก่อน

น�าเข้าสู่บทเรียนในแต่ละครั้งเป็นเวลา 15 นาที ใน 

1 สัปดาห์จะฝึกเพียง 1 ครั้ง (รวมระยะเวลาฝึก 6 

สัปดาห์)

 (3) เมื่อเสร็จสิ้นการฝึก 3 สัปดาห์แรก จะ

ท�าการบันทึกเสียงรายบุคคลอีกครั้งโดยให้ผู้เรียน

อ่านออกเสียงรายการค�ายืมภาษาญี่ปุ่น 17 ค�า 

 (4) บันทึกเสียงผู ้ เรียนรายบุคคลครั้ง

สุดท้ายหลังจากการฝึกแชโดอิ้งเสร็จสิ้นไปแล้ว 2 

สัปดาห์

 ข้อมูลที่น�ามาวิเคราะห์ประสิทธิผลการ

ฝึก คือข้อมูลการอ่านออกเสียงของผู้เรียนท่ีบันทึก

ลงในเคร่ืองบันทึกเสียง มีชุดข้อมูลทั้งหมด 3 ชุด 

คือ ข้อมูลการออกเสียงครั้งที่ 1 (ก่อนฝึกแชโดอิ้ง) 

ครั้งที่ 2 (หลังจากฝึกแชโดอิ้ง 3 ครั้ง) และ ครั้ง

สุดท้าย (2 สัปดาห์หลังจากฝึกแชโดอิ้งครบ 6 ครั้ง) 

ส่วนข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู ้เรียนนั้น เป็นการ

สอบถามเกี่ยวกับทัศนคติ และความคิดเห็นหลัง

จากที่ได้ฝึกแชโดอิ้งไปแล้วเป็นเวลา 6 ครั้ง
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ต�ร�งที่ 1 แผนก�รใช้เวล�ในก�รฝึกแต่ละครั้ง
กิจกรรม เวล� จำ�นวนครั้ง

รวม 15 น�ที

Oral reading 
(อ่านออกเสียงตามตัวอักษร)

5 นาที 1 ครั้ง

Parallel reading  
(ฟังเสียงต้นแบบ และพูดแชโดอิ้งตามไปด้วย พร้อมกับดู
สคริปต์)

2 นาที 2 ครั้ง

Prosody shadowing  
(ฟังเสียงต้นแบบ และพูดแชโดอิ้งตามไปด้วยโดยไม่ดูสคริปต์)

2 นาที 3 ครั้ง

ต�ร�งที่ 2 แผนก�รทดลอง (ช่วงเดือนมิถุน�ยน ถึง เดือนสิงห�คม 2559)

ครั้งที่ เนื้อห�ก�รฝึก

0 ให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ รูปแบบเสียงสูงต�่าในภาษาญี่ปุ่น (บันทึกเสียงก่อนก�รฝึก)

1 ฝึกแชโดอิ้ง โดยใช้แบบฝึกหัดชุดค�ายืม ชุดที่ 1A 

2 ฝึกแชโดอิ้ง โดยใช้แบบฝึกหัดชุดค�ายืม ชุดที่ 1A และ 1B

3 ฝึกแชโดอิ้ง โดยใช้แบบฝึกหัดชุดค�ายืม ชุดที่ 1B และ 2A      (บันทึกเสียงเพื่อสังเกตพัฒน�ก�ร)

4 ฝึกแชโดอิ้ง โดยใช้แบบฝึกหัดชุดค�ายืม ชุดที่ 2A และ 2B

5 ฝึกแชโดอิ้ง โดยใช้แบบฝึกหัดชุดค�ายืม ชุดที่ 2B และ 3A

6 ฝึกแชโดอิ้ง โดยใช้แบบฝึกหัดชุดค�ายืม ชุดที่ 3A และ 3B     

7 (บันทึกเสียงครั้งสุดท้�ย 
หลังผ่�นก�รฝึกไปแล้ว 2 สัปด�ห์)

 1 แบบฝึกที่ใช้ในการทดลอง

 แบบฝึกที่ใช้ในการทดลองคือ แบบฝึก

แชโดอิ้งชุดค�ายืมและไฟล์เสียงที่สร้างขึ้นโดยผู ้

วิจัย (เอื้อเฟื้อเสียงโดยชายชาวญ่ีปุ่นที่พูดส�าเนียง

โตเกียว) มีลักษณะเป็นบทสนทนาสั้นๆ ง่ายๆ และ

มีค�ายืมภาษาญี่ปุ ่นซ่ึงเป็นค�าเป้าหมายก�าหนดอยู ่

ในบทสนทนาด้วย แบบฝึกมีทั้งหมด 6 ชุด แบ่ง

เป ็นชุด A และ ชุด B โดยแบบฝึกชุด A จะ

เป็นการฝึกแชโดอิง้ค�ายมื 8 ค�าแรก คอื ค�าว่า เกีย๊วซ่า, 

โชยุ, ทาโกะยากิ, อุด้ง, โดรายากิ, คาราโอเกะ,  

เทปปังยากิ และ ซูโม่ และแบบฝึกชุด B จะเป็นค�า

ยืมอีก 9 ค�า คือค�าว่า คาบูกิ, สาเก, คาราเต้, วาซาบิ,  

ยากูซ่า, ราเมน, นินจา, เคนโด และ นัตโต ทั้งนี้แบบ

ฝึกหัดจะเขียนโดยใช้อักษรภาษาญ่ีปุ่น ควบคู่ไปกับ

อักษรโรมาจิด้วย
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 2 กลุ่มตัวอย่าง

 กลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยนี้ คือ พนักงาน

บริษัท K จ�านวน 7 คน (T1-T7) เป็นหญิง 4 คน 

และชาย 3 คน เป็นผู้ที่อยู่ในช่วงอายุ 10-19 ปี 1 

คน, 20-29 ปี 1 คน, 30-39 ปี 4 คน และ 40-

49 ปี 1 คน ทุกคนไม่เคยมีประสบการณ์การเรียน

ภาษาญี่ปุ ่นมาก่อน และเร่ิมเรียนพ้ืนฐานภาษา

ญี่ปุ่นกับผู้สอนชาวไทยมาประมาณ 20 ชั่วโมง จึง

สามารถแน่ใจได้ว่าผู้เรียนทั้งหมดยังไม่เคยเรียนค�า

ศัพท์ภาษาญี่ปุ ่นที่อยู ่ในรายการค�าทดสอบของผู้

วิจัย การก�าหนดกลุ่มเป้าหมายเช่นนี้ เป็นไปเพื่อ

การตรวจสอบประสิทธิผลของแชโดอิ้งกับผู้ที่เพิ่ง

เริ่มเรียนภาษาญี่ปุ ่นและมีปัญหาการแทรกแซง

ของภาษาแม่อย่างชัดเจน ผู ้เรียนทั้งหมดท�างาน

อยู่ในบริษัทญี่ปุ ่น และสื่อสารกับหัวหน้างานชาว

ญ่ีปุ ่นผ่านล่ามคนไทย มีโอกาสได้ฟังภาษาญี่ปุ ่น

ในความเร็วธรรมชาติค่อนข้างมาก แต่สื่อสารเป็น

ภาษาญี่ปุ่นกับหัวหน้างานได้เป็นค�าๆ เท่านั้น

 3 การวิเคราะห์ข้อมูล

 (1) บันทึกเสียงของผู้เรียนก่อน-หลังการ

ฝึกแชโดอิ้ง และตรวจสอบโดยใช้เกณฑ์รูปแบบการ

ออกเสียงสูงต�่าของโตเกียวเป็นบรรทัดฐาน ผู้วิจัย

ประเมินความถูกต้องในการออกเสียงร่วมกับชาว

ญี่ปุ่นอีก 1 คน ซึ่งเป็นคนที่มีภูมิล�าเนาและเติบโตใน

เมืองโตเกียว วัย 40 ปี รวมทั้งใช้โปรแกรม PRAAT 

ในการประเมินร่วมด้วย

 (2) น�าข ้อมูลทั้งก ่อน-หลังการฝึกแช-

โดอิ้งท่ีได้มาวิเคราะห์เปรียบเทียบทางสถิติโดยใช้

โปรแกรม SPSS (paired samples t-test) รวม

ทั้งสังเกตพัฒนาการด้านการออกเสียงสูงต�่าเป็นราย

บุคคลและน�ามาอภิปรายเพื่อสรุปผลการศึกษา 

 (3) น�าข ้อมูลทัศนคติเ ก่ียวกับการฝ ึก 

แชโดอิ้งท่ีได้จากการสัมภาษณ์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล

หลังการฝึกแชโดอิ้งมาประกอบในการวิเคราะห์การ

ออกเสียง

ตัวอย่างแบบฝึกแชโดอิ้ง 1B
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 4 ผลการวิจัยและการอภิปรายผล

 ข้อมูลที่จะน�ามาวิเคราะห์ คือ 

 (1) ข้อมูลเสียงก่อนการฝึกแชโดอิ้ง 

 (2) ข้อมูลเสียงหลังฝึก 3 ครั้ง 

 (3) ข้อมูลเสียงหลังจากการฝึกเสร็จสิ้น

เป็นเวลา 2 สัปดาห์ 

 ผลการทดสอบการอ่านออกเสียงรายการ

ค�าคร้ังที่ 1 ถึง ครั้งที่ 3 ค�าท่ีใช้ทดสอบคือค�ายืม

ภาษาญี่ปุ่น 17 ค�า เขียนด้วยอักษรฮิรางานะโดย

มีอักษรโรมาจิก�ากับ เมื่อเปรียบเทียบความแตก

ต่างของการออกเสียงระหว่างข้อมูลคร้ังที่ 1 และ 

ข้อมูลครั้งที่ 2 โดยให้ชาวญี่ปุ่น (โตเกียว) ประเมิน

ความถูกต้องของการออกเสียงสูงต�่าพบว่ามีความ

เปลี่ยนแปลงตามตารางที่ 3 จะเห็นว่า การออก

เสียงส่วนใหญ่พัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น แต่ผู ้เรียน

แต่ละคนมีพัฒนาการไม่เท่ากัน เมื่อสังเกตราย

บุคคลแล้วจะเห็นว่ามีทั้งผู ้เรียนที่พัฒนาได้อย่าง

ก้าวกระโดด ดีข้ึนเล็กน้อยถึงปานกลาง และไม่ดี

ขึ้นเท่าที่ควร ซ่ึงในจ�านวนนี้มีผู้เรียน 1 คน คือ T2 

ที่ไม่มีการพัฒนาด้านการออกเสียง ส่วนผู้เรียนที่

มีผลหลังการฝึกดีกว่าก่อนการฝึกมากกว่าร้อยละ 

50 มีจ�านวน 5 คน คือ T3, T4, T5, T6 และ T7 

เมื่อท�าการทดสอบ t-test ของข้อมูลเสียงก่อนฝึก

และหลังฝึก 3 ครั้ง โดยใช้จ�านวนการออกเสียงท่ี

ถูกต้องเปรียบเทียบกัน ปรากฏว่าผลการออกเสียง

หลังฝึก 3 ครั้ง มีความถูกต้องมากกว่าก่อนการฝึก  

(t=-4.65, P<0.05, Sig.= 0.003)

 จากการเปรียบเทียบผลหลังการฝึก 3 ครั้ง 

กับ ผลการฝึกครบ 6 ครั้งและเว้นช่วงเวลาไปอีก 2 

สัปดาห์ ตามตารางท่ี 3 พบว่ามีผู้เรียนท่ีสามารถ

ออกเสียงสูงต�่าของค�ายืมได้ดีข้ึนกว่าเดิม 4 คน คือ 

T1, T2, T3 และ T5 โดย T2 ผู้ที่ไม่มีการพัฒนาใน

การทดสอบหลังผ่านการฝึกไป 3 ครั้ง มีการพัฒนา

ขึ้น ส่วนผู้ที่ผลหลังการฝึกเสร็จสิ้นไป 2 สัปดาห์แย่

ลงกว่าผลหลังการฝึก 3 ครั้ง มีจ�านวน 3 คน คือ 

T4, T6 และ T7 ถึงกระนั้น ผู้ที่มีผลการฝึกหลัง

ผ่านไป 2 สัปดาห์ดีขึ้นมากกว่าร้อยละ 50 มีเพียง 

2 คน คือ T3 และ T5 เมื่อท�าการทดสอบ t-test 

ต�ร�งที่ 3 เปรียบเทียบอัตร�ก�รออกเสียงถูกต้องของผู้เรียนก่อนฝึก หลังฝึก 3 ครั้ง และ หลังฝึก 6 ครั้ง

ผู้ทดลอง

ก่อนฝึกแชโดอิ้ง หลังฝึกแชโดอิ้ง 3 ครั้ง หลังฝึกแชโดอิ้ง 6 ครั้ง 
(หลังเสร็จสิ้น 2 สัปด�ห์)

จ�านวนค�าที่
ออกเสียงเพี้ยน

อัตราการ
ออกเสียงถูก

จ�านวนค�าที่
ออกเสียงเพี้ยน

อัตราการ
ออกเสียงถูก

จ�านวนค�าที่
ออกเสียงเพี้ยน

อัตราการ
ออกเสียงถูก

T1 16 5.88% 12 29.41% 9 47.05%
T2 15 11.76% 15 11.76% 11 35.29%
T3 15 11.76% 6 64.70% 4 76.47%
T4 16 5.88% 3 82.35% 9 47.05%
T5 16 5.88% 5 70.58% 3 82.35%
T6 16 5.88% 8 52.94% 17 0%
T7 17 0% 8 52.94% 10 41.17%

ค่�เฉลี่ย 15.85 8.14 9.0
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พบว่า ไม่สามารถสรุปได้ว่า ผลการออกเสียงสูงต�่า

หลังจากไม่ได้ฝึกอย่างต่อเนื่อง 2 สัปดาห์มีจ�านวน

การออกเสียงที่ถูกต้องน้อยลงกว่าผลหลังการฝึก 3 

คร้ัง เน่ืองจากผลท่ีออกมาไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติ

(t=0.45, P>0.05, Sig.=0.665)

 กล่าวได้ว่า ผลก่อนการฝึกแชโดอิ้ง กับ 

หลังฝึกแชโดอิ้ง 2 สัปดาห์ ตามตารางข้างต้น จะ

เห็นได้ชัดเจนว่าหลังการฝึกผู้เรียนส่วนใหญ่มีการ

พัฒนาขึ้น แต่ผู ้ที่สามารถออกเสียงสูงต�่าได้ถูก

ต้องมากกว่าร้อยละ 50 เป็นเพียงผู้เรียนส่วนน้อย

เท่านั้น ยกเว้น T6 ที่มีผลการฝึกเป็น 0 คือแย่ลง

กว่าก่อนการฝึก เมื่อทดสอบด้วย t-test ผลปรากฏ

ว่าผลหลังการฝึก แม้จะไม่ได้ฝึกต่อเนื่อง 2 สัปดาห์ 

จ�านวนการออกเสียงถูกก็ยังสูงกว่าก่อนการฝึก

อย่างมีนัยส�าคัญ (t=-3.97, P<0.05, Sig.=0.007) 

ทั้งนี้ เนื่องจากเวลาอันจ�ากัด และภาระงานของ

กลุ่มทดลอง ท�าให้ไม่สามารถบันทึกเสียงทันทีหลัง

การฝึกแชโดอิ้งครั้งที่ 6 ได้

 จากภาพที่ 1 จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าการ

ออกเสียงสูงต�่าในค�ายืมของผู้เรียนหลังฝึกแชโดอิ้ง 

3 คร้ัง มีการพัฒนาขึ้นมากกว่าก่อนฝึกอย่างมาก 

โดย T4 ออกเสียงได้ถูกต้องได้มากท่ีสุดคือ 14 ค�า 

ส ่วน T7 ซ่ึงก ่อนฝ ึกออกเสียงผิดเพี้ยนทุกค�า 

ก็สามารถออกเสียงได้ถูกต้องเพิ่มขึ้นเป็น 9 ค�า มี

เพียง T2 ที่ทั้งก่อนและหลังฝึก 3 ครั้ง ก็ยังออกเสียง

ถูกต้องได้จ�านวนเท่าเดิมคือ 2 ค�า

ภ�พที่ 1 ผลก�รออกเสียงสูงตำ่�ถูกต้องเปรียบเทียบก่อนฝึกแชโดอิ้งและหลังฝึกแชโดอิ้ง 3 ครั้ง

ภ�พที่ 2 ผลก�รออกเสียงสูงตำ่�ถูกต้องเปรียบเทียบหลังฝึกแชโดอิ้ง 3 ครั้ง

และเว้นระยะหลังฝึก 2 สัปด�ห์
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ภ�พที่ 3 ผลก�รออกเสียงสูงตำ่�ถูกต้องเปรียบเทียบก่อนฝึกแชโดอิ้งและเว้นระยะหลังฝึก 2 สัปด�ห์

 จากภาพที่ 2 พบว่ารูปแบบของกราฟเส้น

ในส่วนของการเว้นระยะหลังการฝึก 6 ครั้งเสร็จสิ้น 

นาน 2 สัปดาห์ มีลักษณะเป็นรูปตัว M กล่าวคือ

มีทั้งผู้ที่ออกเสียงได้ถูกต้องมากกว่าเดิม และ น้อย

กว่าเดิมปะปนกันไป แต่ส่วนใหญ่ผู้เรียนออกเสียง

ค�ายืมได้ถูกต้องน้อยลงกว่าเดิม เมื่อเทียบกับหลัง

การฝึก 3 ครั้ง

 ภาพที่ 3 แสดงให้เห็นว่า เมื่อน�าผลก่อน

การฝึกแชโดอิ้ง และ หลังฝึกเสร็จสิ้น 2 สัปดาห์มา

เปรียบเทียบกัน จ�านวนค�าท่ีออกเสียงถูกต้องหลัง

การฝึก แม้จะเว้นระยะไป 2 สัปดาห์ ก็ยังสูงกว่า

ก่อนฝึก มีเพียง T6 เท่านั้นที่ออกเสียงไม่ถูกต้องเลย 

ซึ่งแย่ลงกว่าก่อนการฝึก

 4.2 ก�รสัมภ�ษณ์ผู ้เรียนหลังก�รฝึก 

แชโดอิ้งเพื่อพัฒน�ก�รออกเสียงคำ�ยืม

 หลังเสร็จสิ้นการฝึกแชโดอิ้ง ผู ้วิจัยได้

สัมภาษณ์ผู้เรียน เพื่อส�ารวจข้อมูลของผู้เรียนและ

ทัศนคติเกี่ยวกับประสิทธิภาพของการฝึกการออก

เสียงสูงต�่าด้วยวิธีแชโดอิ้ง คนละ 5 นาที ซึ่งสามารถ

สรุปประเด็นต่างๆ ได้ ดังนี้

 (1) ผู้เรียนรู้จักวิธีการฝึกแบบแชโดอิ้งมา

ก่อนหรือไม่

 จากการสัมภาษณ์ผู้เรียนในจ�านวน 7 คน 

มีผู้ท่ีรู้จักการฝึกแบบแชโดอิ้งจ�านวน 2 คน ผู้ท่ีเคย

ได้ยินการฝึกวิธีนี้มีจ�านวน 2 คน ส่วนผู้เรียนอีก 3 

คน ไม่รู้จักวิธีการฝึกแชโดอิ้งมาก่อน

 (2) ป ัญหาของผู ้ เรียนที่พบในการฝ ึก 

แชโดอิ้ง 

 ผู ้ เ รียนให ้ค� าตอบว ่ายั ง ไม ่ชินในการ

พยายามออกเสียงให้เป็นแบบญ่ีปุ่น และมองว่าการ

ฝึกแชโดอิ้งนั้นยาก เพราะต้องฟังให้ทันและพูดให้

เร็วในทันที ส่วนใหญ่ผู ้เรียนจะเคยชินกับการพูด

ตาม (repeat) มากกว่า นอกจากนั้นยังคิดว่ายาก

เพราะต้องพยายามออกเสียงให้เหมือนต้นฉบับ 

 (3) จ�านวนครั้งหรือระยะเวลาในการฝึก

แชโดอิ้งที่เหมาะสมของผู้ที่เริ่มต้นเรียนภาษาญี่ปุ่น

 ผู ้ เ รียน 5 คน ให้ความเห็นว่าควรฝึก

ประมาณ 3 คร้ังต่อสัปดาห์ มีผู้เรียนท่ีคิดว่าควรฝึก 

5 ครั้งต่อสัปดาห์ 1 คน และ ผู้เรียนที่คิดว่าควรฝึก

ให้ได้ทุกวัน 1 คน

 (4) การประเมินทักษะการออกเสียงสูงต�่า

ค�ายืมภาษาญี่ปุ่นของตนเอง

 ผู ้ เรียนทุกคนให้ความเห็นหลังจากฝึก 

แชโดอ้ิงเพื่อพัฒนาการออกเสียงค�ายืมภาษาญี่ปุ่น 

รวบรวมได้ดังนี้
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(1) คิดว่าออกเสียงสูงต�่าค�ายืมภาษา

ญี่ปุ่นได้ดีขึ้น 

(2) ได้เรียนรู้การออกเสียงรูปแบบ

ต่างๆ ที่ต ่างจากการออกเสียง

แบบภาษาไทย

(3) แชโดอ้ิงท�าให้การออกเสียงไม่เป็น

ส�าเนียงไทยตามที่เคยชิน แต่ยัง

ไม่แน่ใจว่าออกเสยีงถกูต้องหรือไม่

(4) สามารถออกเสียงค�าได้ใกล้เคียง

กับเสียงที่ฟังมากขึ้น

(5) รู้สึกยังไม่ชินกับการออกเสียงแบบ

ภาษาญี่ปุ่น แต่ก็รู้สึกว่าการออก

เสียงภาษาญ่ีปุ่นของตนเองมีการ

เปลี่ยนแปลงมากขึ้น

(6) รู้สึกว่าการออกเสียงค�ายืมพัฒนา

ขึ้นเล็กน้อย แต่รู้สึกว่ามีแนวทาง

การออกเสียงเพื่อฝึกพัฒนาตัว

เองต่อไป

(7) ได้เรียนรู ้การออกเสียงค�าแบบ

ญี่ปุ ่น และต้องการเรียนรู ้การ

ออกเสียงของค�าอื่นๆ ที่ไม่ใช่ค�า

ยืมภาษาญี่ปุ่นด้วย

nattoo なっとう  (รูปแบบเสียงกลางสูง) 
(7 คน) มักออกเสียงเป็นแบบเรียบ
teppanyaki てっぱんやき(รูปแบบเสียง
เรียบ) (1 คน) ลงเสียงเอกที่พยางค์ท้าย
kendooけんどう  (รูปแบบเสียงหัวสูง) 
(1 คน) พยางค์ท้ายเป็นเสียงโท
 
 

gyooza ぎょうざ (รูปแบบเสียงเรียบ) (6 คน) 

วรรณยุกต์โทและลากเสียงยาวที่พยางค์ท้าย

yakuza やくざ (รูปแบบเสียงหัวสูง) (6 คน) 

วรรณยุกต์โทและลากเสียงยาวที่พยางค์ท้าย
shooyu しょうゆ (รูปแบบเสียงเรียบ) (5 
คน) ลงเสียงเอกที่พยางค์ท้าย

ค�ายืมภาษาญี่ปุ่นที่ผู้เรียนคิดว่าออกเสียงยาก

ค�ายมืภาษาญีปุ่น่ทีฝึ่กแชโดอิง้แล้วกย็งัพฒันาได้ยาก 

(ประเมินจากผลการออกเสียงครั้งสุดท้าย)

 จากข้อมูลนี้ สามารถกล่าวได้ว่า เสียงสูง

ต�่าที่ต่างกัน 3 แบบ ไม่ได้มีอิทธิพลท�าให้ผู้เรียนรู้สึก

ว่าแบบใดแบบหนึ่งออกเสียงยากเป็นพิเศษ จาก

การสอบถามผู้เรียน ความเคยชินในการออกเสียง

แบบภาษาแม่ เป็นปัจจัยส�าคัญท่ีท�าให้ผู้เรียนรู้สึก

ว่าค�าเหล่านี้ออกเสียงยาก

 4.3 วิเคร�ะห์และอภิปร�ยผล

  4.3.1 แชโดอิ้งในการแก้ไขการ

ออกเสียงสูงต�่าของค�ายืมภาษาญี่ปุ่นในภาษาไทย

 จากการทดลองเพื่อศึกษาประสิทธิภาพ 

ของแชโดอิ้งในการแก้ไขปัญหาการออกเสียงสูงต�่า 

ของค�ายมืภาษาญีปุ่น่ในภาษาไทยผดิเพีย้นเนือ่งจาก 

อิทธิพลของภาษาแม่ โดยการเปรียบเทียบข้อมูล 

เสียงก่อนฝึกแชโดอิ้งและหลังฝึก โดยรวมพบว่า 

หลังฝึกผู้เรียนสามารถออกเสียงสูงต�่าได้ดีกว่าก่อน

การฝึก 

 จากการประเมินเสียงสูงต�่าของผู้เรียนโดย

ใช้โปรแกรมวิเคราะห์คลื่นเสียง PRAAT ก็ให้ผล

ท่ีสอดคล้องกัน ยกตัวอย่างดังภาพท่ี 4, 5 และ 6 

แสดงผลการออกเสียงค�าว่า sumoo (รูปแบบเสียง

เรียบ) ของผู้เรียนที่พัฒนาขึ้นหลังการฝึก สังเกต
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ได้จากเส้นสีฟ้าที่แสดงการออกเสียงสูงต�่า ที่มีการ

เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นใกล้เคียงกับเสียง

ต้นฉบับหลังฝึกแชโดอิ้ง 3 ครั้ง

 กระน้ันก็ตาม ประสิทธิผลของการฝึก 

แชโดอิ้งจะยังคงมีอยู่ถึงแม้จะขาดการฝึกต่อเนื่อง 2 

สัปดาห์ ทั้งน้ีประสิทธิภาพของแชโดอิ้งอาจลดลง 

อย่างเหน็ได้ชดัส�าหรบัผูเ้รยีนบางคน กล่าวได้ว่าหาก 

ขาดการฝึกอย่างต่อเนื่องมากกว่า 2 สัปดาห์ขึ้น

ไป ผู้เรียนก็มีโอกาสกลับไปออกเสียงค�ายืมภาษา

ญ่ีปุ่นผิดเพ้ียนโดยมีอิทธิพลแบบภาษาแม่เช่นเดิม 

และออกเสียงผิดเพี้ยนจากรูปแบบเสียงสูงต�่าภาษา

ญี่ปุ ่นที่ถูกต้อง โดยออกเสียงจากการเดารูปแบบ

เสียงสูงต�่าข้ึนเอง กล่าวคือเป็นการออกเสียงท่ีเรียก

ว่า “รูปแบบเสียงสูงต�่าท่ีไม่ปรากฏในค�าศัพท์ภาษา

โตเกียว” (Siriphon Phaiboon, 2006) ซึ่งได้แก่ 

แบบ default หมายถึงการออกเสียงทุกพยางค์

ของค�าศัพท์ในระดับเสียงท่ีเท่ากันหมด เช่น ninja 

(●○○รูปแบบหัวสูง) ออกเสียงในระดับ

เสียงวรรณยุกต์สามัญเท่ากันหมด หรือลงเสียงต�่า

ที่พยางค์สุดท้าย เช่น dorayaki (○●●● 

ภ�พที่ 4 ก�รออกเสียงสูงตำ่�ของต้นฉบับ ภ�พที่ 5 ก�รออกเสียงสูงตำ่�ก่อนฝึก

แชโดอิ้งของผู้เรียน T5

ภ�พที่ 6 แสดงก�รออกเสียงสูงตำ่�หลังฝึกแชโดอิ้ง 3 ครั้งของผู้เรียน T5
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รูปแบบเสียงเรียบ) โดยลงเสียงวรรณยุกต์เอกที่

พยางค์ท้าย ส่วนอีกแบบหนึ่งคือ แบบนอกเหนือ

จาก default หมายถึงการออกเสียงระดับเดียวกัน

หมดโดยขึ้นเสียงสูงเฉพาะพยางค์สุดท้าย หรือ การ

ออกเสียงสูงต�่าสลับกันไปมา เช่น ออกเสียงค�าว่า 

shooyu (○●● รูปแบบเสียงเรียบ) โดยออก

เสียงวรรณยุกต์ตรีเฉพาะพยางค์สุดท้าย หรือ ออก

เสียงค�าว่า sukiyaki (○●●● รูปแบบเสียง

เรียบ) โดยออกเสียงสูง-ต�่า-สูง-ต�่า สลับกัน เป็นต้น

  4.3.2 เสียงสูงต�่าในค�ายืมภาษา 

ญีปุ่่นทีย่ากต่อการแก้ไขส�าหรบัผูเ้รยีนชาวไทยชัน้ต้น

 จากผลการทดลอง ผู ้วิจัยจะใช้ผลการ

บันทึกเสียงครั้งสุดท้าย ซึ่งจะเป็นผลจากการฝึกที่

เป็นไปตามจริงมากที่สุดในการวิเคราะห์เสียงสูงต�่า

ในค�ายมืภาษาญีปุ่น่ทีย่ากส�าหรบัผูเ้รยีนชาวไทยช้ันต้น 

ผลท่ีได้พบว่า ค�าที่มีเสียงสูงต�่าที่แม้จะฝึกแชโดอิ้ง

แล้วก็ยังพัฒนาได้ยาก คือ ค�าว่า gyooza และ 

yakuza ซ่ึงหลังจากฝึกแชโดอิ้ง มีผู้ท่ีสามารถออก

เสียงทั้งสองค�านี้ได้ถูกต้องเพียง 1 คน นอกจากนั้น 

ยังมีค�าว่า shooyu ที่มีผู้เรียนออกเสียงถูกต้องเพียง 

2 คน เมื่อเทียบกับผลหลังการฝึก 3 ครั้งมีผู้ออก

เสียงถูกต้องถึง 6 คน ดังแสดงในภาพที่ 7

 ค�าว่า gyooza (○●●) ซ่ึงเป็นการ

ออกเสียงแบบเรียบ ผู้เรียนมักจะออกเสียงผิดเพ้ียน

แบ่งเป็น 3 แบบ 1) ออกเสียง 2 โมระแรกเป็นเสียง

วรรณยุกต์ตรี (เก๊ียว---) แต่ออกเสียงโมระสุดท้าย

เป็นแบบเรียบในภาษาญี่ปุ่น 2) ออกเสียงโมระแรก

ได้ถูกต้อง แต่กลับออกเสียงโมระสุดท้ายเป็นเสียง

วรรณยุกต์โท (---ซ่า) และ 3) ออกเสียงเป็นระดับ

เสียงสามัญในทุกโมระ ซึ่งแบบที่ 1) และ 2) เป็นไปได้

ว่าเกิดจากอิทธิพลของภาษาแม่ท่ีสลัดไม่พ้นซ่ึงอาจ 

สัมพันธ์กับระดับความคุ้นเคย (定着度) ต่อค�านั้นๆ 

ส่วนแบบที่ 3 อาจเกิดจากความสับสนและลังเล

ในรูปแบบเสียงสูงต�่าที่ถูกต้อง ท�าให้เกิดการออก

เสียงแบบ default (Siriphon Phaiboon, 2006) 

 ค�าว่า yakuza (●○○) ซ่ึงเป็นการ

ออกเสียงแบบหัวสูง ผู้เรียนมักออกเสียงโมระแรก

เป็นเสียงสามัญ แต่โมระสุดท้ายเป็นวรรณยุกต์โท 

(ยากูซ่า) ซึ่งอาจเกิดจากอิทธิพลของภาษาแม่ที่สลัด

ภ�พที่ 7 แสดงจำ�นวนผู้เรียนที่ออกเสียงถูกต้องในก�รฝึกแต่ละครั้งจำ�แนกต�มคำ�ยืม
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ไม่พ้นและอาจสัมพันธ์กับระดับความคุ้นเคยต่อค�า

นั้นๆ เช่นเดียวกัน

 ค�าว่า shooyu (○●●) ในภาษา

ญี่ปุ ่นเป็นแบบเสียงเรียบ ผู ้เรียนมักออกเสียงว่า  

“โชหยุ” ซึง่มเีสยีงวรรณยกุต์เอกต�า่ลงในโมระท้าย อาจ 

เกิดจากอิทธิพลภาษาแม่ซึ่งปรากฏในกลุ่มอักษรต�่า

เดี่ยว (ง ม ย ร ล ว) ที่จ�าเป็นต้องมี ห น�าเพื่อผัน 

เสียงวรรณยุกต์ให้ครบ สังเกตได้จากค�าภาษาญี่ปุ่น 

อื่นๆ เช่น manga มักออกเสียงเป็น มังหงะ เป็นต้น 

นอกจากนี้ เสียงสั้น เสียงยาว ของภาษาญี่ปุ่นก็อาจ

มีส่วนท�าให้ผิดเพี้ยน โดยเสียงสั้นมักออกเสียงลงต�่า 

ส่วนเสียงยาวมักออกเสียงกลายเป็นเสียงสูง

 จากภาพที่ 7 ค�าที่ผู ้ เ รียนออกเสียงได้

ถูกต้องก่อนการฝึกมีจ�านวน 2 ค�า ได้แก่ ค�าว่า 

shooyu (5 คน) และ wasabi (3 คน) ซึ่งจากการ

สอบถามผู้เรียน ทราบว่าไม่มีผู้ใดมีความรู้เรื่องเสียง

สูงต�่าภาษาญี่ปุ่นมาก่อน อาจเป็นการออกเสียงโดย

ผู้เรียนที่ตระหนักว่าไม่ควรออกเสียงแบบส�าเนียง

ไทย แต่กลับถูกต้องโดยบังเอิญ และหลังจากการฝึก 

พบว่ามีผู้เรียนออกเสียงค�าข้างต้นได้ถูกต้องมากขึ้น 

ส่วนค�าว่า nattoo, teppanyaki และ kendoo นั้น 

พบว่าหลังการฝึก ผู้เรียนสามารถออกเสียงสูงต�่าได้

ดีขึ้น เพียงแต่ความเห็นของผู้เรียนคิดว่าค�าเหล่านั้น

เป็นค�ายืมที่ออกเสียงสูงต�่าได้ยาก

  4.3.3 กลยุทธ์ในการเรียนรู้เสียง

สูงต�่าในค�ายืมภาษาญี่ปุ่นของผู้เรียน

 กลยุทธ์ในการเรียนรู้เสียงสูงต�่าของผู้เรียน

เป็นประเด็นหนึ่งที่ช่วยในการพัฒนาการออกเสียง 

จากการสอบถามพบว่าผู้เรียนจะใช้วิธีเขียนค�าอ่าน

เป็นภาษาไทยให้ใกล้เคียงเสียงสูงต�่าในภาษาญี่ปุ่น

ของค�านั้นๆ มากที่สุด เช่น ค�าว่า gyooza =เกียวซะ 

kendoo =เข้นโด่ nattoo =หนัดโต้ เป็นต้น กล่าว

ได้ว่าเป็นการน�ากลยุทธ์การทดแทนเข้ามาใช้ใน

การเรียนรู้ ส่วนค�าที่ไม่สามารถเขียนค�าอ่านให้ใกล้

เคียงได้ เช่น ค�ารูปแบบเสียงเรียบอื่นๆ (dorayaki, 

karaoke) ผู้เรียนจะใช้วิธีขีดเส้นแสดงเสียงสูงต�่าไว้

เหนือค�าศัพท์น้ันๆ วิธีนี้อาจช่วยผู้เรียนได้บ้าง แต่

ก็อาจเป็นสาเหตุหน่ึงที่ท�าให้เกิดปัญหาการออก

เสียงภาษาญ่ีปุ่นที่ไม่ค่อยเป็นธรรมชาติได้เช่นกัน 

โดยเฉพาะการออกเสียงพยัญชนะที่ผิดเพี้ยน แต่

เนื่องจากการทดลองครั้งนี้จ�ากัดขอบเขตเฉพาะการ

ศึกษาเสียงสูงต�่าเท่านั้น จึงไม่น�ามาวิเคราะห์

  4.3.4 ความต่อเนื่องในการฝึกแช

โดอิ้งที่เหมาะสมส�าหรับผู้เรียนชั้นต้น

 แม้การทดลองในครั้งนี้จะใช้เวลาการ

ฝึกแชโดอิ้งเพียงคร้ังละ 15 นาที ก่อนเข้าสู่บท

เรียนปกติ และฝึกเพียง 1 ครั้ง ต่อสัปดาห์ แต่ก็

ยังสามารถสังเกตเห็นถึงพัฒนาการในการออก

เสียงสูงต�่าของผู้เรียน นับได้ว่า การฝึกแชโดอิ้งมี

ประสิทธิภาพในระดับหน่ึง โดยเฉพาะเมื่อฝึกไป

แล้ว 3 ครั้ง ดังแสดงในภาพที่ 7 สามารถกล่าวได้

ว่า การฝึกแชโดอิ้งโดยใช้เวลาสั้นๆ ต่อการฝึกครั้ง

หนึ่งๆ และฝึกเพียงจ�านวน 1 ครั้งต่อสัปดาห์ ก็

สามารถช่วยให้ผู้เรียนชาวไทยออกเสียงสูงต�่าในค�า

ยืมภาษาญี่ปุ่นให้ถูกต้องมากขึ้นได้ แต่เมื่อลองหยุด

ภ�พที่ 8 ก�รขีดเส้นแสดงเสียงสูงตำ่�ของผู้เรียน



ธนพร  ศรีวุฒิพงศ์

jsn Journal Special Edition 201714

ต�ร�งที่ 4 เปรียบเทียบผลก�รฝึกแชโดอิ้งทั้ง 3 ครั้งของ T2, T5 และ T6

 
 

ผู้ทดลอง

ก่อนฝึกแชโดอิ้ง หลังฝึกแชโดอิ้ง 3 ครั้ง หลังฝึกแชโดอิ้ง 6 ครั้ง 
(เว้นระยะ 2 สัปด�ห์)

อัตร�ของก�รพัฒน�
ขึ้นเปรียบเทียบผลหลัง
ฝึก 3 ครั้ง และหลังเว้น

ระยะ 2 สัปด�ห์
อัตราการ

ออกเสียงถูก
อัตราการ

ออกเสียงถูก
อัตราการ

ออกเสียงถูก

T2 11.76% 11.76% 35.29% 23.53%

T5 5.88% 70.58% 82.35% 11.77%

T6 5.88% 52.94% 0% 0%

การฝึกเป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ พบว่า การออก

เสียงของผู้เรียนยังไม่คงที่ ซึ่งสามารถแบ่งผู้เรียน

ตามผลการออกเสียงสูงต�่าโดยรวมได้ดังนี้ 

 (1) ผู ้เรียนที่ผลหลังฝึก 3 คร้ังถูกต้อง

มากกว่า 50% แต่กลับน้อยกว่า 50% หลังเว้นระยะ 

2 สัปดาห์ (T4, T6, T7) 

 (2) ผู ้เรียนที่ผลหลังฝึก 3 คร้ังถูกต้อง

มากกว่า 50% และพัฒนาดีขึ้นอีกหลังเว้นระยะ 2 

สัปดาห์ (T3, T5)

 (3) ผู้เรียนที่ผลหลังฝึก 3 ครั้งถูกต้องน้อย

กว่า 50% เมื่อเว้นระยะ 2 สัปดาห์ก็คงยังน้อยกว่า 

50% (T1, T2) แต่ เป ็นกลุ ่มผู ้ เรียนที่มีอัตราการ

พัฒนาขึ้นมากที่สุด

 จากตารางที่ 4 เมื่อเปรียบเทียบ T5 และ 

T6 พบว่า ก่อนฝึกแชโดอิ้ง T5 และ T6 มีอัตรา

การออกเสียงถูกเท่ากัน คือ 5.88% เม่ือผ่านการ

ฝึกแชโดอิ้ง 3 ครั้ง ทั้งสองก็มีการพัฒนามากขึ้น

โดยมีอัตราการออกเสียงถูกมากกว่า 50% แต่เมื่อ

เว้นระยะหลังการฝึกไป 2 สัปดาห์ T5 มีการพัฒนา

มากขึ้นอีก โดยออกเสียงถูกต้อง 82.35% ในขณะ

ที่ T6 ออกเสียงไม่ถูกต้องและแย่ลงกว่าก่อนการ

ฝึก ปัจจัยที่ส่งผลต่อพัฒนาการนี้อาจมาจากวัย

ของผู้เรียนท่ีแตกต่างกัน กล่าวคือ T5 อยู่ในช่วง

อายุ 10-19 ปี ซึ่งเป็นช่วงวัยรุ่น ส่วน T6 อยู่ในช่วง

อายุ 30-39 ปี ซึ่งเป็นช่วงวัยกลางคน ทั้งสองช่วงวัย

ย่อมมีภาระหน้าที่ในชีวิตที่แตกต่างกัน อาจกล่าวได้

ว่าช่วงอายุก็เป็นปัจจัยท่ีส�าคัญท่ีท�าให้มีผลต่อการ

เรียนรู้การออกเสียงในระดับหนึ่ง 

 นอกจากนี้ จากการสัมภาษณ์ผู้เรียนราย 

บุคคล T5 เป็นผู ้ ท่ีชื่นชอบภาษาญี่ปุ ่น และฝึก

ทบทวนภาษาญี่ปุ่นท่ีบ้านเสมอ (มีกลยุทธ์เชิงพุทธิ

ปัญญา) มีทัศนคติเชิงบวกต่อการฝึกแชโดอ้ิง รู้สึก

ว่าแปลกใหม่ น่าสนใจ จึงเกิดแรงจูงใจในการฝึก

ออกเสียง และยังฝึกสังเกตด้วยตัวเองอย่างต่อเนื่อง 

(มีกลยุทธ์อภิปัญญาและการเฝ้าสังเกตตนเอง หรือ 

self-monitoring) ซึ่งสอดคล้องกับท่ี スィリポン
パイブーン (2009) กล่าวว่า การเฝ้าสังเกตตนเอง

เป็นกลยุทธ์ท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุดในการพัฒนา

ทักษะการออกเสียง ส่วนผู้เรียน T6 ไม่มีการน�า

กลยุทธ์การเรียนรู้เหล่านั้นมาใช้เลย และมองว่าการ

เรียนภาษาญี่ปุ่นเป็นเพียงการท�าตามนโยบายของ

บริษัท ไม่ใช่ความสมัครใจผู้เรียน ท�าให้ไม่มีแรง

จูงใจท่ีจะพัฒนาการออกเสียงซ่ึงส่งผลได้ชัดเจน

หลังเว้นระยะ 2 สัปดาห์
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 ส�าหรับผู ้เรียน T2 เป็นผู ้เรียนที่ผลหลัง

ฝึก 3 ครั้งถูกต้องน้อยกว่า 50% และคงยังน้อยกว่า 

50% เมื่อเว้นระยะ 2 สัปดาห์ แต่มีอัตราของการ

พัฒนาในทิศทางที่เพิ่มขึ้นมากที่สุดคือมีการพัฒนา

จาก 11.76% เป็น 35.29% เพิ่มขึ้น 23.53% ใน

ขณะที่ T5 มีการพัฒนาจาก 70.58% เป็น 82.35% 

เพิ่มขึ้น 11.77% พิจารณาจากปัจจัยด้านอายุ พบ

ว่า T2 เป็นผู้เรียนช่วงอายุ 40-49 ปี ซึ่งเป็นช่วงอายุ

ที่มากที่สุดในกลุ่มทดลอง ซึ่งอาจพ้นระยะที่ไวต่อ

การเรียนรู้ (critical period) ไปแล้ว อย่างไรก็ตาม 

จากการสัมภาษณ์พบว่า เป็นผู้เรียน 1 ใน 2 คนที่

รู้จักวิธีการฝึกแชโดอิ้งจากภาษาอังกฤษมาก่อนและ

ชื่นชอบการฝึกวิธีนี้ จึงกล่าวได้ว่า T2 เป็นผู้เรียนท่ี

มีแรงจูงใจในการฝึก ถึงจะสูงวัยและมีเวลาฝึกค่อน

ข้างน้อย แต่แรงจูงใจในการฝึกก็ท�าให้การออกเสียง

สูงต�่าค่อยๆ พัฒนาขึ้นได้ แม้จะไม่มีการพัฒนาอย่าง

ก้าวกระโดด

 จากการทดลองครั้งนี้ ยังไม่สามารถระบุ

ความต่อเน่ืองที่เหมาะสมในการฝึกแชโดอิ้งอย่าง

แน่ชัดได้ การฝึกแชโดอิ้งนั้นมีประสิทธิภาพจริง แต่

ประสิทธิผลอาจลดลงและแปรผันค่อนข้างมากใน

ผู้เรียนบางคน อันเนื่องมาจากปัจจัยด้านอายุ และ 

แรงจูงใจในการเรียนรู้ นอกจากนี้ ความเข้าใจที่

ถูกต้องเก่ียวกับหลักการออกเสียงและรูปแบบของ

การออกเสียงสูงต�่าก็มีความส�าคัญ ส่ิงที่ช่วยเสริม

ให้การฝึกแชโดอ้ิงมีประสิทธิภาพมากข้ึน คือ การ

ประยุกต์ใช้กลยุทธ์การเรียนรู้ภาษาที่เหมาะกับตน 

การฝึกฝนอย่างต่อเนื่องและเฝ้าสังเกตตนเอง ใน

กรณีที่มีข้อจ�ากัดด้านเวลาเรียน ผู้สอนควรกระตุ้นผู้

เรียนให้ตระหนักถึงประโยชน์ของแชโดอิ้งที่จะช่วย

พัฒนาทักษะในการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

ให้ค�าแนะน�าสื่อที่ใช้ฝึกและแนวทางการฝึกแชโดอิ้ง 

ด้วยตนเองอย่างสม�่าเสมอ 

5. สรุปผลก�รวิจัย
 จากการทดลองเพื่อศึกษาประสิทธิผลของ

แชโดอิ้งในการแก้ไขการออกเสียงสูงต�่าของค�ายืม

ภาษาญี่ปุ่นในภาษาไทยของผู้เรียนชาวไทยช้ันต้น 

(ไม่มีพื้นความรู้ภาษาญี่ปุ่น) ได้ผลสรุปดังนี้

 (1) การฝึกแชโดอิ้งสามารถพัฒนาการ

ออกเสียงสูงต�่าของค�ายืมภาษาญี่ปุ ่นในผู ้ เรียน

ชั้นต้นได้อย่างมีประสิทธิภาพในระดับหนึ่ง ซึ่ง

สอดคล้องกับงานวิจัยที่ผ่านมา โดยอัตราความถูก

ต้องในการออกเสียงสูงต�่าจะดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

หลังผ่านการฝึกไป 3 ครั้งเมื่อเทียบกับก่อนการฝึก 

(t=-4.65, P<0.05, Sig.=0.003) 

 (2) ประสิทธิผลของการฝึกแชโดอิ้งจะ

แปรผันเมื่อขาดการฝึกอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา

นาน 2 สัปดาห์ โดยมีทั้งผู้เรียนที่ออกเสียงสูงต�่า

ได้ดีข้ึนและแย่ลงปะปนกันไป (t=0.45, P>0.05, 

Sig.=0.665) กล่าวได้ว ่าการฝึกแชโดอิ้งจะได้

ประสิทธิภาพสูงสุดควรเป็นการฝึกต่อเนื่อง และ

สิ่งท่ีเสริมประสิทธิภาพของแชโดอิ้งในการฝึกออก

เสียงสูงต�่าของผู้เรียนท่ีไม่มีพ้ืนความรู้ภาษาญ่ีปุ่นมา

ก่อน คือ แรงจูงใจ การใช้กลยุทธ์ในการเรียนภาษา 

และการเฝ้าสังเกตตนเอง 

 (3) ค�ายืมภาษาญี่ปุ่นที่มีรูปแบบเสียงสูงต�่า 

ซึ่งแม้จะฝึกแล้วก็ยังพัฒนาได้ยาก ได้แก่ เกี๊ยวซ่า 

「ぎょうざ○●● (เสยีงเรยีบ) 」ยากซู่า 「やくざ 
●○○ (หัวสูง) 」และ โชยุ「しょうゆ○●● 
(เสียงเรียบ) 」คาดว่ามีสาเหตุมาจากการได้รับ

อิทธิพลเสียงวรรณยุกต์ของภาษาแม่ ท�าให้แม้จะฝึก

แชโดอิ้งก็แก้ไขได้ยากหรือไม่มีการพัฒนาต่อไปได้ 

(fossilization) อีกสาเหตุหนึ่งมาจากความสับสน

และลังเลในรูปแบบเสียงสูงต�่าที่ถูกต้อง ผู ้เรียน

ตระหนักดีว่าไม่ควรออกเสียงแบบภาษาแม่ แต่ก็ยัง

ไม่สามารถออกเสียงให้ถูกต้องได้ 
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 (4) ค�ายืมที่ผู ้เรียนรู ้สึกว่าออกเสียงยาก 

คือค�าว่า นัตโต 「なっとう○●●○ (กลางสูง) 」 
เทปป ังยากิ「てっぱんやき○●●●●● 

(เสียงเรียบ) 」และ เคนโด 「けんどう●○○○
(หัวสูง) 」 อย่างไรก็ตาม ค�าที่ออกเสียงยากมีรูป

แบบเสียงสูงต�่าท่ีแตกต่างกัน จึงไม่อาจกล่าวได้ว่า

แบบใดแบบหน่ึงออกเสียงยากเป็นพิเศษ แต่อาจ

กล่าวได้ว่าการออกเสียงแบบวรรณยุกต์ในภาษา

ไทยเป็นการแทรกแซงเชิงลบและเป็นปัจจัยส�าคัญที่

ท�าให้ผู้เรียนรู้สึกว่าการออกเสียงสูงต�่าเป็นเรื่องยาก

6. อุปสรรคและข้อเสนอแนะ
 (1) การศึกษาน้ีมีข ้อจ�า กัดด ้านกลุ ่ม

ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา เนื่องจากต้องเป็นผู้เรียน

ที่เพิ่งเริ่มเรียนภาษาญี่ปุ่น จึงได้เลือกกลุ่มผู้ที่ท�างาน

ซึ่งจ�านวนไม่มาก การมีภาระการงานก็อาจส่งผลต่อ

ประสิทธิภาพในการฝึกฝนแชโดอิ้งได้ การคัดเลือก

ตัวอย่างเพื่อศึกษาจึงเป็นประเด็นท่ีส�าคัญต่อผลการ

ศึกษา

 (2) เนื่องจากผู ้เรียนมีพื้นความรู ้ภาษา

ญี่ปุ่นน้อยมาก ท�าให้มีคนที่รู้สึกว่าสื่อที่ใช้ค่อนข้าง

ยาก ฉะนั้น การออกแบบหรือการคัดเลือกสื่อหรือ

แบบเรียนท่ีน�ามาใช้ในการฝึกแชโดอ้ิงควรค�านึงถึง

ความเหมาะสมกับผู้เรียน ไม่ยากและไม่ง่ายจนเกิน

ไป

 (3) การศึกษานี้สามารถหาผู้ประเมินชาว

ญี่ปุ่นเพื่อประเมินการออกเสียงสูงต�่าของผู้เรียนได้

เพียง 1 คน ท�าให้มีความเสี่ยงที่ผลประเมินจะไม่

แม่นย�าหรือขาดความน่าเช่ือถือได้ หากมีผู้ประเมิน 

3-5 คนจะท�าให้ความน่าเชื่อถือของผลการทดลอง

เพิ่มสูงขึ้น
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