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86   วารสารสมาคม ครู ภาษาฝร่ังเศส แหง ประเทศ ไทย ในพระราชู ปถัมภฯ ฉบับท่ี ๑๓๕ ปท่ี ๔๑ เลม ๑ (ม.ค.–มิ.ย. ๒๕๖๑)

 วัตถุประสงคของการศึกษาคร้ังนี้ คือ การวิเคราะหการออกเสียงแปรในภาษาฝรั่งเศสของนักเรียนไทย 
โดยศกึษาขอมลูจากกลุมตวัอยาง นักเรยีนระดับชัน้มัธยมศกึษาปที ่๖ ของโรงเรยีนศนูยพัฒนาการเรยีนการสอน
ภาษาฝรั่งเศส กรุงเทพมหานคร เขต ๑ และ เขต ๒ จํานวน ๖ โรงเรียน โรงเรียนละ ๒๐ คน เพื่อศึกษาการ
ออกเสียงถูกและผิดของการแปรเสียงตามบริบทในภาษาฝรั่งเศสมาตรฐาน ไดแก การกลมกลืนเสียง การแผก
แยกเสียง การสลับเสียง การเพิ่มเสียง และการลบเสียง ผลการศึกษาในภาพรวม พบวา มีการแปรเสียงตาม
บรบิทในภาษาฝร่ังเศสของนักเรียนกลุมตวัอยางนอยมาก นกัเรยีนสามารถออกเสยีงแปรในภาษาฝรัง่เศสถกูตอง
ตามกฎการแปรเสียงในทั้งหมด ๖ โรงเรียนรวมกัน คิดเปนรอยละ ๒๑.๕๙ ผลการวิเคราะหคาเฉลี่ยของเสียง
ทีอ่อกผดิพบวา การออกเสยีงผดิทกุรปูแบบรวมกนั คิดเปนรอยละ ๗๘.๔๑ จากแบบทดสอบทัง้หมด ในจํานวน
ที่ผิดพบวา การออกเสียงตามตัวเขียนเปนแบบการออกเสียงผิดมากที่สุด โดยการออกเสียงตามตัวเขียน มีคา
รอยละ ๕๕.๖๗ จากแบบที่ออกผิดทั้งหมด

คําสําคัญ: เสียงแปร การออกเสียง สัทศาสตร สัทวิทยา การสอนภาษาฝรั่งเศส ภาษาฝรั่งเศส

โดยศกึษาขอมลูจากกลุมตวัอยาง นักเรยีนระดับชัน้มัธยมศกึษาปที ่๖ ของโรงเรยีนศนูยพัฒนาการเรยีนการสอน
 วัตถุประสงคของการศึกษาคร้ังนี้ คือ การวิเคราะหการออกเสียงแปรในภาษาฝรั่งเศสของนักเรียนไทย 
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เสียงแปรในภาษาฝรั่งเศสของนักเรียนไทย 

อัคร ธนะศิรังกูล*
อภิลักษณ ธรรมทวีธิกุล**

บทนํา

บทคัดย‹อ

 ภาษาเปนสิง่หนึง่ทีมี่การแปร ภาษาอาจแปรหรอื
ตางกันตามกาลเวลา การแปรของภาษาตามกาลเวลาน้ี
เราเรยีกวา การเปลีย่นแปลงของภาษา (ปราณ ีและคณะ, 
๒๕๔๐: ๑๕–๑๖) นอกจากจะเห็นการแปรของเสียง
ตามกาลเวลาแลว ยงัมกีารแปรของเสยีงจากปจจยัอืน่ ๆ 
หรอืจากบริบท กลาวคือ ไมไดพิจารณาดูทัง้ภาษาแบบ
ภาพรวม ๆ หากแตพิจารณาลักษณะ หรือรูปสําคัญ
ในภาษานัน้ ๆ  อยางเฉพาะเจาะจง การแปรน้ันอาจเกิด
ข้ึนในภาษาดานใดดานหนึ่ง สิ่งสําคัญสําหรับการ
แปรรปูแบบน้ีคอื จะตองไมทาํใหความหมายเปลีย่นไป
ถาทําใหเปลี่ยนจะไมนับเปนการแปร แตจะถือวา
เปนการเปลี่ยนไปเปนอีกรูปหนึ่ง

*นักศึกษาระดับมหาบัณฑิตศึกษาสาขาภาษาศาสตรประยุกต คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บทความนี้เปนสวนหนึ่งของ
วิทยานิพนธเรื่องเสียงแปรในภาษาฝรั่งเศสของนักเรียนไทย
**รองศาสตราจารย ดร. ภาควิชาภาษาศาสตร สาขาภาษาศาสตรประยุกต คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

 ในภาษาฝรั่งเศสมาตรฐานก็มีลักษณะการแปร
เสียงตามบริบทเชนกัน ไดแก การกลมกลืนเสียง 
(assimilation) การแผกแยกเสยีง (dissimilation) 
การเพิ่มเสียง (insertion) การลดเสียง (deletion) 
และการสลบัเสยีง (metathesis) เปนตน ในการเรยีน
การสอนภาษาฝรัง่เศสในโรงเรยีนมธัยมในประเทศไทย 
เปนการสอนแบบขนบนิยม (traditional method) 
ปจจุบนัแมวาจะเริม่มกีารเปล่ียนแปลงมาใชวธิกีารสอน
ภาษาฝรั่งเศสแบบโสตทัศนศึกษา (audio-visual 
method) แตก็ยังประสมประสานกับการสอนแบบ
ขนบนิยมอยู (สิทธา, ๒๕๒๑ : ๑๙) การสอนแบบ
เนนไวยากรณมีขอดีคือเสียคาใชจายในการสอนไมสูง 
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และนกัเรยีนไดรบัความรูอยางกวางขวางในดานคาํศพัท

และกฎเกณฑตาง ๆ ทางไวยากรณของภาษาฝรั่งเศส 

แตนักเรียนขาดการเนนทักษะดานการฟง–พูด ในป

พทุธศกัราช ๒๕๕๑ คณะกรรมการการศกึษาขึน้พืน้ฐาน

ไดตระหนักถึงความสําคัญ และความจําเปนในการ

พัฒนาผูเรียนใหมีความรูและทักษะการใชภาษาตาง

ประเทศ เพือ่เพิม่ขดีความสามารถของนกัเรยีนไทยใน

เวทีนานาชาติและการเปนประชากรที่มีศักยภาพใน

ประชาคมอาเซียน (AEC) การจัดการเรียนการสอน

ภาษาฝรั่งเศสในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะ

กรรมการการศกึษาขัน้พ้ืนฐานจึงไดมีการปรบัการเรยีน

การสอนภาษาฝรัง่เศส เพือ่ยกระดบัคณุภาพการเรยีน

การสอนใหเทียบเทามาตรฐานคุณภาพระดับมาตรฐาน

ยุโรป (Le Cadre Européen Commun De 
Référence Pour les Langues: CECRL) โดย

การนําวิธีการที่เปนมาตรฐานสากลมาใชประเมินผล

สัมฤทธิค์วามรูและทักษะทางภาษาฝร่ังเศสของผูเรยีน

ระดบัเบ้ืองตน คอื ประกาศนยีบตัร DELF (Diplôme 
d’Étude de Langue Française) ซ่ึงจาํเปนอยางยิง่
ที่ครูผูสอนภาษาฝร่ังเศสตองสรางความรูความเขาใจ

ในเนือ้หาหลกัสตูรใหมตลอดจนเทคนิคการสอนทกัษะ

สมัพนัธทางภาษา ซึง่นาํไปสูแนวทางการวดัและประเมนิ

ผลการเรียนรูอยางนอยในระดับ DELF B1 เพื่อนํา

ไปสู การสอนท่ีสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลาง 

สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแหงประเทศไทยจึงไดเปลี่ยน

หนังสือแบบเรียนเปน หนังสือเรียน Adosphère 1
เขยีนโดย Céline Himber อาจารยผูสอนภาษาฝรัง่เศส
สาํหรบัคนตางชาตจิาก Université de Paris III และ 
Marie – Laure Poletti ผูเชี่ยวชาญดานการสื่อสาร

จากสถาบันฝกอบรมครูนานาชาติ CIEP ชุดการสอน

นี้ใชทฤษฎีการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารระบบปฏิบัติ

การทางภาษาทีเ่รยีกวา Les démarches actionnelles 
ตามที่สภายุโรปกําหนด (จงกล สุภเวชย และคณะ. 

๒๕๕๖)

 แมวาคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะได
มนีโยบายในการพฒันาการเรยีนการสอนภาษาฝรัง่เศส
ใหไดมาตรฐาน CECRL และสมาคมครูภาษาฝรัง่เศส
แหงประเทศไทย ไดมกีารปรบัเปลีย่นสือ่การสอนตาม
นโยบายของกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามที่สภา
ยุโรปกําหนด แตจากประสบการณที่ผูวิจัยเคยศึกษา
และทํางานดานการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสใน
โรงเรียนมัธยม พบวานักเรียนภาษาฝรั่งเศสยังมีขอ
ผดิพลาดในเรือ่งการออกเสยีงแปร ผูวจิยัจงึสนใจทีจ่ะ
ศึกษาวิจัยในเรื่องการเรียนการสอนการออกเสียงแปร
ในภาษาฝรัง่เศสขึน้ เพ่ือไดมาซึง่ขอมลูรปูแบบการแปร
เสียงของนักเรียนไทยที่เปนประโยชนในการนําไป
ประยุกตใชในการพัฒนาการเรียนการสอนตอไป
วัตถุประสงค�ของการวิจัย
 ๑. เพื่อศึกษาสถานภาพของการออกเสียงแปร
ในภาษาฝรั่งเศสของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา
 ๒. เพื่อศึกษาสถานภาพการเรียนการสอนการ
ออกเสยีงแปรในภาษาฝรัง่เศสในโรงเรยีนมธัยมศกึษา
สมมติฐานของการวิจัย
 ๑. กลุมตัวอยางมีแนวโนม ออกเสียงตามรูป
เขียน โดยไมทราบกฎการแปรเสียงในภาษาฝรั่งเศส
 ๒. ภาษาไทยซึ่งเปนภาษาแม มีอิทธิพลตอการ
ออกเสียงภาษาฝรั่งเศสของนักเรียนไทย 
 ๓. ไมมีการเนนเรื่องการออกเสียงแปรใน
หลักสูตรการสอนภาษาตางประเทศในโรงเรียนระดับ
มัธยมศึกษา
ประโยชน�ที่คาดว‹าจะไดŒรับ
 ๑. ไดขอมลูสถานภาพการออกเสียงแปรในภาษา
ฝรั่งเศสของนักเรียนมัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร
 ๒. ไดขอมูลสถานภาพการเรียนการสอน เรื่อง
การออกเสียงแปรในภาษาฝรั่งเศสของโรงเรียนมัธยม
ศกึษาในกรุงเทพมหานคร
 ๓. ไดมาซึง่แนวทางเพือ่พฒันาการเรยีนการสอน 
การออกเสียงแปรในภาษาฝรัง่เศส ตลอดจนขอเสนอแนะ
สําหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา
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แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวขŒอง

ทฤษฎสีทัวิทยาเพิม่พนู (generative phonology)ทฤษฎสีทัวิทยาเพิม่พนู (ทฤษฎสีทัวิทยาเพิม่พนู (ทฤษฎสีทัวิทยาเพิม่พนู (
แนวคิดภาษาฝรั่งเศสมาตรฐานแนวคิดภาษาฝรั่งเศสมาตรฐานแนวคิดภาษาฝรั่งเศสมาตรฐานแนวคิดภาษาฝรั่งเศสมาตรฐาน

 พณิทพิย ทวยเจรญิ (๒๕๔๓: ๖๑) ไดอธบิายวา 
ทฤษฎีสัทวิทยาเพิ่มพูน (generative phonology) 
เกิดขึ้นในคริสตศักราช ๑๙๖๘ โดย Chomsky and 
Halle เปนสวนเสรมิขยายแนวคิดทางทฤษฎีไวยากรณ
ปริวรรตเพิ่มพูน (transformational generative 
grammar) กลาวคือในทฤษฎีไวยากรณปริวรรตมี
องคประกอบ ๓ สวน คือ องคประกอบทางโครงสราง
ของประโยค (syntactic component) องคประกอบ
ดานความหมาย (semantic component) และ
องค ประกอบทางด  านเสียง (phonological 
component) ทฤษฎีสัทวิทยาเพิ่มพูนตองการแสดง
แนวทางในลักษณะนามธรรมเพื่อชี้แนะการออกเสียง
กลุมคาํในภาษา และตองการแสดงความเปนนามธรรม
ของรูปแบบลึก (underlying form) โดยแสดงให
เหน็วาคาํทีม่รูีปแบบแปลง เชน divine และ divinity 
ถึงแมมีการออกเสียงไมเหมือนกันแตนาจะมีรูปแบบ
ลกึเหมือนกนั โดยมหีลกัการในการวเิคราะหทีเ่นนการ
เขยีนรูปแบบกฎตาง ๆ  และแสดงลาํดับของกฎ ในการ
เขียนกฎนั้นมีสวนประกอบสําคัญคือ 
 ๑. ใช ลักษณะเดนจําแนก (distinctive 
feature) จะเปนการแสดงคุณสมบัติทางเสียง ซึ่งจะ
ใชเกณฑทางสรีรสัทศาสตร หรือกลสัทศาสตรก็ได
แบงออกเปนลกัษณะเดนจาํแนกแสดงประเภทของเสยีง 
แสดงทีเ่กดิเสยีงและการใชลิน้ พรอมทัง้มีลกัษณะเดน
จําแนกแสดงสัทสัมพันธ (อภิลักษณ ธรรมทวีธิกุล, 
๒๕๔๗)
 ๒. ใชกฎระบบเสียง (phonological rule) 
กฎระบบเสียงตองแสดงลักษณะเดนจําแนก และตอง
ไมขัดกบัความเปนธรรมชาต ิ(naturalness) ของเสยีง
และมีลําดับการใชกฎ
 ๓. ใชกฎเพื่อแสดงการเชื่อมเสียงรูปแบบลึก 
(underlying form) หรือที่เรียกวา หนวยเสียง 

(phoneme) ทีม่ลีกัษณะแสดงความเปนนามธรรมและ
คงที ่กบัเสียงทีอ่อกจรงิ (phonetic representation)

 แพรวโพยม บณุยะผลกึ (๒๕๓๐: ๓๐) ไดอธบิาย
เสียงภาษาฝรั่งเศสมาตรฐาน โดยจําแนกไดดังนี้
 ๑. ในดานภูมิศาสตรหรือสังคม ระบบเสียง
ภาษาฝรัง่เศสมหีลายระบบขึน้อยูกับภมูภิาคหรอืแควน
ตาง ๆ  ของประเทศ รวมถงึการออกเสยีงภาษาฝรัง่เศส
ในปารสีเองกม็หีลายระบบ ทัง้นีข้ึน้อยูกบัปจจยัตาง ๆ  
ที่ไมใชปจจัยทางภาษาศาสตร เชน อายุ ชนชั้นทาง
สังคม ระดับการศึกษา ระดับของภาษา วัจนลีลา 
รวมถึงความเร็วในการพูดดวย 
 ๒. ในดานภาษาศาสตร ภาษามีลักษณะทาง
สังคมและเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ดังนั้นการออก
เสยีงภาษาฝรัง่เศสของคนฝรัง่เศส ไมวาจะเปนภาคใด
และชนชั้นใด ถือเปนปรากฏการณทางภาษาเทานั้น 
และการเปลี่ยนแปลงนี้เปนแนวทางใหคาดคะเนระบบ
เสียงของภาษาฝรั่งเศสในอนาคตได ไมวาจะเปนการ
ลดจาํนวนสระในตาํแหนงไมเนน หรอืการลดพยญัชนะ
จากกลุมพยัญชนะควบลง ก็ชวยใหเขาใจวิวัฒนาการ
ของภาษาฝรั่งเศสไดดีขึ้น เราไดทราบมาแลววาภาษา
ฝรั่งเศสในปจจุบัน คือผลผลิตของวิวัฒนาการของ
ภาษาละตินของชาวบาน (vulgar latin) ดังนั้นการ
ออกเสยีงภาษาฝรัง่เศสปจจบุนัทีแ่ตกตางกนัไปแลวแต
ภาคหรอืแตกลุมสงัคม หรอืบคุคลลวนแตเปนลกัษณะ
ที่นาศึกษาในเชิงภาษาวิวัฒน
 ทัง้นี ้แพรวโพยม บณุยะผลึก (๒๕๓๐: ๓๕–๗๕) 
กลาวถึงระบบเสียงสระในภาษาฝรั่งเศสไววา ระบบ
เสียงสระภาษาฝร่ังเศสม ี๑๕ หนวยเสยีง แบงเปนสระ
โอษฐ ๑๑ หนวยเสียง และสระนาสิก ๔ หนวยเสียง 
ดังนี้
 หนวยเสียงสระโอษฐ / i, e, ɛ, a, y, u, ø, 
œ, u, o, ɔ, ɑ /
 หนวยเสียงสระนาสิก / ɛ,̃ œ̃, ɔ,̃ ɑ̃/ 
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 แต แพรวโพยม ไมไดกลาวถึงหนวยเสียง /ə/ 
วาเปนอีก ๑ หนวยเสียงในภาษาฝร่ังเศส เนื่องจาก
ขณะนัน้ยงัไมมขีอสรุปทีช่ดัเจนวา เสยีง /ə/ เปนหนวย
เสยีงหนึง่หรอืไม เนือ่งจากปญหาทางดานสทัลกัษณะของ
เสยีง และทางดานสทัวทิยา ความเหน็ของนกัภาษาศาสตร
เกี่ยวกับสัทลักษณะ และสถานภาพของเสียง /ə/ 
วาเปนหนวยเสียงหรือไม มีอยูมากมายแตกตางกัน 
แตละทานมเีหตผุลสนับสนุนความเหน็ของตน แตพอที่
จะสรุปไดวา มีความเห็นแยกเปน ๒ กลุม คือ 
 กลุมที่ ๑ มีความเห็นวาเปนหนวยเสียง เพราะ
มีสัทลักษณะเฉพาะเปนของตนเอง ดานสัทลักษณะ 
เสยีง e muet มฐีานทีเ่กดิเปนสระหนาชนิดหอรมิฝปาก 
ซึ่งตางไปจากฐานท่ีเกิดของสระหนาหอริมฝปาก [ø] 
และ [œ] ดังนั้นดานสัทวิทยา ควรถือวา e muet 
เปนหนวยเสียง เพราะมีคูเทียบเสียงในตําแหนงลง
นํา้หนกัและไมลงนํา้หนักหลายคูทีแ่สดงใหเหน็วา e muet 
เปนหนวยเสยีงทาํใหความหมายของคําเปลีย่นแปลงไป 
และการไมปรากฏของหนวยเสยีง /ə/ ทาํใหความหมาย
แตกตางไปได
 กลุมท่ี ๒ มคีวามเหน็ตรงขามกับกลุมที ่๑ ดาน
สัทลักษณะ นกัภาษาศาสตรกลุมน้ีอาศัยการสาํรวจการ
ออกเสยีงของชาวฝรัง่เศส ซ่ึงแสดงใหเหน็วา โดยทัว่ไป
ชาวฝรั่งเศสสวนมากโดยเฉพาะชาวปารีสออกเสียง 
e muet ใกลเคยีงกบัเสยีงสระ [ø] ในพยางคเปด และ
ใกลเคียงกับเสียงสระ [œ] ในพยางคเปด

ของหนวยเสียงหนึ่งมีอิทธิพลตอหนวยเสียงอีกหนวย
เสียงหนึ่งซึ่งอยู ใกลเคียง ทําใหหนวยเสียงนั้นมี
สทัลกัษณะนัน้ ๆ  ไปดวย การกลมกลนืเสยีงนัน้เกดิเพราะ
ในคาํพดูทีต่อเนือ่งผกูพนักนัคลายหวงโซ อวยัวะในการ
เปลงเสียงจะเตรียมออกเสียงสัทลักษณะของหนวย
เสียงตอไปท้ัง ๆ ที่ยังเปลงเสียงหนวยเสียงที่นํามา
ขางหนายังไมทันจบดี หรือบางทีลักษณะของหนวย
เสยีงทีน่าํมาขางหนาทีเ่ปลงออกไปแลวยงัคงคางคาอยู
เพราะความเฉื่อยของอวัยวะที่ใชในการเปลงเสียงใน
ขณะที่เปลงเสียงหนวยเสียงที่ตามมาขางหลัง เชน 
หนวยเสียง /k/ ในภาษาฝรั่งเศสมีฐานเกิดไดถึง ๓ 
ตาํแหนง ทัง้นีข้ึน้อยูกบัสทัลกัษณะของหนวยเสยีงสระ
ที่ตามมาขางหลัง กลาวคือ /k/ เมื่อนําหนาสระ /i/ 
จะมีฐานที่เกิดที่เพดานแข็ง หรือเพดานแข็งสวนหลัง 
แตเมื่อ /k/ นําหนาสระเปด เชน /a ɑ ɑ̃/ จะเปลี่ยน
ฐานที่เกิดไปอยูที่เพดานออนสวนหนา และถา /k/ 
นาํหนาสระหลงั เชน /u/ ฐานทีเ่กดิจะอยูทีเ่พดานออน 
(แพรวโพยม บุณยะผลึก ๒๕๓๐ : ๑๙๘; สัญชัย 
สุลักษณานันท. ๒๕๔๒: ๑๓๕–๑๓๖)
 ๒. การแผกแยกเสียง (dissimilation) การ
ผลกัดนัเสยีงเปนปรากฏการณทางภาษาซึง่ตรงขามกบั
การกลมกลนืเสยีง การแผกแยกเสยีงเกดิขึน้ในคาํพดู
ที่อยูติดตอกันเปนกลุมนํ้าหนักเชนเดียวกับการกลม
กลืนเสียง และแบงออกเปน ๒ ชนิดเชนกัน คือ 
๑) การผลักดันเสียงที่อยูหางกัน การแผกแยกเสียง
ชนดินีเ้กิดขึน้ระหวางหนวยเสยีงทีม่สีทัลกัษณะเหมอืน
กัน แตไมไดอยูชิดกัน คือ มีหนวยเสียงอื่นคั่นอยู 
หนวยเสียงหนึ่งจะเปล่ียนสัทลักษณะบางลักษณะของ
ตนไป เพื่อเนนใหเห็นความแตกตางกับหนวยเสียงอีก
หนวยเสียงหนึ่ง ทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงการสับสนในการ
ออกเสยีงซึง่อาจเปนเพราะหนวยเสยีงเกดิขึน้ซํา้ ๆ  กนั 
เชน ถาลองออกเสียงประโยคตอไปนี้ประกอบดวย
หนวยเสียงเดียวกันในหลาย ๆ  ตําแหนง เราจะรูสกึวา
ออกเสียงไดลําบากโดยเฉพาะเมื่อพูดเร็ว ๆ และ 
๒) การแผกแยกเสียงชนดิชิดกนั คอื การผลักดนัเสียง

แนวคิดเสียงแปรในภาษาฝรั่งเศสแนวคิดเสียงแปรในภาษาฝรั่งเศสแนวคิดเสียงแปรในภาษาฝรั่งเศสแนวคิดเสียงแปรในภาษาฝรั่งเศส

 ในภาษาฝรั่งเศสการเปลี่ยนแปรเสียงมีปรากฏ
อยูในกลุมคําเทานั้น ไดแก ๑) การกลมกลืนเสียง 
(assimilation) ๒) การแผกแยกเสียง (dissimila-
tion) ๓) การสลับเสียง (metathesis) ๔) การเพิ่ม 
(insertion) และ ๕) การลดเสียง (deletion) ซ่ึงแยก
ออกเปนชนิดตาง ๆ กลาวไดโดยละเอียด ดังนี้
 ๑. การกลมกลืนเสียง (assimilation) คือ 
การทีส่ทัลกัษณะอยางใดอยางหนึง่หรอืหลาย ๆ  อยาง
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ชนดิทีห่นวยเสยีงอยูชดิกนั การแยกเสยีงเปนปรากฏการณ
ทางภาษาทีเ่กดิขึน้เพราะผูพดูเกรงวาจะเกดิการกลมกลนื
เสียง จึงพยายามตอตานโดยการเปลี่ยนสัทลักษณะ
บางอยางของหนวยเสยีงหนวยใดหนวยหน่ึงเสยีเพือ่ให
เกิดการคดักนัระหวางหนวยเสยีงทีอ่ยูชดิกนั และเพือ่
ไมใหถูกกลืนไดโดยหนวยเสียงที่มีอิทธิพลกวา ซึ่งจะ
ชวยใหผูฟงสามารถเขาใจไดเชนกัน 
 ๓. การสลับเสียง (metathesis) ในคําพูดที่
พูดติดตอกันอยางรวดเร็ว นอกจากจะเกิดการเปลี่ยน
สัทลักษณะของหนวยเสยีงบางหนวยแลว อาจเกดิการ
สลับเสียงข้ึนไดเพื่อทําใหโครงสรางของพยางคอยูใน
รปูแบบทีง่ายและเอือ้ตอการออกเสยีง ซ่ึงเกิดขึน้ได ๒ 
ลักษณะ คือ การสับหนวยเสียงที่อยูชิดกัน และการ
สับหนวยเสียงที่อยูหางกัน (อภิลักษณ ธรรมทวีธิกุล, 
๒๕๔๗)
 ๔. การสูญเสียง (deletion) ในการพูดภาษา
ฝรั่งเศสระดับภาษาปาก นอกจากจะมีการเปลี่ยนแปร
เสียงในลักษณะตาง ๆ ยังอาจเกิดการสูญหนวยเสียง
บางหนวยไดอกีดวย กลาวคือละเวนไมออกเสยีงหนวย
เสยีงบางหนวย หนวยเสยีงทีม่กัจะไมออกเสยีง ไดแก 
พยญัชนะเหลว / l, ʁ / นอกจากน้ีในตาํแหนงพยัญชนะ
ทาย พยัญชนะเหลวที่ควบกับพยัญชนะระเบิดซึ่ง
สูญเสยีความกอง เพราะถูกกลมกลืนเสียงอาจไมออก
เสียงเลย ไมวากลุมพยัญชนะนั้นจะอยูในตําแหนงที่มี
การลงนํ้าหนักหรือไมก็ตาม 
 ๕. การเพิ่มเสียง (insertion) ปรากฏการณ
ของการแทรกเสียงสระหลอลื่น [ ə ] ในกรณีที่
พยัญชนะหลายหนวยมาพบกันก็จัดวาเปนการแยก
เสียงชนิดหนึ่ง สาเหตุของการแทรกเสียงในกรณีน้ี
เปนเพราะมีหนวยเสียงพยัญชนะมากกวาสามหนวย
ติดตอกัน (กลุมพยัญชนะควบที่ใหญที่สุดในภาษา
ฝรัง่เศสคอืกลุมพยัญชนะสามหนวย) หรอืเพราะหนวย
เสียงพยัญชนะท่ีติดกันนั้นไมสามารถปรากฏควบกัน
ได ดังนั้นในการออกเสียงกลุมพยัญชนะจึงเกิดแทรก
เสียงเพื่อแยกพยางค ทําใหออกเสียงไดงายขึ้น 

 อยางไรกต็าม ทัง้หมดนีเ้ปนความพยายามของ
นักภาษาศาสตรที่จะอธิบายภาษาอยางมีระบบและมี
กฎเกณฑ เปนการพัฒนาขั้นตอนของการศึกษาภาษา
ใหเปนระบบและมกีฎเกณฑมากข้ึน ไมวาผูวจัิยจะนยิม
แนวการวิเคราะหหรือทฤษฎีของนักภาษาศาสตรกลุม
ใดก็ตาม สิ่งหนึ่งที่จะปฏิเสธไมไดคือทั้งหมดนี้เปน
ความรูทีเ่กดิจากการคดิคนของนกัวชิาการในชวงเวลา
ตาง ๆ  กัน เพื่อจุดประสงคเดียวกันคือวิธีการที่ดีที่สุด
ในการศึกษาภาษานั้นเอง

วิธีดําเนินงานวิจัย

กลุ‹มตัวอย‹างกลุ‹มตัวอย‹างกลุ‹มตัวอย‹างกลุ‹มตัวอย‹าง

การคัดเลือกขŒอมูลการคัดเลือกขŒอมูลการคัดเลือกขŒอมูลการคัดเลือกขŒอมูล

 ๑. ครู/ผูสอน เปนผูสอนหลักของนักเรียน 
ผูเขารวมการทดสอบในรายวชิาภาษาฝรัง่เศสของศนูย
พัฒนาการเรยีนการสอนภาษาฝรัง่เศสในกรงุเทพมหานคร 
เขต ๑ และ เขต ๒ จํานวนทั้งหมด ๔ ทาน 
 ๒. นักเรียน นักเรียนผูเขารวมการทดลองเปน
ผูพูดภาษาไทยมาตรฐานและกําลังเรียนภาษาฝรั่งเศส
เปนภาษาทีส่อง จากโรงเรยีนทีเ่ปนศนูยพัฒนาคณุภาพ
การเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสในกรุงเทพมหานคร 
เขต ๑ และ เขต ๒ ซึง่ศกึษาอยูในระดบัชัน้มธัยมศกึษา
ปที่ ๖ โรงเรียนละ ๒๐ คน จํานวน ๖ โรงเรียน 
รวมทั้งสิ้น ๑๒๐ คน 

 ผูวิจัยไดรวบรวม คํา วลี และประโยคที่มีการ
แปรเสียงตามบริบทโดยไมมีการเปล่ียนแปลงทาง
ความหมาย และอยูในหลกัสตูรมาตรฐานการเรยีนการ
สอนภาษาฝรั่งเศส โดยผูวิจัยไดเลือกใชคําที่มีใน
ภาษาจริง และปรากฏอยูในแบบเรียนที่ใชในการเรียน
การสอนภาษาฝรัง่เศส ในระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย 
โดยแบงเปน ๕ ประเภท คอื ประเภทที ่๑ การกลมกลืน
เสียง (assimilation) ประกอบดวย การกลมกลืน
เสียงพยัญชนะ และการกลมกลืนสระ ประเภทที่ ๒ 
การแผกแยกเสียง (dissimilation) ประเภทที่ ๓ 
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การสลบัเสยีง (metathesis) ประเภทที ่๔ การเพิม่เสยีง 
(vowel insertion) และประเภทที่ ๕ การลบเสียง 
(deletion) 

มัธยมศึกษา เพื่อจะไดคําตอบที่แตกตางและมีความ
คมชัดกวาคําตอบที่ไดจากแบบสอบถามเพื่อรวบรวม
ขอมลูดานคณุภาพสาํหรบังานวจิยั แบงออกเปน ๔ สวน
ดังนี้
  สวนที่ ๑ ใชเพ่ือถามขอมูลทั่วไปของครู/
ผูสอน เชน สถานภาพของผูสอน ประวัติการศึกษา 
และระยะเวลาหรือประสบการณในการทํางาน 
  สวนที ่๒ ใชเพือ่ถามขอมลูเกีย่วกบัสถานภาพ
การเรยีนการสอนภาษาฝรัง่เศสในปจจบุนัของโรงเรยีน
ศูนยการเรียนรูภาษาฝรั่งเศส ระดับมัธยมศึกษา
  สวนที่ ๓ ใชสํารวจประสบการณทางภาษา
ฝรัง่เศสทีไ่มเปนทางการ ทีเ่กีย่วของกับทกัษะทางดาน
การฟงพดู เชน ถามเก่ียวกบัการดภูาพยนตรหรอืวิดโีอ
เสียงภาษาฝรั่งเศส การฟงขาว ฟงเพลง ตลอดจนการ
เขารวมกิจกรรมทางภาษาฝรั่งเศสตาง ๆ เชนการ
สนทนากับเพื่อนชาวฝรั่งเศส เปนตน
  สวนที่ ๔ สํารวจถึงผลการสอบวัดระดับ
ภาษาฝรั่งเศส (DELF) 
 ๔. โปรแกรมในการวเิคราะหขอมลู ผูวจิยัเลอืก
ใชโปรแกรม Praat เพ่ือวิเคราะหศึกษาลักษณะทาง
กายภาพของเสียง ไดแก ระดับเสียงสูงตํา่ ความเขมขน
ของเสียง ความยาวนานของเสียง ความกอง การ
กลมกลืนเสียงสระ และความเปนนาสิกของเสียง 
เนื่องจากลักษณะทางกายภาพของเสียงดังกลาว
ไมสามารถวิเคราะหไดดวยการฟง

เครื่องมือและอุปกรณ�ในการวิจัยเครื่องมือและอุปกรณ�ในการวิจัยเครื่องมือและอุปกรณ�ในการวิจัยเครื่องมือและอุปกรณ�ในการวิจัย

การวิเคราะห�ขŒอมูลการวิเคราะห�ขŒอมูลการวิเคราะห�ขŒอมูลการวิเคราะห�ขŒอมูล

 ๑. บตัรคาํทีใ่ชในการทดลองจรงิ มี ๒ ลกัษณะ 
คือ แบบประโยค และแบบคํา โดยแบบคํานักเรียนจะ
มีความระมัดระวังในการอาน และไมมีบริบทเขามา
เก่ียวของทําใหทราบถึงรูปลึก (underlying form) 
ของนักเรียน จึงจําเปนตองทดสอบการอานทั้งแบบคํา
และแบบประโยค เพือ่นํามาเปรยีบเทยีบกันวานักเรยีน
ทราบหรือไมวามีการแปรเสียงเกิดขึ้นเมื่อคําคํานั้น
อยูในบริบทที่มีผลตอการออกเสียง
 ๒. แบบสอบถามนักเรยีน ใชเก็บรวบรวมขอมูล
เชิงคุณภาพ โดยเลือกนักเรียนที่เปนตัวแทนชั้นเรียน
โรงเรียนละ ๒๐ คน แบบสอบถามแบงออกเปน ๓ สวน
ดังนี้
  สวนที่ ๑ ใชสํารวจประสบการณทางภาษา
ฝรัง่เศสทีไ่มเปนทางการ ทีเ่กีย่วของกบัทกัษะทางดาน
การฟงพดู เชน ถามเก่ียวกับการดูภาพยนตรหรอืวิดีโอ
เสียงภาษาฝรั่งเศส การฟงขาว ฟงเพลง ตลอดจนการ
เขารวมกิจกรรมทางภาษาฝรั่งเศสตาง ๆ เปนตน
  สวนที่ ๒ ใชสํารวจประสบการณทางภาษา
ฝรั่งเศสที่เปนทางการ เชน สํารวจวา กลุมตัวอยาง
แตละคนเริ่มเรียนภาษาฝรั่งเศสตั้งแตเมื่อไหร ผลการ
เรียนวิชาภาษาฝรั่งเศสอยูในระดับใด เปนตน
  สวนที่ ๓ สํารวจถึงผลการเรียนวิชาภาษา
ฝรั่งเศส และผลการสอบวัดระดับภาษาฝรั่งเศส 
(DELF) เพือ่ทราบถงึระดับความสามารถของนักเรยีน
ที่เขาทดสอบ
 ๓. แบบสอบถามครู/ผูสอน ใชเก็บรวบรวม
ขอมลูเชงิคณุภาพ โดยเลอืกผูสอนทีเ่ปนผูสอนชาวไทย 
ที่เปนผูสอนหลักของนักเรียนผูบอกภาษา และได
ทําการสัมภาษณ โดยเลือกสัมภาษณประเด็นที่เกี่ยว
กบัสถานภาพการเรียนการสอนภาษาฝรัง่เศสในโรงเรยีน

 ๑. ทาํการวิเคราะหขอมลูการแปรเสยีงในภาษา
ฝรั่งเศสของนักเรียนและครู/ผูสอน โดยการฟงคําที่
ตองการทดสอบที่กลุมตัวอยางออกเสียงแปรแตละ
เสียง ซึ่งไดจากการอานถอยความที่ไดบันทึกไวใน
เครื่องบันทึกเสียง และทําการจดบันทึกรูปแปรของ
เสียงแตละรูปท่ีไดจากการฟงดังกลาวโดยไดถายถอด
เสียงจากไฟลเสียงที่ไดบันทึกจากนักเรียน โดยใช
สัทอักษรสากล (The International Phonetic 
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Alphabet: IPA) ซึง่แสดงรายละเอียดและขอผิดพลาด
เรือ่งการออกเสยีงแปรของนกัเรยีนผูใหขอมลูไดอยาง
ชัดเจนลงในแบบฟอรมบนัทกึขอมูลการออกเสยีงแปร 
 ๒. รวบรวมรูปแปรตาง ๆ ของเสียง และนับ
จํานวนครั้งและคํานวณคารอยละในการปรากฏของ
รูปแปรแตละรูปของแตละเสียงในคําภาษาฝรั่งเศส 
เพื่อดูจํานวนรูปแปรทั้งหมดที่ปรากฏในการทดลอง
เพื่อพิสูจนสมมติฐานที่ตั้งไว 

  ๑.๒ Il a glissé sur une plaque de 
verglas. การออกเสียงแปรประเภทการกลมกลืน
พยัญชนะอโฆษะของนักเรียนชายและนักเรียนหญิง 
พบวา กลุมตัวอยางเพศชายออกเสียงแปรพยัญชนะ
อโฆษะผิด เปน ๓ รูปแบบ คือ [ ʒ ] ออกเสียงตาม
ตัวเขียนและอานไมออก และเพศหญิงออกเสียงออก
เสียงผิด เปน ๕ รูปแบบ คือ [ ʒ, s ], Ø ออกเสียง
ตามตัวเขียนและอานไมออก โดยผูบอกภาษาทั้งเพศ
ชายและหญิง สามารถออกเสียงแปรตามบริบทตาม
เปาหมายได [ g ] ได
  ๑.๓ Arrêtez de crier comme ça – Je 
suis pas sourd. การออกเสยีงแปรประเภทการกลมกลนื
พยญัชนะโฆษะกลายเปนพยญัชนะอโฆษะ จาํแนกเพศ 
พบวา กลุมตัวอยางเพศชายออกเสียง [ t ] ผิดเปน 
ออกเสียงตามตวัเขยีน และกลุมตวัอยางเพศหญงิออก
เสียงผิดเปน ออกเสียงตามตัวเขียนและอานไมออก 
โดยกลุมตัวอยางทั้งเพศชายและหญิงไมสามารถออก
เสียงแปรประเภทการกลมกลืนพยัญชนะโฆษะได 
  ๑.๔ Les sauveteurs n'ont pu pénétrer 
au rez-de-chaussée. การออกเสียงแปรประเภท
การกลมกลืนพยัญชนะโฆษะกลายเปนพยัญชนะ
อโฆษะ จําแนกเพศ พบวา กลุมตัวอยางเพศชาย
และเพศหญิงออกเสียง [ f ] ผิดเปน ๔ รูปแบบ คือ 
[w,], Ø ออกเสียงตามตวัเขยีนและอานไมออกเหมอืนกนั 
โดยกลุมตวัอยางทัง้เพศชายและหญงิสามารถออกเสยีง
แปรประเภทการกลมกลืนพยญัชนะโฆษะตามเปาหมาย
ได 

  ๑.๕ Les chefs d’état se sont donnés 
une longue poignée de main. การออกเสียงแปร
ประเภทการกลมกลืนพยัญชนะนาสิก จําแนกเพศ 

พบวา กลุมตวัอยางเพศชายออกเสียงผดิเปน ๓ รปูแบบ 

ไดแก ออกเสียงผิดเปน [ ku ] อานตามตัวเขียน และ
อานไมออก กลุมตัวอยางเพศหญิงออกเสียงผิดเปน 

๔ รปูแบบ ไดแก ออกเสียงผิดเปน [ ʃ ], Ø ออกเสียง

ตามตัวเขียน และอานไมออก

ผลการวิจัยผลการวิจัยผลการวิจัยผลการวิจัย

 การวิจยัเสียงแปรในภาษาฝรัง่เศสของนกัเรยีน
ไทย ผูวจิยัทาํการสอบถามนกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษา
ปที ่๖ ของโรงเรียนศูนยพฒันาการเรยีนการสอนภาษา
ฝรั่งเศส กรุงเทพมหานคร เขต ๑ และ เขต ๒ จํานวน 
๖ โรงเรียน รวมทั้งสิ้น ๑๒๐ คน และครู/ผูสอน ซึ่ง
เปนผูสอนหลักของนักเรียนผูเขารวมการทดสอบใน
รายวชิาภาษาฝรัง่เศสของศูนยพฒันาการเรยีนการสอน
ภาษาฝรั่งเศสในกรุงเทพมหานคร เขต ๑ และ เขต ๒ 
จํานวนทั้งหมด ๔ ทาน ผลการวิจัยพบวา
 การออกเสยีงแปรในภาษาฝรัง่เศสของนักเรยีน
 ผูวิจัยแบงการออกเสียงแปรในภาษาฝรั่งเศส
เปน ๕ ประเภท ไดแก การกลมกลืนเสียง (assimi-
lation) การแผกแยกเสยีง (dissimilation) การสลบั
เสียง (metathesis) การเพิ่มเสียง (vowel inser-
tion) และการลบเสียง (deletion) ซึ่งผลการวิจัย
สามารถสรุปไดดังนี้
 ๑. การกลมกลืนเสียง
  ๑.๑ Le curésortit en voiture du 
presbytère. การออกเสยีงแปรประเภทการกลมกลนื
พยัญชนะอโฆษะของนักเรียนชายและนักเรียนหญิง 
พบวา กลุมตัวอยางเพศชายออกเสียงแปรพยัญชนะ
อโฆษะผิด เปน ๓ รูปแบบ คือ [ s ], Ø และอาน
ไมออก และ เพศหญิงออกเสียงออกเสียงผิด เปน ๕ 
รูปแบบ คือ [ b , d ], Ø ออกเสียงตามตัวเขียน
และอานไมออก โดยผูบอกภาษาทั้งเพศชายและหญิง
ไมสามารถออกเสียงแปรตามบริบท [ z ] ได
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  ๑.๖ C'est le moment de faire nos 
commandes de livres. การแปรเสียงประเภทการ
กลมกลืนพยัญชนะนาสิก จําแนกเพศ พบวา กลุม
ตัวอยางทั้งเพศชายและเพศหญิง ออกเสียงผิดเปน 
ออกเสียงตามตวัเขยีนเหมือนกัน โดยกลุมตวัอยางเพศ
หญิง สามารถออกเสียงแปรตามบริบทได จํานวน ๒ 
ครั้ง คิดเปนรอยละ ๑.๓๐
  ๑.๗ J’ai une bombe puissante. การ
ออกเสียงแปรประเภทการกลมกลืนพยัญชนะนาสิก 
จําแนกเพศ พบวา กลุมตัวอยางเพศชายออกเสียงผิด 
๔ รูปแบบ ไดแก [ be, bi ] ออกเสียงตามตัวเขียน 
และอานไมออก ในขณะที่กลุมตัวอยางเพศหญิงออก
เสียงผิด ๕ รูปแบบเชนกัน ไดแก [ be, bi, m̚ ] ออก
เสียงตามตัวเขียนและอานไมออก
  ๑.๘ Cet excès de vitesse sera puni 
d'une amende de huit cents euros. การออกเสยีง
แปรประเภทการกลมกลืนเสียงสระ จําแนกเพศ พบ
วา กลุมตัวอยางเพศชายออกเสียงผิด ๓ รูปแบบ คือ 
[ i ] ออกเสียงตามตัวเขียนและอานไมออก ในขณะที่
กลุมตัวอยางเพศหญิงออกเสียงผิด ๒ รูปแบบ คือ 
ออกเสียงตามตัวเขียนและอานไมออก
  ๑.๙ En novembre, le soleil se 
couche vers six heures. การออกเสยีงแปรประเภท
การกลมกลืนเสียงสระ จําแนกเพศ พบวา กลุม
ตัวอยางเพศชายออกเสียงผิดเปน ๓ รูปแบบ คือ 
[ u ] ออกเสียงตามตัวเขียนและอานไมออก ในขณะที่
กลุมตัวอยางเพศหญิงออกเสียงผิดเปน ๔ รูปแบบ 
คือ [ u, a ] ออกเสียงตามตัวเขียนและอานไมออก 
โดยกลุมตัวอยางทั้งเพศชายและเพศหญิงสามารถ
ออกเสียงแปรตามบริบทได
 ๒. การแผกแยกเสียง
  ๒.๑ Les serpents venimeux sont 
manipulés. การออกเสียงแปรประเภทการแผกแยก
เสียงพยัญชนะ จําแนกเพศ พบวา กลุมตัวอยางเพศ
ชายออกเสียงผิดเปน ๒ รูปแบบ คือ ออกเสียงตาม

ตัวเขียนและอานไมออก ในขณะที่กลุมตัวอยางเพศ
หญิงออกเสียงผิดเปน ๒ รูปแบบ คือ ออกเสียงตาม
ตวัเขียนและอานไมออกเชนเดยีวกนั โดยกลุมตวัอยาง
เพศหญิงสามารถออกเสียงแปรตามบริบทได จํานวน 
๒ ครั้ง คิดเปนรอยละ ๒.๐๔
  ๒.๒ Il fait beau, les enfants jouent 
dehors. การออกเสยีงแปรประเภทการแผกแยกเสยีง
สระ จําแนกเพศ พบวา กลุมตวัอยางเพศชายออกเสียง
ผิดเปน ๔ รูปแบบ คือ [ te, di ] ออกเสียงตามตัว
เขียนและอานไมออก ในขณะที่กลุมตัวอยางเพศหญิง
ออกเสียงผิดเปน ๔ รูปแบบ คือ [ te, di ] ออกเสียง
ตามตัวเขียนและอานไมออกเชนเดียวกัน โดยกลุม
ตัวอยางเพศชายและเพศหญิงสามารถออกเสียงแปร
ตามบรบิทได จํานวน ๒๔ ครัง้ เพศชาย ๙ ครัง้ รอยละ 
๑๖.๐๗ เพศหญิง ๑๕ ครั้ง รอยละ ๑๕.๓๑
 ๓. การสลับเสียง
  ๓.๑ Les rémunérations de la 
directrice étaient tellement excessives que les 
bénéfices de l’entreprise ont fondu. การออก
เสียงแปรประเภทการสลับเสียงพยัญชนะ จําแนกเพศ 
พบวา กลุมตัวอยางเพศชายออกเสียงผิดเปน ๔ 
รูปแบบ คือ [ mine, məne ] ออกเสียงตามตัวเขียน
และอานไมออก ในขณะที่กลุมตัวอยางเพศหญิงออก
เสียงผิดเปน ๒ รูปแบบ คือ ออกเสียงตามตัวเขียน
และอานไมออก โดยกลุมตัวอยางเพศชายและเพศ
หญิงสามารถออกเสียงแปรตามบริบทได จํานวน ๒๔ 
ครั้ง เพศชาย ๑๒ ครั้ง รอยละ ๒๑.๔๓ เพศหญิง 
๑๒ ครั้ง รอยละ ๑๒.๒๔
  ๓.๒ Cet individu, qui avait autrefois 
collaboré à des actions terroristes, était inter-
dit d’accès dans tous les aéroports d’Europe 
et d’Asie. การออกเสียงแปรประเภทการสลับเสียง
สระ จําแนกเพศ พบวา กลุมตวัอยางเพศชายออกเสียง
ผิดเปน ๓ รูปแบบ คือ [ əʀopɔʀ ] ออกเสียงตาม
ตัวเขียนและอานไมออก ในขณะที่กลุมตัวอยางเพศ
หญิงออกเสียงผิดเปน ๒ รูปแบบ คือ ออกเสียงตาม
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ตวัเขียนและอานไมออก โดยกลุมตวัอยางเพศชายและ
เพศหญิงสามารถออกเสียงแปรตามบริบทได จํานวน 
๖ ครั้ง เพศชาย ๑ ครั้ง รอยละ ๑.๗๙ เพศหญิง ๕ 
ครั้ง รอยละ ๕.๑๐
 ๔. การเพิ่มเสียง
  ๔.๑ Un contact pénible. การออก
เสียงแปรประเภทการเพิ่มเสียง จําแนกเพศ พบวา 
กลุมตวัอยางเพศชายออกเสียงผิดเปน ๒ รูปแบบ คอื 
ออกเสียงตามตัวเขียนและอานไมออก ในขณะที่กลุม
ตัวอยางเพศหญิงออกเสียงผิดเปน ๒ รูปแบบเชนกัน 
คือ ออกเสียงตามตัวเขียนและอานไมออก โดยกลุม
ตัวอยางเพศชายและเพศหญิงสามารถออกเสียงแปร
ตามบริบทได จํานวน ๓๐ ครั้ง เพศชาย ๔ ครั้ง 
รอยละ ๗.๑๔ เพศหญิง ๒๖ ครั้ง รอยละ ๒๖.๕๓
  ๔.๒ Un index formidable. การออก
เสียงแปรประเภทการเพิ่มเสียง จําแนกเพศ พบวา 
กลุมตัวอยางเพศชายออกเสียงผิดเปน ๔ รูปแบบ คือ 
ออกเสียงผิดเปน [ de, k ] ออกเสียงตามตัวเขียน
และอานไมออก ในขณะที่กลุมตัวอยางเพศหญิงออก
เสียงผิดเปน ๓ รูปแบบ คือ ออกเสียงผิดเปน [ k ] 
ออกเสียงตามตัวเขียนและอานไมออก โดยกลุ ม
ตัวอยางเพศชายและเพศหญิงสามารถออกเสียงแปร
ตามบริบทได จาํนวน ๑๐ ครัง้ รอยละ ๖.๔๙ เพศชาย 
๖ ครัง้ รอยละ ๑๐.๗๑ เพศหญิง ๔ คร้ัง รอยละ ๔.๐๘
 ๕. การลบเสียง
  ๕.๑ Je vois l’autre. การออกเสียงแปร
ประเภทการลบเสียง จําแนกเพศ พบวา กลุมตัวอยาง
เพศชายออกเสียงผิดเปน ๓ รูปแบบ คือ ออกเสียง
ผิดเปน [ tə ] ออกเสียงตามตัวเขียนและอานไมออก 
ในขณะท่ีกลุมตัวอยางเพศหญิงออกเสียงผิดเปน ๒ 
รูปแบบ คือ ออกเสียงตามตัวเขียนและอานไมออก 
โดยกลุ มตัวอยางเพศชายและเพศหญิงสามารถ
ออกเสียงแปรตามบริบทได ( Ø ) จํานวน ๓๑ ครั้ง 
(รอยละ ๒๐.๑๓) เพศชาย ๖ ครั้ง รอยละ ๑๐.๗๑ 
เพศหญิง ๒๕ ครั้ง รอยละ ๒๕.๕๑

  ๕.๒ Voilà mon oncle. การออกเสียง
แปรประเภทการลบเสียง จําแนกเพศ พบวา กลุม
ตวัอยางเพศชายออกเสยีงผดิเปน ๕ รปูแบบ คอื ออก
เสียงผิดเปน [ ʃə, sə, kə ] ออกเสียงตามตัวเขียน
และอานไมออก ในขณะที่กลุมตัวอยางเพศหญิงออก
เสียงผิดเปน ๓ รูปแบบ คือออกเสียงผิดเปน [ bə ] 
ออกเสียงตามตัวเขียนและอานไมออก โดยกลุม
ตัวอยางเพศชายและเพศหญิงสามารถออกเสียงแปร
ตามบรบิทได ( Ø ) จาํนวน ๓๙ ครัง้ รอยละ ๒๕.๒๕ 
เพศชาย ๑๑ ครั้ง รอยละ ๑๙.๖๔ เพศหญิง ๒๘ ครั้ง 
รอยละ ๒๘.๕๗
 การออกเสียงแปรในภาษาฝรั่งเศสของครู/
ผูŒสอน
 การเปรียบเทียบคาเฉล่ียรวมของแบบทดสอบ
การออกเสียงแปรตามบริบททั้ง ๘ ประเภท ของครู/
ผูสอน ในกลุมทดลอง ผลการวิจัยสรุปไดวา ผลคา
เฉลี่ยรวมที่ไดจากการทดสอบของทุกชุด เรียงลําดับ
ของชุดที่มีผลคาเฉล่ียมากที่สุด ไปหาชุดที่นอยที่สุด
ตามลําดับดังนี้ 
 ๑. ชุดที่ ๔ การกลมกลืนเสียงสระ มีการ
ออกเสียงแปร คิดเปนรอยละ ๗๕.๐๐ 
 ๒. ชุดที่ ๗ การเพิ่มเสียง มีการออกเสียงแปร 
คิดเปนรอยละ ๓๗.๕๐
 ๓. ชดุที ่๑ การกลมกลนืพยญัชนะโฆษะ มกีาร
ออกเสียงแปร คิดเปนรอยละ ๒๕.๐๐
 ๔. ชุดที่ ๒ การกลมกลืนพยัญชนะอโฆษะ 
ชุดที่ ๖ การสลับเสียง และชุดที่ ๘ การลบเสียงที่
ตาํแหนงทายพยางค มกีารออกเสียงแปร คดิเปนรอยละ 
๖.๒๕ เทากัน
 ๕. ชุดที่ ๓ การกลมกลืนพยัญชนะนาสิก มี
การออกเสียงแปร คิดเปนรอยละ ๔.๑๖
 ๖. ชุดที่ ๕ การแผกแยกเสียง มีการออกเสียง
แปร คิดเปนรอยละ ๐.๐๐ 
 เปนที่สังเกตวาคารอยละของทั้ง ๘ ประเภทใน
การออกเสียงแปรตามบริบทที่ถูกตองตามกฎการ
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แปรเสียงในภาษาฝรั่งเศสของครู/ผูสอน ในภาพรวม 
นอยกวารอยละ ๕๐ ในทุกประเภท ยกเวนประเภท
กลมกลนืเสยีงสระท่ีผูบอกภาษาสามารถออกเสยีงแปร
ไดมากถึงรอยละ ๗๕ ซึ่งลักษณะของการไมแปรเสียง
สวนใหญ เปนการออกเสียงตามตัวเขียน

เพื่อการสื่อสาร ทั้งในและนอกหองเรียนดวย
 ๒. ยกระดับความสามารถในการจัดการเรียน
การสอนของครใูหสอดคลองกบัวธิกีารเรยีนรูทีเ่นนการ
ส่ือสาร และเปนไปตามกรอบความคิดหลัก CEFR 
ที่เนนในเรื่องการออกเสียง (phonological control 
and phonological competence) โดยเนนเรือ่งการ
ออกเสียงแปร (allophones) เพราะครูเปนปจจัยที่มี
ความสําคัญที่สุดปจจัยหนึ่งของความสําเร็จในการ
พฒันาความสามารถในการใชภาษาของผูเรยีน เนือ่งจาก
ภาษาฝรั่งเศสเปนทักษะที่ตองอาศัยการเรียนรูตาม
ธรรมชาติของภาษา การปฏิสัมพันธ การเลียนแบบ 
และการมีเจตคติที่ดีตอการเรียนรูและฝกฝนทักษะ 
ครูที่มีความสามารถและความคลองแคลวในการใช
ภาษาจะเปนตนแบบที่ดีของผูเรียนในการเรียนรูและ
ฝกฝน ครทูีม่คีวามรูความสามารถดานการจัดการเรยีน
การสอนและการใชสื่อ จะชวยกระตุน สรางแรงจูงใจ 
และพฒันาความสามารถในการเรยีนรู และการใชภาษา
ของผูเรยีน การพัฒนาครใูหมคีวามสามารถตามเกณฑ
ที่กําหนดตามกรอบอางอิง CEFR และมีความรู 
ความสามารถดานการสอนภาษาฝรั่งเศสแบบสื่อสาร 
(CLT) จงึเปนความสาํคญัจาํเปนอยางยิง่ทีท่กุหนวยงาน
และทุกภาคสวนที่เกี่ยวของควรเรงดําเนินการ เพ่ือ
ยกระดับความสามารถในการจัดการเรยีนการสอนของ
ครูใหสอดคลองกับวิธีการเรียนรู ที่เนนการสื่อสาร 
(CLT) และเปนไปตามกรอบความคิดหลัก CEFR

ขŒอเสนอแนะ

 ๑. ส งเสริมให มีการใช สื่อและเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อเปนเครื่องมือสําคัญในการชวยพัฒนา
ความสามารถทางภาษาของครูและผูเรียน การนําสื่อ 
ICT มาใชในการจดัการเรยีนการสอน การเรยีนรูและ
ฝกฝนทักษะทางภาษาจึงเปนแนวทางสําคัญในการ
กระตุน และสรางการเรยีนรูผานโลกดจิทิลั สือ่ทีด่สีามารถ
นาํมาใชทดแทนครไูด โดยเฉพาะในสวนของการฝกฝน
เก่ียวกบัการออกเสยีง การฟง และการพดู ซึง่ครบูางสวน
ยังขาดความพรอมและขาดความมั่นใจ อีกทั้งสื่อยัง
สามารถใชไดในทกุสถานที ่ทกุเวลา ใชฝกฝนซํา้ ๆ  ได
อยางไมมขีอจาํกดั จงึควรหาแบบฝกและแบบทดสอบ
ทีไ่ดมาตรฐานและมคีณุภาพสาํหรบัการเรยีนรู รวมทัง้
สงเสริมใหมีการใชชองทางการเรียนรูผานโลกดิจิทัล 
เชน การเรียนรูการฟง การออกเสียงที่ถูกตองและ
ตรงตามกรอบ CEFR ที่เนนในเรื่องการออกเสียง 
(phonological control และ phonological 
competence) รวมไปถึงการจัดสภาพแวดลอม 
บรรยากาศที่สงเสริมและกระตุนการฝกภาษาอังกฤษ
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