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ปัญหาการอ่านออกเสียงคําในภาษาไทยของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาตอนต้นที่ใช้ภาษามลายูถิ่นในชีวิตประจําวัน
โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนสังกัดกองกํากับการที่ 43 อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
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บทคัดย่อ
งานวิจยั ฉบับนี้มีวตั ถุ ประสงค์ไว้ 2 ประการ คือ เพื่อศึกษาปั ญหาเกี่ยวกับการออกเสียงคําในภาษาไทยของนักเรียนชัน้
ประถมศึกษาตอนต้นที่ใช้ภาษามลายูถิ่นในชีวติ ประจําวัน โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนสังกัดกองกํากับการที่ 43 อําเภอสะเดา
จังหวัดสงขลา จํานวน 4 โรงเรียน คือ โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบ้านทุ่งสบายใจ โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบ้านชายควน
โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนสือ่ มวลชนกีฬา และโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบ้านบาโรย สําหรับวัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 2 เพื่อเป็ น
แนวทางในการสร้างเครื่องมือเพื่อแก้ปัญหาเกีย่ วกับการอ่านออกเสียงคําในภาษาไทยของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาตอนต้นทีใ่ ช้ภาษา
มลายูถนิ่ กับนักเรียนทีใ่ ช้ภาษาไทยในชีวติ ประจําวัน โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนสังกัดกองกํากับการที่ 43 อําเภอสะเดา จังหวัด
สงขลา ผลการวิจยั พบว่า นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 1-3 ของโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนสังกัดกองกํากับการที่ 43 สามารถ
อ่านบัญชีคาํ พืน้ ฐานแต่ละระดับชัน้ ได้เกินร้อยละ 50 แต่ทงั ้ นี้ปัญหาทีพ่ บด้านการออกเสียงคือคําควบกลํ้าแท้ นักเรียนทีอ่ ่านออกเสียง
ผิด ส่วนใหญ่มกั ไม่ออกเสียงคําควบกลํ้า แต่จะออกเสียงพยัญชนะต้นเดีย่ วเพียงพยัญชนะเดียว
คําสําคัญ: ภาษามลายูถนิ่ , ประถมศึกษาตอนต้น, โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนสังกัดกองกํากับการที่ 43
สถานการณ์ก่อนการเปลี่ยนแปลง
การอ่านเป็ นทักษะอย่างหนึ่งในการสื่อสารในชีวติ ประจําวันของมนุ ษย์ เป็ นพฤติกรรมทางการใช้ภาษาทีม่ ลี กั ษณะเฉพาะตัว
เป็ นพิเ ศษไม่ เหมือ นกับการพูด การฟั ง การเขีย น เพราะการอ่านหมายถึงการแปลความหมายของตัว อักษรออกมาเป็ น ถ้อยคํา
ความคิด แล้วนําความคิดไปใช้ให้เกิดประโยชน์ การอ่านมีหลายชนิดด้วยกัน เช่น อ่านได้กบั อ่านเป็ น อ่านเล่นกับอ่านจริง ซึง่ พืน้ ฐาน
ของการอ่านคือต้องอ่านได้ กล่าวคืออ่านถูกต้องตามอักขรวิธี หลักการประสมอักษรหรือเรียกว่า การอ่านออกเสียงได้ถูกต้อง (โกชัย
สาริกบุตร, 2519, หน้า 19-20)
โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 43 จังหวัดสงขลาเป็ นโรงเรียนทีเ่ ปิ ดสอนระดับชัน้
อนุบาล และระดับชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 1 - 6 โดยจัดตัง้ ตามโครงการพระราชดําริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ซึ่งโปรดให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ตงั ้ ถิ่นฐานอยู่แถบชายแดนไทยของจังหวัดสงขลา สตูล และตรัง โดยเฉพาะ
คุณภาพชีวติ ของเยาวชนทีต่ อ้ งได้รบั การศึกษาระดับขัน้ พืน้ ฐานหรือระดับอุดมศึกษาเทียบเท่าเยาวชนทีอ่ าศัยอยู่ในเมือง
กระบวนการที่ทาํ ให้เกิ ดการเปลี่ยนแปลง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาดําเนินการจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาตามแนวพระราชดําริของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีโดยมุ่งเน้นการแก้ปัญหาคะแนนโอเน็ต (O-net) ทัง้ นี้ผวู้ จิ ยั มีโอกาสเก็บข้อมูลภาคสนามจาก
นักเรียนโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน พบว่า นักเรียนโดยส่วนใหญ่อ่านภาษาไทยไม่ออก และนักเรียนบางคนเขียนภาษาไทยไม่ได้
เนื่องจากนักเรียนส่วนใหญ่ พูดภาษามลายูในชีวติ ประจําวัน และมีโอกาสอ่าน เขียนภาษาไทยค่อนข้างน้อย ปั ญหาดังกล่าวส่งผล
กระทบต่อการเรียนในรายวิชาต่างๆ เนื่องจากหากนักเรียนไม่สามารถอ่านภาษาไทยได้ นักเรียนก็ไม่สามารถเรียนรายวิชาอื่น ๆ และ
ทําข้อสอบได้เช่นกัน
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ผูว้ จิ ยั มีความเห็นว่านักเรียนเชื้อสายมลายูน่าจะมีปัญหาการออกเสียงคําในภาษาไทย จากการทบทวนงานวิจยั พบว่ามีผู้
ศึกษาปั ญหาการออกเสียงภาษาไทยของนักเรียนกลุ่มชาติพนั ธุพ์ อสมควร อาทิ ประสงค์ รายณสุข และคณะ (2523) ศึกษาวิธกี ารแก้ไข
การพูดภาษาไทยของเด็กชาวเขา บรรเลง สุปี (2536) วิเคราะห์ความยากง่ายในการอ่านและการเขียนคาพืน้ ฐานภาษาไทย ระดับชัน้
ประถมศึกษาปี ท่ี 1 ของนักเรียนชาวเขาเผ่ากะเหรีย่ ง จังหวัดแม่ฮ่องสอน จิตประภา ศรีอ่อน (2522) ศึกษาปั ญหาการพูดภาษาไทยไม่
ชัดของเด็กชาวเขาเผ่าม้งในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตาก ธีระพันธ์ เหลืองทองคําและคณะ (2558) ศึกษาการอ่านออกเสียงและการพูด
ภาษาไทยไม่ชดั ของนักเรียนกลุ่มชาติพนั ธุช์ นั ้ ประถมศึกษาตอนปลายและมัธยมศึกษาตอนต้นในจังหวัดพะเยา โดยนําปั ญหามาสร้าง
แบบฝึกอิเล็กทรอนิกส์เพื่อแก้ไขปั ญหาดังกล่าว เป็ นต้น ผูว้ จิ ยั จึงสนใจศึกษาปั ญหาเกีย่ วกับการออกเสียงคําในภาษาไทยของนักเรียน
ชัน้ ประถมศึกษาตอนต้นทีใ่ ช้ภาษามลายูถนิ่ ในชีวติ ประจําวัน โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนสังกัดกองกํากับการที่ 43 อําเภอสะเดา
จังหวัดสงขลา และเพื่อเป็ นแนวทางในการสร้างเครื่องมือเพื่อแก้ปัญหาเกี่ยวกับการอ่านออกเสียงคําในภาษาไทยของนักเรียนชัน้
ประถมศึกษาตอนต้นทีใ่ ช้ภาษามลายูถนิ่ กับนักเรียนทีใ่ ช้ภาษาไทยในชีวติ ประจําวัน โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนสังกัดกองกํากับ
การที่ 43 อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
ความรูค้ วามเชี่ยวชาญที่ทาํ ให้เกิ ดการเปลี่ยนแปลงนัน้
ภาษาศาสตร์เป็ นวิชาว่าด้วยการศึกษาภาษา การศึกษาภาษา คือ การค้นคว้าหาความรู้เรื่องภาษา การค้นคว้าหาความรู้
เรื่องภาษาต่างกันกับการเรียนเพื่อให้รภู้ าษา การค้นคว้าหาความรูเ้ รื่องภาษาตามแนวภาษาศาสตร์นนั ้ มุ่งหมายจะทราบความจริงใน
เรื่องระบบโครงสร้างต่าง ๆ ของภาษาผลการเรียนเพื่อรูภ้ าษาจุดหมาย คือ ทักษะความสามารถในการสื่อสารกันด้วยภาษา (ประสิทธิ ์
กาพย์กลอน. มปป)
จรัลวิไล จรูญโรจน์ (2548, หน้า 8-10) ได้กล่าวถึงประโยชน์และการประยุกต์ใช้ภาษาศาสตร์กล่าวคือ ความรูด้ า้ นสัทศาสตร์
(phonetice) เป็ นสาขาหนึ่งของภาษาศาสตร์ จะได้เรียนรูว้ ่าการออกเสียงของมนุ ษย์ต้องใช้อวัยวะส่วนไหนอย่างไร เมื่อผูเ้ รียนภาษาที่
สองออกเสียงผิดเราสามารถบอกเขาได้ว่าเขาควรบังคับอวัยวะในช่องปากของเขาอย่างไรจึงจะได้เสียงทีถ่ ูกต้อง เช่น เราอาจจะบอกว่า
ให้ขยับลิ้นมาข้างหน้าอีกนิดให้ปลายลิ้นแตะด้านหลังฟั น วิธนี ้ีทําให้การแก้ไขการออกเสียงเป็ นไปได้รวดเร็วกว่าการฝึ กฝนแต่เพียง
อย่างเดียว
สาคร บุญเลิศ (2538 : 267-272) ได้กล่าวถึงการประยุกต์ใช้ความรู้ทางภาษาศาสตร์ในการเรียนการสอนภาษาเป็ น 3
ประเด็น ซึง่ พอสรุปได้คอื
1. แนวความคิดทางภาษาศาสตร์ท่เี ป็ นพืน้ ฐานในการเรียนการสอนภาษา โดยครูผู้สอนภาษาจะต้องเข้าใจว่าภาษามีการ
เปลีย่ นแปลงอยู่ตลอดเวลา แต่โดยทัวไปการเปลี
่
ย่ นแปลงทางภาษาจะเป็ นไปในทางปรับปรุงมากกว่าทําลาย
2. แนวประยุกต์ความรู้ทางภาษาศาสตร์ในการสอนภาษาไทย ครูผสู้ อนภาษาสามารถนํ าแนวทางการประยุกต์ความรู้ทาง
ภาษาศาสตร์มาใช้ในการสอนภาษาไทย เช่นความรูใ้ นเรื่องเสียงทีเ่ กิดของเสียงและการเปลีย่ นแปลงของเสียง จะทําให้ครูเข้าใจปั ญหา
ทีเ่ กิดจากอิทธิพลของภาษาถิน่ หรือภาษาชนกลุ่มน้อย โดยครูมวี ธิ หี รือมีแนวทางในการแก้ไขทีช่ ดั เจนและเป็ นระบบได้ดยี งิ่ ขึน้
3. การประยุกต์ใช้ความรูท้ างภาษาศาสตร์เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องในการใช้ภาษาข้อบกพร่องในการใช้ภาษาของเด็กเกิดจาก
สาเหตุหลายประการด้วยกัน เช่น อิทธิพลของภาษาของชนกลุ่มน้อยทีเ่ ด็กใช้อยู่ในชีวติ ประจําวัน ซึง่ อิทธิพลของภาษาถิน่ จะมีผลต่อ
การใช้ภาษามาตรฐานของเด็ก เป็ นเหตุให้ไม่สามารถใช้ภาษาเป็ นเครื่องมือสื่อความเข้าใจทีช่ ดั เจนและรวดเร็วได้ ดังนัน้ จึงเป็ นหน้าที่
ของครูทจ่ี ะใช้ความรูท้ างภาษาศาสตร์เข้ามาช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้
การประเมิ นผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงที่เกิ ดขึน้
1. ทราบปั ญหาการอออกเสียงคําในภาษาไทยของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาตอนต้นทีใ่ ช้ภาษามลายูถิ่น และภาษาไทยใน
ชีวติ ประจําวัน โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนที่ 43 อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
2. เป็ นแนวทางในการสร้างแบบฝึกพัฒนาการอ่านออกเสียงภาษาไทยสําหรับนักเรียนทีใ่ ช้ภาษามลายูถนิ่ ในชีวติ ประจําวัน
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แนวทางการติ ดตามและธํารงรักษาพัฒนาการที่เกิ ดขึน้ ให้คงอยู่ต่อไป
การออกเสียงคําในภาษาไทยของนักเรียนที่ใช้ภาษามลายูถิ่นในชีวติ ประจําวันเป็ นสิง่ สําคัญที่ครูผู้สอน และหน่ วยงานที่
เกีย่ วข้องต้องกระตุน้ และปรับแก้ให้ถูกต้องตามหลักภาษาไทย เนื่องจากหากเด็กไม่สามารถอ่านออกเสียงได้ถูกต้องย่อมส่งผลกระทบ
ต่อการพูดสื่อสารในอนาคต และกระทบต่อการเรียนรายวิชาอื่น ๆ อีกด้วย งานวิจยั ฉบับนี้ผวู้ จิ ยั ต้องการทราบลักษณะการอ่านออก
เสียงของนักเรียนทีใ่ ช้ภาษามลายูถนิ่ ว่าหากต้องอ่านออกเสียงภาษาไทยจะมีปัญหาหรือไม่ อย่างไร แต่เมื่อผูว้ จิ ยั เก็บข้อมูลภาคสนาม
พบว่า นักเรียนโดยส่วนใหญ่อ่านออกเสียงคําในหมวดต่าง ๆ ของบัญชีคําพืน้ ฐานได้ค่อนข้างดี แต่ทงั ้ นี้ปัญหาทีพ่ บด้านการออกเสียง
คือคําควบกลํ้าแท้ นักเรียนทีอ่ ่านออกเสียงผิด ส่วนใหญ่มกั ไม่ออกเสียงคําควบกลํ้า แต่จะออกเสียงพยัญชนะต้นเดีย่ วเพียงพยัญชนะ
เดียว ในประเด็นดังกล่าวเป็ นส่วนสําคัญทีผ่ วู้ จิ ยั จะสามารถนําไปต่อยอดเพื่อสร้างเครื่องมือแก้ปัญหาการอ่านออกเสียงคําควบกลํ้าแท้
ให้แก่นกั เรียนทีใ่ ช้ภาษามลายูถนิ่ ในชีวติ ประจําวันต่อไป
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