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บทคัดย่อ
การวจิยันีม้วีตัถปุระสงค์เพ่ือ 1) สรา้งแอพพลเิคชัน่เพือ่แกไ้ขปญัหาการอา่นออกเสยีงภาษาไทย

สำาหรับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1 ที่พูดภาษาอีก้อและภาษามูเซอ ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
และ 2) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านออกเสียงก่อนและหลังการใช้แอพพลิเคชั่นเพื่อแก้ไข
ปัญหาการอ่านออกเสียงภาษาไทยสำาหรับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1 ที่พูดภาษาอีก้อและภาษามูเซอ 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่พูดภาษาอีก้อและภาษามูเซอ จำานวน 232 
คน โดยแบ่งเป็นนักเรียนชาวอีก้อ จำานวน 45 คนและนักเรียนชาวมูเซอจำานวน 187 คน เครื่องมือที่ใช้
ในการวจัิยแบ่งออกเปน็ 2 ประเภทคือเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการทดลองไดแ้กแ่อพพลเิคชัน่เพือ่แกไ้ขปญัหาการ
อ่านออกเสียงภาษาไทยสำาหรับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1 ที่พูดภาษาอีก้อและภาษามูเซอที่ผู้วิจัยสร้าง
ขึ้น และเครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล คือแบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านออกเสียงภาษา
ไทยสำาหรับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1 ที่พูดภาษาอีก้อและภาษามูเซอ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test dependent

ผลการวิจัยปรากฏดังนี้

แอพพลิเคชั่นเพื่อแก้ไขปัญหาการอ่านออกเสียงภาษาไทยสำาหรับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1  
ที่พูดภาษาอีก้อและภาษามูเซอมีค่าประสิทธิภาพ เท่ากับ 80.06/80.02

ความสามารถในการอ่านออกเสียงภาษาไทยของนักเรียนประถมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีพูดภาษาอีก้อ
และภาษามูเซอหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

คำ�สำ�คัญ: ระบบเสียงภาษาไทย ระบบเสียงภาษาอีก้อ ระบบเสียงภาษามูเซอ แอพพลิเคชั่น 
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Abstract
The objectives of this investigation were 1) to construct an Application to solve 

Thai language pronunciation problems of Grade 1 Lahu and Akha students with an 80/80 
quality and efficiency standard, and 2) to compare the pre-and post-reading abilities of the 
students after implementing the application. The participants involved in this study consisted  
of 187 Lahu native students and 45 Akha native students, 232 students in total. The  
research instrument could be divided into 2 types. The experimental tool was the application  
to solve Thai language pronunciation problems of Grade 1 Lahu and Akha students.  
The data collection instrument was Thai pronunciation achievement tests. The Statistics used 
in the analysis were mean, standard deviation, and t-test (Dependent Samples)

The results appear as follows: the efficiency of the Application to solve Thai language 
pronunciation problems of Grade 1 Lahu and Akha students was 80.06/80.02. 

The post-reading abilities of the students after implementing the application were 
higher than the pre-reading abilities of the students with the significance at the .01 level. 

Keywords: Thai phonological system, Akha phonological system, Lahu phonological system, 
application

บทนำา
ทกัษะการสือ่สารเปน็หน่ึงในทกัษะสำาคญั

ในการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพราะการสื่อสาร
ได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
ประสบความสำาเร็จไม่ว่าจะเป็นถ่ายทอดความ
หมายได้ตรงประเด็น หรือการสื่อสารที่ก่อให้เกิด
ความเข้าใจที่ตรงกัน ดังนั้นภาษาจึงเป็นเครื่องมือ
ในการสื่อสารที่สำาคัญ (ศศิธร ธัญลักษณานันท์
และคณะ, 2542) 

ภาษาไทยซึ่งถือได้ว่าเป็นภาษาประจำา
ชาติที่ใช้ในการสื่อสารในประเทศไทย เน่ืองจาก
แผนการศึกษาแห่งชาต ิพ.ศ.2520 ได้ระบใุหร้ฐัพึง
จัดการศึกษาให้ประชาชนชาวไทยทุกคน สามารถ
ใช้ภาษาไทยได้อย่างดีในการติดต่อทำาความเข้าใจ 
แต่ทั้งน้ีประชากรปัจจุบันมีความหลากหลายเชื้อ
ชาติสามารถแบ่งได้เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ภาษาทั้งสิ้น

ถึง 70 กลุ่ม กระจายอยู่ในแต่ละภาคของประเทศ 
(สวุไิล เปรมศรรีตันแ์ละคณะ, 2547) ทำาใหภ้าษา
ที่พูดจึงแตกต่างกันออกไป โดยคนไทยในแต่ละ
ภูมิภาคไม่ได้ใช้ภาษาไทยมาตรฐานเพียงภาษา
เดยีว แตย่งัมชีนกลุม่นอ้ยและประชากรในภมูภิาค
ตา่งๆ จำานวนมากใชภ้าษาทอ้งถิน่เปน็ภาษาทีห่นึง่ 
และใชภ้าษาไทยมาตรฐานเปน็ภาษาทีส่องหรอืไม่
ได้ใช้เลย ดังนั้นเมื่อจำาเป็นต้องใช้ภาษาไทยในการ
สื่อสารจึงประสบปัญหา 

ปัญหาการออกเสียง ถือได้ว่าเป็นปัญหา
การจัดการเรียนรู้ภาษาไทยของนักเรียนกลุ่ม
ชาติพันธุ์ที่ครู ให้ความสำาคัญเป็นอันดับแรก 
(ประสิทธิ์ ลีปรีชา, 2550 ; บุษบา ประภาสพงศ์, 
2556) เชน่เดยีวกบัสถานการณก์ารเรยีนการสอน
ภาษาไทยของนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ของโรงเรียน
จำานวน 8 โรงเรียนในอำาเภอเชียงดาวซึ่งเป็นพื้นที่
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ที่ประกอบไปด้วยกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีความหลาก
หลายจำานวนถึง 14 กลุ่ม จากการสำารวจสาเหตุ
ของปัญหาการออกเสียงในพื้นที่วิจัยดังกล่าว ได้
พบว่าปัญหาการออกเสียงเกิดมาจากระบบเสียง
ของภาษาในแต่ละเผ่าที่มีความแตกต่างกันกับ
ระบบเสียงภาษาไทย ทำาให้นักเรียนออกเสียงไม่
ชัดเจนส่งผลให้เกิดข้อผิดพลาดในการสื่อสาร อีก
ทั้งยังส่งผลให้เกิดปัญหาด้านบุคลิกภาพ ด้านการ
ปรับตัวทางอารมณ์และสังคมอีกด้วย 

ปัญหาด้านการออกเสียงของนักเรียน
กลุ่มชาติพันธุ์เป็นปัญหาที่นักวิจัยจำานวนมาก
ให้ความสนใจ (คัชรินทร์ พิกุลงาม, 2549 ; สิริ
รัตน์ ศรีโพธา, 2549; สุนทรีลักษณ์ วรรณชาติ,  
2549 ; กฤษณา สุวรรณลพ, 2550, รุ้งลาวัลย์ 
กุมภวา, 2551, สายวาริน ทาหาร, 2551) แต่
งานวิจัยส่วนใหญ่มุ่งศึกษาปัญหาการออกเสียง
ของนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์เผ่ากะเหรี่ยงซึ่งจัดได้
ว่าเป็นกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มใหญ่ท่ีสุดที่อาศัยอยู่ใน
ประเทศไทย ดังน้ันผู้วิจัยจึงมุ่งศึกษาปัญหาการ
ออกเสียงภาษาไทยของนักเรียนที่พูดภาษาอีก้อ
และภาษามเูซอทีย่งัไมพ่บการวจิยัในกลุม่ชาติพันธุ์
เหล่านี้มากนัก และอีกทั้งกลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัย
มากที่สุดในอำาเภอ เชียงดาวคือเผ่ามูเซอ คิดเป็น
ร้อยละ 25.71 ของกลุ่มชาติพันธุ์ทั้งหมด และ
ยังพบเผ่าอีก้อ คิดเป็นร้อยละ 2.23 (ประชากร 
เชิงลึก, 2551)

นอกจากนั้นจากการศึกษาพื้นฐานระบบ
เสียงภาษาอีก้อ และภาษามูเซอซึ่งภาษาดังกล่าว
เป็นภาษาท่ีจัดให้อยู่ในภาษาตระกูลทิเบต-พม่า 
(Tibeto-Burman) จะพบว่ามีลักษณะร่วมกัน
เมื่อนำามาเปรียบต่างกับระบบเสียงภาษาไทย คือ
หน่วยเสียงพยัญชนะในภาษาไทยที่ไม่ปรากฏใน
ระบบเสียงภาษาอีก้อ พบจำานวน 3 หน่วยเสียง 
ได้แก่ f (ฟ, ฝ), r (ร) และ w (ว) ในขณะที่หน่วย
เสียงพยัญชนะในภาษาไทยที่ไม่ปรากฏในระบบ

เสียงภาษามูเซอ มี 2 หน่วยเสียงได้แก่ r (ร) และ 
w (ว) ส่วนพยัญชนะต้นควบกล้ำาในภาษาอีก้อมี
เพยีงพยญัชนะควบกล้ำา 1 ตวัในขณะทีภ่าษามเูซอ
ไมม่พียญัชนะควบกล้ำาเลย ดงันัน้เมือ่นำามาเปรยีบ
ตา่งกบัหนว่ยเสยีงพยญัชนะควบกล้ำาในภาษาไทย 
พบว่าหน่วยเสียงพยัญชนะควบกล้ำาในภาษาไทย 
จำานวน 11 หน่วยเสียงที่ไม่ปรากฏในระบบเสียง 
ของภาษาอีก้อและมูเซอ ได้แก่ kr (กร), khr  
(ขร/คร), tr (ตร), pr (ปร), phr (พร), kl (กล),  
khl (ขล/คล), pl (ปล), phl (พล), kw (กว) และ 
khw (ขว/คว) เช่นเดียวกันกับพยัญชนะท้าย
ซึ่งภาษาอีก้อและมูเซอไม่มีพยัญชนะท้าย เมื่อ
ทำาการเปรียบต่างกับหน่วยเสียงภาษาไทย พบว่า 
พยัญชนะท้ายในภาษาไทยที่ไม่ปรากฏในระบบ
เสยีงของทัง้สองภาษา มจีำานวน 8 หนว่ยเสยีง ไดแ้ก ่ 
พยัญชนะท้ายแม่กบ, พยัญชนะท้ายแม่กด, 
พยัญชนะท้ายแม่กก, พยัญชนะท้ายแม่กม, 
พยัญชนะท้ายแม่กน, พยัญชนะท้ายแม่กง, 
พยัญชนะท้ายแม่เกอว และพยัญชนะท้ายแม่
เกย ส่วนหน่วยเสียงสระในภาษาไทยที่ไม่พบใน
ระบบเสียงภาษาอีก้อและมูเซอ แบ่งออกเป็น 2 
ชนิด คือหน่วยเสียงสระเดี่ยวจำานวน 11 หน่วย
เสียง ได้แก่ ได้แก่ i (-ิ), →(-ึ), u (-ุ), →:(-ื),  
e (เ-ะ), ↔ (เ-อะ), o (โ-ะ), ↔: (เ-อ), E (แ-ะ),  
a (-ะ), (เ-าะ), และหน่วยเสียงสระประสมจำานวน 
3 หน่วยเสียง uี ↔ (-ว), iื ↔ (เ-ย), →↔ (เ-อ) 
และหน่วยเสียงวรรณยุกต์ในภาษาไทยที่ไม่พบใน
ระบบเสยีงภาษาอกีอ้ ไดแ้ก ่หนว่ยเสยีงวรรณยกุต์
โทและหน่วยเสียงวรรณยุกต์ต่ำาขึ้น (จัตวา) และ
ในระบบเสียงภาษามูเซอ ไม่พบเพียงหน่วยเสียง
วรรณยุกต์ต่ำาขึ้น (จัตวา) 

จากความแตกต่างของระบบเสียงภาษา
กลุ่มชาติพันธุ์ทั้งสองกับระบบเสียงภาษาไทย ซึ่ง
จดัอยูใ่นภาษากลุม่ไท-กะได (Tai-Kadai) ทำาใหเ้กดิ
สาเหตุของข้อผิดพลาดในการออกเสียง กล่าวคือ 
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เสียงบางเสียงที่ไม่มีอยู่ในภาษาแม่ ทำาให้ผู้เรียน 
ไม่คุ้นเคยจึงแทนที่ เสียงเหล่านั้นกับเสียงที่  
ใกล้เคียงกัน และเสียงบางเสียงเป็นเสียงที่มี 
อยู่ในภาษาแม่ แต่ไม่ได้เป็นหน่วยเสียงที่แยกออก
มาอย่างชัดเจน จึงทำาให้ผู้เรียนไม่สามารถเรียนรู้
เสยีงดงักลา่วได ้(Wharton, 2007) อนัเปน็ปจัจยั
สำาคัญที่ส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้ภาษาไทยของ
นักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์

ดังนั้น เพื่อต้องการแก้ปัญหาดังกล่าว 
การวิจัยครั้งนี้จึงมุ่งสร้างแอพพลิเคช่ันเพ่ือแก้ไข
ปัญหาการอ่านออกเสียงภาษาไทยสำาหรับ
นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1 ที่พูดภาษาอีก้อและ
ภาษามูเซอ เพราะเป็นเคร่ืองมือท่ีเปิดโอกาสให้
นกัเรยีนฝกึฝนประสบการณก์ารเรยีนรู ้และยังเปดิ
โอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างสนุกสนาน โดย 
แอพพลิเคชั่นดังกล่าวจะนำาเสนอบทเรียนโดย
ใช้สื่อประสม เช่นข้อความ เสียง ภาพนิ่ง ภาพ
เคลือ่นไหว นักเรยีนสามารถดำาเนนิการเรยีนรูด้้วย
ตนเองตามการนำาเสนอของบทเรียน ซึ่งออกแบบ
ไว้ให้สำาหรับนักเรียนได้รับการตอบสนองย้อน
กลบัดว้ยตนเอง (ถนอมพร เลาหจรสัแสง, 2541)  
อีกทั้งการใช้หลักการทางภาษาศาสตร์เข้ามา
ประยุกต์ใช้โดยตรง เพราะภาษาศาสตร์เป็นสาขา
วิชาที่เกี่ยวกับการศึกษาภาษาอย่างเป็นระบบ 
(จรัลวิไล จรูญโรจน์, 2552) จะทำาให้นักเรียน
สามารถเข้าใจหลักการและวิธีการออกเสียงที่
ถูกต้อง เพื่อสามารถแก้ไข ปรับปรุงข้อบกพร่อง
ทางการออกเสียงของนักเรียน อันจะส่งผลให้
นักเรียนเป็นผู้ที่มีความสามารถในการออกเสียง
ที่มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นก่อให้เกิดการสื่อสารที่
มีประสิทธิภาพ 

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อสร้างแอพพลิเคชั่นเพื่อแก้ไข

ปัญหาการอา่นออกเสยีงภาษาไทยสำาหรบันักเรยีน

ประถมศึกษาปีที่ 1 ที่พูดภาษาอีก้อและภาษา
มูเซอที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80

2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถใน
การอ่านออกเสียงก่อนและหลังการใช้แอพพลิ
เคชัน่เพือ่แกไ้ขปญัหาการอา่นออกเสยีงภาษาไทย
สำาหรับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1 ที่พูดภาษา
อีก้อและภาษามูเซอ

สมมติฐานการวิจัย
1. แอพพลิเคชั่นเพื่อแก้ไขปัญหาการ

อ่านออกเสียงภาษาไทยสำาหรับนักเรียนประถม
ศึกษาปีที่ 1 ที่พูดภาษาอีก้อและภาษามูเซอมี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80

2. ความสามารถในการอ่านออกเสียง
หลังเรียนโดยการใช้แอพพลิเคช่ันเพื่อแก้ไขปัญหา
การอ่านออกเสียงภาษาไทยสำาหรับนักเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 1 ที่พูดภาษาอีก้อและภาษา
มูเซอ สูงกว่าก่อนเรียน

วิธีดำาเนินการวิจัย
ผู้วิจัยได้ดำาเนินการวิจัยตามขั้นตอนดังนี้

1. ประชากรในการศึกษา ได้แก่ นักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ชาวอีก้อและชาวมูเซอ
จำานวน 8 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านนาหวาย 
โรงเรียนบ้านเมืองนะ โรงเรียนบ้านอรุโณทัย 
โรงเรียนแกน้อยศึกษา โรงเรียนบ้านหนองเขียว 
โรงเรียนโครงการหลวงแกน้อย โรงเรียนบ้าน
รินหลวง และโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม ซึ่งอยู่
ในพื้นที่ตำาบลเมืองนะ อำาเภอเชียงดาว จังหวัด
เชียงใหม่ รวมทั้งสิ้นจำานวน 232 คน โดยแบ่ง
เป็นนักเรียนชาวอีก้อ จำานวน 45 คนและนักเรียน 
ชาวมูเซอจำานวน 187 คน
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2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมี 2 ประเภท 
ประกอบด้วย เครื่องมือในการทดลอง ได้แก่ แอพ
พลิเคชั่นเพื่อแก้ไขปัญหาการอ่านออกเสียงภาษา
ไทยสำาหรบันกัเรยีนประถมศกึษาปทีี ่1 ทีพู่ดภาษา
อีก้อและภาษามูเซอ จำานวน 6 บท ประกอบด้วย 
39 บทเรียนย่อย และเครื่องมือในการรวบรวม
ข้อมูล ได้แก่แบบทดสอบวัดความสามารถใน
การอ่านออกเสียงภาษาไทยสำาหรับนักเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 1 ที่พูดภาษาอีก้อและภาษา
มูเซอ จำานวน 50 ข้อ โดยเกณฑ์การให้คะแนน
พิจารณาจากการออกเสียงของนักเรียนแต่ละคน 
ถ้านักเรียนออกเสียงถูกต้องจะได้คะแนนข้อละ 
1 คะแนน ถ้าออกเสียงไม่ถูกต้องจะได้คะแนน 0 
คะแนน

การวิจัยในครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงเชิง
ปรมิาณ (quantitative research) และเชิงคุณภาพ 
(qualitative research) ในสว่นของการเปรยีบตา่ง
ของระบบเสียงภาษาไทย ระบบเสียงภาษาอีก้อ
และมูเซอ โดยการออกแบบการวิจัยเป็นประเภท
การทดสอบก่อนและหลังกับกลุ่มเด่ียว (one 
group pretest posttest design) โดยผู้วิจัยได้
ดำาเนินการวิจัยตามขั้นตอนดังนี้

1. ศึกษาทฤษฎีสรศาสตร์ (Phonemics) 
ของ Pike (1947) และศกึษาระบบเสยีงภาษาอกีอ้ 
ภาษามูเซอและภาษาไทยจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

2. ศึกษาระบบเสียงภาษาอีก้อและมูเซอ 
โดยคัดเลือกผู้บอกภาษาแต่ละภาษาจำานวน 5 
คนที่มีอายุตั้งแต่ 30 ปีขึ้นไป ที่ใช้ภาษาอีก้อและ
มเูซอสือ่สารในชวีติประจำาวนั โดยเครือ่งมอืในการ
เก็บข้อมูลระบบเสียงประกอบไปด้วยรายการคำา 
จำานวน 766 คำาซึง่รวบรวมมาจาก SIL Southeast  
Asia wordlist และ African Wordlist พบว่า
ระบบเสียงภาษาอาข่า (อีก้อ) มีความสอดคล้อง
กับงานวจิยัของ Bamrung (1993) และ Matisoff 
(1988)

3. เปรียบต่างระบบเสียงระหว่างภาษา
อีก้อและมูเซอกับระบบเสียงภาษาไทย โดยใช้
ทฤษฎีการเปรียบต่าง (Contrastive Analysis)  
ในการวิเคราะห์ พบว่ามีหน่วยเสียงพยัญชนะ
จำานวน 22 หน่วยเสียง หน่วยเสียงสระจำานวน 
15 หน่วยเสียงและหน่วยเสียงวรรณยุกต์จำานวน 
2 หน่วยเสียงท่ีไม่ปรากฏในระบบเสียงภาษาไทย 
รวมทั้งหมด 39 หน่วยเสียง

4. ศึกษางานวิจัยที่เก่ียวกับการสร้าง
แอพพลิเคชั่นสำาหรับนักเรียน ศึกษาหลักสูตร  
จุดประสงค์การเรียนรู้ และเนื้อหาวิชา ตาม
หลักสูตรแกนกลางพุทธศักราช 2551 วิชาภาษา
ไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

5. กำาหนดขอบเขตของเนื้อหาโดยการ
รวบรวมคำาศัพท์ต่างๆ ที่มีความสอดคล้องกับ
หนังสือเรียนวิชาภาษาไทยชุดพื้นฐานภาษาใน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยแยกเป็นหมวด
ตามเสียงพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ท่ีได้จาก
การเปรียบต่างระหว่างระบบเสียงภาษาอีก้อและ
ภาษามูเซอกับภาษาไทย 

6. กำาหนดจุดมุ่งหมายในการสร้างแอพ
พลิเคช่ันเพื่อแก้ไขปัญหาการอ่านออกเสียงภาษา
ไทยสำาหรบันกัเรยีนประถมศกึษาปทีี ่1 ทีพ่ดูภาษา
อีก้อและภาษามูเซอ

7. การออกแบบ

7.1 ศึกษาเนื้อหาและวิธีการออกแบบ
แอพพลเิคชัน่ ซึง่เก่ียวขอ้งและสมัพนัธกั์บการสรา้ง
สื่อ เนื้อหาบทเรียน การทำาแบบฝึกหัด 

7.2 นำาเนื้อหาที่เรียบเรียงตามลำาดับมา
เขียนแผนผังแอพพลิเคชั่น 

7.3 จดัทำา Storyboard ซึง่มกีารบรรยาย
ถึงรูปแบบการสร้างแอพพลิเคช่ันว่ามีภาพ สีและ 
องค์ประกอบต่างๆ เช่น อักษร ลักษณะการ 
เชื่อมโยงและการโต้ตอบกับผู้เรียน 
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8. การสร้างแอพพลเิคช่ันโดยใช้เครือ่งมอื
ที่ได้ศึกษาไว้แล้วจากข้อ 5 โดยมีรายละเอียดดังนี้

8.1 โปรแกรมสรา้งภาพกราฟฟิก Adobe 
illustrator และ Adobe Photoshop ใช้ในการ
สร้างสรรค์งานกราฟิกต่างๆ และตกแต่งภาพนิ่ง  
ที่เตรียมไว้สำาหรับใช้งานในสื่อ ทำาให้ได้ภาพ
กราฟิกที่มีความสวยงาม และสื่อความหมายตาม
เนื้อหาที่เรียนได้เป็นอย่างดี

8.2 โปรแกรม Flash เพื่อใช้ในการสร้าง
ภาพเคลื่อนไหว

8.3 โปรแกรม Adobe Captivate ในการ
สร้างแอพพลิเคชั่นช่วยสอน

8.4 โปรแกรม Android Studio ในการ
สร้างแอพพลิเคชั่น เมื่อสร้างเสร็จแล้วจึงนำาแอพ
พลเิคชัน่ดงักลา่ว import หรอืตดิตัง้ลงบนอปุกรณ์
หน้าจอสัมผัส (Tablet) ซึ่งเป็นนามสกุลไฟล์ apk 
เพ่ือทำาการทดสอบว่าสามารถทำางานได้ถูกต้อง
ตามต้องการหรือไม่

9. นำาแอพพลิเคชั่นเพื่อแก้ไขปัญหาการ
อ่านออกเสียงภาษาไทยสำาหรับนักเรียนประถม
ศกึษาปทีี ่1 ทีพ่ดูภาษาอกีอ้และภาษามเูซอทีส่รา้ง
เสร็จเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคจำานวน 5 
ทา่น และด้านเนื้อหาจำานวน 5 ทา่น โดยประกอบ
ไปด้วยหัวข้อในการประเมินเกี่ยวกับเน้ือหาและ
การนำาเสนอ สี ภาพ เสียง ตัวอักษร และวิธีการ
ใช ้โดยผลการประเมนิด้านเทคนคิและด้านเนือ้หา
อยู่ในระดับดี

10. นำาแอพพลเิคชัน่เพือ่แกไ้ขปญัหาการ
อ่านออกเสียงภาษาไทยสำาหรับนักเรียนประถม
ศกึษาปทีี ่1 ทีพ่ดูภาษาอกีอ้และภาษามเูซอทีผ่า่น
การประเมินจากผู้เช่ียวชาญไปทดลองสอน (Try 
out) กับนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มประชากรที่ต้องการ
ศึกษา จำานวน 30 คน 

11. นำาแอพพลเิคชัน่ดงักลา่วมาปรบัปรงุ
แก้ไข เพื่อนำาไปใช้กับกลุ่มประชากรจริงในการ
ศกึษา โดยดำาเนนิการทดสอบกอ่นเรยีน (Pretest) 
แล้วดำาเนินการสอนด้วยแอพพลิเคชั่นเพื่อแก้ไข
ปญัหาการอา่นออกเสยีงภาษาไทยสำาหรบันกัเรยีน
ประถมศึกษาปีที่ 1 ที่พูดภาษาอีก้อและภาษา
มูเซอ และทดสอบหลังเรียน (Posttest)

12. นำาข้อมูลที่ได้จากการทดลองไป
วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเพื่อสรุปผลการทดลอง
ตามวัตถุประสงค์การวิจัยต่อไป

 
ผลการวิจัย

ในการวิเคราะห์การสร้างแอพพลิเคชั่น
เพื่อแก้ไขปัญหาการอ่านออกเสียงภาษาไทย
สำาหรับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1 ที่พูดภาษา
อีก้อและภาษามูเซอ ได้ดำาเนินการตามขั้นตอน
ดังต่อไปนี้

ผลการศึกษาประสิทธิภาพของแอพพลิ
เคชัน่เพือ่แกไ้ขปญัหาการอา่นออกเสยีงภาษาไทย
สำาหรับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1 ที่พูดภาษา
อีก้อและภาษามูเซอ ปรากฏผลดังตาราง 1



Journal of Education, Mahasarakham University 49 Volume 14 Number 2 April-June 2020

จากตาราง 1 พบว่าประสิทธิภาพของ
คะแนนระหว่างเรียน (E

1
) คิดเป็นร้อยละ 80.06 

และประสิทธิภาพของคะแนนหลังเรียน (E
2
) คิด

เป็นร้อยละ 80.02 ดังนั้นแอพพลิเคชั่นเพื่อแก้ไข
ปัญหาการอา่นออกเสยีงภาษาไทยสำาหรบันักเรยีน
ประถมศึกษาปีที่ 1 ที่พูดภาษาอีก้อและภาษา
มูเซอจึงมีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 
ตามที่กำาหนดไว้

ผลการเปรียบเทียบความสามารถทาง
ด้านการอ่านออกเสียงก่อนและหลังเรียนโดยใช้
แอพพลิเคชั่นเพื่อแก้ไขปัญหาการอ่านออกเสียง
ภาษาไทยสำาหรับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1 ที่
พูดภาษาอีก้อและมูเซอ สามารถสรุปผลการวิจัย
ได้ดังตาราง 2

ต�ร�ง 1 ผลการศึกษาประสิทธิภาพของแอพพลิเคชั่นเพื่อแก้ไขปัญหาการอ่านออกเสียงภาษาไทย
สำาหรับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1 ที่พูดภาษาอีก้อและภาษามูเซอ ให้มีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์ 80/80

ประสิทธิภ�พ คะแนนเต็ม S.D.
ร้อยละของ 

คะแนนเฉลี่ย

ประสิทธิภาพของคะแนนระหว่างเรียน (E
1
) 390 312.22 1.52 80.06

ประสิทธิภาพของคะแนนหลังเรียน (E
2
) 50 40.01 2.97 80.02

ประสิทธิภาพของแอพพลิเคชั่น 80.06/80.02

ต�ร�ง 2 ผลการเปรียบเทียบความสามารถการอ่านออกเสียงก่อนและหลังการเรียนโดยใช้ 
แอพพลเิคช่ันเพ่ือแกไ้ขปญัหาการอา่นออกเสยีงภาษาไทยสำาหรบันกัเรยีนประถมศกึษาปทีี ่1  
ที่พูดภาษาอีก้อ

ก�รทดสอบ N S.D. t Sig.

ก่อนเรียน 45 8.00 (16%) 0.95
-106.59 .000

หลังเรียน 45 40.58 (81.16%) 2.18

จากตาราง 3 ผลปรากฏว่า ก่อนเรียน
นักเรียนมีความสามารถในการอ่านออกเสียง 
ร้อยละ 16 หลังเรียนนักเรียนมีความสามารถใน
การอา่นออกเสยีงเปน็รอ้ยละ 81.16 เมือ่พิจารณา
พบวา่หลงัเรยีนนกัเรยีนมคีะแนนเฉลีย่เพ่ิมมากขึน้

กว่าก่อนเรียน โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 40.58 
และ 8.00 ตามลำาดบั เมือ่วเิคราะหเ์พือ่เปรยีบเทยีบ 
คา่เฉลีย่คะแนนก่อนและหลงัเรยีน พบว่าหลงัเรยีน
นักเรียนมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าก่อนการเรียน อย่างมี 
นัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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จากตาราง 3 ผลปรากฏว่า ก่อนเรียน
นักเรียนมีความสามารถในการอ่านออกเสียง 
ร้อยละ 15.65 หลังเรียนนักเรียนมีความสามารถ
ในการอ่านออกเสียงเป็นร้อยละ 79.79 เมื่อ
พิจารณาพบว่าหลังเรียนนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย
เพ่ิมมากขึ้นกว่าก่อนเรียน โดยมีคะแนนเฉลี่ย
เทา่กบั 39.89 และ 7.82 ตามลำาดับ เมือ่วเิคราะห์
เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนก่อนและหลัง
เรียน พบว่าหลังเรียนนักเรียนมีค่าเฉลี่ยสูงกว่า
ก่อนการเรียน อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01

อภิปรายผล
ในการศึกษาการสร้างแอพพลิเคชั่นเพื่อ

แก้ไขปัญหาการอ่านออกเสียงสำาหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาที่ 1 ที่พูดภาษาอีก้อและภาษามูเซอ 
สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้

1. แอพพลิเคชั่นเพื่อแก้ไขปัญหาการ
อ่านออกเสียงสำาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
ที ่1 ทีพ่ดูภาษาอกีอ้และภาษามเูซอมปีระสทิธภิาพ 
80.06/80.02 แสดงว่าแอพพลิเคชั่นดังกล่าว
สามารถนำาไปใช้พัฒนาความสามารถในการ
อ่านออกเสียงได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องมา
จากเหตุผลที่ผู้วิจัยได้ศึกษาหลักการและแนวคิด
เก่ียวกับการสร้างสื่อในมัลติมีเดีย ทำาให้ผู้วิจัยได้
ออกแบบแอพพลิเคช่ันช่วยสอนที่มีการนำาเสนอ
ข้อมูลหลายประเภทไม่ว่าจะเป็น ภาพน่ิง ภาพ

เคลื่อนไหว ตัวอักษร และเสียง ซึ่งทำาให้เกิดความ
น่าสนใจยิ่งขึ้น และสื่อความหมายได้อย่างชัดเจน 
นอกจากนัน้ยงัชว่ยกระตุน้ใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรู ้
และเข้าใจในเนื้อหามากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ
สชุาดา โพธสิมภาพวงษ ์(2545) กลา่วไว้ว่าการนำา
เสนอบทเรียนโดยใช้สื่อประสม ผ่านคอมพิวเตอร์
ไปยังผู้เรียน จะทำาให้มีความน่าสนใจและเพิ่ม
ความชัดเจนของเนื้อหาวิชาให้ผู้ใช้สามารถเข้าใจ
มากยิ่งข้ึนและยังส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และ
สร้างประสบการณ์ที่ดีต่อผู้เรียน ในการออกแบบ
โปรแกรมที่มีภาพเคลื่อนไหวจะเป็นการสร้าง
บรรยากาศที่น่าสนใจในการเรียนและดึงดูดความ
สนใจ ทำาใหผู้เ้รยีนไมเ่กดิความเบือ่หนา่ย นอกจาก
นั้นผู้วิจัยได้จัดทำาแอพพลิเคชั่นโดยยึดหลักการมี
ปฏิสัมพันธ์ (Interactive) กับบทเรียน สอดคล้อง
กับงานวิจัยของพิมพ์พัชร พรสวรรค์ (2552) ที่
ว่าการปฏิสัมพันธ์ในมัลติมีเดียเป็นกุญแจสำาคัญ
ของประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ของมัลติมีเดีย 
เป็นการสื่อสารสองทางระหว่างคอมพิวเตอร์กับ 
ผู้เรียน ทำาให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงบทเรียนได้เป็น
อย่างดี และทำาให้ผู้เรียนเกิดโครงสร้างทางความรู้
ความคิดหรือเกิดการเรียนรู้

นอกจากนี้การนำาแอพพลิเคช่ันมาใช้บน
แท็บเล็ตมีส่วนช่วยทำาให้ผู้เรียนมีความสนใจและ
กระตือรือร้นที่จะเรียนรู้มากข้ึน ลักษณะของสื่อ
ดงักลา่วจงึสง่ผลใหผู้เ้รยีนสามารถทำาแบบทดสอบ
หลังการเรียนได้ถึงร้อยละ 80.02 สอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของกิตติพันธ์ อุดมเศรษฐ์และคณะ 

ต�ร�ง 3 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านออกเสียงก่อนและหลังการเรียนโดยใช้ 
แอพพลิเคช่ันเพ่ือแก้ไขปัญหาการอ่านออกเสียงภาษาไทยสำาหรับนักเรียนประถมศึกษา 
ปีที่ 1 ที่พูดภาษามูเซอ

ก�รทดสอบ N S.D. t Sig.

ก่อนเรียน 187 7.82 (15.65%) 1.24
-218.96 .000

หลังเรียน 187 39.89 (79.79%) 2.02
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(2554) พบว่าผลการใช้แท็บเล็ตในการเรียนการ
สอนวิชาคณิตศาสตร์ในด้านความรู้ ความเข้าใจ
ในเน้ือหาและทักษะเฉพาะวชิาโดยใช้แบบทดสอบ
ทำาการทดสอบก่อนเรยีนเปรยีบเทยีบกบัหลงัเรยีน 
พบว่าผลการทดสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01

2. ความสามารถในการอ่านออกเสียง
ของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ทั้งนี้เป็น
เพราะการสร้างแอพพลิเคชั่นเพื่อแก้ไขปัญหาการ
อ่านออกเสียงสำาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ 1 ท่ีพูดภาษาอีก้อและภาษามูเซอเป็นไป
ตามข้ันตอนวิธีดำาเนินวิจัยที่ได้ออกแบบไว้ โดย
ผู้วิจัยได้นำาข้อมูลปัญหาที่พบมาวิเคราะห์ คือ 
นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1 ที่พูดภาษาอีก้อและ
ภาษามูเซอมีปัญหาในการด้านการอ่านออกเสียง  
นักเรียนออกเสียงไม่ชัด เน่ืองมาจากความแตก
ต่างของระบบเสียง ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้ทำาการ
ศึกษาระบบเสียงทั้งสามระบบเสียง เพื่อหาความ
แตกต่างของหน่วยเสียงในระบบภาษาไทยกับ
ภาษาอีก้อและภาษามูเซอ ทั้งในส่วนของระบบ
พยัญชนะ สระและวรรณยุกต์ นอกจากนั้นผู้วิจัย
ยังใช้หลักการทางภาษาศาสตร์เข้ามาช่วยฝึกให้
นักเรียนที่มีปัญหาในการอ่านออกเสียงเหล่านี้ 
โดยอธบิายให้เห็นถงึหลกัการในการอา่นออกเสยีง
แต่ละเสียงที่ถูกต้อง และแสดงให้เห็นถึงตำาแหน่ง
ของฐานกรณ์ต่างๆ ที่ทำาให้เกิดเสียง โดยใช้ภาพ
เคล่ือนไหว และมีการแยกเนื้อหาออกเป็นหมวด
ตามเสียงพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ที่ได้จาก
การเปรียบต่างระหว่างระบบเสียงภาษาอีก้อและ
ภาษามูเซอกับระบบเสียงภาษาไทย ซึ่งสอดคล้อง
กับสุดฤทัย อรุณศิโรจน์ และเฉลิมชัย ไชยชมภู 
(2559) ได้ประยุกต์ความรู้ทางภาษาศาสตร์ใน
เรือ่งการออกเสียงโดยอธบิายถงึตำาแหนง่ฐานกรณ์
ที่เกิดและและประเภทของเสียงพยัญชนะ สระ
และวรรณยุกต์ ทำาให้เด็กสามารถออกเสียงได้ดี
ขึ้น ชัดเจนขึ้น หรืออีกนัยหนึ่งการสอนการออก

เสียงโดยอาศัยความรู้ทางภาษาศาสตร์ในการนำา
เสนอให้นักเรียนได้เห็นตำาแหน่งอวัยวะฐานกรณ์
ที่ก่อให้เกิดเสียงผ่านทางแอพพลิเคชั่น จัดได้ว่า
เป็นวิธีการอีกวิธีการหนึ่งที่ช่วยแก้ไขปัญหาการ
ออกเสียงภาษาไทของนักเรียนที่พูดภาษาอีก้อ
และภาษามูเซอให้ชัดเจนและถูกต้องมากยิ่งขึ้น 
โดยแสดงได้จากความสามารถในการอ่านออก
เสียงของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน โดย 
พบวา่คะแนนเฉลีย่หลงัเรยีนของนกัเรยีนชาวมเูซอ  
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 39.89 และก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ย 
เท่ากับ 7.82 และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนของ
นักเรียนชาวอีก้อ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 40.58 และ
ก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 8.00 เมื่อเปรียบ
เทียบระหว่างคะแนนเฉลี่ยก่อนและหลังเรียนของ
นักเรียนทั้งสองกลุ่ม พบวา่คะแนนเฉลี่ยหลังเรยีน
ของนักเรียนทั้งสองกลุ่มสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของรุ้งลาวัลย์ กุมภวา (2551) ที่กล่าวไว้
ว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนก่อนและหลังเรียนโดยใช้
กิจกรรมการเรียนรู้ทางภาษาศาสตร์เพื่อฝึกการ
ออกเสียงคำาสำาหรับนักเรียนปกาเกอะญอ มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

ดังนั้น การใช้แอพพลิเคชั่นเพื่อแก้ไข
ปญัหาการอา่นออกเสยีงสำาหรบันกัเรยีนชัน้ประถม
ศึกษาที่ 1 ที่พูดภาษาอีก้อและภาษามูเซอไม่
เพียงแต่มีส่วนช่วยในการพัฒนาความสามารถ
ในการอ่านออกเสียงของนักเรียนที่พูดภาษาอีก้อ
และภาษามูเซอ แต่การประยุกต์ใช้ความรู้ทาง
ภาษาศาสตรใ์นการเรยีนการสอนโดยนำาเสนอผา่น
ทางแอพพลเิคชัน่ถอืไดว้า่เปน็สิง่จำาเปน็สำาหรบัครู
ผู้สอนภาษาที่จะทำาให้การสอนภาษาเข้าใจได้ง่าย
ขึ้น มีหลักเกณฑ์และคำาอธิบายที่ชัดเจน อีกทั้งยัง
เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องต่างๆ 
ในการใช้ภาษาของนักเรียนโดยเฉพาะทักษะการ
อ่านออกเสียงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ข้อเสนอแนะ
จากผลการวิจัย เรื่อง การสร้างแอพ- 

พลเิคชัน่เพือ่แก้ไขปญัหาการอา่นออกเสยีงสำาหรบั
นักเรียนชั้นประถมศึกษาที่ 1 ที่พูดภาษาอีก้อและ
ภาษามูเซอ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้

1. ข้อเสนอแนะสำ�หรับก�รนำ�ผลก�ร
วิจัยไปใช้

1.1 ควรมกีารสนบัสนนุใหม้กีารผลติและ
เผยแพร่แอพพลิเคชั่นอื่นๆ เพื่อนำาไปเป็นสื่อการ
เรียนการสอนในรายวิชาอื่นๆ ต่อไป

1.2 ในการจดัการเรยีนการสอนด้วยแอพ
พลิเคชั่น ควรที่จะต้องมีการตรวจเช็คแท็บเล็ตทุก
ครัง้กอ่นดำาเนนิการจดัการเรยีนการสอน เน่ืองจาก
ในการวิจัยพบว่าในขณะที่มีการจัดการเรียนกา
รสอนแท็บเล็ตบางเครื่องไม่สามารถใช้งานได้ 
หรือแบตเตอรี่ของเครื่องหมดลงในขณะที่กำาลังใช้
งานและทางโรงเรียนควรที่จะต้องมีอุปกรณ์ที่มี
คุณภาพในด้านต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หน่วย
ความจำาของเครื่อง จะต้องมีขนาดความจุที่ไม่
น้อยจนเกินไป เนื่องจากแท็บเล็ตที่มีหน่วยความ
จำาน้อยจะไม่สามารถใช้เปิดแอพพลิเคช่ันได้ เพ
ราะแอพพลิเคชั่นมีขนาดไฟล์ที่ค่อนข้างใหญ่ ทำา
ใหเ้ครือ่งแทบ็เลต็ไมส่ามารถเปดิไฟลแ์อพพลเิคช่ัน
ดังกล่าวได้นั่นเอง

1.3 การเรียนด้วยแอพพลิเคชั่น ไม่ควร
จำากัดเวลาในการเรียน เพราะความสามารถใน
การเรียนรู้ของแต่ละคนแตกต่างกัน ควรที่จะเปิด
โอกาสใหนั้กเรยีนไดใ้ชเ้วลาอยา่งเตม็ที ่ตามความ

ต้องการจนกว่าจะเข้าใจในบทเรียน

1.4 โรงเรียนควรส่งเสริมให้มีการจัดการ
เรยีนการสอนดว้ยแอพพลเิคชัน่แบบเปดิกวา้ง โดย
ให้นักเรียนสามารถใช้แอพพลิเคชั่นผ่านแท็บเล็ต
ในการเรียนผ่านระบบออนไลน์ได้ด้วยตัวของ
นักเรียนเองมากกว่าการจำากัดการเรียนที่ให้เรียน
ได้เฉพาะในแบบออฟไลน์เท่านั้น โดยในการ
ออกแบบและพัฒนาแอพพลิเคชั่นควรที่จะต้องมี
การสร้างจุดเชื่อมโยงข้อมูล หรือ Link ข้อมูลไว้
ภายในบทเรียน เพื่อให้สามารถเชื่อมโยงเนื้อหา
ไปสูข่อ้มลูภายนอกได ้และไมค่วรทีจ่ะจำากดักรอบ
ในการเรียนการสอนของนักเรียนให้อยู่แค่ภายใน
ห้องเรียนแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น

2. ข้อเสนอแนะสำ�หรับก�รวิจัยครั้ง 
ต่อไป

2.1 ควรมีการพัฒนาแอพพลิเคชั่นใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ เพื่อใช้เป็นสื่อในการ
จัดการเรียนรู้ที่มีความหลากหลาย

2.2 ควรมีการวิจัยเพื่อเปรียบเทียบผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการเรียนด้วยแอพพลิ
เคชั่นในรูปแบบต่างๆ 

2.3 ควรมีการวิจัยด้านเทคนิคการออก
แบบแอพพลิเคชั่นในด้านต่างๆ เช่น สีและขนาด
ของตัวอักษรที่ใช้ในแอพพลิเคชั่น ทั้งภาพนิ่ง
และภาพเคลื่อนไหว ตลอดจนเสียงที่ใช้ประกอบ
ในแอพพลิเคชั่น ทั้งนี้เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
พัฒนาเพื่อให้เกิดความน่าสนใจและทันสมัยมาก
ยิ่งขึ้น
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