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บทคัดยอ
 งานวจิยัในคร้ังนีม้วีตัถุประสงคเพือ่หาคาประสิทธภิาพของแบบฝกการออกเสียงภาษาไทยมาตรฐาน

สําหรับนักเรียนไทยเชื้อสายคะฉิ่นระดับมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนบานแมนะ อําเภอเชียงดาว                    

จังหวัดเชียงใหม และเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการอานออกเสียงกอนและหลังการใชแบบฝกการอาน

ออกเสียงภาษาไทยมาตรฐานสําหรับนักเรียนไทยเชื้อสายคะฉ่ินระดับมัธยมศึกษาตอนตน โดยกลุมตัวอยาง

ในการวิจัยไดแก นักเรียนไทยเชื้อสายคะฉิ่นในระดับมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนบานแมนะ ตําบลเมืองนะ 

อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม จํานวน 83 คน เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยในคร้ังนี้ คือ แบบฝกเพื่อแกปญหา

การออกเสียงภาษาไทยมาตรฐานสําหรับนกัเรียนไทยเช้ือสายคะฉ่ินในระดับมัธยมศึกษาตอนตน จาํนวน 16 บท 

และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการออกเสียงภาษาไทยมาตรฐานของนักเรียนไทยเชื้อสายคะฉิ่นใน        

ระดับมธัยมศึกษาตอนตน การวิเคราะหขอมลูใชคาสถิตริอยละ คาเฉล่ีย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคาที 

 ผลการวิจัยพบวา แบบฝกการอานออกเสียงภาษาไทยมาตรฐานมีคาประสิทธิภาพเทากับ 

80.09/80.04 โดยมีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑมาตรฐานที่กําหนดไว และผลสัมฤทธิ์ทางการอานออกเสียง

พยัญชนะ สระและวรรณยุกตหลังเรียนโดยการใชแบบฝกสูงกวากอนเรียน โดยมีคาเฉลี่ย 80.04 และ 39.64 

ตามลําดับ เมื่อเปรียบเทียบระหวางคะแนนกอนและหลังเรียนพบวา คะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียน           

สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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คําสําคัญ
 แบบฝก   การออกเสียงภาษาไทยมาตรฐาน   นักเรียนไทยเช้ือสายคะฉ่ิน   ระบบเสียง

Abstract
 This research aimed to analyze the efficiency index of the practical guide in Standard Thai 

pronunciation of lower secondary school Kachin ethnic students at Ban Maena School, Chiang Dao 

District, Chiang Mai Province, and to compare the pronunciation achievements of lower secondary 

school Kachin ethnic students before and after using the practical guide in Standard Thai pronunciation 

of lower secondary school Kachin ethnic students. The sampling group was 83 Kachin students in 

lower secondary school at Ban Maena School, Chiang Dao District, Chiang Mai Province. The tools 

used in this research were the practical guide in Standard Thai pronunciation of Lower Secondary 

School Kachin Ethnic Students including 16 chapters and the learning achievement test on         

Standard Thai pronunciation of Lower Secondary School Kachin Ethnic Students. The data were 

statistically analyzed by percentage, mean, standard deviation and t-test Dependent Sample. 

 The results revealed that the practical guide in Thai pronunciation had the efficiency index 

of 80.09/80.04, higher than the standard criterion. Based on the average scores, the pronunciation 

achievements of lower secondary school Kachin ethnic students after learning was higher than 

before learning by 80.04 and 39.64 respectively. It was shown that there was a significant difference 

at the .01 level.

Keywords
 Practical Guide, Standard Thai Pronunciation,  Kachin Ethnic Students,  Phonology

บทนํา
 ในประเทศไทยซ่ึงเปนสังคมที่มีความแตกตางทางเช้ือชาติ และวัฒนธรรม สามารถแบงไดเปน                 

กลุมชาติพันธุภาษาทั้งสิ้นถึง 70 กลุม (สุวิไล เปรมศรีรัตน, สุจริตลักษณ ดีผดุง, เอกพงศ สุวรรณเกษร, อิสระ 

ชูศรี และโสภนา ศรีจําปา, 2547) กระจายอยูในสวนตางๆ ของประเทศท้ังที่มีขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ 

ทั้งนี้การติดตอกับสังคมจะตองมีความสามารถในการใชภาษาของชนกลุมใหญหรือภาษาราชการ เพราะ      

ชนกลุมนอยไมไดแยกตัวไปดําเนินชวีติอยูตามลําพัง แตมคีวามจําเปนจะตองติดตอกบัสงัคมของชนสวนใหญ      

ไมวาจะเปนการตดิตอทางดานการคา การทองเทีย่ว หรอืการศกึษาก็ตาม หมายความไดวาชนกลุมนอยเหลานัน้

จะตองมีความสามารถในการใชภาษาของชนกลุมใหญดวยเชนกัน ดังน้ันจึงทําใหชนกลุมนอยกลายเปน          

ผูรูสองภาษา 
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 จากความหลากหลายทางภาษา วัฒนธรรมและกลุมชาติพันธุที่กลาวมาแลวขางตน การวิจัยคร้ังนี้ 

มุงศึกษากลุมชาติพันธุชาวคะฉิ่น โดยจากการสํารวจพบวา ชาวคะฉิ่นเปนชนเผากลุมเล็กๆ ในประเทศไทย    

มจีาํนวนประชากรเพยีง 15,000 คน และชาวคะฉิน่เกอืบทัง้หมดอาศยัอยูในบานใหมสามคัค ีอาํเภอเชยีงดาว 

จังหวัดเชียงใหม ซึ่งถือไดวาเปนชุมชนคะฉิ่นแหงแรกและแหงเดียวในประเทศไทย (มนตรี กาทู และ              

ชยันต วรรธนะภูติ, 2555) ถึงแมวากลุมคะฉิ่นจะเปนชุมชนกลุมเล็กๆ แตเปนกลุมชาติพันธุที่มีความรํ่ารวย

ทางประวัติศาสตรและวัฒนธรรมอีกชนเผาหนึ่ง ดังนั้นการศึกษาภาษาของกลุมชาติพันธุใดๆ จะสะทอนให

เห็นถึงวัฒนธรรมของกลุมชาติพันธุนั้น ๆ (Lander, 1966) สงผลใหการวิจัยในคร้ังน้ีมุงประเด็นการศึกษา      

ในกลุมชาตพินัธุกลุมดังกลาว นอกจากนัน้ในชวีติประจาํวนัของชาวคะฉิน่เหลานีจ้าํเปนจะตองส่ือสารกบัคนไทย

ซึ่งใชภาษาไทยมาตรฐาน แตชาวคะฉ่ินยังไมสามารถพูดภาษาไทยมาตรฐานไดชัดเจน อันเนื่องมาจาก          

การแทรกแซงของภาษาแมของตนเอง ทําใหเกิดขอบกพรองในการใชภาษา เชน การใชภาษาไมถูกตอง        

ออกเสยีงผดิเพ้ียน กอใหเกดิการสือ่สารแบบไรผล เขาใจไมตรงกนั ทาํใหเสียเวลาและเปนปญหาตอการดาํเนนิงาน

ตางๆ หรือบางครั้งอาจมีผลกระทบตอความมั่นคงของชาติเนื่องมาจากการตีความที่ผิดเพี้ยน  (บุญเหลือ     

เทพยสุวรรณ, 2518) อกีทัง้การออกเสียงผิดยงัอาจเปนเหตุนาํไปสูการเขียนผิดอกีดวย (วฒันะ  บญุจับ, 2538)

 จากปญหาท่ีกลาวมาแลวขางตนแสดงใหเห็นวาปญหาการอานออกเสียงของนักเรียนไทยเช้ือสาย

คะฉิ่นเปนปญหาสําคัญที่ควรไดรับการแกไข และสงผลกระทบตอการเรียนรูของนักเรียนกลุมดังกลาว ดังจะ

เห็นไดจากผลการสํารวจของสาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พ้ืนฐานทีพ่บวา โรงเรยีนตามแนวชายแดน

ทัง้สิน้ 880 แหงในประเทศไทย ซึง่มนีกัเรยีนใชภาษาถิน่เกินกวารอยละ 50 มผีลสมัฤทธ์ิดานภาษาต่ํา ซึง่กลุม

นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตํ่ากวากลุมอื่น คือ นักเรียนที่อยูตามแนวชายแดนซึ่งไมไดพูดภาษาไทย

เปนภาษาหลัก ครอบครัวมีการศึกษาไมสงู และมาจากครอบครัวท่ียากจน (ผูจดัการออนไลน, 2552) โดยการ

ออกเสียงภาษาที่สองที่มีความบกพรองของนักเรียนถือไดวาเปนอุปสรรคอยางหนึ่งตอการเรียนรูของผูเรียน 

 แนวทางหนึ่งในการพัฒนาผูเรียนใหสามารถอานออกเสียงภาษาที่สองไดอยางถูกตอง คือ การใช

แบบฝกทักษะ (นฤมล มหาไพบูลย, 2547 ; พจนารถ วงษพานิช, 2548 ; สุนทร ธัญกิจจานุกิจ, 2553 ;                 

สุมลมาลย เอติรัตนะ, 2553) ดังนั้นในการทําวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะพัฒนาแบบฝกเพ่ือแกปญหา         

การอานออกเสียงภาษาไทยมาตรฐานสําหรับนกัเรียนไทยเช้ือสายคะฉ่ิน โดยนําหลักการทางภาษาศาสตรเขา

มาประยกุตใชโดยตรง เพราะภาษาศาสตรเปนเรือ่งเกีย่วกบัการศกึษาภาษาอยางเปนระบบ (จรลัวไิล จรญูโรจน, 

มล., 2552) เพ่ือมุ งเนนการแกไข ปรับปรุงขอบกพรองของนักเรียนท่ีตองมีการเตรียมวิธีการแตละ                      

อยางทีจ่ะแกไขใหถกูตอง ซึง่จะชวยใหนกัเรียนมคีวามสามารถทางการเรียนมากย่ิงข้ึน อนัจะสงผลใหนกัเรียน

เหลานัน้เปนผูทีม่คีวามสามารถในการใชภาษาไดด ี ทาํใหการสือ่สารมปีระสทิธภิาพ มคีวามรู ความสามารถ

ที่กวางขวางออกไปในทุกๆ สาขาวิชาอันจะเปนผลดีตอการดําเนินชีวิตของผูเรียนตอไป อีกทั้งการออกเสียง

ภาษาไทยไดชัดเจนยอมทําใหการดําเนินกิจกรรมตางๆ ในสังคมเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ สามารถอยูใน

สังคมไดอยางมีความสุข และการท่ีมีภาษาใชรวมกันระหวางคนกลุมใหญและคนกลุมนอยจะทําใหเกิด      

ความรูสึกเปนนํ้าหนึ่งใจเดียวกันกอใหเกิดพลังและความสามัคคีภายในชาติขึ้น
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วัตถุประสงค
 1.  เพื่อหาคาประสิทธิภาพของแบบฝกการออกเสียงภาษาไทยมาตรฐานสําหรับนักเรียนไทย           

เชื้อสายคะฉิ่นระดับมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนบานแมนะ อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม 

 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการอานออกเสียงกอนและหลังการใชแบบฝกการออกเสียง   

ภาษาไทยมาตรฐานสําหรับนักเรียนไทยเชื้อสายคะฉิ่นระดับมัธยมศึกษาตอนตน

วิธีการวิจัย
 1. กลุมตัวอยาง

  ประชากรท่ีใชในการวิจัย ไดแก นักเรียนไทยเช้ือสายคะฉ่ินในระดับมัธยมศึกษาตอนตน      

โรงเรียนบานแมนะ ตําบลเมืองนะ อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม จํานวน 83 คน 

 2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย

  เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนเครื่องมือที่ผูวิจัยไดสรางขึ้น ประกอบไปดวย

  2.1 แบบฝกเพ่ือแกปญหาการออกเสียงภาษาไทยมาตรฐานสําหรับนักเรียนไทยเช้ือสาย         

คะฉิ่นในระดับมัธยมศึกษาตอนตน จํานวน 16 บท ไดแก การออกเสียงพยัญชนะตนเดี่ยวที่ขึ้นตนดวย จ จาน  

การออกเสียงพยัญชนะตนเด่ียวท่ีขึ้นตนดวย ฟ ฟน  การออกเสียงพยัญชนะตนเด่ียวท่ีขึ้นตนดวย ฮ นกฮูก    

การออกเสียงพยัญชนะตนควบกล้ําที่ขึ้นตนดวย กล การออกเสียงพยัญชนะตนควบกล้ําที่ขึ้นตนดวย                  

คล การออกเสียงพยัญชนะตนควบกล้ําที่ขึ้นตนดวย ปล  การออกเสียงพยัญชนะตนควบกลํ้าที่ขึ้นตนดวย      

พล การออกเสียงสระเดี่ยว อึ-อือ   การออกเสียงสระเดี่ยวโอะ-โอ   การออกเสียงสระเด่ียวเออะ-เออ  การออก

เสียงสระเดี่ยวแอ   การออกเสียงสระเดี่ยวเอ  การออกเสียงสระประสม เอีย  การออกเสียงสระประสมเอือ    

การออกเสียงสระประสมอัว และการออกเสียงวรรณยุกตจัตวา

  2.2  แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการออกเสยีงภาษาไทยมาตรฐานในระดบัมธัยมศกึษาตอนตน

เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการออกเสียงกอนและหลังใชแบบฝก

 3. การวิเคราะหขอมูล

  วิเคราะหคะแนนจากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน    

โดยใชแบบฝกเรือ่งการออกเสยีงพยญัชนะ สระและวรรณยกุตภาษาไทยมาตรฐานซึง่คาสถติทิีไ่ดเปนคาสถติิ

ที่ไดจากการคํานวณโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร ไดแก คาเฉลี่ย คารอยละ คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ

การทดสอบคาที 
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ผลการวิจัย
 1. ประสิทธิภาพของแบบฝกการอานออกเสียงภาษาไทยมาตรฐานสําหรับนักเรียนไทย   

เชื้อสายคะฉ่ินระดับมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนบานแมนะ ตําบลเมืองนะ อําเภอเชียงดาว        

จังหวัดเชียงใหม

  ผลการพฒันาแบบฝกการอานออกเสยีงภาษาไทยมาตรฐานสาํหรบันักเรยีนไทยเชือ้สายคะฉิน่ 

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนบานแมนะ ตาํบลเมืองนะ อาํเภอเชียงดาว จงัหวัดเชียงใหม พบวาเม่ือรวมคะแนน

การทาํแบบฝกหดัระหวางเรยีน จาํนวน 16 บทเรยีนตามหนวยเสียงพยญัชนะ สระและวรรณยุกตทีม่ใีนภาษาไทย

มาตรฐานแตไมปรากฏในระบบเสียงภาษาคะฉ่ิน โดยสามารถแบงออกเปนบทเรียนละ 10 คะแนน                     

เมื่อนํามาหาคาเฉล่ียและรอยละของคะแนนเฉล่ีย เพื่อนําไปเปรียบเทียบกับเกณฑประสิทธิภาพตัวแรก              

ทีต่ัง้ไว พบคาประสิทธภิาพระหวางเรียนหรือคาประสิทธภิาพของกระบวนการ (E1) ไดเทากบั 80.09 สวนการ

รวมคะแนนการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการอานออกเสียงของประชากรในการวิจัย จํานวน                  

30 คะแนนเมือ่นาํมาหาคาเฉลีย่และรอยละของคาเฉลีย่ แลวนาํไปเปรยีบเทียบกับเกณฑประสทิธิภาพตวัหลัง

ทีต่ัง้ไวพบคาประสทิธภิาพหลงัเรยีนหรอืคาประสทิธิภาพของผลลพัธ (E2) ไดเทากบั 80.04 ซึง่คาประสทิธิภาพ

ของ E1 และ E2 สงูกวาเกณฑ 80/80 จงึถอืไดวาแบบฝกการอานออกเสยีงภาษาไทยมาตรฐานสาํหรบันกัเรยีน

ไทยเชื้อสายคะฉิ่น โรงเรียนบานแมนะ ตําบลเมืองนะ อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม มีประสิทธิภาพ         

ตามเกณฑ 80/80 

 2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการอานออกเสียงพยัญชนะ สระและวรรณยุกต           

กอนและหลังการใชแบบฝก

  การทดสอบดานการอานออกเสียงกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนไทยเช้ือสายคะฉ่ิน    

โรงเรียนบานแมนะ ตําบลเมืองนะ อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม มีคาเฉลี่ยเทากับ 39.64 และ 80.04     

ตามลําดับ เมื่อเปรียบเทียบระหวางคะแนนกอนและหลังเรียน พบวา คะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียนสูง

กวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยการวิเคราะหหาคาทางสถิติจากการทําแบบทดสอบ

วดัผลสมัฤทธิท์างการเรียนกอนเรยีนและหลงัเรยีนโดยใชแบบฝกฯ ของนกัเรียนกลุมตวัอยางดงัแสดง ในตารางท่ี 1

ตารางท่ี 1 

คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาสถิติทดสอบที และระดับนัยสําคัญทางสถิติของการเปรียบเทียบคะแนน

ทดสอบดานการอานกอนเรียนและหลังเรียน (n = 83)

 N  S.D. t Sig. 
 83 39.64 2.18 79.92 .01 

 83 80.04 2.49 
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 จากตารางที่ 1 พบวาผลการศึกษาคะแนนความสามารถในการอานออกเสียงของนักเรียนไทย         

เชื้อสายคะฉิ่น โรงเรียนบานแมนะ ตําบลเมืองนะ อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม กอนเรียนและหลังเรียน

โดยใชแบบฝกการอานออกเสียง พบวานักเรียนมีคะแนนเฉล่ียกอนเรียนทางดานทักษะการอานออกเสียง

เทากับ 987 คะแนน คิดเปนรอยละ 39.64 เมื่อทําการทดสอบหลังเรียนโดยใชแบบฝกการอานออกเสียง           

พบวาคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนทางดานทักษะการอานออกเสียงเทากับ 1,993 คะแนน คิดเปนรอยละ 80.04 

โดยคะแนนเฉลี่ยของกลุมเพิ่มขึ้นเทากับ 1,006 คะแนนคิดเปนรอยละ 40.40  แสดงวานักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ

ทางดานการออกเสียงหลังการเรียนโดยใชแบบฝกสูงกวากอนเรียน และนักเรียนทุกคนมีผลสัมฤทธิ์ทาง         

การออกเสียงเพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 100 

อภิปรายผลการวิจัย
 แบบฝกการอานออกเสียงภาษาไทยมาตรฐานสําหรับนักเรียนไทยเชื้อสายคะฉิ่นระดับมัธยมศึกษา

ตอนตน โรงเรียนบานแมนะ ตําบลเมืองนะ อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม มีประสิทธิภาพเทากับ 

80.09/80.04 ซึ่งมีประสิทธิภาพเทากับเกณฑที่ตั้งไว แสดงวาแบบฝกทักษะดังกลาวสามารถนําไปใช    

พัฒนาการอานออกเสียงไดอยางมีประสิทธิภาพ เนื่องมาจากเหตุผลที่ผูวิจัยไดศึกษาหลักการและแนวคิด

เกี่ยวกับแบบฝกทักษะและหลักจิตวิทยา ทําใหผูวิจัยไดออกแบบแบบฝกทักษะที่มีรูปภาพซึ่งเปนตัวกระตุน

ใหนกัเรยีนเกดิความสนใจในการเรียน และรูปภาพยงัชวยแกไขปญหาใหแกนกัเรียนทีอ่านไมได ทาํใหนกัเรียน

เหลานัน้ใชวธิกีารเดาคําจากรปูภาพท่ีมองเห็นจงึทําใหนกัเรียนมคีวามสามารถดานการอานสงูข้ึน ซึง่สอดคลอง

กับอนงค ดอนโคกสูง (2546) และ สุชานาถ ยอดอินทรพรหม (2549) ที่กลาวไววาการสรางแบบฝกควรสราง

ใหตรงจุดประสงคที่ตองการฝก และควรสรางแบบฝกที่เหมาะสมกับวัยของนักเรียน ควรเลือกใชภาพและ     

สีสันสดใส ซึ่งนอกจากจะทําใหแบบฝกนาสนใจแลวยังเปนการพักสายตาใหกับผูเรียนดวย

 นอกจากน้ันจากการศึกษาการใชแบบฝกเพื่อฝกการอานออกเสียง สําหรับนักเรียนชาวไทยเช้ือสาย

คะฉ่ิน โรงเรียนบานแมนะ อําเภอเมืองนะ จังหวัดเชียงใหม สามารถสรุปผลการวิจัยไดคือ ผลจากการใช      

แบบฝกการอานออกเสยีงกอนและหลงัการใชแบบฝก สาํหรบันกัเรยีนชาวไทยเชือ้สายคะฉิน่ โรงเรยีนบานแมนะ 

อําเภอเมืองนะ จังหวัดเชียงใหม พบวา คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางดานการอานออกเสียงกอนและหลังเรียน          

โดยการใชแบบฝกมคีวามแตกตางกนัอยางมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดับ .01 โดยผลการวจิยัดงักลาวแสดงให

เห็นวาการสรางแบบฝกตามขั้นตอนและกระบวนการสรางแบบฝกเสริมทักษะ คือ การเก็บรวบรวมขอมูล

ปญหาการอานออกเสียงสําหรับนักเรียนชาวไทยเช้ือสายคะฉ่ิน โรงเรียนบานแมนะ อําเภอเมืองนะ               

จงัหวัดเชียงใหม สงผลใหนกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนดีขึน้ ผลเปนเชนน้ีอาจเปนเพราะผูวจิยัไดนาํ

ขอมูลปญหาที่พบมาวิเคราะห คือ นักเรียนชาวไทยเช้ือสายคะฉ่ินมีปญหาในการดานการอานออกเสียง 

นักเรียนออกเสียงไมชัด รวมท้ังผูวิจัยไดศึกษาระบบการออกเสียงเพ่ือหาความแตกตางของหนวยเสียงใน   

ระบบภาษาไทยมาตรฐานกับภาษาคะฉิ่น ทั้งในสวนของระบบพยัญชนะ สระและวรรณยุกต และผูวิจัยยังใช

หลักการทางภาษาศาสตรเขามาชวยฝกใหนักเรียนท่ีมีปญหาในการอานออกเสียงเหลานี้ โดยอธิบายใหเห็น
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ถึง หลักการในการอานออกเสียงแตละเสียงที่ถูกตอง แสดงใหเห็นถึงตําแหนงของฐานกรณตางๆ ที่ทําใหเกิด

เสยีง และทาํการฝกการออกเสยีงใหถกูตองตามหลกัการทางภาษาศาสตร กจิกรรมตางๆ ทีน่าํมาฝกสวนใหญ       

เปนกิจกรรมที่เนนความสนใจและทาทายใหนักเรียนไดเห็น ไดฟงและไดฝกปฏิบัติ นอกจากนี้คําที่นํามาฝก

ยังเปนคําที่มีความสอดคลองกับหนังสือเรียนวิชาภาษาไทยชุดพื้นฐานภาษาจากระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 

ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และคําทั่วไปอื่นๆ ที่มักใชในชีวิตประจําวัน ซึ่งเหมาะกับความรูของนักเรียน     

ชัน้มธัยมศึกษาตอนตน โดยแยกเปนหมวดตามเสยีงพยัญชนะ สระ และวรรณยุกตทีไ่ดจากการเปรียบตางระหวาง

ระบบเสียงภาษาคะฉิ่นและภาษาไทยมาตรฐาน เพราะถานําคําที่นักเรียนไมรูจักความหมายมาใชในฝก          

ซึ่งเปนคําใหมสําหรับนักเรียนจะทําใหนักเรียนมีความรูสึกกลัวไมกลาออกเสียง ผลงานวิจัยน้ีสอดคลอง           

กับงานวิจัยของประสงค รายณสุข (2547, 308-310) ซึ่งไดกลาวไววาการเรียนรูภาษาใดก็ตามมีลักษณะ

เหมือนกัน คอื เรยีนรูจากการไดยนิ ไดฟงในชีวติประจําวัน การสอนภาษาถาจะไดผลดีจงึควรฝกซ้ํา (Drill and 

Repetition) เพ่ือใหเกิดทักษะและใชโสตทัศนูปกรณเขาชวยจึงจะไดผลดี และควรเร่ิมฝกการออกเสียง             

เปนอนัดบัแรก   ตอจากน้ันจงึคอยสอนหลักไวยากรณและโครงสรางของภาษา ในการสอนฝกออกเสียงพยัญชนะ 

สระและวรรณยุกต ผูวิจัยจะนําหนวยเสียงที่ตองการจะใหนักเรียนฝกออกเสียงมาอธิบายถึงฐานกรณ                   

ในการออกเสียง วธิกีารในการออกเสียงอยางถูกตองกอนเปนอนัดบัแรก นัน่คอื การฝกออกเสียงพยัญชนะตน 

จ จาน เนื่องจากหนวยเสียงนี้เปนเสียงกักเสียดแทรก ปุมเหงือก-เพดานแข็ง  ไมกอง นั่นคือสวนหนาของล้ิน

ซึ่งอยูถัดปลายลิ้น (กรณ) เขาไปจะเคลื่อนขึ้นไปติดกับบริเวณปุมเหงือก-เพดานแข็ง (ฐาน) ทําใหกระแสลม

จากปอดถูกกักอยูชั่วครู หลังจากนั้นปลายลิ้น-ลิ้นสวนหนาเคลื่อนลงเล็กนอย กอใหเกิดชองแคบๆ เพื่อให

กระแสลมจากปอดไหลเสยีดแทรกออกไป ขณะเปลงเสียงนีเ้สนเสียงไมสัน่ ซึง่สอดคลองกบัพณิทพิย  ทวยเจรญิ 

(2533) ไดประยุกตความรูทางภาษาศาสตรในเร่ืองการออกเสียงโดยอธิบายถึงตําแหนงฐานกรณที่เกิดและ

ประเภทของเสียงพยัญชนะ สระและวรรณยุกต ทําใหเด็กสามารถออกเสียงไดดีขึ้น ชัดเจนขึ้น นอกจากนั้น

พิณทิพย ทวยเจริญ (2533) ยังพบอีกวาฐานกรณริมฝปากเปนเสียงที่เด็กเปลงไดงายที่สุด สวนเสียงที่            

เปลงยากที่สุดคือเสียงพยัญชนะที่เกิดจากฐานกรณลิ้นสวนหลังเพดานออน

 จากการศึกษาและสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนกลุมดังกลาวในระหวางการเรียนการสอนโดยใชแบบฝก

เสริมทักษะการอานออกเสียง พบวาในระยะแรกของการฝกนักเรียนไมกลาสองกระจกเพื่อดูตําแหนงของ    

ฐานกรณในปากของตนเองเน่ืองจากความอาย หลังจากท่ีใหนักเรียนสรางความคุนเคยกับการใชกระจกเงา

สะทอนภาพตําแหนงฐานกรณตางๆ ที่อยูในชองปาก ผูวิจัยไดเร่ิมลงมือฝก โดยผูวิจัยไดอธิบายและ                     

ฝกอยางชาๆ เพือ่ทําใหนกัเรียนเขาใจ และฝกซ้ําๆ จนกวานักเรียนจะทําตามไดอยางคลองแคลว โดยนักเรียน

ที่มีปญหาการออกเสียงจะถูกแยกฝกจากช้ันเรียน จากการสังเกตจะพบวานักเรียนผูหญิงจะฝกออกเสียงคํา

ไดเรว็กวานกัเรยีนผูชาย นกัเรยีนใหความสนใจและต้ังใจปฏบิตักิจิกรรมเปนอยางด ีทีเ่ปนเชนนีเ้พราะนกัเรียนหญิง

สามารถสะกดคําและอานคําศัพทได สวนนักเรียนชายสวนใหญไมสามารถอานคําศัพทดังกลาวไดและ       

สะกดคําไมเปน ซึง่สะทอนไดวานกัเรียนหญิงมคีวามต้ังใจเรียนมากกวา และมผีลการเรยีนทีด่กีวา ซึง่ในขณะท่ี

นักเรียนชายสวนใหญมีความต้ังใจเรียนนอยกวา ชอบสงเสียงอึกทึก ตื่นตัวและมักมีขอสงสัยซึ่งไมคอย         

เกี่ยวกับการเรียน 
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 หลงัจากการทดลองใชแบบฝกในการฝกการออกเสียงของนักเรยีนทัง้หมด พบวานกัเรยีนหญิงทัง้หมด

สามารถออกเสียงไดถูกตองครบทุกคํา เชน “ฟูมฟาย” สําหรับหนวยเสียงพยัญชนะตน ฟ ฟน, “ฮึดฮัด”               

ในหนวยเสียงพยัญชนะตน ฮ นกฮูก “ปลอดโปรง” ในหนวยเสียงพยัญชนะประสม ปล “กล้ํากลืน” ใน             

หนวยเสยีงพยญัชนะประสม กล “บวงสรวง” ในหนวยเสยีงสระประสม อวั “เพอเจอ” ในหนวยเสยีงสระ เออ เปนตน 

สวนนักเรียนชายสวนใหญออกเสียงไดถูกตอง แตมีปญหาในการอานคําศัพทเน่ืองมาจากสะกดคําไมได           

มีความสับสนในการอานตัวอักษรหรือคําท่ีคลายๆ กัน แตหลังจากท่ีผูวิจัยไดแนะนําวิธีการอานวาควรออก

เสียงอยางไร นักเรียนเหลานั้นก็สามารถออกเสียงคําศัพทเหลานั้นไดอยางถูกตองเปนสวนใหญ 

 แตถึงกระน้ันในกรณีที่มีการเรียบเรียงคําศัพทใหออกมาในรูปแบบประโยคท่ีมีการเลนคําที่มีสัมผัส

อกัษร หรอืสมัผสัจงัหวะจนออกเสยีงคลายกนั แลวเรยีงตอกนัเปนจาํนวนมาก โดยเนนใหออกเสยีงหนวยเสยีง

ที่มีปญหาท่ีเรียกวา คําลิ้นพัน (Tongue Twister) เพื่อฝกใหนักเรียนมีทักษะการอานออกเสียงใหชัดเจน         

รวมทั้งฝกสมาธิที่จะตองจดจอกับการออกเสียงคําที่เห็นใหถูกตอง ดังความเห็นของพรพิไล เลิศวิชา (2550) 

ทีก่ลาวไววาเสยีงสมัผสัคาํคลองจองจะมผีลใหการรูภาษาเกดิขึน้ตามธรรมชาตใินตวัเดก็ ผลการวจิยัในระดบัวลี 

และระดับประโยคพบวานักเรียนหญิงยังคงออกเสียงไดดีกวา เรียนรูไดเร็วกวา และใชเวลาในการฝก                

การออกเสียงใหไดชัดเจนนอยกวานักเรียนชาย เหตุที่เปนเชนนี้เนื่องจากนักเรียนหญิงมีความพรอมในเร่ือง            

การเรียนรูและการรับรูไดดีกวา โดยการฝกในขั้นแรกผูวิจัยเริ่มจากคําที่เปนวลีสั้นๆ และออกเสียงชาๆ ดวย

ความระมัดระวังไปจนถึงการเพ่ิมคําศพัททีม่คีวามสลับซบัซอนและออกเสียงเร็วข้ึน และใหนกัเรยีนฝกบอยๆ 

ฝกจนนักเรียนเร่ิมชนิและสามารถออกเสียงไดเปนอยางดีทัง้ในการฝกระดับคาํ ระดับกลุมคํา และระดับประโยค

 ดงันัน้ การใชแบบฝกโดยอาศยัความรูทางภาษาศาสตรในเรือ่งการแจกแจงระบบเสยีงและการเรยีน

รูตําแหนงที่เกิดของเสียงจึงเปนวิธีการหนึ่งที่ชวยแกไขปญหาการออกเสียงภาษาไทยมาตรฐานของนักเรียน

ไทยเชือ้สายคะฉิน่ใหชดัเจนและถกูตอง โดยแสดงไดจากผลสมัฤทธ์ิทางการอานออกเสยีงพยัญชนะ สระและ

วรรณยุกตหลังเรียนโดยการใชแบบฝกของนักเรียนไทยเชื้อสายคะฉิ่น โรงเรียนบานแมนะ ตําบลเมืองนะ     

อาํเภอเชยีงดาว จงัหวดัเชยีงใหมสงูกวากอนเรยีน โดยมีคาเฉลีย่ 80.04 และ 39.64 ตามลาํดบั เม่ือเปรียบเทียบ

ระหวางคะแนนกอนและหลังเรียน พบวา คะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมี                   

นยัสําคญัทางสถิตทิีร่ะดบั .01 ซึง่สอดคลองกบังานวิจยัของรุงลาวลัย กมุภวา (2550) ทีก่ลาวไววาคาเฉลีย่ของ

คะแนนกอนและหลังเรียนโดยใชกิจกรรมการเรียนรูทางภาษาศาสตรเพื่อฝกการออกเสียงคําสําหรับนักเรียน

ปกาเกอะญอ มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

สรุป
 การใชแบบฝกไมเพียงแตมีสวนชวยในการพัฒนาทักษะการอานออกเสียงของนักเรียนไทยเชื้อสาย

คะฉิ่น แตการประยุกตใชความรูทางภาษาศาสตรในการเรียนการสอนก็เปนสิ่งจําเปนสําหรับครูผูสอนภาษา 

จะทําใหการสอนภาษาเขาใจไดงายขึ้น มีหลักเกณฑและคําอธิบายที่ชัดเจน ปฏิบัติไดอีก ทั้งยังเปนแนวทาง

ในการแกไขปญหาขอบกพรองตางๆ ในการใชภาษาของนักเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้น                



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 11 ฉบับที่ 1  มกราคม 2560  - มีนาคม 2560 97

แบบฝกที่ผูวิจัยไดสรางข้ึนยังจะเปนแนวทางในการสรางแบบฝกเพื่อแกปญหาการออกเสียงภาษาไทย

มาตรฐานสําหรับนกัเรยีนท่ีมปีญหาในการอานออกเสียงของโรงเรียนอืน่ตอไป ทัง้นีก้ารวิจยัดงักลาวจะยังเปน

โครงการนาํรองเพือ่แกไขปญหาการออกเสยีงภาษาไทยมาตรฐานของนกัเรยีนชนกลุมชาตพินัธเพือ่ใหนกัเรยีน           

เหลานัน้ใชภาษาไทยไดอยางถกูตองและมปีระสทิธภิาพมากยิง่ข้ึน พรอมทัง้ยงัสามารถขยายผลสูชมุชนอืน่ๆ 

ที่เกิดปญหาในแนวทางเดียวกันตอไป
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