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การวิจัยครั้งนี้ สําเร็จได�ด�วยความอนุเคราะห�ทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินงบประมาณ
ของคณะศิลปศาสตร� มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  และการดําเนินงานสําเร็จลุล)วงด�วยดี
โดยได�รับความร)วมมือเป+นอย)างดีของผู�มีส)วนร)วมทุกท)าน ไม)ว)าจะเป+น คณะผู�บริหารคณะศิลปศาสตร�
ท่ีเล็งเห็นประโยชน�จากการศึกษาวิจัย นักศึกษาท่ีร)วมเป+นกลุ)มตัวอย)าง ผู�ช)วยนักวิจัย บรรณารักษ�
ห�องสมุดคณะศิลปศาสตร�และห�องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  คณาจารย�ในสาขา
ภาษาตะวันตก โดยเฉพาะอาจารย�บรรเทา เพ่ิมเกษตรวิทย�ท่ีอนุเคราะห�มอบตําราท่ีมีคุณภาพทางด�าน
สัทศาสตร�เพ่ือเป+นข�อมูลหลักเบื้องต�นในการทําวิจัยครั้งนี้และสละเวลาสนทนาแลกเปลี่ยนแบ)งป5น
ความรู�เสมอมา ท่ีจะละเลยเสียมิได�คือ ขอขอบคุณความห)วงใยของทุกคนในครอบครัวและเพ่ือน
ร)วมงานท่ีคอยเป+นกําลังใจผลักดันให�มีความมุ)งม่ันเรื่อยมา  รวมถึงเจ�าหน�าท่ีทุกคนท่ีมีส)วนเก่ียวข�องทํา
ให�การดําเนินการวิจัยนี้เป+นไปได�อย)างราบรื่นจนบรรลุผล 

คุณค)าและประโยชน�ของงานวิจัยฉบับนี้ ขอมอบเป+นเครื่องสักการะคุณแด)บุพการี ครู
บาอาจารย�ทุกท)านท่ีประสิทธิ์ประสาทวิชา และให�ความกรุณาวางรากฐานการศึกษาให�แก)ผู�วิจัยด�วยดี
เสมอมา  
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บทคัดย=อ 

การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค�เพ่ือศึกษาคําศัพท� เสียงพยัญชนะและสระในภาษาอังกฤษท่ี
นักศึกษาระดับปริญญาตรีมีป5ญหาในการออกเสียง  และเพ่ือเปรียบเทียบป5ญหาการออกเสียง
ภาษาอังกฤษกับอิทธิพลจากภาษาแม)โดยการใช�แบบทดสอบการออกเสียงภาษาอังกฤษเพ่ือวัด
ความสามารถในการออกเสียงควบคู)กับการใช�แบบสอบถามเพ่ือเก็บข�อมูลด�านทัศนคติและพฤติกรรม
การเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษา   

กลุ)มตัวอย)างจํานวน 60 คน ได�มาจากการสุ)มแบบหลายข้ันตอนจากนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในรายวิชาสนทนาภาษาอังกฤษ ภาคเรียนท่ี 2   
ป>การศึกษา 2556 แยกเป+น 30 คน จากสายสังคมศาสตร� และ 30 คน จากสายวิทยาศาสตร�และ
เทคโนโลยี  การวิเคราะห�ข�อมูลใช�สถิติเชิงพรรณนา หาค)าร�อยละ ค)าเฉลี่ย และค)าส)วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  ท้ังนี้ แบบทดสอบการออกเสียงและแบบสอบถามใช�การวิเคราะห�ความเชื่อม่ันของ
เครื่องมือโดยใช�สูตรสัมประสิทธิ์อัลฟา ซ่ึงแบบทดสอบการออกเสียงได�ค)าความเชื่อม่ันเท)ากับ .940  
และแบบสอบถามได�ค)าความเชื่อม่ันเท)ากับ .794  จึงถือว)าเครื่องมือท้ังสองฉบับนี้มีความเชื่อม่ันสูง 

ผลการวิจัยสรุปได�ดังนี้ 
1. จากการทดสอบออกเสียงคําศัพท� 100 คํา พบว)า ไม)มีคําใดท่ีนักศึกษาออก

เสียงถูกต�องท้ังหมด แต)มี 3 คําท่ีทุกคนออกเสียงผิด คิดเป+นร�อยละ 100  ได�แก) คําว)า ‘first’ 
‘photographer’ และ ‘territory’  ส)วนคําท่ีมีการออกเสียงถูกต�องร�อยละ 50 ข้ึนไปนั้น มีอยู) 14 คํา 
ได�แก) ‘natural’ ‘aim’ ‘problem’ ‘apple’ ‘married’ ‘trial’ ‘really’ ‘introduction’ ‘nine’ 
‘designer’ ‘figure’ ‘occasionally’ ‘overseas’ และ ‘card’ โดยเฉลี่ยแล�วนักศึกษาออกเสียงถูก
ประมาณร�อยละ 28 

2.  เสียงพยัญชนะท่ีนักศึกษามีป5ญหาในการออกเสียงท�าย ได�แก) เสียง /t/ /d/ 
/p/ /s/ /z/ /v/ /dʒ/  และมักไม)ออกเสียง /m/ /n/ /t/ /d/ ท่ีเป+นพยัญชนะท�ายมาพร�อมสระ /aɪ/ 
และสระ /aʊ/ ส)วนเสียงท่ีนักศึกษาออกเสียงไม)ถูกต�องเลย คือ เสียงเสียดแทรกและเสียงเปaดม�วนลิ้น 
ได�แก) เสียง /ð/ /θ/ /v/ /z/ /r/  นอกจากนี้ พบว)านักศึกษามีป5ญหาในการออกเสียงพยัญชนะควบ
กล้ําโดยมักออกไม)ครบทุกเสียง พบได�ในทุกตําแหน)งของคํา 

3. เสียงสระท่ีนักศึกษามีป5ญหาในการออกเสียง ได�แก) /ə/ /æ/ /e/ /ɪ/ /i/ /ɒ/ 
และเสียงสระประสมท่ีมีป5ญหา ได�แก) เสียง /eɪ/ /aɪ/ /jʊ/ /jə/ /juː/ /aʊ/ /ɪə/ /ər/   

4. นักศึกษาส)วนใหญ)มีทัศนคติต)อภาษาอังกฤษในด�านบวก โดยมีแนวโน�มในการ
พัฒนาภาษาอังกฤษด�วยตนเองจากกิจกรรมแนวบันเทิง 
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ABSTRACT 

The objective of the study was to investigate English pronunciation 
errors; including lists of spiny vocabularies, consonants and vowels, made by 
undergraduate students. It also aimed at studying the influence of their mother 
tongue on the errors. A pronunciation test was applied to collect the pronunciation 
output while a developed questionnaire was used to collect the information on the 
students’ attitudes and behaviors on English learning. 

60 samples were selected with the multi-stage random sampling from 
RMUTT undergraduate students registering in the English Conversation course for 
Academic Year 2013 Semester 2. They were categorized into 2 groups with 30 
samples from a faculty in Social Sciences and 30 from Sciences and Technology. Data 
was analyzed using descriptive statistics including percentage, mean, and standard 
deviation. Reliability of the pronunciation test and the questionnaire was measured 
using Cronbach’s Coefficient Alpha formula and it showed .940 and .794, respectively. 
According to the statistics, the reliability of both instruments was considered to have 
high confidence. The results of the study were as follows: 

1. None of the samples could totally contribute with a sufficient 
accuracy in pronouncing the 100 words listed in the pronunciation test. In contrast, 3 
words were found with 100 percent mistaken: 'first,' 'photographer,' and 'territory'. 
However, 14 words came up with right pronunciation by 50 percent and more of the 
samples; including ‘natural,’ ‘aim,’ ‘problem,’ ‘apple,’ ‘married,’ ‘trial,’ ‘really,’ 
‘introduction,’ ‘nine,’ ‘designer,’ ‘figure,’ ‘occasionally,’ ‘overseas,’ and ‘card’. On 
average, students’ pronunciation intelligibility was about 28 percent. 

2. The samples had trouble pronouncing final consonants [/t//d//p/ 
/s//z//v//dʒ/] and often dismissed final [/m/ /n/ /t/ /d/] whenever presenting with 
/aɪ/ and /aʊ/. Regularly, all of fricatives and retroflex [/ð//θ//v//z//r/] were incorrectly 
produced. The findings illustrated that students had difficulty pronouncing consonant 
clusters in all positions. 

3. The samples encountered a problem in pronouncing vowels [/ə/ 
/æ/ /e/ /ɪ/ /i/ /ɒ/] and diphthongs [/eɪ/ /aɪ/ /jʊ/ /jə/ /juː/ /aʊ/ /ɪə/ /ər/] due to its 
spelling varieties. 

4. Majority of the samples revealed a positive attitude towards the 
English language and they are potentially convinced to develop their autonomous 
practices successfully with self-concept entertainment activities. 
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บทที่ 1 

บทนํา 

 

1. ความเป�นมาและความสําคัญของป�ญหาการวิจัย 

ในป�จจุบันนี้ คงปฏิเสธไม�ได�ว�า ภาษาอังกฤษได�ถูกยกระดับข้ึนมาเป&นท่ียอมรับว�า เป&น 
"ภาษาสากล" (Global English)  แล�วอย�างไม�มีข�อสงสัย เพราะมีการนํามาใช�กันอย�างกว�างขวาง 
ปะปนอยู�ในชีวิตประจําวันของคนท่ัวไป แพร�หลายอยู�แทบจะทุกพ้ืนท่ีในโลกนี้ไม�มากก็น�อย ตัวอย�างท่ี
เด�นชัด เช�น การปรากฏในคําทับศัพทBบางคําท่ีใช�เหมือนกันท่ัวโลก อย�าง คอมพิวเตอรB ไวรัส ลิฟทB 
แท็บเล็ต หรือ สมารBทโฟน เป&นต�น และถือเป&นภาษาหลักในโลกอินเตอรB เน็ต  นอกจากนี้ 
ภาษาอังกฤษยังจัดว�าเป&นภาษาต�างประเทศท่ีได�รับการจัดให�มีการเรียนการสอนเป&นอันดับต�น ๆ    อีก
ท้ัง ตามสนธิสัญญาระหว�างประเทศ ได�ระบุให�ภาษาอังกฤษเป&นภาษาราชการของการสื่อสารการบิน
และในทะเล    รวมถึง เป&นภาษาราชการท่ีใช�สําหรับองคBการระหว�างประเทศอีกหลายแห�ง เช�น 
องคBกรสหประชาชาติ คณะกรรมการโอลิมปGกสากล หรือแม�แต�กลุ�มประเทศอาเซียนท่ีเป&นเรื่องใกล�ตัว
มากสําหรับคนไทย 

สําหรับความสําคัญของภาษาอังกฤษสําหรับประเทศในฝ�Jงตะวันตก มีข�อสังเกตท่ี
น�าสนใจจากเว็บไซตBวิกิพีเดีย (www.wikipedia.com) สรุปรายงานไว�ว�า  ภาษาอังกฤษเป&นภาษาท่ีมี
การศึกษาเป&นภาษาต�างประเทศมากท่ีสุดในเด็กวัยกําลังศึกษาเล�าเรียน ถึงร�อยละ 89 ซ่ึงนําหน�าภาษา
ฝรั่งเศสท่ีมีผู�เรียนอยู�ท่ีร�อยละ 32 ในสหภาพยุโรป (EU) ท่ีประชากรส�วนใหญ�ไม�ได�พูดภาษาอังกฤษ
เป&นภาษาแม�  ท้ังนี้ คนส�วนใหญ�ในยุโรป ประมาณร�อยละ 68 ยังคิดว�าภาษาอังกฤษเป&น
ภาษาต�างประเทศท่ีมีประโยชนB ในขณะท่ีร�อยละ 25 เท�านั้นท่ีสนับสนุนว�าภาษาฝรั่งเศสมีประโยชนB
มากกว�า   หากหันกลับมาพิจารณาในส�วนของประเทศฝ�Jงตะวันออกท่ีมีประชากรมากท่ีสุดในโลกอย�าง
ประเทศจีน พบว�า จากการท่ีจีนเปGดประเทศโดยการเข�าเป&นสมาชิกขององคBการการค�าโลก (WTO) 
ส�งผลให�บริษัทต�างชาติทยอยเข�าไปลงทุนในจีนมากข้ึน กอรปกับการรับเป&นเจ�าภาพงานระดับโลกอีก
หลากหลาย อาทิ เช�น การจัดการแข�งขันโอลิมปGคเม่ือป^ 2008 และเป&นเจ�าภาพจัดงานเวิลBดเอ็กซBโป 
(World Expo 2010) นั้น เป&นตัวกระตุ�นอย�างดีให�คนจีนเห็นความสําคัญของภาษาอังกฤษไม�ว�าจะเป&น
การสร�างโอกาสสู�การศึกษาในระดับสูงและการสร�างโอกาสท่ีดีทางธุรกิจ 

สําหรับประเทศไทยเองนั้น จริงๆ แล�วมีการพยายามผลักดันและส�งเสริมการเรียน
ภาษาอังกฤษมาโดยตลอด แต�ตัวกระตุ�นท่ีชัดเจนว�าต�องพัฒนาภาษาอังกฤษอย�างจริงจังเพ่ือความ
ม่ันคงท่ียั่งยืน เห็นจะเป&นการเป&นประชาคมอาเซียน (AEC) ในป^ 2558  ซ่ึงประเทศไทยต�องมีการ
เตรียมความพร�อมในหลายด�านโดยเฉพาะการพัฒนาทรัพยากรมนุษยB ภาษาอังกฤษซ่ึงเป&นภาษาสากล
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จึงเป&นสิ่งจําเป&นท่ีควรผลักดันให�นักศึกษาไทยซ่ึงจะออกไปประกอบอาชีพหลังสําเร็จการศึกษานั้น
นําไปใช�ได�อย�างถูกต�องและมีประสิทธิภาพ  ดังนั้นการเตรียมบัณฑิตจากสถาบันอุดมศึกษาต�าง ๆ ของ
ประเทศไทยให�มีความพร�อมทางด�านการใช�ภาษาอังกฤษเพ่ือศึกษาต�อท้ังภายในประเทศและ
ต�างประเทศ ตลอดจนเพ่ือการทํางานจึงมีความจําเป&นอย�างยิ่งในสังคมป�จจุบัน และยิ่งทวีความจําเป&น
ข้ึนอีกเม่ือประเทศไทยเข�าสู�สภาวะเปGดเสรีอย�างสมบูรณBในการแลกเปลี่ยนท้ังด�านเศรษฐกิจและสังคม
ระหว�างประเทศสมาชิกท่ีอยู�ในประชาคมอาเซียนดังท่ีกล�าวไปแล�วข�างต�น   

ท้ังนี้เราจะเห็นได�ว�าระบบการศึกษาของประเทศไทยนั้นมีการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต�างประเทศในทุกระดับชั้นโดยเริ่มต้ังแต�ชั้นอนุบาล จนถึงระดับอุดมศึกษา
มายาวนาน  แต�ผลปรากฏว�าผู�เรียนมีระดับความสามารถในการใช�ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารโดย
เฉลี่ยอยู�ในเกณฑBท่ีตํ่ามากจนไม�สามารถนําสิ่งท่ีเรียนไปใช�ประโยชนBได�เม่ือจบการศึกษาจนทําให�เกิด
การสูญเปล�าท้ังในเรื่องของเวลาและงบประมาณทางการศึกษามาโดยตลอด (สุมิตรา, 2540) และ
แม�ว�ากระทรวงศึกษาธิการได�จัดทํานโยบายท่ีชัดเจนในการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 
2544 ท่ีกําหนดให�มีการสอนภาษาอังกฤษเป&นภาษาต�างประเทศทุกช�วงชั้น อันจะทําให�ผู�เรียนได�เรียน
ภาษาอังกฤษอย�างน�อยเป&นเวลา 12 ป^ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2544) ซ่ึงต�อมายังมีการปฏิรูป
การศึกษาท่ีเน�นให�ในหลักสูตรแต�ละหลักสูตรกําหนดให�ผู�เรียนมีสมรรถนะท่ีสําคัญอย�างน�อย 5 
ประการ ตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 ซ่ึงหนึ่งในสมรรถนะท่ีสําคัญของผู�เรียนนั้น คือ 
ทักษะในการสื่อสาร ท่ีรวมทุกทักษะไม�ว�าจะเป&นความสามารถในการพูด การฟ�ง การอ�านและการ
เขียนภาษาต�างประเทศ ซ่ึงปฏิเสธไม�ได�ว�าภาษาอังกฤษคือภาษาต�างประเทศแรกท่ีมีความจําเป&นต�อ
การศึกษาเรียนรู�ในป�จจุบัน แต�ผลสํารวจความสามารถการใช�ภาษาอังกฤษของบัณฑิตไทย ป^ 2553 
(กาญจนาและประกายแก�ว, 2553) ซ่ึงวิเคราะหBหาค�าเฉลี่ยคะแนน CU-TEP (Chulalongkorn 
University Test of English Proficiency)  และค�าเฉลี่ยคะแนน TOEFL ท่ีปรากฏในรายงาน 
TOEFL Test and Score Data Summary Bulletins ปรากฏว�ามาตรฐานภาษาอังกฤษของบัณฑิตท่ี
จบในประเทศไทยตํ่ากว�าเกณฑBสากลท่ีจะศึกษาต�อในระดับบัณฑิตศึกษาในมหาวิทยาลัยต�างประเทศ  
นอกจากนี้ เว็บไซตBผู�จัดการออนไลนB (www.manager.co.th) ได�รายงานผลจากการทดสอบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาภาษาอังกฤษ English Proficiency Index ประจําป^ 2556 โดยสถาบันสอน
ภาษาระดับโลก Education First ท่ีได�ทดสอบในประเทศท่ีไม�ได�ใช�ภาษาอังกฤษเป&นภาษาแม�ใน 60 
ประเทศท่ัวโลก โดยมีการแบ�งผลการทดสอบผลสัมฤทธิ์ออกเป&น 5 กลุ�ม คือ กลุ�มผลสัมฤทธิ์สูงมาก สูง 
ปานกลาง ตํ่า และตํ่ามาก   ปรากฏว�า ประเทศไทยรั้งอันดับท่ี 55 อยู�ในกลุ�มใช�ภาษาอังกฤษได�ใน
ระดับตํ่ามากหรือตํ่าสุดนั่นเอง ในขณะท่ีประเทศอ่ืนๆ ในกลุ�มอาเซียน เช�น มาเลเซีย อยู�อันดับท่ี 11  
สิงคโปรB อยู�อันดับ 12  อินโดนีเซีย อยู�อันดับท่ี 25  เวียดนาม อยู�อันดับท่ี 28 เป&นต�น ซ่ึงสอดคล�องกับ
ผลการทดสอบอ่ืนๆ เช�น ผลการทดสอบโครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) ท่ีไทยมีอันดับ
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และคะแนนลดลง  ซ่ึงอาจทําให�ประเทศไทยมีวิกฤตระยะยาวในเรื่องของคุณภาพการศึกษาและอาจ
ส�งผลต�อเศรษฐกิจของประเทศด�วย เพราะท้ังสองเรื่องนี้เป&นสิ่งท่ีเก่ียวเนื่องและส�งเสริมกัน หาก
การศึกษาพัฒนาไปในทางท่ีดี เศรษฐกิจก็จะดีตามไปด�วย    

รูปแบบการเรียนการสอนทางด�านภาษาอังกฤษส�วนใหญ�ท่ีพบเห็นคือ ผู�เรียนข้ันพ้ืนฐาน
ท่ัวไปมักเน�นการเรียนเพ่ือทําข�อสอบ ดังนั้นจะเน�นท่ีการใช�ไวยากรณBและหลักการใช�ภาษา หากแต�เป&น
ท่ีประจักษBว�าเม่ือต�องใช�การสื่อสารระหว�างบุคคลในสถานการณBจริง คนไทยยังประสบป�ญหาในการ
สื่อสารออกมาได�อย�างคล�องแคล�วและไม�สละสลวยเท�าท่ีควร และจากการสังเกตบางคนถึงข้ัน
หลีกเลี่ยงการพบปะกับชาวต�างชาติเลยทีเดียว ท้ังๆ ท่ีคนไทยใช�เวลาเรียนภาษาอังกฤษเป&นระยะเวลา
มากกว�า 10 ป^ แต�มีกลุ�มคนบางกลุ�มเท�านั้นท่ีพัฒนาได�จนถึงข้ันใช�ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได�อย�างมี
ประสิทธิภาพ ดังนั้น โดยรวมแล�วผลสัมฤทธิ์ในการเรียนภาษาต�างประเทศของคนไทยยังไม�สามารถ
ตอบสนองต�อความคาดหวังของสังคมท่ีต�องการตอบโจทยBความต�องการของการพัฒนาประเทศได�
เท�าท่ีควรจะเป&น  

จากการศึกษาวิจัยในเรื่องการเรียนการสอนภาษาอังกฤษหลายๆ งานท่ีผ�านมาพบว�า  
ผู�เรียนต�างก็มีป�ญหาในส�วนของการฟ�งและการพูด ซ่ึงการฟ�งและการพูดนี้ต�างก็มีความเก่ียวข�อง
สัมพันธBกับ “การออกเสียง” โดยตรง และการท่ีผู�เรียนไม�สามารถพัฒนาทักษะการฟ�งและการพูดได�
อย�างมีประสิทธิภาพนั้นโดยพ้ืนฐานแล�ว เกิดจากหลายอิทธิพล ซ่ึงหนึ่งในอิทธิพลหลักคือการแทรกแซง
ของภาษาแม� สําหรับคนไทยเองนั้น อิทธิพลท่ีแทรกแซงในท่ีนี้คือภาษาไทย ท่ีทําให�ผู�เรียนไม�สามารถ
แยกแยะรับรู�เสียงและการออกเสียงท่ีถูกต�องโดยผู�เรียนมักใช�ลักษณะเสียงท่ีมีในภาษาไทยแทนการ
ออกเสียงในภาษาอังกฤษในแทบทุกกรณี (ปรารมภBรัตนB, 2537)   

นอกจากการออกเสียงไม�ชัดเจน ผิดพลาด ขาดความม่ันใจหรือสะกดคําไม�เป&นของ
ผู�เรียนท่ีมีผลต�อความเชื่อม่ันในการพูดภาษาอังกฤษแล�ว ผู�สอนภาษาอังกฤษและนักวิจัยทางด�านภาษา
หลายๆ ท�านยังเชื่อว�า ป�ญหาการพูดและการสื่อสารนี้อาจเกิดจากหลายป�จจัยท่ีส�งผลต�อผลสัมฤทธิ์ใน
การเรียนภาษาอังกฤษท้ังทางตรงและทางอ�อม (Jakobovits, 1971 และ Walberg, 1989 อ�างใน ธีรา
ภรณB พลายเล็ก, 2554) เช�น (1) ป�จจัยด�านการเรียนการสอน ได�แก� คุณภาพของผู�สอน เกณฑBการ
ประเมินและโอกาสทางการเรียนของผู�เรียน (2) ป�จจัยด�านตัวผู�เรียนเอง ได�แก� เจตคติ ความสนใจ 
ความถนัด ทัศนคติและกลยุทธBในการเรียนรู� (3) ป�จจัยด�านสังคมและวัฒนธรรม หรือป�จจัยด�าน
สิ่งแวดล�อม ได�แก� องคBประกอบทางภาษาของตน  ภาวะสองวัฒนธรรมในสังคมและความยึดม่ันใจ
ภาษาตน  หรือ สภาพแวดล�อมทางบ�านและสถานศึกษา  โดยเรื่องของเจตคตินั้น ไคลน (Klein, 1990) 
ให�ความเห็นว�า หากผู�เรียนภาษาท่ีสองใดๆ มีเจตคติท่ีดีต�อภาษานั้นแล�ว ผู�เรียนรายนั้นจะประสบ
ความสําเร็จในการเรียนมากกว�าผู�ท่ีมีเจตคติท่ีไม�ดี 
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จากสาเหตุท่ีกล�าวมาข�างต�น  การวิจัยในเรื่องของคําศัพทBท่ีผู�เรียนมักออกเสียงผิด
บ�อยครั้งจึงเป&นเรื่องท่ีจําเป&นอีกประการหนึ่งท่ีจะใช�นํามาวิเคราะหBหาสาเหตุท่ีชัดเจนของป�ญหาการ
ออกเสียงของผู�เรียนภาษาอังกฤษ  อันจะยังประโยชนBในการหาวิธีแก�ไขท่ีเหมาะสมกับแต�ละกลุ�ม
ผู�เรียนเพ่ือให�ผู�เรียนได�รับการพัฒนาหรือชี้นําแนวทางท่ีมีประสิทธิภาพในการใช�ภาษาอังกฤษท่ีดีต�อไป
ในอนาคต และนําไปสู�การบรรลุเป~าหมายของการพัฒนาประเทศท่ีตั้งไว�  

 

2. วัตถุประสงค% 

2.1 เพ่ือศึกษาและประมวลคําศัพทBภาษาอังกฤษท่ีผู�เรียนระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มักออกเสียงผิด 

2.2 เพ่ือศึกษาเสียงมีป�ญหาสําหรับผู�เรียนระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี 

2.3 เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบการออกเสียงภาษาอังกฤษท่ีผิดกับอิทธิพลการออกเสียงในภาษาแม�
ของผู�เรียนระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

2.4 เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเรียนภาษาอังกฤษของผู�เรียนระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

 

3. คําถามวิจัย 

3.1 เสียงใดบ�างท่ีเป&นป�ญหาในการออกเสียงภาษาอังกฤษของนักศึกษา 
3.2 ภาษาแม�มีผลต�อความสามารถในการออกเสียงภาษาอังกฤษของนักศึกษาหรือไม� 
3.3 นักศึกษาส�วนใหญ�มีทัศนคติท่ีดีต�อภาษาอังกฤษหรือไม� 
3.4 กลยุทธBการเรียนรู�และฝ�กฝนใดบ�างท่ีนักศึกษามีแนวโน�มเลือกใช�เพ่ือพัฒนาทักษะทางด�าน

ภาษาอังกฤษของตนเอง 

 

4. ขอบเขตของการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้  เป&นการวิจัย การศึกษาวิจัยครั้ งนี้  เป&นการวิจัยเชิงผสม (Mixed 
Research) ดําเนินการศึกษา 2 แบบ คือ การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และการวิจัย
เชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยมีขอบเขตของการศึกษาค�นคว�าดังนี้ 
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4.1 ขอบเขตด)านเนื้อหา 
 ผู�วิจัยได�ศึกษาเสียงพยัญชนะและสระท่ีเป&นป�ญหาในคําศัพทBเด่ียว โดยศึกษาเสียง

โดยรวมในทุกตําแหน�งของคํา  
4.2 ขอบเขตด)านประชากรและกลุ-มตัวอย-าง 

4.2.1 ประชากร 
 ประชากรท่ีใช�การวิจัย ได�แก� นักศึกษาระดับปริญญาตรี  มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชาสนทนาภาษาอังกฤษ หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
คณะศิลปศาสตรB มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ภาคเรียนท่ี 2 ป^การศึกษา 2556 

4.2.2 กลุ�มตัวอย�าง 
 กลุ�มตัวอย�างท่ีใช�ในการวิจัยครั้งนี้ ได�มาจากการสุ�มแบบหลายข้ันตอน 
(multi-stage random sampling) โดยใช�การสุ�มเชิงกลุ�มบริเวณ (cluster random sampling) 
ผสมผสานกับการใช�การสุ�มแบบแบ�งประเภท (stratified random sampling)  กลุ�มตัวอย�างท่ีได�มี
จํานวน 60 คน จากนักศึกษาในรายวิชาสนทนาภาษาอังกฤษ 2 กลุ�มเรียน ซ่ึงประกอบด�วย 30 คนจาก
กลุ�ม A (คณะทางด�านสังคมศาสตรB) และ 30 คนจากกลุ�ม B (คณะทางด�านวิทยาศาสตรBและ
เทคโนโลยี) 

 

5. ประโยชน%ท่ีได)รับจากการวิจัย 

5.1 ทําให�ตระหนักถึงเสียงท่ีมีป�ญหาสําหรับนักศึกษาและเห็นป�จจัยต�างๆ ท่ีอาจมีส�วนทําให�
เกิดป�ญหาในการออกเสียงภาษาอังกฤษของผู�เรียนระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัย  

5.2 ได�ทราบพฤติกรรมการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาท้ังในและนอกห�องเรียน อันจะ
สามารถนําไปปรับกลยุทธBในการเรียนการสอน หรือจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรอ่ืนๆ ท่ีจําเป&นในการ
ส�งเสริมศักยภาพสูงสุดทางด�านภาษาอังกฤษของนักศึกษาป�จจุบันและนักศึกษาในอนาคตได� 

5.3 ได�รับรู�ภูมิหลังทางด�านภาษาอังกฤษของนักศึกษาท่ีหลากหลายและเจตคติทางด�าน
ภาษาอังกฤษซ่ึงสามารถนํามาเป&นส�วนหนึ่งในการพิจารณาด�านนโยบายการจัดการหลักสูตรวิชาชีพ
เฉพาะ วิชาศึกษาท่ัวไปหรือปรับปรุงหลักเกณฑBในการปรับพ้ืนฐานนักศึกษาท่ีจะเข�าศึกษาต�อในระดับ
มหาวิทยาลัย 

5.4 ผลของการวิจัยสามารถนําไปต�อยอดเพ่ือหาแนวทางแก�ไขป�ญหาการออกเสียงรวมไปถึง
การพูดหรือการฟ�งภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ท้ังในมหาวิทยาลัยทางด�านวิชาการ
และทางด�านเทคโนโลยี รวมถึงหน�วยงานต�างๆ ท่ีสามารถนําผลการศึกษานี้ไปประยุกตBกลยุทธBท่ีจะ
ส�งเสริมให�คนในองคBกรใช�ภาษาอังกฤษได�อย�างมีประสิทธิภาพในอนาคตได� 
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6.  นิยามศัพท% 

6.1 นักศึกษา  หมายถึง ผู�ท่ีเรียนสนทนาภาษาอังกฤษ ท่ีถูกจัดอยู�ในกลุ�ม A และกลุ�ม B ซ่ึง
กําลังศึกษาระดับชั้นปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

6.2 ภาษาแม-  หมายถึง ภาษาไทย (เฉพาะส�วนท่ีบรรยายเก่ียวโยงกับนักศึกษา) 
6.3 ความสามารถในการออกเสียง  หมายถึง ผลสัมฤทธิ์ในการออกเสียงภาษาอังกฤษ 
6.4 พฤติกรรมการเรียนภาษาอังกฤษ หมายถึง กลยุทธBในการเรียนรู�ในห�องเรียน และกลยุทธB

ในการฝ�กฝนภาษาอังกฤษด�วยตนเองของนักศึกษา 
6.5 การส่ือสารภาษาอังกฤษ หมายถึง การพูดและการฟ�ง ซ่ึงเน�นเฉพาะการสื่อสารเฉพาะ

หน�าในท่ีนี้ 
6.6 หลักสูตร/คณะทางด)านสังคมศาสตร% หมายถึง คณะบริหารธุรกิจ 
6.7 หลักสูตร/คณะทางด)านวิทยาศาสตร%และเทคโนโลยี หมายถึง คณะวิศวกรรมศาสตรB 
6.8 ผู)ตอบแบบสอบถาม หมายถึง กลุ�มตัวอย�าง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที่ 2 

วรรณกรรมที่เกี่ยวข�อง 

 

ในการวิจัยหัวข�อ “คําศัพท�ภาษาอังกฤษท่ีนักศึกษามักออกเสียงผิดในการเรียน
สนทนาภาษาอังกฤษระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี” ในครั้งนี้ ผู�วิจัยได�
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัย ท่ีเ ก่ียวข�อง เ พ่ือเป4นแนวทางในการศึกษาเก่ียวกับทักษะ
ภาษาอังกฤษท่ีเน�นทักษะเฉพาะเรื่องการออกเสียงซ่ึงเป4นองค�ประกอบหลักของการสื่อสารเฉพาะ
หน�าท่ีอาศัยทักษะการฟ8งและพูดเป4นหลัก โดยจะนําเสนอวรรณกรรมท่ีเก่ียวข�องตามลําดับดังนี้ 

1. ระบบตัวอักษรและการออกเสียงในภาษาอังกฤษ 
2. ระบบตัวอักษรและการออกเสียงในภาษาไทย 
3. เปรียบเทียบการออกเสียงภาษาอังกฤษกับภาษาไทย 
4. งานวิจัยท่ีเก่ียวข�องในประเทศ 
5. งานวิจัยท่ีเก่ียวข�องในต@างประเทศ 
6. กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

1. ระบบตัวอักษรและการออกเสียงในภาษาอังกฤษ 

พยัญชนะอังกฤษสมัยใหม@ประกอบด�วยอักษร 26 ตัว ได�แก@ a, b, c, d, e, f, g, h, i, j,  
k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z สามารถเขียนได�ท้ังแบบตัวอักษรพิมพ�ใหญ@ ตัวอักษรพิมพ�
เล็กและตัวเขียน    

ระบบการสะกด หรืออักขรวิธี ของภาษาอังกฤษนั้นอาจพิจารณาได�ว@าซับซ�อนอยู@บ�าง
จากการเปลี่ยนเสียงหรือการออกเสียงท่ีไม@ไปด�วยกันกับอักขรวิธี อธิบายง@ายๆ ก็คือ การสะกด
ภาษาอังกฤษหรือตัวอักษรและสระท่ีปรากฏให�เห็นในคํานั้นๆ มิใช@ตัวชี้บอกการออกเสียงท่ีถูกต�อง
เสมอไป ซ่ึงผู�ท่ีพูดภาษาอังกฤษจะยึดถือการออกเสียงตามการรูปการเขียนไม@ได� กล@าวโดยท่ัวไป 
ภาษาอังกฤษมิใช@อักขรวิธีเชิงหน@วยเสียง ดังตัวอย@างท่ีนําเสนอไว�โดย Permkasetwit (2008) ว@า 
ถึงแม�ภาษาอังกฤษจะมี 26 ตัวอักษร แต@เสียงในภาษาอังกฤษแทนได�มากกว@านั้น  เช@น ตัวอักษร ‘a’ 
ตัวเดียวแทนเสียงท่ีต@างกันได�มากถึง 7 เสียง ในรูปสระ เช@น hat, hate, all, any, art, above, 
orange เป4นต�น  หรือตัวอย@างในเรื่องของพยัญชนะ ‘s’ ซ่ึงอาจจะออกเสียงต@างกันในแต@ละคํา เช@น 
see, sure, visit  ในทางกลับกัน เสียงเดียวกัน อาจไม@ได�มาจากการสะกดด�วยพยัญชนะหรือสระตัว
เดิมก็ได� เช@น เสียงสระประสม /eɪ/ อาจในคําเหล@านี้ซ่ึงใช�รูปสระต@างกัน ได�แก@ cake, they, steak, 
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weigh, rain, may  หรือ เสียงพยัญชนะ /f/ ซ่ึงพบว@าเขียนต@างกันไปในคําว@า fell, stuff, photo, 
tough เป4นต�น สอดคล�องกับบทสรุปในเว็บไซต�วิกิพีเดีย (www.wikipedia.com) ท่ีระบุไว�ว@า 
ภาษาอังกฤษมีความสัมพันธ�สอดคล�องระหว@างเสียงกับอักษรน�อยกว@าภาษาอ่ืนจํานวนมาก 
ตัวอย@างเช@น ลําดับอักษร -ough สามารถออกเสียงได�ถึง 10 วิธี ผลของอักขรวิธีท่ีซับซ�อนนี้ ไม@
เพียงแต@ส@งผลต@อการออกเสียงเท@านั้น แต@การอ@านก็อาจกลายเป4นสิ่งท�าทายด�วย ซ่ึงผู� เรียน
ภาษาอังกฤษเป4นภาษาต@างประเทศอาจต�องใช�เวลานานกว@าภาษาอ่ืนจึงจะอ@านภาษาอังกฤษได�
คล@องแคล@วสมบูรณ�  ท้ังนี้ องค�ประกอบหลักในการใช�ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร อาจแบ@งหลักๆ เป4น 
3 ส@วนเพ่ือความง@ายต@อการทําความเข�าใจดังนี้ คือ ระบบเสียงพยัญชนะ ระบบเสียงสระ และการเน�น
เสียง  

ระบบเสียงพยัญชนะในภาษาอังกฤษ (English Consonantal Sound System) 

หากพิจารณาในรายละเอียดแล�ว ความสอดคล�องระหว@างการสะกดกับการออกเสียง
พยัญชนะภาษาอังกฤษส@วนใหญ@นั้น อาจไม@ซับซ�อนมากนักสําหรับตัวอักษรบางตัว ได�แก@ b, d, f, h, j, 
k, l, m, n, p, r, s, t, v, w, z ซ่ึงแทนหน@วยเสียง /b/, /d/, /f/, /h/, /dʒ/, /k/, /l/, /m/, /n/, /p/, 
/r/, /s/, /t/, /v/, /w/, /z/ อยู@แล�วตามลําดับ ถึงแม�จะมีอักษรตัวอ่ืนท่ีมีการออกเสียงแบบพิเศษอยู@
บ�าง เช@น อักษร c และ g ปกติจะแทน /k/ และ /g/ แต@ยังมีเสียง c อ@อนท่ีออกเสียงเป4น /s/ และเสียง 
g อ@อนท่ีออกเสียงเป4น /dʒ/ เป4นต�น   

เสียงพยัญชนะ ในภาษาอังกฤษแบ@งออกได� 24 หน@วยเสียงตามลักษณะด�านสัทศาสตร�
และหน�าท่ีของพยัญชนะในภาษา (อัญชลี ผาสุกนิรันต�, 2542) โดยท่ัวไปหน@วยเสียงพยัญชนะใน
ภาษาอังกฤษจะถูกจัดให�เป4นคู@ๆ แต@ละคู@มีท่ีเกิดเสียง (point of articulation) ท่ีจุดเดียวกันของ
อวัยวะในช@องปาก และมีลักษณะการเปล@งเสียง (manner of articulation) แบบเดียวกัน  เช@น /p, 
b/ เกิดคู@กันท่ีริมฝlปาก และ มีลักษณะการเปล@งเสียงแบบปmดกักลม แต@ขณะท่ีเปล@งเสียงท้ังคู@มีลักษณะ
ท่ีเส�นเสียง (vocal cords) ไม@เหมือนกัน โดยท่ี /p/ เป4นเสียงอโฆษะ (voiceless) คือ เส�นเสียงอยู@ห@าง
กันขณะเปล@งเสียงทําให�ไม@มีการสั่นสะเทือน  ส@วน /b/ เป4นเสียงโฆษะ (voiced) คือ เส�นเสียงอยู@ชิด
กันปmดกันไม@ให�ลมผ@านออกได�สะดวก เส�นเสียงจึงมีการสั่นสะเทือนขณะลมพยายามผ@านออก  ท้ังนี้ 
เม่ือเปล@งเสียง /p/ ลมจะผ@านช@อง glottis มากกว@าเม่ือเปล@งเสียง /b/ 

ดังนั้น หากจําแนกเสียงพยัญชนะตามลักษณะการสั่นของเส�นเสียงแล�วนั้น จะแบ@งเป4น
สองกลุ@ม (Permkasetwit, 2008: Davenport and Hannahs, 1998) ได�ดังนี้  

เสียงอโฆษะ หรือเสียงไม@ก�อง (voiceless) ได�แก@ /p, t, k, f, θ, s, ʃ, tʃ, h/  

เสียงโฆษะ หรือเสียงก�อง (voiced) ได�แก@ /b, d, g, v, ð, z, ʒ, dʒ, m, n, ŋ, l, r, w, y/ 
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ในขณะเดียวกัน หากจัดกลุ@มตามตามแหล@งกําเนิดเกิดเสียง (point of articulation) 
และ ลักษณะการเปล@งเสียง (manner of articulation) จะได�ตารางระบบหน@วยเสียงพยัญชนะดัง
แสดงไว�ด�านล@าง  

ตารางท่ี 1  ระบบหน@วยเสียงพยัญชนะภาษาอังกฤษจําแนกตามแหล@งเกิดเสียงและลักษณะการเปล@ง
เสียง 

แหล9งเกิดเสียง 
โอษฐชะ 

(bilabial) 
ริมฝ@ปาก- 

ฟDน 
(labio-
dental) 

ฟDน 
(inter 

dental) 

ปุGมเหงือก 
(alveolar) 

หลังปุGม
เหงือก 
(post-

alveolar) 

ล้ิน-เพดาน
แข็ง 

(palato-
alveolar) 

เพดานแข็ง 
(palatal) 

เพดาน
อ9อน 

(velar) 

ริม
ฝ@ปาก- 
เพดาน
อ9อน 

(labio-
velar) 

เส�นเสียง 
(glottal) 

การเปล9งเสียง 

เสียงขึ้นจมูก        
(Nasal) 

m 
  

n  
  

ŋ 
  

เสียงระเบิด/ 
เสียงหยุด 

(Plosive/Stop) 
p  b 

  
t  d  

  
k  ɡ 

  

เสียงกักเสียด
แทรก (affricate)     

 tʃ  dʒ 
    

เสียงเสียดแทรก 
(fricative)  

f  v θ  ð s  z  ʃ  ʒ 
   

h 

เสียงพยัญชนะกึ่ง
สระ 

(Glides/Semi-
vowel) 

  
   

 
j 

 
w 

 

เสียงเปmด/ปลายล้ิน
ม�วน(Retroflex)    

(r) r 
 

   
 

เสียงข�างล้ิน 
(lateral)     

l  
     

สรุปข�อมูลจาก จาก www.wikipedia.com,  ราชบัณฑิตยสถาน (2532) , Permkasetwit (2008) 
และ อัญชลี ผาสุกนิรันต5 (2542) 

 

อย@างไรก็ตาม การแปรผันในการออกเสียงพยัญชนะอาจพบว@ามีความแตกต@างกันไปตาม
สําเนียง เช@น เสียง  /r/ ในสําเนียงอังกฤษและสําเนียงออสเตรเลีย สามารถปรากฏก@อนสระเท@านั้น 
ดังนั้น ส@วนใหญ@จึงมักไม@มีเสียง /r/ ในการออกเสียงในตําแหน@งท�ายคํา เช@น ในคําว@า card /kɑːd/  
หรือ airport /ˈeə.pɔːt/ แต@เราจะพบว@ามีการออกเสียงนี้ในสําเนียงอเมริกัน ดังนี้ card /kɑrd/ และ
airport /ˈeərˌpɔrt/    หรืออีกตัวอย@างหนึ่ง เช@น เสียงระเบิดอโฆษะ /p/, /t/ และ /k/ นั้น เป4นเสียง
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ธนิต (aspirated stop) หรือเป4นเสียงมีลมพ@นออกมาด�วยบ@อยครั้ง โดยเฉพาะอย@างยิ่งต�นพยางค�ท่ีมี
การเน�น แต@กลับไม@ธนิตหลัง /s/ ท่ีต�นคํา อย@างในคําว@า spin  

ดังท่ีกล@าวมาแล�วข�างต�น รูปอักษรและหน@วยเสียงมีความแตกต@างกันในหลายบริบท จึง
ขอสรุปเป4นตารางเปรียบเทียบเสียงพยัญชนะแต@ละตัวในแต@ละตําแหน@งของคํา โดยใช�สัญลักษณ�แทน
เสียงหรือสัทอักษร (phonetic symbol) ตามหลักสัทอักษรสากล หรือ IPA (Phonetic Alphabet 
Chart) ดังต@อไปนี้ 

ตารางท่ี 2  ตําแหน@งของเสียงพยัญชนะภาษาอังกฤษท่ีปรากฏในคํา 

สัทอักษร 
ตําแหน9งเสียงท่ีปรากฏในคํา  

สัทอักษร 
ตําแหน9งเสียงท่ีปรากฏในคํา 

ต�นคํา กลางคํา ท�ายคํา  ต�นคํา กลางคํา ท�ายคํา 
p page temple tip  θ theme anything health 

b bee about mob  ð then although smooth 

t top after part  ʃ sure cashier cash 

d day lady bad  ʒ - division beige 

k character liquor mark  tʃ chin picture teach 

g get figure vogue  dʒ judge gadget change 

f phone comfort tough  ŋ - hanger zinc 

v voice never save      
s city sister loss      
z zip busy has      
m moon amount come      
n know designer inn      
l light alive call      
r wreck rural door      
w when away -      
j youth canyon -      
h hen behind -      

สรุปข�อมูลจาก ราชบัณฑิตยสถาน (2532) และ Permkasetwit (2008)  
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พยัญชนะควบกลํ้าในภาษาอังกฤษ (Consonant Cluster) 

พยัญชนะควบกล้ํา เป4นการออกเสียงรวมกัน 2 เสียงหรือมากกว@านั้น ในการออกเสียง
คราวเดียวกันโดยไม@มีเสียงสระมาค่ัน  ในภาษาอังกฤษนั้นจะแตกต@างกับภาษาไทยเล็กน�อย คือ จะพบ
พยัญชนะควบกล้ําท้ังท่ีตําแหน@งต�นคําและตําแหน@งท�ายคํา ซ่ึงในภาษาไทยจะพบแค@เพียงท่ีตําแหน@ง
พยัญชนะต�นเท@านั้น การออกเสียงลักษณะนี้ในภาษาอังกฤษอาจไม@ได�ส@งผลแค@ความหมายของคําท่ี
เปลี่ยนไป แต@ทําให�ตีความผิดจากไวยากรณ�ท่ีต�องการสื่อหากควบผิดในคําท่ีมีความหมายทาง
ไวยากรณ� เช@น แสดงช@วงเวลาของการกระทํา (tense) เป4นต�น 

พยัญชนะทุกตัวในภาษาอังกฤษ สามารถเป4นพยัญชนะควบกล้ําได�ในตําแหน@งต�นคํา มี
พบกลางคําบ�าง และจะพบมากในตําแหน@งท�ายคํา  แต@สําหรับตําแหน@งท�ายคํานั้น จะมี 3 เสียงท่ีไม@
ปรากฏ คือ /h, w, j/  

ในท่ีนี้ อาจสรุปเปรียบเทียบการใช�พยัญชนะควบกล้ําตามตําแหน@งท่ีพบในภาษาอังกฤษ
หลักๆ เฉพาะท่ีพบบ@อยในตําแหน@งต�นคําและท�ายคํา ไว�ในตารางท่ี 3 และ 4 โดยขอละเว�นการออก
เสียงท่ีเปลี่ยนไปตามไวยากรณ�โดยการเติม –s หรือ –ed ท่ีท�ายคํา เนื่องจากยังไม@ได�รวมทําการศึกษา
ในครั้งนี้ด�วย  

ตารางท่ี 3  การใช�พยัญชนะควบกล้ําในตําแหน@งท�ายคําของภาษาอังกฤษ 

พยัญชนะควบกล้ําในตาํแหน@งท�ายคํา  พยัญชนะควบกล้ําในตาํแหน@งท�ายคํา 
เฉพาะ

ภาษาอังกฤษ 
มีในภาษาไทย ตัวอย9าง  เฉพาะ

ภาษาอังกฤษ 
มีในภาษาไทย ตัวอย9าง 

/-mp/ - stamp  /-st/ - mist 
/-nθ/ month  /-ps/ collapse 
/-ns/ mince  /-ts/ quartz 
/-nt/ decent  /-ks/ tax 
/-nd/ mind  /-pt/ kept 
/-ntʃ/ lunch  /-kt/ act 
/-ndʒ/ change  /-ft/ soft 
/-ŋk/ Sink  /-lθ/ health 
/-lp/ help  /-mpt/ attempt 
/-lt/ salt  /-nst/ against 
/-lk/ milk  /-ŋkt/ distinct 
/-ld/ gold  /-ŋks/ larynx 
/-lf/ wolf  /-kst/ next 
/-lv/ solve  /-ksθs/ sixths 
/-ls/ false  /-lfθs/ twelfths 
/-lm/ film  /-mpts/ tempts 
/-sk/  task  /-ksts/ texts 

สรุปข�อมูลจาก Permkasetwit (2008) และอัญชลี ผาสุขนิรันต5 (2542) 



12 

 

 

 

ตารางท่ี 4  การใช�พยัญชนะควบกล้ําในตําแหน@งต�นคําของภาษาอังกฤษ 

พยัญชนะควบกล้ําในตาํแหน@งต�นคํา  พยัญชนะควบกล้ําในตาํแหน@งต�นคํา 
เฉพาะ

ภาษาอังกฤษ 
มีในภาษาไทย ตัวอย9าง  เฉพาะ

ภาษาอังกฤษ 
มีในภาษาไทย ตัวอย9าง 

/sp-/  spill  /br-/  brown 
/st-/ stop  /dr-/ drive 
/sk-/ skim  /gr-/ green 
/sm-/ smoke  /fr-/ friend 
/sn-/ snake  /θr-/ three 
/sw-/ swim  /ʃr-/ shriek 
/sf-/ sphinx   /pr-/ price 
/sj-/ sue  /tr-/ train 
/sl-/ slow  /kr-/ cry 
/bl-/ blank  /spr-/  spring 
/fl-/ flower  /str-/ strong 
/gl-/ glass  /skr-/ screen 
 /kl-/ clean  /spl-/ splendid 

/pl-/ play  /spj-/ spew 
/kw-/ queen  /stj-/ studio 

/tw-/  twinkle  /skj-/ skew 
/dw-/ dwarf  /skw-/ square 
/θw-/ thwart     
/bj-/ beauty     
/dj-/ due     
/fj-/ few     
/hj-/ huge     
/kj-/ cure     
/mj-/ music     
/nj-/ new     
/pj-/ pew     
/tj-/ tune     
/vj-/ view     
       

สรุปข�อมูลจาก Permkasetwit (2008) และอัญชลี ผาสุขนิรันต5 (2542) 
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ระบบเสียงสระในภาษาอังกฤษ (English Vowel System) 

อันท่ีจริงแล�ว ภาษาอังกฤษมีอักษรสระแค@ 5 รูป ได�แก@ a, e, i, o, u  แต@ภาษาอังกฤษมี
หน@วยเสียงสระมากกว@าอักษรสระมาก  ทําให�ความสอดคล�องระหว@างการสะกดและการออกเสียงสระ
ในภาษาอังกฤษนั้นซับซ�อนกว@าพยัญชนะมากนัก  เนื่องจากต�องมีการประยุกต�ใช� เช@น ทําเป4นสระ
ประสมหรือสระยาวอ่ืน ๆ  

เสียงสระท้ังหมดในภาษาอังกฤษ เป4น เสียงโฆษะหรือเสียงก�อง (voiced) ซ่ึ ง
ประกอบด�วย 21 หน@วยเสียง แบ@งเป4น 2 ประเภทหลักๆ คือ เสียงสระเด่ียว (vowel) และ สระประสม 
(diphthong)  

อนึ่ง ระบบหน@วยเสียงและการออกเสียงสระ สามารถแปรผันได�ตามสําเนียงหรือภาษา
ท�องถ่ินเช@นเดียวกันกับการออกเสียงพยัญชนะ แต@ในท่ีนี้ ขอยกตัวอย@างโดยอ�างอิงสําเนียงท่ีใช�กัน
แพร@หลายมากท่ีสุด คือ สําเนียงอังกฤษมาตรฐานและสําเนียงอเมริกันมาตรฐานมาแสดงเพ่ือความไม@
สับสน ดังท่ีแสดงไว�ในตารางท่ี 5 และตารางท่ี 6   

ตารางท่ี 5  ระบบหน@วยเสียงสระเด่ียวในภาษาอังกฤษ 

สระเดี่ยว ตําแหน9งเสียงท่ีปรากฏในคํา 

สําเนียงอังกฤษ สําเนียงอเมริกัน ต�นคํา กลางคํา ท�ายคํา 
iː I each meal ski 
ɪ ɪ women sit beverage 
e ɛ egg bread - 
æ æ apple hat - 
ɒ (ɑ) - box - 
ɔː ɔ all water four 
ɑː ɑ arm laugh car 
ʊ ʊ - look - 
u  ː u ooze fool do 
ʌ ʌ up double - 
ɜː ɜr earn search stir 
ə ə observe family cinema 

สรุปข�อมูลจาก www.wikipedia.com,  ราชบัณฑิตยสถาน (2532) และ Permkasetwit (2008)  
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ตารางท่ี 6  ระบบหน@วยเสียงสระประสมในภาษาอังกฤษ 

สระประสม ตําแหน9งเสียงท่ีปรากฏในคํา 

สําเนียงอังกฤษ สําเนียงอเมริกัน ต�นคํา กลางคํา ท�ายคํา 
eɪ eɪ able state convey 
əʊ oʊ own home low 
aɪ aɪ eye light cry 
aʊ aʊ out sound how 
ɔɪ ɔɪ oil join boy 
ɪə (ɪr) - - idea 
eə (ɛr) air - care 
ʊə (ʊr) - plural tour 

สรุปข�อมูลจาก www.wikipedia.com,  ราชบัณฑิตยสถาน (2532) และ Permkasetwit (2008)  

 

การเน�นเสียงในภาษาอังกฤษ (Stress) 

สําหรับภาษาอังกฤษนั้น กล@าวกันว@า การเน�นพยางค�ถือเป4น “หน@วยเสียง” เลยทีเดียว 
เพราะ เป4นสิ่งท่ีทําให�สามารถจําแนกความแตกต@างของประเภทคําได� เช@น คํานาม ‘desert’  เน�น
พยางค�แรก แปลว@า ทะเลทราย  แต@เม่ือเน�นพยางค�ท่ีสอง ‘desert’  จะเป4นคํากริยา ท่ีแปลว@า หนี
ทหาร เป4นต�น  แทบทุกคําในภาษาอังกฤษท่ีมีมากกว@าหนึ่งพยางค� จะมีพยางค�หนึ่งท่ีระบุว@า เน�นมาก 
(primary stress) และอาจมีอีกพยางค�หนึ่งท่ี เน�นรองลงมา (secondary stress) เช@นในคํา
ว@า ‘introduce’ /ˌɪn.trəˈdjuːs/ ซ่ึงพยางค�แรกเน�นรอง และพยางค�ท่ีสามเน�นมาก ส@วนพยางค�อ่ืนไม@
เน�น 

นอกจากนี้ ยังมีกลวิธีการออกเสียงอ่ืนๆ ท่ีสําคัญและต�องตระหนักถึงเม่ือใช�ภาษาอังกฤษ
พอๆ กับการเน�นพยางค�ในภาษาอังกฤษ นั่นคือ การลดการออกเสียงสระ เช@น คําว@า ‘going to’ เม่ือ
อยู@ในประโยค บ@อยครั้งท่ีจะได�ยินการพูดโดยลดเสียงสระเหลือเป4นเสียง /ə/ (schwa) กลายเป4น 
/ɡənə/  เสียงนี้ยังเกิดข้ึนในคําเด่ียวหลายๆ คํา เม่ืออีกออกเสียงท่ีเน�นพยางค�เต็มเสียง ในประเด็นนี้ 
Morley (2009) ได�เสนอข�อสังเกตเพ่ิมเติมด�วยว@า  บางเสียงในคํานั้นจะเบาลงและลดเสียงเป4นเสียง 
schwa ได� เช@น support, banana, button, excellent, colour, sister, experiment เป4นต�น 
กระบวนการเดียวกันนี้ใช�กับคําท่ีทําหน�าท่ีทางไวยากรณ�บางคํา เช@น ‘of’  ซ่ึงออกเสียงด�วยสระคนละ
ตัว ข้ึนอยู@กับความต�องการเน�นคําเหล@านี้ในประโยคท่ีต@างบริบทกันไป 
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2. ระบบตัวอักษรและการออกเสียงในภาษาไทย 

ภาษาไทย เป4นภาษาราชการของประเทศไทยและเป4นภาษาแม@ของชาวไทย รวมถึงทุก
เชื้อสายอ่ืนในประเทศไทย ซ่ึงภาษาไทยเป4นภาษาท่ีมีระดับเสียงของคําท่ีแน@นอนและออกเสียงแยกคํา
ต@อคํา แต@ละพยางค�ในคําหนึ่งๆ ของภาษาไทย แยกจากกันอย@างชัดเจน ต@างกับภาษาอังกฤษท่ี
พยัญชนะสะกดอาจกลายเป4นพยัญชนะต�นในพยางค�ถัดไปก็ได�  ดังนั้น ในหนึ่งคําไทย พยัญชนะหลาย
ตัวของพยางค�ท่ีติดกันจะไม@รวมกันเป4นกลุ@มพยัญชนะเลย ยกเว�นพยัญชนะควบกล้ําหรืออักษรควบกล้ํา 
(กลุ@มพยัญชนะท่ีออกเสียงรวมกันโดยไม@มีสระอะ) ซ่ึงจะพบเพียงแค@ในตําแหน@งพยัญชนะต�นเท@านั้น
เช@นกัน 

ภาษาไทยประกอบด�วยอักษรและหน@วยเสียงสําคัญ 3 ประเภท คือ 

1. หน@วยเสียงพยัญชนะ  (มีอักษร 44 รูป 21 เสียง)  

2. หน@วยเสียงสระ (มีอักษร 21 รูป  สระแท� 18 เสียง  สระประสม 3 เสียง และ
สระเกิน 8 เสียง) 

3. หน@วยเสียงวรรณยุกต�  (มีอักษร 4 รูป 5 เสียง) 

ภาษาไทยแบ@งแยกรูปแบบเสียงพยัญชนะก�องและพ@นลม ในส@วนของเสียงกักและเสียง
ผสมเสียดแทรก เป4นสามประเภทดังนี้ 

• เสียงอโฆษะ (เสียงไม@ก�อง - voiceless) สิถิล (ไม@พ@นลม - inaspirated) 

• เสียงอโฆษะ (เสียงไม@ก�อง - voiceless) ธนิต (พ@นลม - aspirated) 

• เสียงโฆษะ (เสียงก�อง - voiced) สิถิล (ไม@พ@นลม – inspirated) 

หากเทียบกับภาษาอังกฤษโดยท่ัวไป จะมีเสียงพยัญชนะแบบท่ีสองกับสามเท@านั้น ส@วน
เสียงแบบท่ีหนึ่งจะพบได�เฉพาะเม่ืออยู@หลัง s ซ่ึงเป4นเสียงแปรของเสียงท่ีสอง 

ระบบเสียงพยัญชนะในภาษาไทย (Thai Consonantal Sound System) 

 พยัญชนะต�น 

เสียงพยัญชนะต�นโดยรวมแบ@งมีท้ังหมด 44 รูปตามจํานวนตัวอักษรท้ังหมดท่ีมีใน
ภาษาไทย แต@ในป8จจุบัน อักษร ฃ และ ฅ เลิกใช�แล�ว ทําให�เหลือพยัญชนะต�นท่ีใช�จริงๆ เพียง 42 รูป
และมีท้ังหมด 21 หน@วยเสียง แหล@งเกิดเสียงและประเภทของการเปล@งเสียง ได�สรุปไว�ดังปรากฏใน
ตารางท่ี 5 ซ่ึงบรรทัดบนในตารางหมายถึงสัทอักษรสากล ส@วนบรรทัดล@างคืออักษรไทยในตําแหน@ง
พยัญชนะต�น  โดยอักษรท่ีปรากฏในช@องคืออักษรท่ีให�เสียงเหมือนกัน อักษรโรมันท่ีกํากับใช�เทียบเสียง
กับหลักเกณฑ�การทับศัพท�ของราชบัณฑิตยสถาน (2532) 
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ตารางท่ี 7  ระบบหน@วยเสียงพยัญชนะต�นในภาษาไทย 

  
ริมฝ@ปาก 
ท้ังสอง 

ริมฝ@ปาก
ล9าง 

-ฟDนบน 
ปุGมเหงือก หลังปุGมเหงือก 

เพดานแข็ง 

เพดานอ9อน เส�นเสียง 

เสียงนาสิก 
[m] 
ม m  

[n] 
ณ,น n   

[ŋ] 
ง ng 

  

เสียงกัก 
[p] 
ป p 

[pʰ] 
ผ,พ,ภ 
ph 

[b] 
บ b 

  
[t] 

ฏ,ต t 

[tʰ] 
ฐ,ฑ,ฒ,ถ,ท,ธ 

th 

[d] 
ฎ,ด d 

    
[k] 
ก k 

[kʰ] 
ข,ฃ,ค,ฅ,ฆ 

kh 
  [ʔ] 

อ - 

เสียงเสียดแทรก   
[f] 

ฝ,ฟ f 
[s] 

ซ,ศ,ษ,ส s 
      

[h] 
ห,ฮ h 

เสียงผสมเสียด
แทรก 

      [t ͡ɕ] 
จ c(h) 

[t ͡ɕʰ] 
ฉ,ช,ฌ ch 

      

เสียงรัว       
[r] 
ร r 

        

เสียงเปVด 
[w] 
ว w 

      
[j] 

ญ,ย 
y 

    

เสียงเปVดข�างล้ิน       
[l] 

ล,ฬ l 
        

สรุปข�อมูลจาก www.wikipedia.com และ ราชบัณฑิตยสถาน (2532) 

นอกจากพยัญชนะต�นเด่ียวท่ีกล@าวมาเบื้องต�นแล�ว ยังมีกลุ@มพยัญชนะท่ีเม่ือออกเสียง
รวมกันแล�วไม@มีสระอะ และพบในตําแหน@งต�นคําหรือเป4นพยัญชนะต�นเท@านั้น ท่ีเรียกว@า พยัญชนะ
ควบกล้ําหรืออักษรควบกล้ํานั่นเอง สําหรับพยัญชนะกลุ@มนี้ สามารถแบ@งออกได� 11 แบบ มาจาก
พยัญชนะเด่ียว 5 หน@วยเสียง คือ ป พ(ผ) ต ก ข(ฃ ค ฅ) ควบรวมกับเสียงพยัญชนะหลักๆ ได� 3 ตัว 
คือ ร ล ว  ทําให�กลายเป4นพยัญชนะเสียงควบท่ีออกเสียงรวมกันโดยไม@มีสระอะและจะมีเสียงไม@เกิน
สองเสียงในคราวเดียวกัน ท้ังนี้ การผันวรรณยุกต�ของคําจะข้ึนอยู@กับไตรยางศ�ของพยัญชนะแรก ซ่ึง
เรื่องของไตรยางศ�นี้จะกล@าวในรายละเอียดอีกครั้งในเรื่องของวรรณยุกต� แต@ในท่ีนี้ เม่ือสรุปกลุ@มของ
พยัญชนะควบกล้ําดังท่ีกล@าวมาแล�ว จะได�ดังตารางท่ี 8  
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ตารางท่ี 8  กลุ@มพยัญชนะควบกล้ําในภาษาไทย 

พยัญชนะเดี่ยว 
/p/ 
ป 

/pʰhhh/ 
ผ,พ 

/t/ 
ต 

/k/ 
ก 

/kʰhhh/ 
ข,ฃ,ค,ฅ 

อักษรควบกลํ้า 

เสียงรัว 
/r/ 
ร 

/pr/ 
ปร 

/pʰr/ 
พร 

/tr/ 
ตร 

/kr/ 
กร 

/kʰr/ 
ขร,ขร,คร 

เสียงเปVด 

/l/ 
ล 

/pl/ 
ปล 

/pʰl/ 
ผล,พล  

/kl/ 
กล 

/kʰl/ 
ขล,คล 

/w/ 
ว    

/kw/ 
กว 

/kʰw/ 
ขว,ฃว,คว,ฅว 

สรุปข�อมูลจาก www.wikipedia.com และ ราชบัณฑิตยสถาน (2532) 

 

พยัญชนะสะกด 

โดยปกติแล�ว พยัญชนะสะกดในภาษาไทยจะปรากฏท่ีตําแหน@งท�ายคํา จากพยัญชนะ
ไทย 44 รูป ซ่ึงประกอบด�วย ฃ และ ฅ ท่ีเลิกใช�ไปแล�วนั้น ยังมีพยัญชนะไทยอีก 6 ตัวท่ีใช�เป4นตัวสะกด
ไม@ได� คือ ฉ ผ ฝ ห อ ฮ  ดังนั้น ภาษาไทยจึงเหลือตัวสะกดเพียงแค@ 36 ตัวอักษร  แต@เม่ือเทียบเสียง
แล�ว สรุปว@า ภาษาไทยมีตัวสะกดเพียง 8 เสียง หรือ 8 มาตราเท@านั้น โดยพยัญชนะท้ังหมดนั้นเม่ืออยู@
ในตําแหน@งตัวสะกดแล�ว จะไม@มีเสียงก�องเลยในภาษาไทย ในตารางท่ี 9 ได�สรุปเสียงและตําแหน@งเกิด
เสียงของพยัญชนะไว�เพ่ือความสะดวกในการเปรียบเทียบแล�วดังท่ีแสดงไว�ในหน�าถัดไป 
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ตารางท่ี 9  ระบบหน@วยเสียงพยัญชนะสะกดในภาษาไทย 

  
ริมฝ@ปาก 
ท้ังสอง 

ริมฝ@ปาก
ล9าง 

-ฟDนบน 
ปุGมเหงือก 

หลังปุGม
เหงือก 

เพดาน
แข็ง 

เพดานอ9อน 
เส�น
เสียง 

เสียง
นาสิก 

  
[m] 

� m 
    

[n] 

�,	

,
,�,�, n 

      

[ŋ] 

� 

ng 

  

เสียงกัก 

[p̚] 

�,�

,�,�,� p 

    

[t̚] 

�,�

,�,�,�,�,�,�,�, 

 ,!,",#,$,%,&,' t 

      

[k̚] 

ก,*

,+,, k 

  
[ʔ] 

* - 

เสียง
เปVด 

  

[w] 

0 

o(w) 

      
[j] 

5 i(y) 
    

* เสียงกัก เส�นเสียง จะปรากฏเฉพาะหลังสระเสียงสั้นเมื่อไมBมีพยญัชนะสะกด 

สรุปข�อมูลจาก www.wikipedia.com และ ราชบัณฑิตยสถาน (2532) 

 
ระบบสระในภาษาไทย (Thai Vowel System) 

เสียงสระในภาษาไทยแบ@งออกเป4น 3 ชนิดคือ สระเด่ียว สระประสม และสระเกิน  

สระเดี่ยว (สระแท�) 

สระประเภทนี้เกิดจากฐานเพียงฐานเดียว มีท้ังหมด 18 เสียง ได�แก@  – ิ /i/, – ี /iː/, – ึ 

/ɯ/, – ื /ɯː/, – ุ /u/, – ู /uː/, เ–ะ /e/, เ– /eː/, เ–อะ /ɤ/, เ–อ /ɤː/, โ–ะ /o/, โ– /oː/, แ–ะ 

/ɛ/, แ– /ɛː/, เ–าะ /ɔ/, –อ /ɔː/, –ะ /a/, –า /aː/ 

สระประสม  

สระท่ีเกิดจากสระเด่ียวสองเสียงมาประสมกัน เกิดการเลื่อนของลิ้นในระดับสูงลดลงสู@

ระดับตํ่า ดังนั้นจึงสามารถเรียกอีกชื่อหนึ่งว@า "สระเลื่อน" มี 3 เสียง ได�แก@ เ– ีย /iːa/ (ประสมจากสระ 

– ี และ –า)  เ– ือ /ɯːa/ (ประสมจากสระ – ื และ –า) และ – ัว /uːa/ (ประสมจากสระ  – ู และ –า) 

แต@เดิม ในบางตําราจะมีสระประสมเสียงสั้นด�วย ได�แก@  เ– ียะ เ– ือะ – ัวะ ด�วย แต@ใน
ป8จจุบัน  สระประสมเสียงสั้นเหล@านี้ มักปรากฏในคําเลียนเสียงเท@านั้น เช@น เพียะ เปรี๊ยะ ผัวะ เป4นต�น 
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สระเกิน  

สระเกินเป4นสระท่ีมีเสียงของพยัญชนะปนอยู@ ซ่ึงมีอยู@ 8 เสียง และเวลาออกเสียงจะออก
เสียงได�ท้ังสั้นและยาว ท้ังนี้ บางครั้งหรือบางตําราสระเกินไม@จัดเป4นสระ แต@จัดเป4นพยางค�แทน สระ
เหล@านี้ ได�แก@   

(1) –ำ /am, aːm/ (ประสมจาก อะ + ม (อัม) เช@น จํา น้ํา)   

(2) ใ– /aj, aːj/ (ประสมจาก อะ + ย (อัย) เช@น ใจ ใคร)   

(3) ไ– /aj, aːj/ (ประสมจาก อะ + ย (อัย) เช@น ไส� ไกล)  

(4) เ–า /aw, aːw/ (ประสมจาก อะ + ว (เอา) เช@น เขา เมา) 

(5) ฤ /rɯ/ (ประสมจาก ร + อึ (รึ) และออกเสียงได�หลายแบบตามการสะกด เช@น 
ฤกษ� นฤมล กฤษฎีกา ปฤษฎ� ศฤงคาร) 

(6) ฤๅ /rɯː/ (ประสมจาก ร + อือ (รือ) เสียงนี้สามารถใช�เป4นคําเดียวได�เลยมี
ความหมายว@า “หรือ” แต@ยังพบกับคําไทยอ่ืนๆ โดยส@วนมากในป8จจุบันจะพบ
ในโคลง กลอนหรือคําประพันธ�ต@างๆ เช@น ฤาษี ฤาชุ ฤาดี) 

(7) ฦ /lɯ/ lue ประสมจาก ล + อึ (ลึ)  ในป8จจุบันไม@มีคําไทยท่ีใช�ตัวนี้แล�ว 

(8) ฦๅ /lɯː/ lue ประสมจาก ล + อือ (ลือ) ในป8จจุบันไม@มีคําไทยท่ีใช�ตัวนี้แล�ว 

ท้ังนี้ หากพิจารณาถึงการสะกดคําแล�ว สระบางรูปไม@ว@าจะเป4นสระเด่ียว สระประสม
หรือสระเกิน เม่ือมีพยัญชนะสะกด จะมีการเปลี่ยนแปลงรูปสระหรือมีข�อจํากัดซ่ึงสามารถสรุปได� ดังนี้ 

• คําท่ีสะกดด�วย –ะ + ว นั้นไม@มี เพราะซํ้ากับ – ัว จึงเปลี่ยนไปใช�รูป เ–า แทน 

• คําท่ีสะกดด�วย –อ + ร จะลดรูปเป4น –ร ไม@มีตัวออ เช@น พร ศร จร ซ่ึงก็จะไป
ซํ้ากับสระ โ–ะ ดังนั้นจึงไม@มีคําท่ีสะกดด�วย โ–ะ + ร  

• คําท่ีสะกดด�วย เ–อ + ย จะลดรูปเป4น เ–ย เช@น เคย เนย เลย ซ่ึงซํ้ากับสระ เ– 
ดังนั้น จึงไม@มีคําท่ีสะกดด�วย เ– + ย  

• สระ เ–อ นั้น มีเม่ือการสะกด ส@วนใหญ@จะเปลี่ยนรูป เป4น เ – ิ เช@น เชิญ  เพลิน 
แต@ยังมีท่ีสามารถใส@ตัวสะกดได�เลยซ่ึงมีไม@ก่ีคําเท@านั้น เช@น เทอญ เทอม  

• สระ ไ- มีพยัญชนะสะกดเป4น ย เท@านั้น เช@น ไทย ไชย 
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วรรณยุกต\ไทย (Tone) 

วรรณยุกต�ในภาษาไทย หมายถึงระดับเสียง ซ่ึงคําท่ีมีวรรณยุกต�จะมีการกําหนดระดับ
เสียงไว�แล�ว  ในภาษาไทยมีวรรณยุกต�หรือเครื่องหมายแทนระดับเสียงท้ังหมด 4 รูป คือ - @ (ไม�เอก)     
- � (ไม�โท)  - � (ไม�ตรี)  - � (ไม�จัตวา)  แต@จําแนกออกได�เป4น 5 เสียง ได�แก@ เสียงสามัญ เสียงเอก เสียงโท 
เสียงตรี และเสียงจัตวา  

ท้ังนี้คําท่ีมีรูปวรรณยุกต�เดียวกัน ไม@จําเป4นต�องมีระดับเสียงวรรณยุกต�เดียวกัน ข้ึนอยู@กับ
ระดับเสียงของอักษรนําด�วย เช@นคําว@า “ข�า” ในอักษรสูง ออกเสียงเหมือน “ค@า” ซ่ึงเป4นอักษรตํ่า ท้ัง
สองคําเป4นคําเสียงโท แต@ใช�รูปวรรณยุกต�ต@างกัน เป4นต�น  ซ่ึงพยัญชนะไทยสามารถแบ@งระดับเสียงของ
อักษรออกเป4น 3 หมู@ เรียกว@า ไตรยางศ� แบ@งออกเป4น อักษรสูง กลาง ตํ่า และแต@ละหมู@ประกอบด�วย
พยัญชนะดังต@อไปนี้ 

• อักษรสูง 11 ตัว ได�แก@ ข ฃ ฉ ฐ ถ ผ ฝ ศ ษ ส ห 

• อักษรกลาง 9 ตัว ได�แก@ ก จ ฎ ฏ ด ต บ ป อ 

• อักษรตํ่า 24 ตัว ได�แก@ ค ฅ ฆ ง ช ซ ฌ ญ ฑ ฒ ณ ท ธ น พ ฟ ภ ม ย ร ล ว ฬ ฮ 

โดยกลุ@มอักษรเหล@านี้จะส@งผลโดยตรงต@อการออกเสียงวรรณยุกต� ซ่ึงสามารถ
เปรียบเทียบรูปการเขียนและเสียงได� ดังตารางท่ี 10  

ตารางท่ี 10  เปรียบเทียบการเสียงวรรณยุกต�และรูปวรรณยุกต�ท่ีใช�ตามหมู@ไตรยางศ� 

 
รูปวรรณยุกต\ 

ไม�เขียน - 9 - � - ^ - _ 

อักษร 

สูง  เสียงจัตวา เสียงเอก เสียงโท - - 

ตัวอย@าง ขา ข@า ข�า - - 

กลาง  เสียงสามัญ เสียงเอก เสียงโท เสียงตรี เสียงจัตวา 

ตัวอย@าง ปา ป�า ป�า ป�า ป�า 

ต่ํา  เสียงสามัญ เสียงโท เสียงตรี - - 

ตัวอย@าง คา ค@า ค�า - - 

สรุปข�อมูลจาก www.wikipedia.com และ ราชบัณฑิตยสถาน (2532) 
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3. เปรียบเทียบการออกเสียงภาษาอังกฤษกับภาษาไทย 

ถึงแม�จํานวนตัวอักษรท่ีมีอยู@ในระบบเป4นความแตกต@างท่ีเห็นได�ชัดระหว@างภาษาอังกฤษ
กับภาษาไทย ซ่ึงภาษาอังกฤษมีตัวอักษร 26 ตัว  ส@วนภาษาไทยมีตัวอักษร 44 ตัวนั้น แต@จริงๆ แล�ว 
ถ�าพิจารณาในรายละเอียดในเรื่องของหน@วยเสียงจะพบความแตกต@างท่ีเด@นชัดยิ่งข้ึน เพราะ
ภาษาอังกฤษมี 24 หน@วยเสียง ซ่ึงเกิดท้ังในตําแหน@งต�นคํา กลางคําและท�ายคําได�ทุกเสียง ยกเว�นเสียง 
/h/ และ /ŋ/ โดยเสียง /h/ นั้นเกิดเฉพาะในตําแหน@งต�นคํา และเสียง /ŋ/ เกิดเฉพาะในตําแหน@งท�าย
คําเท@านั้น   ในขณะท่ีหน@วยเสียงในภาษาไทย ถึงแม�มีถึง 21 หน@วยเสียงท่ีเกิดได�ในตําแหน@งต�นคําและ
กลางคํา  แต@มีเพียง 8 เสียงเท@านั้นท่ีเกิดได�ในตําแหน@งท�ายคําซ่ึงเป4นเสียงตัวสะกด 8 มาตรานั่นเอง 
ได�แก@ /ก//ด//บ//ง//น/ /ม//ย/ และ /ว/  อีกท้ัง ภาษาไทยยังมีเสียงสระท่ีแยกออกมาจากพยัญชนะ
อีก 21 เสียงและรูปไม@เหมือนพยัญชนะเลย ยกเว�นบางตัวท่ีเปลี่ยนรูปแต@ก็มีไม@มากนัก ทําให�รูปสะกด
ดูง@ายเพราะส@วนใหญ@แยกเป4นคําๆ และเสียงชัดเจนต@างจากภาษาอังกฤษ อีกท้ังเม่ือพูดเป4นประโยค
แล�วภาษาอังกฤษยังมากการเชื่อมคําหรือตัดควบเสียง (weak form and elision) จึงอาจทําให�ฟ8งยาก
หรือพูดยากถ�าไม@มีการฝ�กให�ชิน  ในขณะถึงจะพูดให�เร็วอย@างไร ภาษาไทยก็ยังคงมีความนิยมท่ีจะต�อง
พูดเต็มคํา (strong form) เสมอ 

สมิธ (Smith, 1987) ได�ให�ข�อสังเกตเก่ียวกับความต@างของระบบเสียงภาษาอังกฤษและ
ภาษาไทยไว�ว@า ระบบเสียงพยัญชนะไทยเป4นเสียงหยุดธนิต ไม@ก�อง (aspirated voiceless stop) เช@น 
/ph/(พ) /th/(ท) /kh/(ค) ท่ีมีท้ังหน@วยเสียงและการออกเสียงต@างจาก /p/(ป) /t/(ต) /k/(ก)   ส@วน
ภาษาอังกฤษมีเสียงเสียดแทรก (fricative) มากกว@า  คนไทยจึงมักมีป8ญหาการออกเสียงภาษาอังกฤษ
เสียดแทรก  อีกท้ังยังมีป8ญหาในการออกเสียงส@วนใหญ@เพ่ิมเติมในตําแหน@งดังต@อไปนี้ 

1. ตําแหน@งพยัญชนะตัวแรกมีการออกเสียงคลาดเคลื่อนบ�าง เช@น ภาษาอังกฤษเสียง 
/v/ และ /z/ ออกเสียงเป4น /w/ และ /s/ ตามลําดับ 

2. ตําแหน@งพยัญชนะท�ายคํา พบว@าคนไทยมีป8ญหาการออกเสียงในตําแหน@งนี้มากแม�จะ
เป4นตัวสะกดเด่ียวหรือควบกล้ําเพราะภาษาไทยมีตัวสะกดเพียง 8 เสียง อีกท้ังไม@มีพยัญชนะควบกล้ํา
ท�ายคํา ต@างจากภาษาอังกฤษ ดังนั้น คนไทยมีแนวโน�วออกเสียง /t/ แทน /d/, /s/, /z/   ออกเสียง 
/n/ แทน /l/  เป4นต�น  

ข�อสังเกตดังกล@าวสอดคล�องกับความเห็นของ เออร� (Ur, 1999) ท่ีว@า การท่ีผู�เรียนออก
เสียงผิดสืบเนื่องมากจากไม@มีเสียงนั้นๆ ในภาษาแม@ จึงสื่อสารออกมาโดยการแทนเสียงนั้นด�วยเสียงท่ี
ใกล�เคียงในภาษาแม@ของตน เช@น ออกเสียง /d/ แทน /ð/  นอกจากนี้ยังให�ความเห็นอีกว@า แม�มีเสียง
นั้นๆ อยู@ในภาษาแม@ก็ตาม บางครั้งผู�เรียนแยกแยะความต@างของหน@วยเสียงท่ีใกล�เคียงกันไม@ได� 
โดยเฉพาะระหว@างสระเสียงสั้นกับสระเสียงยาว เช@น เสียง /ɪ/ และ /i/ ซ่ึงจะมีผลกับความหมายของ
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คําได� เช@น sheep และ ship  อีกท้ังผู�เรียนส@วนใหญ@จะไม@สามารถออกเสียงได�ถูกต�อง หากไม@เคยได�ยิน
หรือคุ�นเคยกับเสียงนั้นมาก@อน  

นอกจากนี้ เม่ือพิจารณาตามหลักสัทศาสตร�แล�วนั้น ความแตกต@างในเรื่องของเสียง
ระหว@างภาษาไทยกับภาษาอังกฤษยังมีอีกหลายประเด็น ซ่ึงถ�าดูเผินๆ อาจจะมีเสียงท่ีคล�ายๆ กัน
พอจะเทียบเคียงกันได� แต@ในรายละเอียดยังมีความแตกต@างกันอยู@ท้ังจากฐานกรณ� (แหล@งเกิดเสียง) 
ลักษณะของเสียงท่ีเกิดข้ึน หรือลักษณะการโฆษะของเสียง โดยขอสรุปแยกเป4นประเภทของเสียงเพ่ือ
ความเข�าใจง@ายตามข�อสังเกตหลักๆ ท่ีเสนอโดยราชบัณฑิตยสถานไว�ในประกาศหลักเกณฑ�การทับ
ศัพท�ภาษาอังกฤษ (2532) ดังนี้  

- เสียงหยุดหรือเสียงระเบิด (Stops/Plosives)  

ในภาษาไทยพยัญชนะเสียงหยุดจะไม@ก�อง และมีการแยกระหว@างเสียงธนิต (พ@น
ลม) และเสียงสิถิล (ไม@พ@นลม) กล@าวคือ เสียง /พ/ กับ /ป/  เสียง /ท/ กับ /ต/ และ เสียง /ค/ กับ /ก/ 
ออกเสียงต@างกัน เม่ือพูดเป4นคําจึงทําให�เกิดคําท่ีมีความหมายต@างกัน เช@น พา ปา ทา ตา คา กา  เป4น
ต�น  สังเกตง@ายๆ ว@า เสียง /พ/ /ท/ /ค/ เป4นเสียงธนิตเพราะถ�าลองเอามือไปป�องปากเบาๆ เวลาออก
เสียงจะรู�สึกว@ามีลมออกมาปะทะฝ�ามือ แต@เม่ือออกเสียง /ป/ /ต/ /ก/ จะไม@มีลมในลักษณะดังกล@าว     

ในภาษาอังกฤษ เสียงอโฆษะ (ไม@ก�อง) และสิถิล (ไม@พ@นลม) จะเกิดเฉพาะเม่ือ
ตามหลัง /s/ เท@านั้น เช@น ปกติแล�ว เสียง /p/ /t/ /c/ เป4นเสียงอโฆษะก็จริง แต@ถือเป4นเสียงธนิต เสียง
ท่ีเปล@งออกมาปกติจึงเทียบได�กับ เสียง /พ/ /ท/ /ค/ ในภาษาไทย แต@เม่ือตามหลัง /s/ เช@นในคําว@า 
‘spot’ ‘stop’ ‘scare’ จะไม@พ@นลม ทําให�มีเสียงคล�ายกับ เสียง /ป/ /ต/ /ก/ ในภาษาไทยแทน  อีก
ประเด็นหนึ่งคือ เสียง /g/ ซ่ึงเป4นเสียงโฆษะนั้น ไม@มีเสียงในภาษาไทยเทียบได� ถึงจะนําเสียง /ก/ มา
เทียบ ก็ไม@เหมือนกันซะทีเดียวเพราะเสียง /ก/ ในภาษาไทยเป4นเสียงอโฆษะและไม@ธนิต 

- เสียงเสียดแทรก (Fricatives)  

ในภาษาไทยมีเสียงเสียดแทรกน�อยกว@าภาษาอังกฤษมาก ซ่ึงมีเพียง 3 เสียง
เท@านั้น อีกท้ังยังเป4นเสียงอโฆษะท้ังหมด ได�แก@ เสียง /ฟ/ /ซ/ /ฮ/   

ส@วนในภาษาอังกฤษนั้น เสียงเสียดมีท้ังหมด 9 เสียง ซ่ึงเป4นท้ังเสียงโฆษะและ
อโฆษะ โดยสามารถจับเป4นคู@ได� 4 คู@เสียง และ 1 เสียงเด่ียว ได�แก@ เสียง /f, v/ /s, z/ /θ, ð/ /ʃ, ʒ/ 
/h/ 

- เสียงเป+ดปลายล้ินม/วน (Retroflex)  

เสียงประเภทนี้ในภาษาอังกฤษมีเสียงเดียวคือ เสียง /r/ แต@ในภาษาไทยไม@มี
เสียงนี้เลย ถ�าจะเทียบกับเสียง /ร/ ของภาษาไทยท่ีเป4นเสียงรัวหรือเสียงลิ้นกระทบ (tap) ก็คงไม@ได�
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เพราะมีความแตกต@างกันมาก ซ่ึงเสียง /ร/ เกิดจากการยกปลายลิ้นไปกระทบปุ�มเหงือกแล�วจึงเกิด
เสียง ในขณะท่ี เสียง /r/ เกิดจากการยกปลายสุดของลิ้นไปบริเวณปุ�มเหงือก แล�วเว�นช@องให�ลมออกไป
ได�สะดวกและมีการห@อปากด�วยหรืออาจมีการม�วนลิ้นไปท่ีส@วนหน�าของเพดานแข็ง ซ่ึงเสียงนี้มีความ
ต@างกันเล็กน�อยในภาษาอังกฤษแบบอังกฤษและภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน โดยท่ีเสียง /r/ จะปรากฏ
เฉพาะตําแหน@งต�นคําสําหรับภาษาอังกฤษแบบอังกฤษเท@านั้นและจะไม@ออกเสียงท่ีท�ายคํา แม�ว@าจะ
ปรากฏในการสะกดก็ตาม แต@ในภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน เสียงนี้จะออกเป4นเสียงม�วนลิ้นเม่ืออยู@กลาง
คําหรือท�ายคํา เช@น คําว@า ‘card’ จะออกเสียงว@า /kɑːd/ เม่ือออกตามสําเนียงอังกฤษ  แต@จะออก
เสียงว@า /kɑrd/ เม่ือออกแบบสําเนียงอเมริกัน 

- เสียงสระ (Vowel)  

ในภาษาไทยนั้น สระเสียงเด่ียวจะมีคู@เทียบระหว@างสระเสียงสั้นและสระเสียง
ยาว ได�แก@ /– ิ, – ี/  /– ึ, – ื/  /– ุ , – ู/  /เ–ะ, เ–/  /เ–อะ, เ–อ/  /โ–ะ, โ–/  /, แ–ะ, แ–/  /เ–าะ, –อ/  
/–ะ, –า/  

ส@วนในภาษาอังกฤษสระเด่ียวไม@มีคู@เทียบเสียงเช@นในภาษาไทย ซ่ึงสระยาวจะมี
ลักษณะเฉพาะตัว เช@น เสียง /ɔː/ ในคําว@า ‘jaw’ หรือ เสียง /ɜː/ ในคําว@า ‘fur’   

- เสียงสระประสม (Diphthong)  

ในภาษาไทยนั้นมีสระประสมเช@นกันกับภาษาอังกฤษ แต@การนํามาเทียบเสียง
ต�องระวังในรายละเอียดมิฉะนั้นก็อาจจะส@งผลให�การออกเสียงผิดเช@นกัน เช@น สระประสม /eɪ/ ในคํา
ว@า ‘say’ จะนําเสียงสระ /เ–/ มาเทียบอย@างท่ีพบเจอบ@อยๆ ไม@ได� หรือสระประสม /oʊ/ ในคําว@า 
‘go’ จะเทียบด�วยเสียงสระ /โ–/ เพ่ือความสะดวกอย@างเดียวไม@ได� เพราะเสียงท่ีนํามาเทียบเหล@านี้เป4น
เสียงสระเด่ียวท้ังสิ้นจึงอาจทําให�การออกเสียงในภาษาอังกฤษผิดเพ้ียนได�ง@าย  

สําหรับความแตกต@างในรายละเอียดนั้น ยุวนาฏ คุ�มขาว (2554) ได�เสนอแนะความ
แตกต@างในการออกเสียงระหว@างภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (เน�นสําเนียงอังกฤษ) ไว�อย@างน@าสนใจ 
โดยแบ@งตามประเภทของพยัญชนะและสระ ดังนี้ 

- เสียงหยุดหรือเสียงระเบิด (Stops/Plosives)  

เวลาออกเสียงต�องเปmดปากปล@อยลมออกจากปากทันที เสียงจึงระเบิดออกมา
ด�วยแรงดันลม คล�ายกับเวลาพูดคําว@า ‘พุ’ หรือ ‘พับ’ ในภาษาไทย เป4นต�น เสียงพยัญชนะท้ังหมดใน
กลุ@มนี้ ได�แก@ ได�แก@ /b/ /p/ /d/ /t/ /g/ /k/ และเม่ือพยัญชนะในกลุ@มนี้ทําหน�าท่ีเป4นตัวสะกดหรือ
ปรากฏในตําแหน@งท�ายคําจะทําให�คํานั้นมีเสียงสั้นและสูงข้ึน โดยเสียงจะคล�ายผันด�วยเสียงโทหรือ
เสียงตรี ถึงแม�ว@าภาษาอังกฤษจะไม@มีการเขียนวรรณยุกต�เหมือนในภาษาไทยก็ตาม เช@น คําว@า ‘cab’ 
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จะอ@านว@า ‘แค�บ’ ไม@ใช@ ‘แคบ’หรือ คําว@า ‘dog’ จะออกเสียงว@า ‘ด�อก’ ไม@อ@านว@า ‘ดอก’ เฉยๆ 
เพราะความหมายจะผิดเพ้ียนไปด�วย  

- เสียงข้ึนจมูกหรือเสียงนาสิก (Nasals)  

เสียงนาสิกเป4นเสียงท่ีผ@านทางช@องจมูกและปากพร�อมกันโดยธรรมชาติ 
เหมือนกับเวลาท่ีออกเสียงคําว@า ‘หมู’ ‘หนู’ ‘งู’ ในภาษาไทย ซ่ึงถ�าลองเอามือบีบจมูกเม่ือออกเสียง
ประเภทนี้จะรู�สึกว@ามีเสียงท่ีต�องการออกจากจมูกแต@ออกไม@ได�จึงได�แต@ก�องอยู@ภายในและมีเสียงเพียง
บางส@วนเท@านั้นท่ีออกมาทางปาก  เสียงนาสิก /m/ /n/ /ŋ/ อาจเทียบเคียงได�กับเสียง /ม/ /น/ /ง/ 
ในภาษาไทยได�ตามลําดับ แต@จะมีความต@างท่ีชัดเจนคือ เสียงเหล@านี้เม่ืออยู@ในตําแหน@งท�ายคําใน
ภาษาอังกฤษจะออกเสียงเป4นหางเสียงด�วยและไม@จบคําห�วนๆ  ต@างจากภาษาไทยท่ีเม่ือเป4นตัวสะกด
แล�วเสียงเหล@านี้จะไม@ออกเสียงเฉพาะชัดเจน เช@น คําว@า ‘time’ จะออกเสียงว@า ‘ไท’ เฉยๆ ไม@ได� ต�อง
ออกเสียงให�ครบถึงเสียง /m/ ด�วย คือ ‘ไทม�’  

- เสียงขัดสีหรือเสียดแทรกธรรมดา (Simple Fricatives) 

เสียงประเภทนี้ เม่ือออกเสียงนั้นลมจะออกจากปากไม@สะดวกจึงต�องเสียดสีกับ
ลิ้น ฟ8นหรือริมฝlปากด�วย ได�แก@ /f/ /v/ /θ/ /ð/ /r/ /h/ ซ่ึงต�องระวังไม@เทียบกับเสียงในภาษาไทย
โดยตรงเพราะอาจทําให�ขาดการเสียดสีดังกล@าวได� เช@น ในคําว@า ‘beef’ จะออกว@า ‘บีบ’ ไม@ได� ต�อง
ออกว@า ‘บีฟ’ โดยเสียงท�ายมีการเสียดสีท่ีฟ8นและริมฝlปากด�วย หรือเสียง /v/ ท่ีไม@มีในภาษาไทย มักมี
การเข�าใจผิดบ@อยๆ โดยออกเสียงเป4นเสียง /ว/ เฉยๆ เลย ซ่ึงจริงๆ แล�วหากออกเสียง /ว/ แต@ให�ริม
ฝlปากล@างเม�มเข�าชิดฟ8นบนเหมือนการออกเสียง /f/ ด�วย จะเป4นเสียงท่ีถูกต�อง  ส@วนเสียง /θ/ /ð/ นั้น
ไม@มีในภาษาไทยอยู@แล�ว  ซ่ึงมักเจอการแทนท่ีด�วยเสียง /ด/ และ /ท/ แต@หากออกเสียงท่ีว@าโดยมีการ
ขัดสีโดยให�ปลายลิ้นอยู@ระหว@างฟ8นล@างและฟ8นบนเพ่ือปmดลมเสียง /ด/ /ท/ ให�ออกไม@สะดวก ก็จะ
กลายเป4นเสียง /θ/ /ð/ ท่ีถูกต�องได�โดยง@าย  ส@วนเสียง /r/ นั้น ภาษาอังกฤษไม@มีการรัวลิ้นเหมือนใน
ภาษาไทย และ เสียง /h/ นั้น ตรงกับ /ฮ/ /อ/ ในภาษาไทย จึงออกเสียงไม@ยากนัก 

- เสียงขัดสีหรือเสียดแทรกเสียงแหลม (Sibilant Fricatives) 

เสียงประเภทนี้ ลมจะออกจากปากด�วยการดันให�ต�องเสียดสีกับลิ้น ฟ8นหรือริม
ฝlปาก ออกมาเป4นเสียง ซู@ ซ่ี ฟู� ฟl� เสียงในกลุ@มนี้ ได�แก@ /s/ /z/ /ʒ/ /ʃ/  การออกเสียงบางตัวอาจต�องดู
ตําแหน@งท่ีปรากฏในคํา เช@น เสียง /s/ เม่ือเป4นพยัญชนะตัวนําจะเทียบได�กับเสียง /ซ/ ในภาษาไทย  
แต@ถ�าเป4นตัวสะกดจะเทียบได�กับเสียง /ส/ เป4นต�น ท้ังนี้ ในตําแหน@งตัวสะกดนั้น ภาษาไทยจะไม@ออก
เสียง แต@เสียงเหล@านี้ในภาษาอังกฤษต�องออกเสียงครบเป4นหางเสียงด�วยจึงจะถูกต�อง และข�อควรระวัง
อีกอย@างนึงของเสียงในกลุ@มนี้คือ มีรูปหลากหลาย จึงต�องระวังในการออกเสียงเป4นพิเศษ เช@น เสียง 
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/s/ อาจสะกดด�วยรูป s, c  หรือ เสียง /z/ อาจสะกดด�วยรูป s, z เสียง /ʃ/ อาจสะกดด�วยรูป s, z, t 
เป4นต�น 

- เสียงกักเสียดแทรก (Affricates) 

เสียงประเภทนี้ มี 2 เสียง คือ /tʃ/ /dʒ/ ออกเสียงสั้นและแหลมกว@าเสียงเสียด
แทรกเล็กน�อย ตัวอย@างเช@น เสียง /tʃ/ เหมือนการออกเสียงคําว@า ‘ชิ’ ในภาษาไทย เป4นต�น   ส@วน
เสียง /dʒ/ อาจเทียบได�กับการออกเสียง /จ/ แต@ส@วนใหญ@จะเน�นออกเสียงไปทาง /ย/ มากกว@า ท้ังนี้
เวลาออกเสียงต�องมาเสียงสั้นและเสียดแทรกด�วยจึงจะเป4นเสียงท่ีถูกต�อง 

- เสียงข/างล้ิน (Laterals) 

เสียงประเภทนี้ มีเสียงเดียวเท@านั้น คือ /l/ ซ่ึงลมท่ีเปล@งออกมาถูกขับออกข�างๆ 
ลิ้น มีการออกเสียงได� 2 แบบตามตําแหน@งในคํา กล@าวคือ เม่ืออยู@ในตําแหน@งต�นคําจะมีเสียงเทียบเคียง
ได�เหมือน /ล/ ในภาษาไทย โดยออกเสียงให�ลิ้นกระดกข้ึนติดเพดานปากเหนือฟ8นบนแล�วปล@อยปลาย
ลิ้นลมมา  แต@เม่ืออยู@ในตําแหน@งท�ายคําจะออกเสียงแค@ก่ึงเดียวไม@เหมือนเสียง /ล/ เช@นในคําว@า ‘film’ 
จะใช�การกระดกลิ้นข้ึนไปติดบนเพดานเช@นกันแต@ค�างไว� ซ่ึงเสียง /ล/ ในภาษาไทยนั้นไม@ปรากฏใน
ตําแหน@งอ่ืนนอกจากตําแหน@งต�นคํา 

- เสียงพยัญชนะก่ึงสระ (Glides/Semi-vowels) 

เสียงในกลุ@มนี้ ประกอบด�วยเสียง /w/ และ /j/ ซ่ึงเม่ือเทียบกับภาษาไทยพบว@า
มีการใช�ใกล�เคียงกันคือ เป4นท้ังพยัญชนะและสระหรือช@วยสระได� แต@ไม@ปรากฏเสียงนี้ท่ีตําแหน@งท�าย
คําในฐานะตัวสะกด หากจะเทียบเสียงอาจเทียบได�เป4นเสียง /ว/ และ /ย/ ในภาษาไทยตามลําดับ เช@น 
เสียง /w/ ช@วยสระ e ในคําว@า ‘crew’ ให�ออกเสียงว@า ‘ครูว’  อย@างไรก็ตามการฝ�กออกเสียงต�องดูใน
รายละเอียดตําแหน@งในคําหรือตําแหน@งหน�าหลังพยัญชนะหรือสระต@างๆ อย@างละเอียด 

จากข�อมูลข�างต�น สรุปได�ว@า ระบบเสียงพยัญชนะในภาษาอังกฤษและภาษาไทยมีความ
แตกต@างกันอยู@มาก ท้ังนี้ ในภาษาอังกฤษมีเสียงพยัญชนะถึง 8 เสียงท่ีไม@มีในภาษาไทยอย@างชัดเจน 
โดยส@วนใหญ@เป4นเสียงโฆษะ ได�แก@ เสียง /g/, /dʒ/, /v/, /θ/, /ð/, /z/, /ʃ/, /ʒ/ โดยเม่ือคนไทยออก
เสียงป8ญหาส@วนใหญ@พบว@า คนไทยออกเสียงเป4นอโฆษะแทน เช@น ออกเสียง /ก/ แทน /g/  ออกเสียง 
/จ/ แทน /dʒ/ หรืออกเสียง /ซ/ แทนเสียง /z/  หรือเสียงอโฆษะ อย@างเสียง /θ/ เช@นในคําว@า 
‘thank’ ซ่ึงเป4นเสียงท่ีเกิดจากปลายลิ้นกับฟ8นบนและเป4นเสียงเสียดแทรก แต@คนไทยมักใช�เสียง /ท/ 
หรือ /ต/ ซ่ึงเป4นเสียงท่ีเกิดจากปลายลิ้นกับปุ�มเหงือกแทน   และเสียงอโฆษะในท่ีนี้อีกเสียงหนึ่งคือ 
เสียง /ʃ/ ท่ีเป4นเสียงเสียดแทรก เช@นในคําว@า ‘ship’ ก็พบว@าคนไทยมักใช�เสียง /ช/ ซ่ึงเป4นเสียงก่ึง
เสียดแทรกแทน นอกจากนั้น ภาษาไทยไม@ออกเสียงในตําแหน@งท�ายคําเนื่องจากออกรวมเสียงในการ
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สะกดแล�วในขณะท่ีพยัญชนะภาษาอังกฤษส@วนใหญ@ออกเสียงชัดเจนในทุกตําแหน@งรวมท้ังตําแหน@ง
ท�ายคําด�วย 

ราชบัณฑิตยสถาน (2532) ให�ข�อสังเกตไว�สําหรับเสียงสระว@า ท้ังภาษาอังกฤษและ
ภาษาไทยมีเฉพาะสระเสียงก�อง (โฆษะ) เหมือนกัน จะมีความต@างของเสียงก็เพียงแตกต@างไปตามแหล@ง
เกิดเสียงเท@านั้น 

 

4. งานวิจัยท่ีเก่ียวข�องในประเทศ 

เมตตา  บุณยากร (2513 : บทคัดย@อ) ได�ศึกษาป8ญหาการสอนภาษาอังกฤษระดับ
มัธยมศึกษาตอนต�นในจังหวัดนครราชสีมา พบว@าป8ญหาโดยท่ัวไปคือ นักเรียนมีพ้ืนฐานความรู�ด�าน
ภาษาอังกฤษตํ่า และป8ญหาเก่ียวกับคําศัพท�คือนักเรียนมีป8ญหาในการออกเสียงคําศัพท�ไม@ถูกต�อง 

จันตรี  คุปตะวาทิน (2521 : บทคัดย@อ) ได�ศึกษาความคิดเห็นของครูภาษาอังกฤษต@อ
ป8ญหาการสอนระดับประถมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร 
พบว@า ป8ญหาท่ีเป4นอุปสรรคต@อการสอนในระดับมาก คือป8ญหาในการออกเสียงคําศัพท�ไม@ถูกต�อง และ
ป8ญหาพ้ืนฐานความรู�ของนักเรียนไม@เท@ากัน 

ธีรพงศ�  แก@นอินทร� (2524 : บทคัดย@อ) ได�ศึกษาป8ญหาและความต�องการเพ่ือ
ปรับปรุงการสอนของครูท่ีสอนวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาในจังหวัดตรัง ซ่ึงพบว@าป8ญหาท่ัวไปท่ี
อยู@ในระดับมากคือนักเรียนไม@มีโอกาสฟ8งเสียงเจ�าของภาษาอย@างเพียงพอ และป8ญหาเก่ียวกับคําศัพท�
คือนักเรียนมีป8ญหาในการออกเสียงไม@ถูกต�อง 

สุชาดา โพธิสมภาพวงษ� (2545)   ได�พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร�ช@วยสอนเพ่ือ
ประกอบการสอนเสียงภาษาอังกฤษท่ีเป4นป8ญหา สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต�น โดยใช�การ
เปรียบเทียบคะแนนการฟ8งและความสามารถในการออกเสียงภาษาอังกฤษท่ีเป4นป8ญหาก@อนและหลัง
เรียนด�วยบทเรียนคอมพิวเตอร�ช@วยสอน พบว@า ผู�เรียนมีความสามารถในการฟ8งและการออกเสียง
ภาษาอังกฤษท่ีเป4นป8ญหาสูงกว@าก@อนการเรียนบทเรียนคอมพิวเตอร�ช@วยสอน อีกท้ังผู�เรียนมีความ
คิดเห็นว@าบทเรียนคอมพิวเตอร�ช@วยสอนเด@นด�านเนื้อหา สีสัน วิธีการสอนและการนําเสนอ ทําให�
สามารถพัฒนาการออกเสียงได�ดีข้ึนได�จริงและให�ผลการประเมินตัวบทเรียนอยู@ในระดับดี 
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อุไรวัลย�  วินทะไชย (2550 : บทคัดย@อ)   ได�ศึกษาการพัฒนาและส@งเสริมทักษะการ
อ@านคําศัพท�ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปlท่ี 5  โดยใช�แบบฝ�กหัดเสริมบทเรียน พบว@า 
ก@อนเรียนนักเรียนบางคนยังไม@มีพ้ืนฐานความรู�เก่ียวกับการถ@ายโอนหรือเทียบเสียงสระและพยัญชนะ
ภาษาอังกฤษเป4นภาษาไทยได�เลย หรือมีพ้ืนฐานความรู�มาบ�างแต@ยังขาดทักษะการจดจําคําศัพท�
เหล@านั้นได� แต@หลังจากนักเรียนได�เรียน และทําแบบฝ�กหัดเพ่ิมเติม ทําให�นักเรียนมีความรู� ความจํา
เก่ียวกับคําศัพท� และสามารถทําแบบทดสอบหลังเรียนได�คะแนนเพ่ิมข้ึน 

นงสมร พงษ�พานิช (2551)   ได�ศึกษาป8ญหาการพูดภาษาอังกฤษแบบเป4นทางการ
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี โดยใช�รูปแบบการพูดนําเสนอและการพูดแสดงความคิดเห็นในท่ีชุมชน 
แล�วเก็บข�อมูลโดยแบบสอบถาม การสังเกตแบบมีส@วนร@วมและการสัมภาษณ�เชิงลึก ในข้ันต�นพบว@า 
ป8ญหาส@วนใหญ@ของการพูดภาษาอังกฤษอย@างเป4นทางการของนักศึกษา คือ การขาดความม่ันใจใน
ตนเอง เนื่องจากพ้ืนฐานเดิมและขาดทักษะการใช�ภาษาในการสื่อสารในสภาพจริง รวมถึงมีป8ญหาด�าน
การใช�ศัพท� การออกเสียง การใช�ไวยากรณ�และการเรียงประโยค  อีกท้ัง ยังขาดทักษะการคิดวิเคราะห�
และให�เหตุผลสนับสนุนความคิด   หลังจากฝ�กให�มีการลงมือปฏิบัติอย@างจริงจังต@อเนื่องภายใต�การ
แนะนําและแก�ไขข�อบกพร@องเป4นรายบุคคล พบว@า นักศึกษามีความม่ันใจและมีการพัฒนา
ความสามารถทางด�านการพูดมากข้ึน 

หรินฟ�า รองวิริยะพานิชและจรัลวิไล จรูญโรจน� (2551)   ได�สํารวจและเปรียบเทียบ
การแปรรูปของเสียง /v/ ในตําแหน@งต�นพยางค�และท�ายพยางค�ในภาษาอังกฤษท่ีออกเสียงโดย
นักศึกษาเพศหญิงระดับปริญญาตรี และแยกศึกษาตัวแปรทางสังคมเป4น 2 กลุ@ม คือ กลุ@มท่ีมี
ประสบการณ�ทางภาษาอังกฤษสูงและกลุ@มท่ีมีประสบการณ�ทางภาษาอังกฤษตํ่า รวมถึงใช�วิธีศึกษา
วัจนลีลาท่ีแตกต@างกันด�วยเครื่องมือท่ีแตกต@างกัน กล@าวคือ ศึกษาวัจนลีลาแบบไม@เป4นทางการโดยการ
สัมภาษณ�  ศึกษาวัจนลีลาแบบเป4นทางการโดยการอ@านข�อความและศึกษาวัจนลีลาแบบเป4นทางการ
มากท่ีสุดโดยการอ@านคู@เทียบเสียง แล�วศึกษาความสัมพันธ�ระหว@างการแปรเสียงกับตัวแปรทางสังคม
ท้ังสองประการ ผลการศึกษาพบว@า เสียง /v/ มีการแปรไปท้ังหมด 10 แบบ เรียงตามความถ่ีท่ีพบมาก
ท่ีสุดไปน�อยท่ีสุด คือ /v/, /w/, /f/, /p/, /θ/, /t/, /b/, /d/, /s/, /ft/   ท้ังนี้ เสียง /w/ และ /b/ 
ปรากฏในตําแหน@งต�นพยางค�เท@านั้น ส@วนเสียง /p/, /θ/, /t/, /d/, /s/, /ft/ กลับปรากฏในตําแหน@ง
ท�ายพยางค�เท@านั้น  จากการวิเคราะห�ทางสถิติพบว@าการแปรเสียงมีความสัมพันธ�กับตัวแปรทางสังคม
ท้ังสองประการอย@างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
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ธีราภรณ� พลายเล็ก (2554)  ได�ศึกษาระดับความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ
และป8จจัยท่ีมีผลต@อความสามารถพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร โดยการใช�แบบสอบถามศึกษาเก่ียวกับ
ป8จจัยดังกล@าวและแบบสัมภาษณ�ในการประเมินความในการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษาโดยให�
คะแนนเต็ม 20 แล�วแบ@งระดับความสามารถตาม 3 ช@วงคะแนน คือ 0-10 (ระดับตํ่า)  11-15 
(ระดับกลาง) 16-20 (ระดับสูง) พบว@า นักศึกษาส@วนใหญ@มีความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษอยู@ใน
ระดับกลาง  โดยท่ีป8จจัยด�านผู�เรียน คือ กลวิธีการเรียนและลักษณะนิสัยในเรื่องการใช�ภาษา และ
ป8จจัยด�านข�อมูลพ้ืนฐาน คือ ระดับผลการเรียน ต@างมีผลต@อการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษา อย@างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 

ธีราภรณ� พลายเล็ก (2555)   ได�ศึกษาเสียงพยัญชนะท�ายคําภาษาอังกฤษท่ีเป4น
ป8ญหาในการออกเสียงเพ่ือพัฒนาทักษะการออกเสียงพยัญชนะท�ายคําภาษาอังกฤษโดยใช�ชุดการ
เรียนรู�และเปรียบเทียบทักษะการออกเสียงพยัญชนะท�ายคําภาษาอังกฤษก@อนและหลังการใช�ชุดการ
เรียนรู�ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปlท่ี 6   ในข้ันต�นพบว@า เสียงพยัญชนะท�ายท่ีเป4นป8ญหาในการออก
เสียงมากท่ีสุด คือ เสียงในกลุ@มเสียดแทรก (fricatives) ได�แก@ เสียง /θ/ /ð/ /z/ คิดเป4นร�อยละ 100, 
100 และ 97 ตามลําดับ รองลงมาคือ กลุ@มเสียงข�างลิ้น (Lateral) ได�แก@ เสียง /l/ คิดเป4นร�อยละ 93 
และเสียง /r/ คิดเป4นร�อยละ 87  เม่ือใช�ชุดการเรียนรู�แล�ว พบว@า นักเรียนออกเสียงพยัญชนะท�ายคํา
ได�ถูกต�องมากข้ึนและได�ค@าเฉลี่ยรวมสูงข้ึนกว@าก@อนเรียน 

 

5. งานวิจัยท่ีเก่ียวข�องในต9างประเทศ 

แมททิว (Mathew 2005)  ได�การศึกษาป8ญหาการออกเสียงพยัญชนะใน
ภาษาอังกฤษของผู�ท่ีใช�ภาษาอังกฤษเป4นภาษาต@างประเทศ (EFL) เฉพาะใน 3 กลุ@มคนท่ีไม@ใช�
ภาษาอังกฤษเป4นภาษาแม@ คือ อินโดนีเซีย กาโย (Gayo) และอาเจะห� (Acehness) ซ่ึงมุ@งวัดท่ี
นักศึกษาในมหาวิทยาลัยท่ีมีประสบการณ�เรียนภาษาอังกฤษมาเป4นเวลา 6 ปlในโรงเรียนมัธยมปลาย
และ 1-4 ปlในมหาวิทยาลัย โดยใช�การวัด 4 แบบ คือ การออกเสียงตามคู@เสียง (minimal pairs 
based task)  การออกเสียงคําท่ีสะกดคล�ายๆ กัน (word-repetition task) การอ@านเนื้อเรื่อง 
(reading passage task) แล�ววิเคราะห�ด�วยการถ@ายเสียงเทียบกับสัทอักษรสากล สุดท�ายใช�การ
สัมภาษณ�รายบุคคล  ผลท่ีได� พบว@า เสียงท่ีเป4นป8ญหาส@วนใหญ@ ได�แก@  1. เสียงหยุดท่ีอยู@ท�ายคํา (final 
stops) เช@น /p/, /b/, /t/, /d/, /k/, /g/   2. เสียงเสียดแทรกเสียงแหลมท่ีอยู@ท�ายคํา (final 
sibilants) เช@น /s/, /z/, /ʃ/, /ʒ/  3. เสียงกักเสียดแทรกท่ีอยู@ต�นคําและท�ายคํา (initial and final 
affricates) เช@น /tʃ/, /dʒ/  4. เสียงเสียดแทรกท่ีเกิดระหว@างฟ8น (interdentals) เช@น /θ/, /ð/  ส@วน
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ความผิดพลาดท่ีพยมากท่ีสุดคือ การตัดเสียง (elision) เช@น เสียง /o/  การกลายเป4นเสียงอโฆษะ เช@น 
/b/, /d/, /g/ กลายเป4น /p/, /t/, /k/ ตามลําดับ  

ชางและหยิน (Zhang and Yin 2009)  ได�ศึกษาป8ญหาการออกเสียงภาษาอังกฤษ
ในประเทศจีนโดยการศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวข�อง  พบว@าป8จจัยท่ีมีผลกระทบต@อการออกเสียงของชาวจีน
ส@วนใหญ@เกิดจาก  การแทรกแซงของภาษาแม@ (ภาษาจีน) อายุของผู�เรียน  ทัศนคติ และการขาด
ความรู�ทางด�านระบบเสียงและสัทศาสตร�ของภาษาอังกฤษ  ท้ังนี้ เม่ือมีป8ญหาในการออกเสียง ชาวจีน
จึงมีแนวโน�มในการแทนเสียงท่ีมีใกล�เคียงในภาษาแม@ เช@น การออกเสียง /s/, /z/  แทนเสียง /ð/ ท่ีไม@
มีในภาษาจีน  และแทนเสียง /ai/, /e/ แทนเสียง /æ/ ในคําว@า ‘that’ เป4นต�น 

เซ็นเทอร�แมนและเคราสซ� (Centerman and Krausz 2011)  ได�ศึกษาป8ญหาการ
ออกเสียงภาษาอังกฤษในบริบทของชาวสวีเดน โดยให�นักเรียนระดับชั้นมัธยมชาวสวีเดนจากสอง
โรงเรียนออกเสียงคําท่ีกําหนดให� เน�นคําท่ีประกอบด�วยเสียง /θ/, /ð/, /tʃ/, /ʃ/, /dʒ/ ซ่ึงไม@มีใน
ภาษาสวีเดน แล�ววิเคราะห�ผลท่ีได� พบว@า นักเรียนมีป8ญหาส@วนใหญ@ในการออกเสียงท่ีต�นคํามากกว@าท่ี
ตําแหน@งท�ายคํา และเสียงท่ีมีป8ญหาในการออกเสียงมากท่ีสุดคือ เสียง /tʃ/, /ʃ/  เช@น เสียง /tʃ/ ในคํา
ว@า ‘cheap’  หรือ เสียง /ʃ/ ในคําว@า ‘sheep’ เป4นต�น ผู�วิจัยสรุปว@าป8ญหาท่ีเกิดข้ึนเนื่องจากภาษา
สวีเดนไม@มีเสียงท่ีสามารถเทียบได�กับภาษาอังกฤษในตําแหน@งต�นคํา ทําให�เกิดความลําบากในการออก
เสียงและผู�พูดจึงแทนเสียงท่ีออกไม@ได�ด�วยเสียงในภาษาแม@แทน   

ยี่อิง (Yiing 2011)   ได�ศึกษาป8ญหาการออกเสียงภาษาอังกฤษของนักศึกษาจีน
ระดับปริญญาตรี โดยใช�การอ@านออกเสียงเป4นคําและประโยค พบว@าแนวโน�มของป8ญหาในการออก
เสียงภาษาอังกฤษของนักศึกษา คือ ระบบเสียงของภาษาอังกฤษ ท่ีแตกต@างจากภาษาจีนกลางและ
ภาษามาเลย�  และท�ายสุดได�แบ@งป8ญหาท่ัวๆ ของการออกเสียงไม@ถูกต�องออกเป4น 4 กลุ@มท่ีชัดเจน 
ได�แก@ 1. การแทนท่ีเสียงภาษาอังกฤษท่ีไม@มีในภาษาจีนด�วยเสียงในภาษาจีน (เช@น แทนเสียง /ʒ/ ด�วย 
/s/ ในคําว@า vision, leisure  แทนเสียง /θ/ ด�วย /t/ และ แทนเสียง /ð/ ด�วย /d/ เป4นต�น) หรือการ
ละเว�นไม@ออกเสียงท่ีไม@มีในภาษาจีนไปเลย เช@น ออกเสียงคําว@า ‘orange’ /ɒrəndʒ/  เป4น /ɒrən/ 
เพราะเสียง /dʒ/ ไม@มีในภาษาจีน และ ออกเสียง /w/ แทนเสียง /v/ ซ่ึงเป4นเสียงเสียดแทรกมีฐาน
กรณ�ระหว@างริมฝlปากกับฟ8น เป4นต�น   2. การออกเสียงกลุ@มพยัญชนะท�ายไม@ครบเสียง เช@น ไม@ออก
เสียง /l/ หรือ /d/ เสียงใดเสียงหนึ่งในคําว@า ‘told’ หรือ ไม@ออกเสียง /s/ ในคําว@า ‘coast’ เป4นต�น  
3. การละเว�นการออกเสียงตามหลักไวยากรณ�ของภาษาอังกฤษ ในรูปพหูพจน� หรือการเปลี่ยนไปตาม
กาล เช@น ไม@ออกเสียง /z/ ในคําว@า ‘orders ’ /ɔːdəz/ ท่ีผันตามประธานบุรุษท่ีสามเอกพจน� หรือ ไม@
ออกเสียง /s/ ในคําว@า ‘stamps’ /stæmps/ หรือ ไม@ออกเสียงท�ายในคําว@า ‘didn’t’ /dɪdənt/ 
โดยออกเสียงเป4น /dɪn/, /dɪd/ เป4นต�น   4. ไม@สามารถแยกความแตกต@างของเสียงสระสั้นและเสียง
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สระยาวได� เช@น ออกเสียง /iː/ แทน /ɪ/ ในคําว@า ‘police’, ‘squeezed’ และออกเสียง /ɪ/ แทน /iː/ 
ในคําว@า ‘fill’, ‘ticket’  หรือ ออกเสียง /ɒ/ แทนเสียง /ɔː/ ในคําว@า ‘pocket’ แต@กลับออกเสียง 
/ɔː/ แทนเสียง /ɒ/ ในคําว@า ‘talk’ เป4นต�น  นอกจากนี้ยังพบเสียงท่ีมีป8ญหาเนื่องจากการได�รับ
อิทธิพลจากภาษาแม@อีกบางส@วน ได�แก@ /b/, /d/, /g/, p/, /k/, /t/, /l/, /r/, /θ/, /ə/  

กาห�โยโน@และนูโกรโฮ (Cahyono and Nugroho 2012)  ได�ต@อยอดการศึกษา
ป8ญหาการออกเสียงพยัญชนะในภาษาอังกฤษของผู�ท่ีใช�ภาษาอังกฤษเป4นภาษาต@างประเทศ (EFL) โดย
เน�นท่ีเป4นป8ญหาในบริบทของชาวอินโดนีเซีย วัดด�วยเครื่องมือ 3 ประเภท คือ การสัมภาษณ� การ
ทดสอบและการสังเกต ผลท่ีได� พบว@า สามารถตีกรอบของเสียงท่ีเป4นป8ญหาได�ตามประเภทของเสียง
ได�ง@ายและพบในไม@ก่ีกลุ@มเท@านั้น ได�แก@  1. เสียงหยุดท่ีอยู@ท�ายคํา (final stops) เช@น /p/, /b/, /t/, 
/d/, /k/, /g/   2. เสียงเสียดแทรกเสียงแหลมท่ีอยู@ท�ายคํา (final sibilants) เช@น /s/, /z/, /iz/  3. 
เสียงกักเสียดแทรกท่ีอยู@ต�นคําและท�ายคํา (initial and final affricates) เช@น /tʃ/, /dʒ/  4. เสียง
เสียดแทรกท่ีเกิดระหว@างฟ8น (interdentals) เช@น /θ/, /ð/  และในบางกรณีการออกเสียงเสียดแทรก
ท�ายคําจากการผันตามไวยากรณ�มีความผิดเพ้ียนอยู@บ�าง เช@น ออกเสียง คําว@า ‘watches’ /wɒtʃɪz/ 
เป4น /wɒtʃes/  ท้ังนี้ ตามสรุปในตอนท�ายกล@าวไว�ว@า การออกเสียงท่ีไม@ถูกต�องส@วนใหญ@เกิดจากการ
เลียนเสียงในภาษาแม@ของผู�พูดในขณะท่ีพยายามออกเสียงคําในภาษาอังกฤษ  

หยอลลัมและมีส� (HjØllum and Mees 2012)   ได�ศึกษาป8ญหาการออกเสียง
ภาษาอังกฤษในบริบทของชาวแฟโร (Faroese) ซ่ึงเป4นหมู@เกาะท่ีปกครองด�วยตนเองของประเทศ
เดนมาร�กและประชากรส@วนใหญ@ใช�ท้ังภาษาแฟโรอันเป4นภาษาแม@และภาษาเดนมาร�กในการสื่อสาร 
โดยเน�นการศึกษาการออกเสียงพยัญชนะในภาษาอังกฤษ พบว@า ชาวแฟโรมีป8ญหาในการออกเสียง
ภาษาอังกฤษท่ีคล�ายกับผู�ท่ีไม@ได�พูดภาษาอังกฤษเป4นภาษาแม@ส@วนใหญ@ เช@น แทนเสียง /θ/ ด�วย /t/ 
แทนเสียง /ð/ ด�วย /d/  แทนเสียง /z/ ด�วย /s/  และแทนเสียง /w/ ด�วย /v/ ท้ังนี้ ได�พบว@ามีป8ญหา
ในการออกเสียงท่ีเพ่ิมเติมมาคือ ออกเสียง fortis stop ได�ลําบากหรือไม@ถูกต�องอย@างชัดเจน    

อาลี (Ali 2013)  ได�ศึกษาป8ญหาการออกเสียงสระภาษาอังกฤษในบริบทของการใช�
คําศัพท�และในบทสนทนาของชาวซูดาน โดยวิธีอัดเสียงการออกเสียงท้ังในสองบริบทของนักศึกษาใน
มหาวิทยาลัยชาวซูดานท่ีพูดภาษาอาหรับเป4นภาษาแม@ แล�วนํามาวิเคราะห�ด�วยโปรแกรม Praat ซ่ึง
เป4นโปรแกรมท่ีมีความสามารถในการวิเคราะห�ความถูกต�องของการออกเสียงสระ เพ่ือเปรียบเทียบกับ
การออกเสียงเหล@านั้นของเจ�าของภาษา    ผลการศึกษาพบว@า ตําแหน@งท่ีมีป8ญหาในการออกเสียงมาก
ท่ีสุดคือ ตําแหน@งกลางและท�ายคํา และเสียงท่ีมีป8ญหาส@วนใหญ@เป4นเสียงท่ีไม@มีในภาษาแม@หรือเกิดจาก
ความแตกต@างของการสะกดคําของภาษาอังกฤษกับภาษาอาหรับ เช@น /ɛ/ จะถูกแทนด�วยเสียง /ɪ/  
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โดยรวมสรุปได�ว@า สาเหตุหลักท่ีก@อนให�เกิดป8ญหาในการออกเสียงภาษาอังกฤษผิดพลาดคืออิทธิพล
จากภาษาแม@และการขาดความรู�ในภาษาอังกฤษ 

พาว�ล (Pal 2013)   ได�ศึกษาป8ญหาการออกเสียงภาษาอังกฤษในบริบทของอินเดีย
ซ่ึงประชากรส@วนใหญ@ใช�ท้ังภาษาฮินดิอันเป4นภาษาแม@และภาษาอังกฤษในการสื่อสาร โดยเน�น
การศึกษาเสียงภาษาอังกฤษท่ีเป4นป8ญหาจากการแทรกแซงของภาษาแม@  พาว�ลใช�การศึกษากับ
นักเรียนระดับประถมศึกษาชาวอินเดียในโรงเรียนรัฐบาลโดยใช�แบบสอบถามเก่ียวกับเสียงท่ีนักเรียน
คิดว@าเป4นป8ญหาในการออกเสียงของตน และใช�แบบทดสอบการออกเสียง ท�ายสุดได�เสนอแนะ
กิจกรรมท่ีสามารถใช�พัฒนาการออกเสียงของนักเรียนท่ีมีป8ญหาได� สําหรับเสียงท่ีมีป8ญหาของนักเรียน
ชาวอินเดียพาว�ลพบว@าเสียงท่ีมีป8ญหากับนักเรียนมีหลายแบบ ดังนี้ 1. มักเป4นเสียงในกลุ@มเสียงเสียด
แทรก (fricative) เช@น /s/, / ʃ /, /z/, /ʒ/, /dʒ/    2. เสียงท่ีแสดงความเป4นพหูพจน�   3. กลุ@ม
พยัญชนะ  4. เสียงสระท่ีมีความแตกต@างกับเสียงในภาษาฮินดิและเสียงสระท่ีมีการสะกดได�
หลากหลาย  5. คําท่ีมีการเขียนเหมือนกันแต@มีการออกเสียงท่ีไม@เหมือนกัน  ท้ังนี้ พาว�ลสรุปเสริมไว�ว@า
การออกเสียงพยัญชนะนั้นง@ายกว@าเสียงสระเพราะแยกความแตกต@างกันระหว@างเสียงพยัญชนะกับรูป
แต@ละตัวได�ง@ายกว@าสระท่ีมีหลากหลายการสะกด  

 

6. กรอบแนวคิดการวิจัย 

  จากข�อมูลท่ีได�จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข�องจึงได�เป4นแนวคิดในการศึกษา
ว@า ภาษาไทยซ่ึงเป4นภาษาแม@มีอิทธิพลต@อผลสัมฤทธิ์หรือความสามารถในการออกเสียงของนักศึกษา
หรือไม@ อย@างไร เพ่ือนําผลท่ีได�ไปเป4นข�อมูลสร�างกิจกรรมท่ีสามารถขจัดการแทรกแซงนี้ในการพัฒนา
ทางด�านการออกเสียงของนักศึกษา ดังท่ีแสดงในกรอบแนวคิดการวิจัยข�างล@างนี้ 

 

         

 

 

 

 

 

ตัวแปรต�น 
ภาษาแม@ของนักศึกษา 
 
 

ตัวแปรตาม 
ความสามารถในการออกเสียง

ภาษาอังกฤษของนักศึกษา 



บทที่ 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 

ในการวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค�เพ่ือศึกษาถึงเสียงภาษาอังกฤษโดยรวมท้ังเสียงพยัญชนะ
และสระท่ีเป)นป*ญหาในการออกเสียงของนักศึกษา รวมถึงพฤติกรรมการเรียนรู.ในห.องเรียนและการ
ฝ0กฝนภาษาอังกฤษด.วยตนเองของนักศึกษาระดับปริญญาตรี จาก 2 สายวิชาชีพหลัก คือนักศึกษาจาก
หลักสูตรทางด.านสายสังคมศาสตร�และทางด.านสายวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี  โดยมีวิธีดําเนินการ
วิจัยตามลําดับหัวข.อต5อไปนี้ 

1. ประชากรและกลุ5มตัวอย5าง 
2. ตัวแปรท่ีศึกษา 
3. เครื่องมือท่ีใช.ในการวิจัย 
4. การเก็บและรวบรวมข.อมูล 
5. การวิเคราะห�ข.อมูล 
6. สถิติท่ีใช.ในการวิจัย 

 

1. ประชากรและกลุ�มตัวอย�าง 

1.1 ประชากร 
 ประชากรท่ีใช.การวิจัย ได.แก5 นักศึกษาระดับปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลธัญบุรี ท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชาสนทนาภาษาอังกฤษ หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป คณะศิลปศาสตร� 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ในภาคเรียนท่ี 2 ป?การศึกษา 2556 

1.2 กลุ5มตัวอย5าง 
 กลุ5มตัวอย5างท่ีใช.ในการวิจัยครั้งนี้ ได.มาจากการสุ5มแบบหลายข้ันตอน (multi-stage 

random sampling) โดยใช.การสุ5มเชิงกลุ5มบริเวณ (cluster random sampling) ในการเลือก
นักศึกษาตามกลุ5มเรียนท่ีมีการจัดไว.แล.วตามการลงทะเบียนซ่ึงส5วนใหญ5เป)นการลงทะเบียนตามกลุ5ม
นักศึกษาท่ีเรียนในหลักสูตรและชั้นป?เดียวกันหรือชั้นป?ใกล.เคียงกัน จากนั้นจึงใช.การสุ5มแบบแบ5ง
ประเภท (stratified random sampling) โดยเลือกกลุ5มนักศึกษามา 2 กลุ5มแบ5งเป)น 2 ประเภทหลัก
ของสายวิชาชีพ คือ สายสังคมศาสตร�และสายวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี  

เม่ือทําการสุ5มดังกล5าวเรียบร.อยแล.ว จึงได.กลุ5มตัวอย5างท่ีได.มีจํานวน 60 คน จากนักศึกษาใน
รายวิชาสนทนาภาษาอังกฤษ 2 กลุ5มเรียน ซ่ึงแต5ละกลุ5มมีนักศึกษาท่ีเรียนในชั้นเรียนละ 30 คน ดังนั้น 
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ผู.วิจัยจึงจัด กลุ5มตัวอย5าง 30 คนในกลุ5มแรกเป)น กลุ5ม A (คณะทางด.านสังคมศาสตร�) และ 30 คนใน
กลุ5มท่ีสอง เป)นกลุ5ม B (คณะทางด.านวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี) แล.วเรียงลําดับรหัสกลุ5มตัวอย5าง
เป)น A1-A30 และ B1-B30 โดยเรียงตามเลขท่ีในทะเบียนรายชื่อ 

 

2. ตัวแปรท่ีศึกษา 

2.1 ตัวแปรต.น ได.แก5 ภาษาแม5ของนักศึกษา 
2.2 ตัวแปรตาม ได.แก5 ความสามารถในการออกเสียงภาษาอังกฤษของนักศึกษา 

 

3. เครื่องมือท่ีใช(ในการวิจัย 

เครื่องมือท่ีใช.ในการวิจัยครั้งนี้ มีดังนี้ 

3.1 แบบทดสอบการออกเสียงภาษาอังกฤษ (Pronunciation Test) 
3.2 แบบสอบถามเรื่องทัศนคติและพฤติกรรมการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษา 

(Questionnaire) 
 

เนื่องจากเครื่องมือหลักท่ีใช.ในการเก็บรวบรวมข.อมูลการวิจัยครั้งนี้ใช. แบบทดสอบเพ่ือ
เก็บข.อมูลเชิงคุณภาพและแบบสอบถามเพ่ือรวบรวมข.อมูลเชิงปริมาณสําหรับวัดทัศนคติท่ีมีต5อ
ภาษาอังกฤษและพฤติกรรมการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษา  จึงมีข้ันตอนในการสร.างแบบทดสอบ
และแบบสอบถาม  ดังต5อไปนี้ 

 

การสร(างแบบทดสอบการออกเสียงภาษาอังกฤษ (Pronunciation Test) 
ก. ศึกษาและรวบรวมข.อมูลจากแหล5งข.อมูลต5าง ๆ เก่ียวกับ หลักการออกเสียง

ภาษาอังกฤษ  การเปรียบเทียบการออกเสียงภาษาอังกฤษกับภาษาไทย  ป*ญหาในการออกเสียงหรือ
คําภาษาอังกฤษท่ีมักออกเสียงผิดท่ีมักพบในคนไทย  กลุ5มภาษาอังกฤษท่ีจําเป)นต5อการทํางานในยุค
โลกาภิวัตน� หรือกลุ5มภาษาอังกฤษท่ีจําเป)นต5อการทํางานในยุคประชาคมอาเซียน แล.วนํามา
เปรียบเทียบความถ่ีของการใช.งานกับคําศัพท�ท่ีอยู5ในแบบเรียน (textbook) ท่ีใช.ในห.องเรียนสนทนา
ภาษาอังกฤษ คือ ‘Business Venture 1’ โดยสํานักพิมพ� Oxford University Press 

ข. สร.างแบบทดสอบการออกเสียงภาษาอังกฤษ (Pronunciation Test)  โดยเลือก
คําศัพท�ท่ีพบว5านักศึกษาออกเสียงผิดบ5อยท่ีสุด 100 คําแรกจากการสังเกตและรวบรวมข.อมูลจาก
ห.องเรียนสนทนาภาษาอังกฤษในภาคการศึกษาก5อนหน.า  ผู.วิจัยเก็บข.อมูลโดยอ.างอิงคําศัพท�เฉพาะท่ีมี
อยู5ในแบบเรียนท่ีใช.ในห.องเรียนสนทนาภาษาอังกฤษดังท่ีกล5าวไว.ข.างต.น แล.วนํามาตรวจสอบให.มี
หน5วยเสียงพยัญชนะครบท้ังหมด 6 ประเภท คือ 1) เสียงพยัญชนะระเบิด (Plosive Consonants)  
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2) เสียงพยัญชนะก่ึงเสียดแทรก (Affricate Consonants)  3) เสียงพยัญชนะเสียดแทรก (Fricative 
consonants)  4) เสียงพยัญชนะนาสิก (Nasal Consonants)   5) เสียงพยัญชนะข.างลิ้น (Lateral 
Consonants)  6) เสียงพยัญชนะก่ึงสระ (Semi-Vowel) โดยมีจํานวนมากน.อยคละกันไปใน 100 คํา 

ค. ทดสอบความเชื่อม่ัน (reliability) ของแบบทดสอบโดยการหาความเป)นเอกพันธ�
ภายใน ด.วยสูตรสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบัค (Cronbach’s Coefficient Alpha)  

ผลท่ีได.คือ แบบทดสอบนี้มีความเชื่อม่ัน  เท5ากับ .940 
  

การสร(างแบบสอบถามเรื่องทัศนคติและพฤติกรรมการเรียนภาษาอังกฤษของ
นักศึกษา (Questionnaire) 

ก. ข.อมูลท่ีได.จากการสร.างแบบสอบถามสําหรับให.กลุ5มตัวอย5างประเมินตัวเองในเรื่อง 
พฤติกรรมการเรียนและการฝ0กออกเสียงภาษาอังกฤษ  ส5วนหนึ่งได.จากการสังเกตและสอบถามข.อมูล
เบื้องต.นจากนักศึกษาในรายวิชาภาษาอังกฤษท่ีเก่ียวข.อง และส5วนหนึ่งได.จากการศึกษาเอกสารและ
แบบสอบถามท่ีเก่ียวข.อง   

ข. จากนั้นวางแผนสร.างแบบสอบถามให.ครอบคลุมประเด็นสําคัญเก่ียวกับพฤติกรรม
การเรียนและการฝ0กฝนทางด.านภาษาอังกฤษของนักศึกษา โดยให.มีลักษณะเลือกตอบแบบนาม
บัญญัติ (nominal) และแบบมาตรส5วนประมาณค5า 5 ระดับ (rating scale) รวมท้ังจัดให.มีข.อคําถาม
ปลายเปqดบางส5วนเพ่ือให.นักศึกษาได.แสดงเหตุผลและความคิดเห็นเพ่ิมเติม  แบบสอบถามนี้แบ5งเป)น 
2 ส5วนหลัก ดังนี้ 

  ส5วนท่ี 1 ข.อมูลท่ัวไปของผู.ตอบแบบสอบถาม 
   ข.อ 1-6      ข.อมูลท่ัวไปและสถานภาพส5วนบุคคล  
   ข.อ 7-12    ข.อมูลภูมิหลังเก่ียวกับการเรียนภาษาอังกฤษ 
   ข.อ 13-20   ข.อมูลการประเมินความสามารถทางภาษาอังกฤษในป*จจุบัน 

     ของตนเอง 
     ข.อ 21-22   ข.อมูลการเรียนภาษาอังกฤษเพ่ิมเติมนอกห.องเรียนของผู.ตอบ 
                                               แบบสอบถาม 

ส5วนท่ี 2 สภาพท่ัวไปของนักศึกษาในการพูดและการออกเสียงภาษาอังกฤษ  
    ส5วนย5อย 2.1  ป*ญญาด.านการฟ*ง (จากการสนทนาจริงและการฟ*งจากสื่อ) (6 ข.อ)  
    ส5วนย5อย 2.2  การฝ0กฝนทางด.านการฟ*ง การพูดและการออกเสียง   

   ข.อ 1-15     กลยุทธ�การฝ0กฝนด.วยตนเองของนักศึกษา 
   ข.อ 16-21   ทัศนคติการใช.ภาษาอังกฤษและการสื่อสารกับชาวต5างชาติ 

    ส5วนย5อย 2.3  กลวิธีการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษา   
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   ข.อ 1-7       กลยุทธ�การเรียนเพ่ือผลสัมฤทธิ์ในห.องเรียนของนักศึกษา 
   ข.อ 8          ทัศนคติการต5อความสําคัญของภาษาอังกฤษในป*จจุบัน 

    ส5วนย5อย 2.4  ความคิดเห็นอ่ืนๆ (คําถามปลายเปqด)   
ค. ทดสอบความเชื่อม่ัน (reliability) ของแบบทดสอบโดยการหาความเป)นเอกพันธ�

ภายใน ด.วยสูตรสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบัค (Cronbach’s Coefficient Alpha)  
ผลท่ีได.คือ แบบสอบถามนี้มีความเชื่อม่ัน เท5ากับ .794 

 

4. การเก็บและรวบรวมข(อมูล 

การศึกษาวิจัยนี้ เป)นการวิจัยเชิงผสม (Mixed Research) ซ่ึงมีการดําเนินการศึกษา
หลักๆ แบ5งออกเป)น 2 ส5วน คือ 

ก. การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  โดยการใช.แบบทดสอบการออก
เสียงภาษาอังกฤษ (Pronunciation Test)  เพ่ือศึกษาลักษณะเสียงและกลุ5มคําท่ี
เป)นป*ญหาในการออกเสียงของนักศึกษา 

ข. การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)  โดยการใช.แบบสอบถามเรื่อง
ทัศนคติและพฤติกรรมการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษา (Questionnaire) ใน
การเก็บรวบรวมข.อมูลป*จจัยท่ีอาจมีผลต5อการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษา 

ผู.วิจัยดําเนินการเก็บข.อมูลกับกลุ5มตัวอย5างจากรายวิชาสนทนาภาษาอังกฤษ โดยใช.ท้ัง
แบบทดสอบและแบบสอบถามควบคู5กันระหว5างภาคเรียนท่ี 2 ป?การศึกษา 2556  มีข้ันตอนดังนี้ 

4.1 เลือกกลุ5มตัวอย5างจากนักศึกษาในรายวิชาสนทนาภาษาอังกฤษ จาก 2 กลุ5ม
เรียน ได.กลุ5มละ 30 คน และท้ังสองกลุ5มมาจากต5างสายวิชาชีพหลักในมหาวิทยาลัย 

4.2 ดําเนินการเก็บข.อมูลการออกเสียงภาษาอังกฤษโดยนําแบบทดสอบการออก
เสียงท่ีพัฒนาแล.วไปให.กลุ5มตัวอย5างอ5านออกเสียงรายบุคคล ท้ังนี้ ผู.วิจัยขอให.กลุ5มตัวอย5างทําการ
บันทึกเป)นวิดีโอ (ภาพและเสียง) ด.วยตนเองแล.วนําส5งพร.อมกันตอนปลายภาคหลังจากสิ้นสุดการเรียน
การสอนในภาคการศึกษานั้นแล.ว 

4.3 เม่ือได.วิดีโอบันทึกการออกเสียงแล.ว ผู.วิจัยจึงส5งลิ้งค�แบบสอบถามออนไลน� 
(https://docs.google.com/forms/d/1pWiVowW7rGGJdfjeRlAzSD02imbPFp2IM3IEUPpeHA
k/viewform) ท่ีผู.วิจัยพัฒนาเรียบร.อยแล.วให.กลุ5มตัวอย5างเดียวกัน  เพ่ือให.ตอบคําถามรายบุคคลโดยมี
รหัสควบคุมแต5ละบุคคล แล.วส5งกลับคืนผู.วิจัยภายในเวลาท่ีกําหนด    

4.4 รวบรวมข.อมูลและสรุปผลวิเคราะห�ข.อมูล 
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5. การวิเคราะหCข(อมูล 

เม่ือเก็บข.อมูลจากการทดสอบออกเสียงกลุ5มตัวอย5างเป)นรายบุคคลเสร็จสิ้น ประกอบกับ
ได.ผลจากแบบสอบถามกลับคืนมา ผู.วิจัยตรวจทานความครบถ.วนสมบูรณ�ของข.อมูล จากนั้นทําการ
วิเคราะห�สรุปข.อมูลท้ังสองส5วน  ซ่ึงรายละเอียดการวิเคราะห�ข.อมูลแต5ละส5วนนั้น ผู.วิจัยได.ดําเนินการ
วิเคราะห�ข.อมูลการวิจัยครั้งนี้ ดังนี้ 

    5.1 การวิเคราะหCเชิงคุณภาพ 

5.1.1 เม่ือได.วิดีโอบันทึกภาพและเสียงการออกเสียงคําศัพท�ภาษาอังกฤษตามแบบทดสอบ
ของนักศึกษารายบุคคลมาแล.วนั้น ผู.วิจัยกําหนดให.คะแนนการออกเสียงของนักศึกษาเป)นรายคําศัพท�
เป)นแบบมาตรอันตรภาค (Interval Scale) โดยมีเกณฑ�ดังนี้ 

ยึดเกณฑ�การถ5ายเสียงท้ังแบบอังกฤษและอเมริกัน 
ให. 1 คะแนน ในกรณีท่ีนักศึกษาออกเสียงได.ถูกต.องท้ังหมด    
ให. 0 คะแนน ในกรณีท่ีออกเสียงผิดส5วนใดส5วนหนึ่งในคํานั้น 

5.1.2 นําคะแนนท่ีได.มาวิเคราะห�หาค5าร.อยละ (Percentage) และค5าเฉลี่ย (X) จากนั้นนําผล
มาสรุปพรรณนาเป)นตารางและความเรียง 

5.1.3 ระหว5างการวิเคราะห�ผู.วิจัยจดบันทึกการออกเสียงท่ีผิดพลาดของนักศึกษารายบุคคล 
โดยตรวจสอบการออกเสียงครบทุกตําแหน5งท้ังในตําแหน5งต.นคํา กลางคําและท.ายคํา  จากนั้นนํามา
ประมวลผลโดยการเทียบเสียงท่ีผิดแล.วเขียนกํากับด.วยสัทอักษรสากลตามแบบ IPA 

    5.2  การวิเคราะหCเชิงปริมาณ 

หลังจากกลุ5มตัวอย5างตอบแบบสอบถามกลับมา ผู.วิจัยนําข.อมูลท่ีได.จากแบบสอบถามมา
ตรวจสอบและวิเคราะห�ข.อมูลตามสมมติฐานการวิจัย โดยใช.โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ ดังนี้ 

5.2.1 แบบสอบถามส5วนท่ี 1 นํามาวิเคราะห�หาค5าร.อยละ (Percentage) 
5.2.2 แบบสอบถามส5วนท่ี 2 นํามาวิเคราะห�หาค5าเฉลี่ย (X) ค5าส5วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)  

และหาความสัมพันธ�ระหว5างเจคติและพฤติกรรมการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษากับความสามารถ
ในการออกเสียง  จากนั้นนําข.อมูลท่ีวิเคราะห�แล.วท้ังหมดมานําเสนอในรูปของตาราง พร.อมสรุป
พรรณนาออกมาเป)นความเรียง 
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การวิเคราะห�ข.อมูลในข.อคําถามแบบมาตราส5วนประมาณค5า 5 ระดับ (Rating Scales) 
นั้น ผู.วิจัยได.ใช.เกณฑ�การแปลความหมายท่ีเสนอแนะโดยบุญชม ศรีสะอาดและบุญส5ง นิลแก.ว (2535) 
ในการแปลความหมายค5าเฉลี่ย ดังต5อไปนี้ 

ค�าเฉล่ีย            ความหมาย 
4.51 – 5.00  มากท่ีสุด 
3.51 – 4.50  มาก 
2.51 – 3.50   ปานกลาง 
1.51 – 2.50  น.อย 
1.00 – 1.50  น.อยท่ีสุด 
 

5.2.3 ส5วนข.อคําถามในแบบสอบถามตอนท่ีเป)นคําถามปลายเปqดนั้น ผู.วิจัยได.จัดทําสรุปเป)น
ความเรียงท่ัวไป 

 

6. สถิติท่ีใช(ในการวิจัย 

ผู.วิจัยทําการวิเคราะห�ข.อมูลท่ีได.จากการทดสอบและแบบสอบถามด.วยโปรแกรม
สําเร็จรูปทางสถิติ เพ่ือหาค5าสถิติเบื้องต.นและหาสถิติวิเคราะห�ดังนี้ 

6.1 การวิเคราะห�ด.วยสถิติเชิงพรรณนา  
6.1.1 ค5าร.อยละ (Percentage)  
6.1.2 ค5าเฉลี่ย (X)  
6.1.3 ค5าส5วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)   

6.2 การวิเคราะห�ความเชื่อม่ันของเครื่องมือ  
6.2.1 สูตรสัมประสิทธิ์อัลฟา (Cronbach’s Coefficient Alpha) 

 

 

 

 

 



บทที่ 4 

ผลการวิเคราะห�ข�อมูล 

 

การวิจัยเรื่อง “คําศัพท�ภาษาอังกฤษท่ีนักศึกษามักออกเสียงผิดในการเรียนสนทนา
ภาษาอังกฤษระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี” นี้  ผู/วิจัยได/วิเคราะห�ข/อมูลท่ี
ได/จากนักศึกษาท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ จึงขอนําเสนอผลการวิจัยเป4น 7 ตอน ดังนี้ 

ตอนท่ี 1  ข/อมูลสถานภาพท่ัวไปและภูมิหลังทางด/านภาษาอังกฤษ 
ตอนท่ี 2  ข/อมูลการประเมินความสามารถตนเองในการสื่อสารภาษาอังกฤษ 
ตอนท่ี 3  ทัศนคติต:อการฝ<กพูดภาษาอังกฤษและการสื่อสารกับชาวต:างชาติ 
ตอนท่ี 4  กลยุทธ�การเรียนรู/และการฝ<กฝนภาษาอังกฤษด/วยตนเอง 
ตอนท่ี 5  ความคิดเห็นและข/อเสนอแนะเพ่ิมเติมเก่ียวกับการเรียนภาษาอังกฤษ 
ตอนท่ี 6  ความสามารถในการออกเสียงภาษาอังกฤษของนักศึกษาประเมินจาก

แบบทดสอบการออกเสียง แบ:งเป4น 2 ส:วนย:อย คือ 
ส:วนท่ี 1 ความถ่ีในการออกเสียงคําศัพท�ภาษาอังกฤษท่ีไม:ถูกต/อง 
ส:วนท่ี 2  คําศัพท�และเสียงภาษาอังกฤษท่ีนักศึกษามีปAญหาในการออก 
            เสียง 

 

ตอนท่ี 1  ข�อมูลสถานภาพท่ัวไปและภูมิหลังทางด�านภาษาอังกฤษ 

จากกลุ:มตัวอย:างจํานวน 60 คน มีผู/ตอบแบบสอบถามกลับคืนครบตามจํานวน คิดเป4นร/อย
ละ 100  โดยกลุ:มตัวอย:างท้ังหมดนั้น เป4นนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร� (ศึกษาในหลักสูตรปริญญา
ตรีต:อเนื่อง) จํานวน 30 คน และอีก 30 คนนั้นเป4นนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ (ศึกษาในหลักสูตร
ปริญญาตรีปกติ 4 ปE)  ดังภาพท่ี 1  

 

ภาพท่ี 1  สถานภาพของผู/ตอบแบบสอบถาม จําแนกคณะและหลักสูตรท่ีศึกษา 

บริหารธุรกิจ
(ภาคปกติ 4 ปE)

50%

วิศวกรรมศาสตร�
(ต:อเน่ือง)

50%
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ท้ังนี้ ขอสรุปผลการวิเคราะห�ข/อมูลท่ัวไปอ่ืนๆ ของผู/ตอบแบบสอบถาม ดังต:อไปนี้ 

 

ภาพท่ี 2  สถานภาพของผู/ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ 

ข/อมูลจากภาพท่ี 2  แสดงว:า ผู/ตอบแบบสอบถามส:วนใหญ:เป4นเพศหญิง จํานวน 31 คน คิด
เป4นร/อยละ 51.67  รองลงมาคือ เพศชาย 29 คน คิดเป4นร/อยละ 48.33 

 

 

ภาพท่ี 3  สถานภาพของผู/ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอายุ 

ภาพท่ี 3  ได/แสดงข/อมูลให/เห็นว:า แม/นักศึกษาจะเรียนในกลุ:มเดียวกัน วิชาเดียวกัน แต:ยังมี
ความแตกต:างของอายุกันอยู:บ/าง  จากจํานวนผู/ตอบแบบสอบถามท้ังหมด พบว:า ส:วนใหญ:มีอายุ 20 ปE 
จํานวน 28 คน คิดเป4นร/อยละ 46.67  รองลงมาคือ อายุ 21 มีจํานวน 19 คน คิดเป4นร/อยละ 31.70 
และนักศึกษาส:วนน/อยท่ีสุด คือ อายุมากกว:า 23 ปE มีจํานวน 2 คน คิดเป4นร/อยละ 3.33 

 

ชาย
48.33%หญิง

51.67%

8.33%

46.67%
31.67%

10.00%

3.33%

19

20

21

22

มากกว:า 23
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ภาพท่ี 4  สถานภาพของผู/ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามวุฒิการศึกษาก:อนเข/าศึกษาระดับ 
            ปริญญาตรี 

จากภาพท่ี 4  พบว:า ส:วนใหญ:ของผู/ตอบแบบสอบถามท้ังหมด มีวุฒิการศึกษาในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงก:อนเข/าศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 30 คน คิดเป4นร/อยละ 50.00  
รองลงมาคือ วุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 25 คน คิดเป4นร/อยละ 41.67 ตามมา
ด/วยวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ จํานวน 4 คน คิดเป4นร/อยละ 6.67 และผู/ท่ีตอบอ่ืนๆ 
โดยระบุว:าเคยศึกษาในระดับปริญญาตรีมาก:อน จํานวน 1 คน คิดเป4นร/อยละ 1.67 

 

 

ภาพท่ี 5  ภูมิหลังของผู/ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามประวัติการเริ่มเรียนภาษาอังกฤษ 

ตามข/อมูลท่ีแสดงในภาพท่ี 5  เห็นชัดว:า ส:วนใหญ:ของผู/ตอบแบบสอบถาม เริ่มเรียน
ภาษาอังกฤษต้ังแต:ชั้นอนุบาล ถึงร/อยละ 60 หรือคิดเป4นจํานวน 36 คนของกลุ:มตัวอย:างท้ังหมด  
รองลงมาคือ เริ่มเรียนท่ีชั้นประถมศึกษาปEท่ี 1 จํานวน 15 คน คิดเป4นร/อยละ 25  ส:วนชั้นท่ีมีผู/เริ่ม
เรียนภาษาอังกฤษน/อยท่ีสุดมีอยู: 2 ระดับ คือ ชั้นประถมศึกษาปEท่ี 3 และปริญญาตรี โดยมีผู/เริ่มเรียน
ในระดับชั้นท้ังสองนี้ ชั้นละ 1 คน ซ่ึงคิดเป4นร/อยละได/เท:ากันคือ ร/อยละ 1.7 
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ภาพท่ี 6  ภูมิหลังของผู/ตอบแบบสอบถามจําแนกตามการเว/นว:างจากการเรียนภาษาอังกฤษ
ในชั้นเรียนก:อนเข/าศึกษาระดับปริญญาตรี 

จากภาพแสดงให/เห็นว:า ผู/ตอบแบบสอบถามส:วนใหญ:เรียนภาษาอังกฤษในชั้นเรียนต:อเนื่อง
มาจนถึงการศึกษาระดับปริญญาตรี ซ่ึงมีจํานวนผู/ท่ีตอบข/อมูลนี้จํานวน 42 คน คิดเป4นร/อยละ 70 ของ
ผู/ตอบแบบสอบถามท้ังหมด  แต:มีผู/ตอบแบบสอบถามอีก 17 คน คิดเป4นร/อยละ 28.33 ท่ีเว/นว:างจาก
การเรียนภาษาอังกฤษในชั้นเรียนก:อนเข/าศึกษาระดับปริญญาตรีเป4นเวลา 1-3 ปE และท่ีเหลืออีก 2 คน 
คิดเป4นร/อยละ 1.67 ท่ีเว/นว:างไปนานกว:าถึง 4-5 ปE 

 

ภาพท่ี 7  ทัศนคติของผู/ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามความชอบภาษาอังกฤษ 

ข/อมูลจากภาพท่ี 7  แสดงว:า ผู/ตอบแบบสอบถามส:วนใหญ:ชอบภาษาอังกฤษ คิดเป4นร/อยละ 
65 (จํานวน 39 คน)  ส:วนผู/ท่ีไม:ชอบภาษาอังกฤษ มีจํานวน 11 คน คิดเป4นร/อยละ 18.33  นอกนั้นมี
ผู/ตอบแบบสอบถามจํานวน 10 คน คิดเป4นร/อยละ 16.67  ท่ีตอบในอ่ืนๆ ซ่ึงระบุความคิดเห็นเพ่ิมเติม
ไว/และสรุปได/ดังนี้ 1. บางครั้งชอบบางครั้งไม:ชอบ   2. บางครั้งชอบบางครั้งไม:ชอบ   3. ปานกลาง
หรือเฉยๆ   4. ไม:ค:อยชอบ แต:ก็อยากสนทนาเป4นภาษาอังกฤษได/    

70.00%

28.33%

1.67%

เรียนต:อเน่ือง
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ภาพท่ี 8  ทัศนคติของผู/ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดับชั้นท่ีมีผลต:อความชอบ
ภาษาอังกฤษ 

จากภาพท่ี 8  ข/อมูลชี้ให/เห็นว:า ชั้นมัธยมศึกษาตอนต/นเป4นระดับชั้นท่ีมีผลต:อความชอบ
ภาษาอังกฤษของผู/ตอบแบบสอบถามส:วนใหญ: คิดเป4นร/อยละ 28.33 หรือ 17 คน รองลงมาในจํานวน
ไล:เลี่ยกัน คือ ชั้นประถมศึกษา คิดเป4นร/อยละ 26.67 หรือ 16 คน  ส:วนชั้นท่ีมีผลต:อความชอบ
ภาษาอังกฤษของผู/ตอบแบบสอบถามน/อยท่ีสุด คือ ชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และ 
อนุบาล ซ่ึงมีผู/เลือกเท:ากัน จํานวน 1 คน คิดเป4นร/อยละ 1.7 

ท้ังนี้ นักศึกษาได/ให/ความเห็นถึงเหตุผลเพ่ิมเติมท่ีส:งผลต:อความชอบหรือความไม:ชอบ
ภาษาอังกฤษในคําถามปลายเปOด โดยสรุปความหลักๆ ได/ดังนี้  

เหตุผลท่ีไม:ชอบภาษาอังกฤษ 

ป'จจัยจากตัวผู�เรียน • รู/สึกว:ายาก ซับซ/อน 

• เรียนแล/วไม:ค:อยเข/าใจหรือเรียนไม:ค:อยรู/เรื่อง 

• พ้ืนฐานภาษาอังกฤษน/อย 

• จําศัพท�ไม:ค:อยได/   

• ฟAงไม:ทัน ฟAงไม:ออก ฟAงไม:ค:อยรู/เรือ่ง ไม:เข/าใจ 

• แปลไม:ค:อย หรือแปลไม:ออกเลย 

• ทําข/อสอบไม:ได/ 

• เขียนไม:ถูก 

• ไม:กล/าพูด  ไม:กล/าแสดงออก 

• ลืมง:าย 
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ป'จจัยจากตัวผู�สอน • คิดว:าผู/สอน สอนไม:รู/เรื่องทําให/ไม:สนใจท่ีจะเรียน 

• รู/สึกว:าผู/สอนอธิบายไม:เข/าใจ จึงไม:อยากเรยีนต:อ 

• ชอบเวลาผู/สอนค:อยๆ อธิบายให/เข/าใจ แต:ไม:ชอบเวลาผู/สอน
บางท:านสอนแล/วผ:านไปไม:อธิบายให/เข/าใจ 

เหตุผลท่ีชอบภาษาอังกฤษ 

ป'จจัยจากตัวผู�เรียน • ชอบเพราะเริม่เข/าใจมากข้ึน 

• เรียนเข/าใจ 

• รู/สึกสนุกเวลาได/เรียนหรือพูดคุยเป4นภาษาอังกฤษ 

• รู/สึกว:าง:ายและสนุก 

• ชอบเรียน Conversation เพราะได/ฝ<กพูดและการออกเสียงท่ี
ถูกต/อง  แต:ไม:ชอบเรียน Grammar   
 

ป'จจัยจากตัวผู�สอน • สนใจเพราะผู/สอนอธิบายให/เข/าใจ 

• ผู/สอนสอนเข/าใจง:ายและสนุกกับการฝ<กพูด 

• ผู/สอนเป4นกันเอง ผ:อนคลายทําให/กล/าแสดงออก 
 

ป'จจัยจากสภาพแวดล�อม
(การได/มีโอกาสใช/สื่อสาร
จริง) 

• มีญาตเิป4นชาวต:างชาติ และสนุกเวลาเรยีน 

• ได/เรียนกับอาจารย�ต:างประเทศเลยทําให/ชอบ 

• ได/มโีอกาสแสดงความสามารถ เช:น ร:วมประกวดสุนทรพจน� 
(speech)  
 

ป'จจัยจากการเห็น
ความสําคัญของ
ภาษาอังกฤษ 

• มีบทบาทและจําเป4นต:อชีวิตประจาํวันและการทํางานใน
ปAจจุบันและอนาคตมาก 

• มีประโยชน�ในการสมัครงานท้ังใช/ในการการสอบข/อเขียนและ
สอบสัมภาษณ�   

• เพ่ือนร:วมงานในอนาคตจะเป4นชาวต:างชาติมากข้ึน จะต/อง
เตรียมตัวเป4นอย:างยิ่งเพ่ือก/าวสู:อนาคต 

• เป4นการเปOดโลกกว/างให/ตนเอง 

• มีความจําเป4นต/องใช/กับเน้ือหาท่ีเรียนในหลักสูตรของตน 

• อยากฟAง พูด อ:าน เขียนภาษาอังกฤษได/ 

• อยากมีทักษะภาษาอ่ืนเพ่ิมจากภาษาหลัก (ภาษาแม:ของตน) 

• อยากสื่อสารกับชาวต:างชาติแบบไม:ติดขัด 
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ภาพท่ี 9  การมีโอกาสได/พูดภาษาอังกฤษกับชาวต:างชาติ 

จากภาพท่ี 9  ข/อมูลแสดงให/เห็นว:านักศึกษาส:วนใหญ:ไม:ค:อยมีโอกาสได/พูดภาษาอังกฤษใน
สถานการณ�จริงกับชาวต:างชาติ คิดเป4นร/อยละ 41.67  รองลงมา คือ นักศึกษามีโอกาสได/พูดคุย
ภาษาอังกฤษกับชาวต:างชาติบ/าง คิดเป4นร/อย 26.67  ในขณะท่ีข/อมูลแสดงให/เห็นว:า ร/อยละ 18.33 
ของนักศึกษา ไม:เคยมีโอกาสสนทนาภาษาอังกฤษกับชาวต:างชาติเลย  แต:อย:างไรก็ตาม ยังมีนักศึกษา
บางส:วนท่ีมีโอกาสได/สนทนากับชาวต:างชาติบ:อยๆ ซ่ึงคิดเป4นร/อยละ 10 และบ:อยท่ีสุด คิดเป4นร/อยละ 
3.33 

 

ตอนท่ี 2  ข�อมูลการประเมินความสามารถตนเองในการส่ือสารภาษาอังกฤษ 

ตารางท่ี 11 การประเมินปAญหาของตนเองด/านการฟAง 

สาเหตุท่ีทําให/มีปAญหาด/านการฟAง ค:าเฉลี่ย SD แปลความ 
รู�สึกว1า ผู�พูดพูดเร็ว จับใจความไม1ทัน 3.92 0.850 มาก 
ขาดความรู�ในด�านไวยากรณ�ภาษาอังกฤษ ทําให�เกิดความ
สับสนในการจับใจความท่ีผู�พูดต�องการสื่อ 

3.72 1.010 มาก 

มีป'ญหาจากสําเนียงของผู�พูด 3.62 0.825 มาก 
มีข�อจํากัดในด�านคําศัพท� เช1น รู�ศัพท�น�อย หรือไม1เข�าใจศัพท� 3.38 1.075 ปานกลาง 
มีป'ญหาเพราะการออกเสียงคําศัพท�ของผู�พูด 3.35 0.799 ปานกลาง 
 

 จากตารางท่ี 11 พบว:านักศึกษามีปAญหาในการฟAงจากสาเหตุหลายประการในระดับปานกลาง
ถึงระดับมาก โดยมีค:าเฉลี่ยอยู:ท่ี 3.35 – 3.92  ซ่ึงปAจจัยท่ีนักศึกษาคิดว:ามีผลต:อประสิทธิภาพการฟAง
ของตนในระดับมาก ได/แก: 1. รู/สึกว:าผู/พูดพูดเร็วจึงจับใจความไม:ทัน  2. ขาดความรู/ทางไวยากรณ�จึง
สับสนในการจับความ  3. มีปAญหาจากสําเนียงของผู/พูด    ส:วนสาเหตุท่ีนักศึกษาคิดว:ามีผลกระทบใน

18.33%

41.67%

26.67%

10.00% 3.33%

ไม:เคยเลย

ไม:ค:อย

มีบ/าง

บ:อยๆ

บ:อยท่ีสุด
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ระดับปานกลางต:อประสิทธิภาพการฟAงของตน คือ ข/อจํากัดด/านคําศัพท�ของตนและการออกเสียง
คําศัพท�ของผู/พูด ตามลําดับ  

 นอกจากนี้ ในคําถามปลายเปOดเพ่ือถามความคิดเห็นเพ่ิมเติมเก่ียวกับสาเหตุอ่ืนๆ ท่ีนักศึกษา
คิดว:าเป4นปAญญาด/านการฟAงของตนนั้น สรุปสาเหตุหลักๆ เพ่ิมเติมได/ดังนี้ 1. ไม:ได/ฟAงการพูดจาก
ชาวต:างชาติบ:อยๆทําให/การฟAงสําเนียงไม:ค:อยดีเท:าท่ีควร  2. มีพ้ืนฐานคําศัพท�น/อย   3. ไม:ค:อยได/
ฝ<กฝน จึงไม:เข/าใจคําศัพท�บางตัว   4. บางครั้งคําศัพท�ท่ีพบเป4นศัพท�เฉพาะ  5. มีปAญหาในการเรียบ
เรียงประโยค การใช/คําเชื่อมประโยค หรือคําข้ึนต/น   6. ฟAงไม:ค:อยทัน รู/สึกว:าคนพูดภาษาอังกฤษมัก
พูดเร็วและเข/าใจยาก 

ตารางท่ี 12 การประเมินความสามารถตนเองในการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักศึกษา 

การประเมินความสามารถตนเอง 
ในการสื่อสารภาษาอังกฤษ 

ค1าเฉลี่ย SD แปลความ 

คิดว:าทักษะการพูดของตนอยู:ในระดับใด 2.67 0.795 ปานกลาง 
คิดว:าทักษะการออกเสียงของตนอยู:ในระดับใด 2.58 0.850 ปานกลาง 
คิดว:าทักษะการฟAงของตนอยู:ในระดับใด 2.58 0.889 ปานกลาง 
คิดว:าออกเสียงภาษาอังกฤษใกล/เคียงกับเจ/าของภาษา 2.12 0.904 ไม1ค1อยใกล�เคียง 
 

 จากตารางท่ี 12 แสดงว:านักศึกษาส:วนใหญ:มีความคิดว:าทักษะการสื่อสารเฉพาะหน/าด/าน
ภาษาอังกฤษของตน ไม:ว:าจะเป4นการพูด  การออกเสียงและการฟAง อยู:ในระดับปานกลาง  แต:เม่ือ

พิจารณาเป4นรายข/อแล/ว ทักษะการพูดมีค:าเฉลี่ย (�̅) สูงสุด อยู:ท่ี 2.67  โดยท่ีทักษะการออกเสียงและ

การฟAงมีค:าเฉลี่ย (�̅) เท:ากัน อยู:ท่ี 2.58  ส:วนการเทียบเคียงกับเจ/าของภาษานั้น เม่ือพิจารณาจาก
ค:าเฉลี่ยแล/ว พบว:า นักศึกษาคิดว:า ตนเองออกเสียงยังไม:ค:อยใกล/เคียงกับเจ/าของภาษาเท:าใดนัก ซ่ึงมี
ค:าเฉลี่ยน/อยท่ีสุดเม่ือเทียบกับทักษะอ่ืนในท่ีนี้ อยู:ท่ีค:าเฉลี่ย 2.12 
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 ส:วนการประเมินตนเองโดยรวมว:าความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษของตนนั้น เพียง 
พอกับการใช/ในชีวิตประจําวันและการทํางานหรือไม: ได/แสดงไว/ใน ภาพท่ี 10 และ ภาพท่ี 11 ดังนี้ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 จากท้ังสองภาพข/างต/น แสดงให/เห็นชัดเจนว:า นักศึกษาส:วนใหญ: (จํานวน 49 คน) มีความ
คิดเห็นว:า ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของตนเองในด/านการพูดและการฟAงไม:เพียงพอท่ีจะใช/
โต/ตอบกับชาวต:างชาติท้ังในชีวิตประจําวันและในการทํางาน โดยคิดเป4นร/อยละ 81.67 เท:ากันท้ังสอง
บริบท  ส:วนนักศึกษาท่ีเหลือ มีความคิดเห็นเก่ียวกับทักษะของตนเองต:างกันเล็กน/อย โดยท่ีร/อยละ 
18.33 คิดว:าตนเองมีระดับทักษะท่ีเพียงพอต:อการสื่อสารภาษาอังกฤษกับชาวต:างชาติในการทํางาน  
แต:ร/อยละ 15 เท:านั้นท่ีคิดว:าตนเองมีทักษะเพียงพอต:อการสื่อสารกับชาวต:างชาติในชีวิตประจําวัน ซ่ึง
มีนักศึกษาอีก 2 คน คิดเป4นร/อยละ 3.33 ท่ีมีความเห็นอ่ืนๆ ซ่ึงสรุปความเห็นเหล:านั้นได/ดังนี้ 1. พอได/
บ/าง 2. พอสนทนาได/ 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 10  ระดับทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ 
(การพูดและการฟAง) ท่ีจะใช/โต/ตอบกับ
ชาวต:างชาติในชีวิตประจําวัน 

เพียงพอ
(15.00%)

ไม:เพียงพอ 
(81.67%)

อื่นๆ 
(3.33%)

เพียงพอ
(18.33%)

ไม:เพียงพอ
(81.67%)

ภาพท่ี 11  ระดับทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ 
(การพูดและการฟAง) ท่ีจะใช/โต/ตอบกับ
ชาวต:างชาติในการทํางาน 
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ตอนท่ี 3  ทัศนคติต1อการฝAกพูดภาษาอังกฤษและการส่ือสารกับชาวต1างชาติ 

ตารางท่ี 13 ทัศนคติต:อการฝ<กพูดภาษาอังกฤษและการสื่อสารกับชาวต:างชาติ 

ทัศนคติต:อการฝ<กพูดภาษาอังกฤษและการสื่อสารกับชาวต:างชาต ิ ค1าเฉลี่ย SD แปลความ 
ภาษาอังกฤษจําเป4นในปAจจุบันหรอืไม: 4.73 0.634 จําเปBนมากท่ีสุด 
คิดว:าความถูกต/อง (accuracy) เป4นเรื่องจําเป4นในการออกเสียง
ภาษาอังกฤษ 

3.82 1.049 จําเปBนมาก 

คิดว:าการฝ<กสําเนียง (accent) จําเป4นต:อการออกเสียงภาษาอังกฤษ 3.80 1.132 จําเปBนมาก 
พร/อมท่ีจะถูกแก/ไขเมื่อใช/ภาษาอังกฤษผิด 4.30 0.869 พร�อมมาก 
กลัวหรือไม:อยากเจอต:างชาต ิ 3.05 1.111 ปานกลาง 
อายท่ีจะพูดอังกฤษ 2.87 0.947 ปานกลาง 

จากตารางท่ี 13 ข/างต/น แสดงให/เห็นว:า ทัศนคติของนักศึกษาต:อภาษาอังกฤษนั้นเป4นไปใน
ทางบวก ซ่ึงโดยรวมแล/วนักศึกษาส:วนใหญ:มีความเห็นว:าภาษาอังกฤษมีความจําเป4นในปAจจุบันอยู:ใน
ระดับมากท่ีสุด (ค:าเฉลี่ย 4.73) และนักศึกษาเห็นว:า การฝ<กฝนในเรื่องความถูกต/องของการออกเสียง 
(accuracy) หรือ การฝ<กสําเนียง (accent) ซ่ึงเป4นองค�ประกอบในการพูดภาษาอังกฤษ เป4นเรื่องท่ี
จําเป4นมาก โดยมีค:าเฉลี่ยอยู:ระหว:าง 3.80 – 3.82  ท้ังนี้เม่ือใช/ภาษาอังกฤษผิดพลาด นักศึกษา
โดยรวมมีความพร/อมท่ีจะถูกแก/ไขอยู:ในระดับมาก ท่ีค:าเฉลี่ย 4.30   ท้ังนั้น หากพิจารณาทัศนคติต:อ
การเผชิญหน/ากับชาวต:างชาติหรือการสื่อสารกับชาวต:างชาตินั้น โดยเฉลี่ยแล/ว นักศึกษามีความรู/สึก
อยู:ในระดับปานกลาง คือ ไม:กลัวมากแต:ก็ไม:อยากเจอชาวต:างชาตินัก อีกท้ังไม:ได/มีความอายท่ีจะพูด
ภาษาอังกฤษจนเกินไป แต:ก็ไม:กล/าพูดมากนัก   

 

ตอนท่ี 4  กลยุทธ�การเรียนรู�และการฝAกฝนภาษาอังกฤษด�วยตนเอง 

ตารางท่ี 14   กลยุทธ�การเรียนภาษาอังกฤษให/ได/ผลในห/องเรียนของนักศึกษา 

พฤติกรรมการเรียนภาษาอังกฤษในห�องเรียน ค1าเฉลี่ย SD แปลความ 
มักคิดหรือออกเสียงตามสิ่งท่ีครผูู/สอนกําลังสอนในห/องเรยีน 3.73 0.800 บ1อยมาก 
ทําความเข/าใจบทเรยีนด/วยการคิดตามเป4นภาษาไทย 3.45 0.852 ทําบ�าง 
ทําการบ/านและงานท่ีได/รับมอบหมายได/ด/วยตนเอง 3.28 0.976 ทําบ�าง 
ใช/พจนานุกรมภาษาอังกฤษในขณะทํางานท่ีได/รับมอบหมาย 3.20 1.117 ทําบ�าง 
มักตรวจสอบความเข/าใจกับเพ่ือนระหว:างเรยีนหรือหลังเรยีน 3.08 1.030 ทําบ�าง 
แสวงหาวิธีการเรียนภาษาเพ่ิมเติมจากผู/สอน อินเตอร�เน็ตหรือผู/รู/ 3.05 1.064 ทําบ�าง 
ชอบพูดภาษาอังกฤษเมื่อมีโอกาสในห/องเรียน 2.72 1.043 ทําบ�าง 
เตรียมความพร/อมและอ:านหนังสอืทบทวนก:อนเข/าเรียนเสมอ 2.55 0.928 ทําบ�าง 
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 จากตารางท่ี 14   พบว:าพฤติกรรมการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาท่ัวไปอยู:ในระดับมาก
และปานกลาง โดยมีค:าเฉลี่ยอยู:ระหว:าง 2.55 – 2.37  ซ่ึงการคิดหรือออกเสียงตามสิ่งท่ีครูผู/สอนกําลัง
สอนในห/องเรียนเป4นสิ่งท่ีนักศึกษาโดยรวมทําบ:อยมาก (ค:าเฉลี่ย 3.73)  ส:วนกลยุทธ�อ่ืนๆ นั้น 
นักศึกษามีการนําปรับใช/บ/างในบางโอกาส  หากพิจารณาจากลําดับจากค:าเฉลี่ยสูงสุดถึงตํ่าสุดในทีนี้
ของระดับปานกลางแล/ว พบว:า การทําความเข/าใจบทเรียนด/วยการคิดตามเป4นภาษาไทย เป4นสิ่งท่ี
นักศึกษาทําบ:อยรองลงมา  แต:การเตรียมความพร/อมและอ:านหนังสือทบทวนก:อนเข/าเรียนเป4นสิ่งท่ี
นักศึกษาโดยรวมทําบ/างแต:น/อยท่ีสุดในท่ีนี้ 

ตารางท่ี 15 กลยุทธ�การฝ<กฝนภาษาอังกฤษด/วยตนเองของนักศึกษา 

การฝAกฝนทักษะการฟ'ง-พูดด�วยตนเอง ค1าเฉลี่ย SD แปลความ 
ฝ<กออกเสียงและฟAง จากภาพยนตร�ต:างประเทศ 2.90 0.915 ทําบ�าง 
ฝ<กออกเสียงตามเจ/าของภาษา 2.83 1.011 ทําบ�าง 

ฝ<กออกเสียงตามเจ/าของภาษา กับโปรแกรมแปลภาษาใน Internet 2.80 1.086 ทําบ�าง 

ฝ<กออกเสียงและฟAง จากรายการวิทยุและเพลงภาษาอังกฤษ 2.70 0.979 ทําบ�าง 

ฝ<กออกเสียงจริงจังในห/องเรียนตั้งแต:เด็ก 2.63 0.956 ทําบ�าง 

ฝ<กออกเสียงและฟAง จากการเล:นเกมส�หรือเกมส�ออนไลน� 2.62 1.263 ทําบ�าง 

ชอบพูดภาษาอังกฤษเมื่อมีโอกาสในชีวิตจริง 2.53 0.999 ทําบ�าง 

ฝ<กออกเสียงและฟAง จากเว็บไซต�ต:างๆ ทาง Internet 2.50 0.948 ไม1ค1อยได�ทํา 
ฝ<กออกเสียงตามเจ/าของภาษา จาก talking dictionary 2.50 1.172 ไม1ค1อยได�ทํา 

ฝ<กออกเสียงตามเจ/าของภาษา กับโปรแกรมแปลภาษาในมือถือ 2.50 1.200 ไม1ค1อยได�ทํา 

ฝ<กออกเสียงและฟAง จาก CD ท่ีมากับหนังสือเรียน (textbook) 2.42 0.996 ไม1ค1อยได�ทํา 

ลองโต/ตอบเมื่อได/ยินภาษาอังกฤษจากสื่อหรือช:องทางต:างๆ 2.38 0.976 ไม1ค1อยได�ทํา 

ฝ<กออกเสียงและฟAง จาก app ในมือถือ iPad หรือแท็บเล็ต 2.37 1.041 ไม1ค1อยได�ทํา 

ฝ<กออกเสียงและฟAง จากรายการทีวีช:องต:างประเทศ 2.28 1.027 ไม1ค1อยได�ทํา 

ฝ<กออกเสียงและฟAง จากโปรแกรมฝ<กภาษาฯ เช:น CLT/ELLIS ฯลฯ 2.28 0.922 ไม1ค1อยได�ทํา 

จากตารางท่ี 15 พบว:าการฝ<กฝนภาษาอังกฤษด/วยตนเองของนักศึกษาโดยรวม มีความถ่ีอยู:
ระหว:าง 2.28 – 2.90 ซ่ึงจัดอยู:ในระดับปานกลางถึงระดับน/อย หากพิจารณาจากลําดับท่ีอยู:ใน
ค:าเฉลี่ยสูงท่ีสุดในท่ีนี้ พบว:า การฝ<กออกเสียงและฟAงภาษาอังกฤษจากภาพยนตร�ต:างประเทศเป4น
กิจกรรมท่ีนักศึกษาทําเพ่ือฝ<กทักษะภาษาอังกฤษของตนเองมากท่ีสุดจากทุกกิจกรรมโดยมีค:าเฉลี่ยอยู:
ท่ี 2.90  นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีนักศึกษาเลือกทําบ/างเพ่ือฝ<กภาษาอังกฤษ ได/แก: การฝ<กออก
เสียงตามเจ/าของภาษากับโปรแกรมแปลภาษาในอินเตอร�เน็ต การฝ<กจากรายการวิทยุและเพลง
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ภาษาอังกฤษ  การฝ<กจริงจังต้ังแต:เด็ก  การฝ<กจากการเล:นเกมส�และการพูดภาษาอังกฤษเม่ือมีโอกาส
ในสถานการณ�จริง 

ส:วนกิจกรรมหรือช:องทางท่ีนักศึกษาไม:ค:อยได/ทําเพ่ือฝ<กทักษะการพูดและฟAงภาษาอังกฤษ
นั้น ได/แก: การฝ<กจากเว็บไซต�ต:างๆ ทางอินเตอร�เน็ต  การฝ<กกับ talking dictionary การฝ<กกับ
โปรแกรมแปลภาษาในมือถือ การฝ<กจาก CD ท่ีมากับหนังสือเรียน  การฝ<กโต/ตอบเม่ือได/ยิน
ภาษาอังกฤษจากสื่อหรือช:องทางต:างๆ การฝ<กจาก app ในสมาร�ทโฟนหรือแท็บเล็ต  การฝ<กจาก
รายการทีวีช:องต:างประเทศ ซ่ึงมีค:าเฉลี่ยของการทํากิจกรรมเหล:านี้อยู:ระหว:าง 2.28 – 2.50  และ
กิจกรรมได/ค:าเฉลี่ยน/อยซ่ึงนักศึกษาทําน/อยท่ีสุดในท่ีนี้  คือ การฝ<กจากโปรแกรมภาษา เช:น 
CLT/ELLIS ฯลฯ (ค:าเฉลี่ย 2.28) 

 

ตอนท่ี 5  ความคิดเห็นหรือข�อเสนอแนะเพ่ิมเติมเก่ียวกับการเรียนภาษาอังกฤษ 

 ในส:วนสุดท/ายของแบบสอบถาม ผู/วิจัยได/ต้ังเป4นคําถามปลายเปOดเพ่ือให/ผู/ตอบแบบสอบถาม
ได/แสดงความคิดเห็นอ่ืนๆ เพ่ิมเติมท่ีเก่ียวข/องกันการเรียนภาษาอังกฤษหรือสนทนาภาษาอังกฤษ และ
จากข/อมูลท่ีได/จากแบบสอบถามท่ีตอบกลับคืนมา สรุปความคิดเห็นหลักๆ ท้ังหมดได/ดังนี้ 

1. อยากมีโอกาสฝ<กฝนหรือได/เรียนภาษาเพ่ิมเติม ไม:เพียงแค:วิชาท่ีต/องเรียนในห/อง
เท:านั้น 

2. อยากให/มีเจ/าของภาษามาคุยบ:อยๆ เพราะคิดว:าถ/ามีโอกาสคุยก็คงจะทําให/ทักษะดี
ข้ึนอย:างรวดเร็ว  แต:ท้ังนี้ เม่ือผู/สอนในวิชาสนทนาภาษาอังกฤษทําหน/าท่ีเหมือน
เจ/าของภาษาได/ดี ทําให/รู/สึกว:าทักษะในการฟAง พูดตอบโต/ของตนเองดีข้ึนมาก 

3. ภาษาอังกฤษจําเป4นอย:างยิ่งในปAจจุบัน เพราะเราต/องใช/ในชีวิตมากยิ่งข้ึน 
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ตอนท่ี 6  ความสามารถในการออกเสียงภาษาอังกฤษของนักศึกษาประเมินจากแบบทดสอบการ 
            ออกเสียง 

ในการทดสอบความสามารถในการออกเสียงภาษาอังกฤษของนักศึกษาเพ่ือศึกษาคําและ
เสียงท่ีนักศึกษามีปAญหานั้น ผู/วิจัยได/พัฒนาแบบทดสอบมาจาก 100 คําศัพท�อันดับแรกท่ีนักศึกษาใน
ห/องเรียนสนทนาภาษาอังกฤษมักออกเสียงผิดซ่ึงได/จากการสังเกตและบันทึกของผู/วิจัย  รายการ
คําศัพท�ท้ัง ซ่ึงการศึกษาการออกเสียงนั้น ใช/เกณฑ�การออกเสียงท่ีถูกต/องตามแบบอังกฤษและอเมริกัน
อย:างใดอย:างหนึ่ง   รายการคําศัพท�ท้ัง 100 คําท่ีใช/ทดสอบมีดังรายละเอียดในตารางท่ี 16  ด/านล:างนี้ 
 

ตารางท่ี 16 รายการคําศัพท�ท่ีใช/ทดสอบการออกเสียงและการถ:ายเสียง 

รหัสคํา รายการคําศัพท� การออกเสียงแบบอังกฤษ (UK) การออกเสียงแบบอเมริกัน (US) 

W1 accountant /əˈkaʊn.tənt/ /əˈkɑʊn·tənt/ 

W2 acquire /əˈkwaɪər/ /əˈkwɑɪər/ 

W3 across /əˈkrɒs/ /əˈkrɔs, əˈkrɑs/ 

W4 aim /eɪm/ /eɪm/ 

W5 airport /ˈeə.pɔːt/ /ˈeərˌpɔrt, -ˌpoʊrt/ 

W6 apple /ˈæp.l̩/ /ˈæp·əl/ 

W7 appointment /əˈpɔɪnt.mənt/ /əˈpɔɪnt·mənt/ 

W8 appreciate /əˈpriː.�i.eɪt/ /əˈpri·ʃiˌeɪt/ 

W9 architect /ˈɑː.kɪ.tekt/ /ˈɑr·kɪˌtekt/ 

W10 around /əˈraʊnd/ /əˈrɑʊnd/ 

W11 arrive /əˈraɪv/ /əˈrɑɪv/ 

W12 bored /bɔːd/ /bɔrd, boʊrd/ 

W13 bow /baʊ/ /bɑʊ/ 

W14 budget /ˈbʌdʒ.ɪt/ /ˈbʌdʒ·ɪt/ 

W15 business /ˈbɪz.nɪs/ /ˈbɪz·nəs, -nəz/ 

W16 busy /ˈbɪz.i/ /ˈbɪz·i/ 

W17 campaign /kæmˈpeɪn/ /kæmˈpeɪn/ 

W18 card /kɑːd/ /kɑrd/ 

W19 certainly   /ˈsɜː.tən.li/ /ˈsɜr·tən·li/ 

W20 chance /tʃɑːns/ /tʃæns/ 

W21 change /tʃeɪndʒ/ /tʃeɪndʒ/ 

W22 client /ˈklaɪ.ənt/ /ˈklɑɪ·ənt/ 

W23 commercial  /kəˈmɜː.ʃəl/ /kəˈmɜr·ʃəl/ 

W24 consultant /kənˈsʌl.tənt/ /kənˈsʌl·tənt/ 

W25 customer  /ˈkʌs.tə.mər/ /ˈkʌs·tə·mər/ 

W26 dangerous /ˈdeɪn.dʒər.əs/ /ˈdeɪn·dʒər·əs, ˈdeɪndʒ·rəs/ 

W27 deliver  /dɪˈlɪv.ər/  /dɪˈlɪv·ər/ 

W28 demonstrate /ˈdem.ən.streɪt/ /ˈdem·ənˌstreɪt/ 
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ตารางท่ี 16  รายการคําศัพท�ท่ีใช/ทดสอบการออกเสียงและการถ:ายเสียง (ต:อ) 

รหัสคํา รายการคําศัพท� การออกเสียงแบบอังกฤษ (UK) การออกเสียงแบบอเมริกัน (US) 
W29 design /dɪˈzaɪn/ /dɪˈzɑɪn/ 

W30 designer /dɪˈzaɪ.nər/  /dɪˈzɑɪ·nər/ 

W31 develop /dɪˈvel.əp/ /dɪˈvel·əp/ 

W32 different /ˈdɪf.ər.ənt/ /ˈdɪf·rənt, -ər·ənt/ 

W33 difficult /ˈdɪf.ɪ.kəlt/ /ˈdɪf·ɪ·kəlt, -ˌkʌlt/ 

W34 discuss /dɪˈskʌs/ /dɪˈskʌs/ 

W35 editor /ˈed.ɪ.tər/ /ˈed·ət̬·ər/ 

W36 eight /eɪt/ /eɪt/ 

W37 elephant  /ˈel.ɪ.fənt/ /ˈel·ə·fənt/ 

W38 elevator /ˈel.ɪ.veɪ.tər/ /ˈel·əˌveɪ·t̬ər/ 

W39 eleven /ɪˈlev.ən/ /ɪˈlev·ən/ 

W40 entire /ɪnˈtaɪər/  /ɪnˈtɑɪər/ 

W41 exchange /ɪksˈtʃeɪndʒ/ /ɪksˈtʃeɪndʒ/ 

W42 fifteen /ˌfɪfˈtiːn/ /fɪfˈtin/ 

W43 fifth /fɪfθ/ /fɪfθ/ 

W44 fight /faɪt/  /fɑɪt/ 

W45 figure /ˈfɪɡ.ər/  /ˈfɪɡ·jər/ 

W46 fine /faɪn/ /fɑɪn/ 

W47 first /ˈfɜːst/ /fɜrst/ 

W48 flavor /ˈfleɪ.vər/ /ˈfleɪ·vər/ 

W49 flight /flaɪt/ /flɑɪt/ 

W50 fourth /fɔːθ/ /fɔrθ, foʊrθ/ 

W51 graduate /ˈɡrædʒ.u.ət/ /ˈɡrædʒ·u·ɪt/ 

W52 headquarters /ˌhedˈkwɔː.təz/  /ˈhedˌkwɔr·t̬ərz/ 

W53 help /help/ /help/ 

W54 helpdesk /ˈhelpdesk/ /ˈhelpdesk/  

W55 international  /ˌɪn.təˈnæʃ.ən.əl/  /ˌɪntəˈnæʃənəl/  

W56 interrupt /ˌɪn.təˈrʌpt/ /ˌɪn.təˈrʌpt/ 

W57 introduce /ˌɪn.trəˈdjuːs/ /ˌɪn.trəˈdjuːs/   

W58 introduction /ˌɪn.trəˈdʌk.ʃən/ /ˌɪn.trəˈdʌk.ʃən/  

W59 journalist /ˈdʒɜː.nə.lɪst/ /ˈdʒɝː.nə.lɪst/ 

W60 lecturer /ˈlek.tʃər.ər/ /ˈlek·tʃər·ər/ 

W61 manager /ˈmæn.ɪ.dʒər/ /ˈmæn.ɪ.dʒɚ/ 

W62 marketing /ˈmɑː.kɪ.tɪŋ/ /ˈmɑːr.kɪ.t̬ɪŋ/ 

W63 married /ˈmær.id/  /ˈmer.id/ 

W64 natural /ˈnætʃ.ər.əl/ /ˈnætʃ·ər·əl/  /ˈnætʃ·ər·əl/ 

W65 nine /naɪn/ /nɑɪn/ 

W66 occasionally /əˈkeɪ.ʒən.əl.i/ /əˈkeɪ·ʒə·nəl·i/ 
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ตารางท่ี 16  รายการคําศัพท�ท่ีใช/ทดสอบการออกเสียงและการถ:ายเสียง (ต:อ) 

รหัสคํา รายการคําศัพท� การออกเสียงแบบอังกฤษ (UK) การออกเสียงแบบอเมริกัน (US) 
W67 overseas /ˌəʊ.vəˈsiːz/ /ˈoʊ·vərˈsiz/ 

W68 photographer /fəˈtɒɡ.rə.fər/ /fəˈtɑɡ·rə·fər/ 

W69 popular /ˈpɒp.jʊ.lər/ /ˈpɑp·jə·lər/ 

W70 problem /ˈprɒb.ləm/ /ˈprɑː.bləm/ 

W71 produce /prəˈdjuːs/ /prəˈdus/ 

W72 product  /ˈprɒd.ʌkt/ /ˈprɑː.dʌkt/ 

W73 project /ˈprɒdʒ.ekt/ /ˈprɑː.dʒekt, -ɪkt/ 

W74 provide /prəˈvaɪd/ /prəˈvɑɪd/ 

W75 really /ˈrɪə.li/ /ˈri·ə·li, ˈri·li/ 

W76 register /ˈredʒ.ɪ.stər/ /ˈredʒ·ɪ·stər/ 

W77 regular /ˈreɡ.jʊ.lər/ /ˈreɡ·jə·lər/ 

W78 representative /ˌrep.rɪˈzen.tə.tɪv/ /ˌrep·rɪˈzen·tə·t̬ɪv/  

W79 retire /rɪˈtaɪər/ /rɪˈtɑɪər/ 

W80 rival /ˈraɪ.vəl/ /ˈrɑɪ·vəl/ 

W81 schedule /ˈʃed.juːl/ /ˈskedʒ·ul, -əl/  /ˈʃedʒ-/ 

W82 stranger /ˈstreɪn.dʒər/  /ˈstreɪn·dʒər/ 

W83 suggest /səˈdʒest/ /səɡˈdʒest, sə-/ 

W84 technology /tekˈnɒl.ə.dʒi/ /tekˈnɑl·ə·dʒi/ 

W85 terrible /ˈter.ə.bl̩/ /ˈter·ə·bəl/ 

W86 territory /ˈter.ɪ.tər.i/  /ˈter·əˌtɔr·i, -ˌtoʊr·i/ 

W87 their /ðeər/ /ðeər/ 

W88 then /ðen/ /ðen/ 

W89 there /ðeər/ /ðeər/ 

W90 third /θɜːd/  /θɜrd/ 

W91 thirteen /θɜːˈtiːn/ /ˌθɜrtˈtin/ 

W92 thirty /ˈθɜː.ti/ /ˈθɜr·t̬i/ 

W93 three /θriː/ /θri/ 

W94 time /taɪm/ /tɑɪm/ 

W95 trial /traɪəl/ /ˈtrɑɪˌəl, trɑɪl/ 

W96 twelve /twelv/ /twelv/ 

W97 twenty /ˈtwen.ti/ /ˈtwen·ti/ 

W98 twice /twaɪs/ /twɑɪs/ 

W99 wait /weɪt/ /weɪt/ 

W100 worldwide /ˌwɜːldˈwaɪd/ /ˈwɜrldˈwɑɪd/ 

อ�างอิงจาก Cambridge Dictionaries Online (dictionary.cambridge.org) 
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ผลของการทดสอบการออกเสียงเป4นรายบุคคลโดยการส:งวิดีโอการออกเสียงให/แก:ผู/วิจัยเพ่ือ
วิเคราะห�ความถูกต/องนั้น สรุปไว/ในรายละเอียดโดยแบ:งเป4น 2 ส:วนหลัก ดังต:อไปนี้  

ส:วนท่ี 1  ความถ่ีในการออกเสียงคําศัพท�ภาษาอังกฤษไม:ถูกต/องของนักศึกษา 
ส:วนท่ี 2  คําศัพท�และเสียงภาษาอังกฤษท่ีนักศึกษามีปAญหาในการออกเสียง 

 
ส1วนท่ี 1  ความถ่ีในการออกเสียงคําศัพท�ภาษาอังกฤษไม1ถูกต�องของนักศึกษา 
ตารางท่ี 17 ผลการทดสอบการออกเสียงของนักศึกษาเรียงตามคะแนน 

ลําดับ รายการคําศัพท� 
รวมจํานวนผู/ท่ี

ออกเสียงถูกต/อง 
ร/อยละของการออก

เสียงถูกต/อง 
ร/อยละของการออกเสียง 

ไม:ถูกต/อง 
1 natural 44 73.33 26.67 
2 aim 40 66.67 33.33 
3 problem 40 66.67 33.33 
4 apple 39 65.00 35.00 
5 married 38 63.33 36.67 
6 trial 37 61.67 38.33 
7 really 35 58.33 41.67 
8 introduction 33 55.00 45.00 
9 nine 32 53.33 46.67 

10 designer 31 51.67 48.33 
11 figure 31 51.67 48.33 
12 occasionally 31 51.67 48.33 
13 overseas 31 51.67 48.33 
14 card 30 50.00 50.00 
15 acquire 29 48.33 51.67 
16 commercial  29 48.33 51.67 
17 dangerous 29 48.33 51.67 
18 fine 29 48.33 51.67 
19 regular 29 48.33 51.67 
20 design 28 46.67 53.33 
21 worldwide 27 45.00 55.00 
22 elephant  26 43.33 56.67 
23 lecturer 26 43.33 56.67 
24 airport 25 41.67 58.33 
25 appreciate 25 41.67 58.33 
26 customer  25 41.67 58.33 
27 fight 25 41.67 58.33 
28 flavor 25 41.67 58.33 
29 bored 24 40.00 60.00 
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ตารางท่ี 17  ผลการทดสอบการออกเสียงของนักศึกษาเรียงตามคะแนน (ต:อ) 

ลําดับ รายการคําศัพท� 
รวมจํานวนผู/ท่ี

ออกเสียงถูกต/อง 
ร/อยละของการออก

เสียงถูกต/อง 
ร/อยละของการออกเสียง 

ไม:ถูกต/อง 
30 technology 24 40.00 60.00 
31 across 22 36.67 63.33 
32 bow 22 36.67 63.33 
33 international  22 36.67 63.33 
34 their 22 36.67 63.33 
35 then 22 36.67 63.33 
36 rival 21 35.00 65.00 
37 there 21 35.00 65.00 
38 deliver  20 33.33 66.67 
39 headquarters 20 33.33 66.67 
40 introduce 20 33.33 66.67 
41 time 20 33.33 66.67 
42 elevator 19 31.67 68.33 
43 campaign 18 30.00 70.00 
44 provide 18 30.00 70.00 
45 certainly   17 28.33 71.67 
46 editor 17 28.33 71.67 
47 demonstrate 16 26.67 73.33 
48 fifteen 16 26.67 73.33 
49 retire 15 25.00 75.00 
50 wait 15 25.00 75.00 
51 around 14 23.33 76.67 
52 arrive 14 23.33 76.67 
53 budget 14 23.33 76.67 
54 business 14 23.33 76.67 
55 chance 14 23.33 76.67 
56 eight 14 23.33 76.67 
57 stranger 14 23.33 76.67 
58 flight 13 21.67 78.33 
59 manager 13 21.67 78.33 
60 produce 13 21.67 78.33 
61 twelve 13 21.67 78.33 
62 twice 13 21.67 78.33 
63 busy 12 20.00 80.00 
64 client 12 20.00 80.00 
65 entire 12 20.00 80.00 
66 appointment 11 18.33 81.67 
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ตารางท่ี 17  ผลการทดสอบการออกเสียงของนักศึกษาเรียงตามคะแนน (ต:อ) 

ลําดับ รายการคําศัพท� 
รวมจํานวนผู/ท่ี

ออกเสียงถูกต/อง 
ร/อยละของการออก

เสียงถูกต/อง 
ร/อยละของการออกเสียง 

ไม:ถูกต/อง 
67 develop 11 18.33 81.67 
68 help 11 18.33 81.67 
69 architect 9 15.00 85.00 
70 project 9 15.00 85.00 
71 thirty 9 15.00 85.00 
72 fourth 8 13.33 86.67 
73 third 8 13.33 86.67 
74 three 8 13.33 86.67 
75 eleven 7 11.67 88.33 
76 interrupt 7 11.67 88.33 
77 popular 7 11.67 88.33 
78 product  7 11.67 88.33 
79 representative 7 11.67 88.33 
80 consultant 6 10.00 90.00 
81 different 6 10.00 90.00 
82 difficult 6 10.00 90.00 
83 exchange 6 10.00 90.00 
84 journalist 6 10.00 90.00 
85 schedule 6 10.00 90.00 
86 accountant 5 8.33 91.67 
87 helpdesk 5 8.33 91.67 
88 terrible 5 8.33 91.67 
89 thirteen 5 8.33 91.67 
90 twenty 5 8.33 91.67 
91 fifth 4 6.67 93.33 
92 graduate 3 5.00 95.00 
93 change 2 3.33 96.67 
94 marketing 2 3.33 96.67 
95 register 2 3.33 96.67 
96 discuss 1 1.67 98.33 
97 suggest 1 1.67 98.33 
98 first 0 0.00 100.00 
99 photographer 0 0.00 100.00 

100 territory 0 0.00 100.00 
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 จากตารางท่ี 17  แสดงว:า ไม:มีคําใดท่ีมีนักศึกษาการออกเสียงถูกต/องท้ังหมด   แต:เม่ือ
พิจารณาเรียงตามลําดับคะแนนคําท่ีมีการออกเสียงถูกต/องบ:อยท่ีสุด  พบว:า คําท่ีนักศึกษาออกเสียง
ถูกต/องมากท่ีสุด คือ คําว:า ‘natural’ คิดเป4นร/อยละ 73.33  รองลงมาคือ คําว:า ‘aim’ และคําว:า 
‘problem’  ซ่ึงออกเสียงได/ถูกต/อง คิดเป4นร/อยละ 66.67  เท:ากัน   เป4นท่ีน:าสังเกตว:าจากข/อมูลมี
คําศัพท�อยู: 3 คําท่ีนักศึกษาออกเสียงผิดท้ังหมดทุกครั้งทุกคน ได/แก: คําว:า ‘first’ ‘photographer’ 
และ ‘territory’ ซ่ึงความถูกต/องของการออกเสียง คิดเป4นร/อยละ 0.00 
 

ตารางท่ี 18  ผลการทดสอบออกเสียงของนักศึกษาเรียงตามคะแนนรายบุคคล 

ลําดับ รหัสกลุ1มตัวอย1างรายบุคคล 
จํานวนคําท่ีออกเสียง

ถูกต/อง (ร/อยละ) 
จํานวนคําท่ีออกเสียง 
ไม:ถูกต/อง (ร/อยละ) 

1 A1 27 73 
2 A2 8 92 
3 A3 39 61 
4 A4 12 88 
5 A5 23 77 
6 A6 10 90 
7 A7 41 59 
8 A8 44 56 
9 A9 61 39 
10 A10 14 86 
11 A11 32 68 
12 A12 48 52 
13 A13 48 52 
14 A14 51 49 
15 A15 14 86 
16 A16 43 57 
17 A17 24 76 
18 A18 41 59 
19 A19 31 69 
20 A20 58 42 
21 A21 37 63 
22 A22 54 46 
23 A23 43 57 
24 A24 57 43 
25 A25 18 82 
26 A26 9 91 
27 A27 72 28 
28 A28 34 66 
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ตารางท่ี 18  ผลการทดสอบออกเสียงของนักศึกษาเรียงตามคะแนนรายบุคคล (ต:อ) 

ลําดับ รหัสกลุ1มตัวอย1างรายบุคคล 
จํานวนคําท่ีออกเสียง

ถูกต/อง (ร/อยละ) 
จํานวนคําท่ีออกเสียง 
ไม:ถูกต/อง (ร/อยละ) 

29 A29 20 80 
30 A30 1 99 
31 B1 20 80 
32 B2 21 79 
33 B3 7 93 
34 B4 6 94 
35 B5 44 56 
36 B6 18 82 
37 B7 25 75 
38 B8 10 90 
39 B9 35 65 
40 B10 18 82 
41 B11 23 77 
42 B12 25 75 
43 B13 23 77 
44 B14 37 63 
45 B15 30 70 
46 B16 16 84 
47 B17 26 74 
48 B18 52 48 
49 B19 30 70 
50 B20 21 79 
51 B21 13 87 
52 B22 25 75 
53 B23 16 84 
54 B24 13 87 
55 B25 12 88 
56 B26 29 71 
57 B27 10 90 
58 B28 25 75 
59 B29 25 75 
60 B30 25 75 

 

 จากตารางท่ี 18 เพ่ือให/เข/าใจง:ายข้ึน ผู/วิจัยขอสรุปเป4นแผนภูมิเพ่ือเปรียบเทียบจํานวนคําท่ี
ถูกต/องกับจํานวนนักศึกษาท่ีออกเสียงคํากลุ:มนั้นถูกต/อง ไว/ในภาพท่ี 12  
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ภาพท่ี 12  จํานวนคําศัพท�ท้ังหมดท่ีนักศึกษารายบุคคลออกเสียงถูกต/อง เรียงตามความถ่ี 

 จากข/อมูลในภาพข/างต/นเห็นได/ชัดว:า  มีนักศึกษา เพียงครั้งละ 1 คนเท:านั้นท่ีออกเสียง
คําศัพท�ถูกต/องเกินครึ่งของคําศัพท�ท้ังหมด ซ่ึงแต:ละคนสามารถออกเสียงได/ถูกต/อง อยู:ระหว:างจํานวน 
51 – 72 คํา   ท้ังนี้ จะเห็นว:า จํานวนคําศัพท�ท่ีนักศึกษารายบุคคลออกเสียงถูกต/องมากท่ีสุด อยู:ท่ี 72 
คําจาก 100 คํา โดยในท่ีนี้มีนักศึกษาเพียง 1 คนเท:านั้นท่ีทําได/ คิดเป4นร/อยละ 1.67  ท้ังนี้ จํานวนคําท่ี
นักศึกษาออกถูกมากท่ีสุดจากหนึ่งร/อยคําในการออกเสียงหนึ่งครั้ง คือ 25 คํา ซ่ึงนักศึกษาในกลุ:มนี้คิด
เป4นร/อยละ 10 ของนักศึกษาท้ังหมด  ส:วนจํานวนคําท่ีนักศึกษาออกเสียงถูกต/องได/น/อยท่ีสุดคือ 1 คํา  

ตารางท่ี 19  คะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบออกเสียงของนักศึกษา 

 คะแนนสูงสุด คะแนนตํ่าสุด ค:าเฉลี่ย SD 
 (จากคะแนนเตม็ 100)   
คะแนนความถกูต�องในการออกเสียง
ของนักศึกษาท้ังหมด  

72 1 28.23 15.812 

คะแนนความถกูต�องในการออกเสียง
ของนักศึกษาจากสายสังคมศาสตร�  

72 1 33.80 18.324 

คะแนนความถกูต�องในการออกเสียง
ของนักศึกษาจากสายวิทยาศาสตร�
และเทคโนโลยี 

52 6 22.67 10.430 

 จากตารางท่ี 19  แสดงให/เห็นว:า ค:าเฉลี่ยของการออกเสียงได/ถูกต/องของนักศึกษาอยู:ท่ี 
28.23 คะแนน จากคะแนนเต็มท้ังหมด 100 คะแนน ซ่ึงได/มาจากการออกเสียงรายบุคคล 100 คํา 
จํานวน 1 ครั้งแบบต:อเนื่องต้ังแต:คําแรกจนถึงคําสุดท/าย  ท้ังนี้ คะแนนความถูกต/องในการออกเสียง
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โดยเฉลี่ยของนักศึกษาจากสายสังคมมากกว:านักศึกษาจากสายวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี เท:ากับร/อย
ละ 7.894  หรือเท:ากับ 11.13 คํา 

 

ส1วนท่ี 2  คําศัพท�และเสียงภาษาอังกฤษท่ีนักศึกษามีป'ญหาในการออกเสียง 
ตารางท่ี 20   รายการการถ:ายเสียงท่ีไม:ถูกต/องของนักศึกษา 

ลําดับ รายการศัพท� การถ1ายเสียงท่ีไม1ถูกต�อง 
1 natural /ˈnetʃ.ə.rɔːl/ /ne.tuː.ˈrɒl/ /ˈnædʒ.ər·əl/   

2 aim /ɪm/ /aːm/     

3 problem /prɒm.plæm/ /ˈprɑː.blem/ /ˈprɑː.blæm/   

4 apple /ˈæp·ən/ p = /�/     

5 married /ˈmær.i.ed*/ /ˈmær.ɪəd*/ r = /�/ (ก���ก���	) 

6 trial /trɪəl/ /taɪəl/     

7 really /ˈrɪəw.li/ /ˈlɪəw.li/ /ˈlɪə.li/   

8 introduction /ˌɪn.trəʊˈdʌk.ʃʌn/       

9 nine /naɪn/       

10 designer /dɪ.zaɪˈnɜː/ /dɪ.saɪˈnɜː/     

11 figure /ˈfɪɡ.dʒər/ /ˈpɪk.tʃər/     

12 occasionally /ɔːkˈkeɪ.ʒən.əl.i/ /ɔːkˈkeɪ.si.o.nɑːl.i/ /ɔːk.keɪˈʒən.əl.i/   

13 overseas /ˌəʊ.vəˈsiːs/ /ˌəʊ.vəˈsiːz/ /ˈoʊ.wərˈsiz/ /ˈoʊ.wərˈsis/ 

14 card /ɡɑːd*/       

15 acquire /əˈkwaɪər/ /æˈkwaɪər/ /æˈkwaɪər/   

16 commercial  /kɔːˈmɜː.ʃɪəl/ /ˈkɔː.mɜː.ʃɪəl/     

17 dangerous /ˈdæŋ·dʒər·əs/ /ˈdæŋ·dʒər·ʌs/ /ˈdæŋ·dʒər·ʌd*/   

18 fine /faɪn/       

19 regular /ˈreɡ.jʊ.lɑː/       

20 design /dɪˈzaɪn/ /ˈdɪ.zaɪn/     

21 worldwide /ˈwɜːldˈwaɪd/       

22 elephant  /eˈle.fənt/ /eˈle.fænt/ /eˈle.fent/ /eˈle.fænt/ 

23 lecturer /ˈlek.tʃər.ər/ /ˈlek.tʊr.ər/     

24 airport /ˈeə.pɔːd*/ /ˈæ.pɔːd*/     

25 appreciate /æˈpriː.si.eɪt/ /æˈpriː.�i.eɪd*/ /æˈpriː.�i.ed*/   

26 customer  /ˈkʌs·tɔː·mər/ /kʌs·tɔːˈmɜː/     

27 fight /faɪt/       
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ตารางท่ี 20   รายการการถ:ายเสียงท่ีไม:ถูกต/องของนักศึกษา (ต:อ) 

ลําดับ รายการศัพท� การถ1ายเสียงท่ีไม1ถูกต�อง 
28 flavor /ˈfleɪ.vər/ /fleɪˈwər/     

29 bored /boʊrd*/ /bɔrd/     

30 technology /ˌtek.noʊˈloʊ.dʒi/ /tek.noʊ.loʊ.dʒiː/     

31 across /æˈkrɒd*/ /æˈkrɒd*/ /əˈkrɔd*/   

32 bow (v.) /boʊ/       

33 international  /ˌɪn.tərˈneʃ.ən.ɒl/ /ˌɪn.təˈnæʃ.ʌn.ɒl/ inter = ��	����   

34 their /deər/ /deə/ /teə/   

35 then /den/ /ten/     

36 rival /ˈrɪ.vəl/ /ˈrɪ.vɒl/     

37 there /deər/ /deə/ /teə/   

38 deliver  /deˈlɪv·ər/ /deˈlɪw·ɜː/     

39 headquarters /ˈhedˌkwɔr.tərz/ /ˌhedˈkwɔː.təs/  t = /�/   

40 introduce /ˌɪn.trəˈdjuːs/ /ˌɪn.troʊˈdjuːs/ /ˌɪn.troʊˈdiw/   

41 time /taɪm/       

42 elevator /ɪl.ɪˈveɪ.tɜː/ /ɪl.ɪˈweɪ.tə/ /ɪl.ɪˈweɪ.tɜː/ t = /�/ 

43 campaign /ʃæmˈpeɪn/ p = /�/     

44 provide /proʊˈvaɪd/ /proʊˈwaɪd/ p = /�/   

45 certainly   /sɜːˈten.li/ /sɜːˈteɪn.li/ /kɜːˈteɪn.li/   

46 editor /ˈɪd.ɪ.tər/ /ˈid.ɪ.tər/     

47 demonstrate /ˈdem.ən.streɪt/ /ˈdem.ɔn.streɪt/ /ˈdɪm.ɔn.streɪt/ /ˈdɪm.ɔn.stret/ 

48 fifteen /ˈfɪftiːn/ /ˈfɪbtiːn/ t = /�/   

49 retire /rɪˈtɑɪər/       

50 wait /wet/ /wed*/     

51 around /ʌˈraʊnd*/ /ʌˈraʊw/ /ʌˈlaʊw/ r = /�/ (ก���ก���	) 

52 arrive /əˈraɪv/ /ɑːˈrɪv/ /ʌˈlaɪv/ r = /�/ (ก���ก���	) 

53 budget /ˈbʌdʒ.et/ /ˈbʌdʒ.ed*/ /ˈbʌd.ɡed*/   

54 business /ˈbɪz.nes/ /ˈbɪs.ned*/ /ˈbʊəs.ɪ.ned*/   

55 chance /tʃæns/ /tʃeŋ/ /tʃæŋ/   

56 eight /eɪd*/ /eɪɡ/ /eɡ/   

57 stranger /ˈstræn.dʒər/ /ˈstræŋ.dʒər/ /ˈstreɪn.ɡər/  /ˈstræŋ.ɡər/ 

58 flight /flaɪt/ /flaɪt/ /flaɪt/   

59 manager /meˈne.dʒər/ /meˈne.dʒər/     

60 produce /proʊˈdiw/ /proʊˈdiw/ /proʊˈdus/ p = /�/ 
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ตารางท่ี 20   รายการการถ:ายเสียงท่ีไม:ถูกต/องของนักศึกษา (ต:อ) 

ลําดับ รายการศัพท� การถ1ายเสียงท่ีไม1ถูกต�อง 
61 twelve /twelw/ /twelw/ /twelf/   

62 twice /twaɪs/ /twɪs/     

63 busy /ˈbʊəz.i/ /ˈbʊəs.i/ /ˈbɪs.ɪ/   

64 client /ˈklɑɪ.ænt/ /ˈklɑɪ.ent/ /klɑɪˈænt/ /klɑɪˈent/ 

65 entire /ɪnˈtɑɪər/ /enˈtɑɪər/     

66 appointment /æˈpɔɪnt.ment/ /æˈpɔɪnt.ment/ /æˈpɔɪnt.mənt/   

67 develop /deˈvel·ɒp/ /deˈvɪl·ɒp/ /deˈvel·əb*/ /deˈvɪl·əb*/ 

68 help /help/       

69 architect /ˈɑː.tʃɪ.tekt/ /ˈɑː.ʃɪ.tekt/ /ˈɑː.dʒɪ.tekt/   

70 project /ˈprɒdʒ.ekt/ /ˈproʊdʒ.ekt/ /ˈproʊdʒ.ekt/   

71 thirty /ˈtɜː.tɪ/ /ˈsɜː.ti/     

72 fourth /foʊd*/ /foʊrθ/ /foʊrt/   

73 third /tɜːd/        

74 three /triː/ /triː/     

75 eleven /ɪˈlew.en/       

76 interrupt /ˌɪn.təˈrʌpt/ /ˌɪn.təˈrʌbt/     

77 popular /ˈpɒp.ʊ.lɑː/ p = /�/     

78 product  /ˈproʊ.dʌkt/ /ˈproʊ.dʌkt/     

79 representative /ˌrep.rɪˈsen.te.tɪv/ /ˌrep.rɪˈsen.te.tɪb*/ /ˌrɪp.rɪˈsen.te.tɪb*/ 

80 consultant /kɒnˈsʌl.tənt/ /kənˈsʊl.tænt/ t = /�/   

81 different /ˈdɪf.ər.ent/ /ˈdɪf.ər.ent/     

82 difficult /ˈdɪf.ɪ.kʌlt/ /ˈdɪf.ɪ.kʌlt/     

83 exchange /eksˈtʃeɪndʒ/ /eksˈtʃeɪndʒ/ /eksˈtʃeŋdʒ/ /eksˈtʃeŋdʒ/ 

84 journalist /ˈdʒɜː.nə.lɪst/ /ˈdʒɜː.nə.lɪd*/ /ˈdʒə.nɑː.lɪd*/   

85 schedule /ˈsked·ul /ˈsked·ul·i /ˈsʃed·ul   

86 accountant /əˈkaʊn.tænt/ /æˈkaʊn.tænt/     

87 helpdesk /ˈhelpdesk/ /ˈhelpdesk/ /ˈhelpded*/   

88 terrible /ˈtər·ɪ·bəl/ /ˈtər·ɪ·bən/ /ˈter·ɪ·bən/   

89 thirteen /ˈθɜː.tiːn/ /tɜːˈtiːn/ /sɜːˈtiːn/ t = /�/ 

90 twenty /ˈtwen.tɪ/ t = /�/     

91 fifth /fɪfθ/ /fɪbθ/ /fɪbt/   

92 graduate /ˈɡræd.u.eɪt/ /ˈɡred.u.eɪt/     

93 change /tʃeɪndʒ/ /tʃeŋ/     
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ตารางท่ี 20   รายการการถ:ายเสียงท่ีไม:ถูกต/องของนักศึกษา (ต:อ) 

ลําดับ รายการศัพท� การถ1ายเสียงท่ีไม1ถูกต�อง 
94 marketing /mɑːˈke.tɪŋ/ t = /�/     

95 register /ˈrɪdʒ.ɪ.stər/ /ˈrɪdʒ.ɪ.stər/ /ˈredʒ·ɪ·stər/   

96 discuss /dɪˈskʌd*/       

97 suggest /sʌɡˈdʒest/ /sʌɡˈdʒed*/     

98 first /ˈfɜːst/ /ˈfɜːd*/ /ˈfəd*/   

99 photographer /foʊˈtoʊˌɡrɑː.fər/ /foʊˈtoʊˌɡrɑː.fər/     

100 territory /ˈtər·ɪˌtɔr·i       

* ในท่ีน้ีใช�แทนเสียง /ด/ และ /บ/ ท่ีเป0นตัวสะกดเหมือนในภาษาไทยและนักศึกษาออกเสียงเป0นเสียงไม<ก�อง 

จากตารางท่ี 20 จะเห็นได/ว:า แบ:งได/เป4นสองส:วนคือ การออกเสียงพยัญชนะและการออก
เสียงสระ  

สําหรับพยัญชนะนั้น ส:วนใหญ:นักศึกษามักละเว/นการท้ิงหางเสียงท/ายคําหรือออกเสียงแบบ
ไม:ก/องท่ีท/ายคํา ได/แก: เสียง /t/ /d/ /p/ /s/ /z/ /v/ /dʒ/   โดยออกเสียงคล/ายเป4นการสะกดด/วย
เสียงในมาตราภาษาไทยเท:านั้น เช:น ในคําว:า ‘airport’ ‘around’ ‘help’ ‘business’ ‘overseas’ 
‘representative’  อีกท้ังยังพบว:า คําท่ีลงท/ายด/วย ‘-le’ เช:น คําว:า ‘apple’ ออกเสียงเป4น ‘แอป
เปO~น’ โดยออกเป4นเสียงตัวสะกดมาตราแม:กนไปเลย  ส:วนคําท่ีลงท/ายด/วย ‘-ance’ และ ‘-ange’ เช:น 
คําว:า ‘chance’ และ ‘change’ พบว:าออกเสียงเป4นตัวสะกดมาตราแม:กงโดยส:วนใหญ:ออกเสียงท/าย
ไม:ครบเสียง ‘เช/ง’ หรือ ‘แช/ง’  

นอกจากนี้ยังมีปAญหาในการออกเสียงไม:ครบเม่ือเป4นพยัญชนะควบกล้ํา จากตารางจะเห็นได/
ว:านักศึกษาบางส:วนออกเสียงท่ีควบขาดไปและปรากฏได/ทุกท่ีไม:ว:าจะเป4นตําแหน:งต/นคํา กลางคําหรือ
ท/ายคํา ได/แก: เสียง /tr-/ /fl-/ /kr-/ /-nt/ /-kt/ /-ndʒ/ /-st/ /gr-/ /-ght/ /-pt/ /-fθ/ /-sk/ /-lt/  
เช:น คําว:า ‘trial’ ‘flavor’ ‘across’ ‘elephant’ ‘product’ ‘change’ ‘chance’ ‘first’ 
‘photographer’ ‘flight’ ‘interrupt’ ‘fifth’ ‘desk’ ‘difficult’ 

ส:วนเสียงท่ีนักศึกษามักไม:ออกเสียงเลยในตําแหน:งท/ายคําและเห็นพบได/เสมอเม่ืออยู:กับ
เสียงสระ /aɪ/  คือ /m/ /n/ /t/ /d/ อย:างท่ีเห็นในตาราง คือ คําว:า ‘time’ ‘nine’ ‘fight’ 
‘worldwide’   และเสียงสระ /aʊ/ เช:น ในคําว:า ‘around’ พบว:าออกเสียงเป4น ‘อะราว’ โดยไม:มี
เสียงท/ายเลย 
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ส:วนเสียงท่ีนักศึกษามีปAญหาในการออกเสียง ซ่ึงส:วนใหญ:ออกเสียงเหล:านี้ไม:ถูกต/องเลยไม:ว:า
จะอยู:ในตําแหน:งไหนของคํา คือ เสียง  /ð/ /θ/ /v/ /z/ /r/ เช:น ในคําว:า ‘their’ และ ‘then’ พบว:า 
นักศึกษา ใช/เสียง /d/ หรือ ออกชัดเป4นเสียง /ด/ แทน หรือ คําว:า ‘third’ ‘thirteen’ และ ‘fourth’ 
พบว:า นักศึกษา ใช/เสียง /t/ หรือ ออกเป4นเสียง /ท/ หรือ /ต/ แทน    สําหรับเสียง /z/ ในทุกๆ คํา 
พบว:าออกเป4นเสียง /s/ แทนท่ีท้ังหมด เช:น ในคําว:า ‘busy’ ‘headquarters’ ‘design’ 

ส:วนเสียง /v/ นั้น พบใน 2 ลักษณะคือ นักศึกษาท้ังหมดออกเสียงพยัญชนะต/น /v/ ด/วย
เสียง /w/ ซ่ึงเห็นตัวอย:างชัดเจนมากในคําว:า ‘eleven’  แต:เม่ือเป4นพยัญชนะท/ายคํา พบว:านักศึกษา
ส:วนใหญ:ออกเสียง /v/ ด/วยเสียง /w/ หรือ /f/ เช:น ในคําว:า ‘twelve’ ‘arrive’  

ในกรณีของเสียง /r/ นั้น พบว:า เม่ือนักศึกษาออกเสียง มักออกเป4นเสียงกระดกลิ้นเหมือน
เสียง /ร/ ในภาษาไทย หรือออกเพ้ียนเป4นเสียง /ล/ ไปเลย และพบในตําแหน:งพยัญชนะต/นเท:านั้นไม:
ว:าจะเป4นพยัญชนะเด่ียวหรือควบกล้ํา 

นอกจากท่ีกล:าวมาข/างต/น ยังมีเสียงหลายเสียงท่ีนักศึกษาบางคนออกเสียงสับสนไม:ถูกต/อง 
เพราะความเคยชินหรือออกเสียงตามรูปสะกดในภาษาอังกฤษเอง เช:น เสียง /g/ ในคําว:า ‘figure’ 
ออกเป4นเสียง /dʒ/  แต:เสียง /dʒ/ ในคําว:า ‘graduate’ ออกเป4นเสียง /d/   หรือ เสียง /k/ ในคําว:า 
‘architect’ ออกเป4นเสียง /tʃ/  และพบว:ามีนักศึกษาส:วนใหญ:ยังติดออกเสียงตามรูปท่ีพบว:า ‘ng’ 
เขียนติดกันเป4นเสียง /ง/ เช:น ในคําว:า ‘dangerous’ ออกเสียงผิดเป4น ‘แดงเจอรัส’ หรือในคําว:า 
‘stranger’ ออกเสียงผิดเป4น ‘สแตร/งเกอร�/สแตร/งเจอร�’ ท้ังๆ ท่ีคํานี้เป4นเสียงแยกกัน และเสียงอ่ืนๆ 
ยังไม:ถูกต/องอีกด/วย 

ท้ังนี้ ยังมีปAญหาท่ีเห็นชัดอีกอย:างหนึ่งคือ นักศึกษามักออกเสียง /k/ /t/ /p/ เป4นเสียง /ก/ 
/ต/ /ป/ ตามลําดับ ซ่ึงเม่ือเทียบเสียงกับคําภาษาอังกฤษทําให/เป4นเสียงท่ีไม:ถูกต/อง เช:น ในคําว:า 
‘marketing’ ออกเสียงเป4น ‘มาเก็ตต้ิง’  หรือ ‘project’ ออกเสียงเป4น ‘โปรเจ็ค’ 

นอกจากเรื่องพยัญชนะแล/ว หากพิจารณาทางด/านเสียงสระจากในตารางท่ี 20 นั้น จะ
พบว:า มีเสียงสระท่ีนักศึกษาออกเสียงไม:ถูกต/องเป4นจํานวนมากและมีความหลากหลาย โดยสามารถไล:
เรียงตามกลุ:มของเสียงสระได/ดังต:อไปนี้ 

- เสียง /æ/ ออกผิดเป4นเสียง /e/ เช:น ในคําว:า ‘natural’ 
- เสียง /e/ ออกผิดเป4นเสียง /æ/ เช:น ในคําว:า ‘terrible’ ‘territory’ 
- เสียง /ɪ/ ออกผิดเป4นเสียง /e/ เช:น ในคําว:า ‘manager’ ‘budget’ ‘deliver’ 

‘entire’ ‘exchange’ 
- เสียง /e/ ออกผิดเป4นเสียง /ɪ/ เช:น ในคําว:า ‘develop’ ‘editor’ ‘elevator’ 

‘register’  
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- เสียง /i/ ออกผิดเป4นเสียง /ɪ/ เช:น ในคําว:า ‘twenty’ 
- เสียง /ɒ/ หรือ /a/ ออกผิดเป4นเสียง /oʊ/ เช:น ในคําว:า ‘photographer’ 

‘product’ ‘technology’ 
- เสียง /ə/ พบว:าเป4นเสียงท่ีออกผิดมากท่ีสุดเนื่องจากนักศึกษาส:วนใหญ:ออกเสียงตาม

รูปท่ีเห็น ไม:ได/ลดเสียงเม่ืออยู:ในตําแหน:งพยางค�ท่ีไม:เน/นในคํา เสียงท่ีนํามาแทนท่ี
หลักๆ มีดังต:อไปนี้  

อ อ ก ผิ ด เ ป4 น เ สี ย ง  /ɒ/ ห รื อ  /ɔː/ เ ช: น  ใ น คํ า ว: า  ‘international’ 
‘customer’ ‘demonstrate’  
       ออกผิดเป4นเสียง /ʌ/ เช:น ในคําว:า ‘dangerous’ ‘occasionally’ 
‘suggest’ 
  ออกผิดเป4นเสียง /aː/ เช:น ในคําว:า ‘photographer’ 
  ออกผิดเป4นเสียง /ɪ/ เช:น ในคําว:า ‘terrible’  
  ออกผิดเป4นเสียง /æ/ เช:น ในคําว:า ‘acquire’ ‘consultant’ ‘client’ 
‘elephant’ ‘problem’ 
  ออกผิดเป4นเสียง /e/ เช:น ในคําว:า ‘appointment’ ‘eleven’ 
‘certainly’ ‘different’ ‘representative’  
  ออกผิดเป4นเสียง /ɪə/ เช:น ในคําว:า ‘commercial’  
  ออกผิดเป4นเสียง /oʊ/ เช:น ในคําว:า ‘introduction’ ‘photographer’ 
‘produce’ ‘provide’ 

- เสียง /eɪ/ ออกผิดเป4นเสียง /e/, /ɪ/, /æ/ เช:น  ในคําว:า ‘eight และ wait’ ‘aim’ 
‘dangerous’ ตามลําดับ  

- เสียง /aɪ/ ออกผิดเป4นเสียง /ɪ/ เช:น ในคําว:า ‘rival’ ‘twice’ 
- เสียง /jʊ/ หรือ เสียง /jə/ ออกผิดเป4นเสียง /ʊ/ เท:านั้น เช:น ในคําว:า ‘regular’ 

‘popular’ 
- เสียง /juː/ ออกผิดเป4นเสียง /iw/ เช:น ในคําว:า ‘introduce’ ‘produce’ 
- เสียง /aʊ/ ในคําว:า ‘bow’ ท่ีในบทเรียนหมายถึงการคํานับ (ไม:ใช:ศรของธนู) 

นักศึกษาออกผิดเป4นเสียง /oʊ/ แทน ซ่ึงทําให/กลายเป4นคนละความหมายท่ีจะสื่อไป 
- เสียง /ɪə/ ในคําว:า ‘really’ ออกผิดเป4นเสียง /ɪəw/ คล/ายกับคําว:า ‘เรียว’ ใน

ภาษาไทย  
- เสียง /ər/ เม่ือตามหลังเสียงสระ /aɪ/ พบว:าบางครั้งนักศึกษาไม:ออกเสียง เช:น ใน

คําว:า ‘retire’ ‘acquire’ 



 

 

บทที่ 5 

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข�อเสนอแนะ 

 

การวิจัยเรื่อง “คําศัพท�ภาษาอังกฤษท่ีนักศึกษามักออกเสียงผิดในการเรียนสนทนา
ภาษาอังกฤษระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี” ซ่ึงมีวัตถุประสงค�ของการวิจัย
เพ่ือศึกษาและประมวลคําศัพท�ภาษาอังกฤษ รวมถึงเสียงพยัญชนะและสระในภาษาอังกฤษท่ีผู2เรียน
ระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยฯ มีป4ญหาในการออกเสียง  อีกท้ังเพ่ือศึกษาเปรียบเทียบการออก
เสียงภาษาอังกฤษท่ีเป6นป4ญหากับอิทธิพลการออกเสียงในภาษาแม7ของนักศึกษาโดยการใช2
แบบทดสอบการออกเสียงภาษาอังกฤษในการเก็บข2อมูลเชิงคุณภาพ รวมไปถึงศึกษาพฤติกรรมการ
เรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาโดยการใช2แบบสอบถามในการเก็บข2อมูลเชิงปริมาณ    

ประชากรและกลุ7มตัวอย7างคือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี ท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชาสนทนาภาษาอังกฤษ ในภาคเรียนท่ี 2 ป<การศึกษา 2556 ซ่ึงผู2วิจัย
ทําการสุ7มกลุ7มตัวอย7างด2วยวิธีการสุ7มแบบหลายข้ันตอน โดยใช2การสุ7มเชิงกลุ7มบริเวณผสมผสานกับ
การสุ7มแบบแบ7งประเภท ได2กลุ7มตัวอย7างมาท้ังหมดจํานวน 60 คน แยกเป6น 2 กลุ7ม ประกอบด2วยกลุ7ม 
A (คณะทางด2านสังคมศาสตร�) จํานวน 30 คน และกลุ7ม B (คณะทางด2านวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี) 
จํานวน 30 คน  การวิเคราะห�ข2อมูลใช2สถิติเชิงพรรณนา ได2แก7 การหาค7าร2อยละ (Percentage)  
ค7าเฉลี่ย (X) และค7าส7วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)  ท้ังนี้ แบบทดสอบการออกเสียงและแบบสอบถาม
ใช2การวิเคราะห�ความเชื่อม่ันของเครื่องมือโดยใช2สูตรสัมประสิทธิ์อัลฟา (Cronbach’s Coefficient 
Alpha) ซ่ึง แบบทดสอบการออกเสียงได2ค7าความเชื่อม่ันเท7ากับ .940  และแบบสอบถามได2ค7าความ
เชื่อม่ันเท7ากับ .794  จึงถือว7าเครื่องมือท้ังสองฉบับนี้มีความเชื่อม่ันสูง 

 

สรุปผลการวิจัย 

จากการศึกษาและวิเคราะห�ข2อมูลการวิจัย สามารถสรุปผลได2ดังต7อไปนี้ 

1. ข�อมูลท่ัวไปและข�อมูลภูมิหลังทางด�านภาษาอังกฤษของนักศึกษา 
จากกลุ7มตัวอย7างจํานวน 60 คน มีนักศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร� (หลักสูตร

ปริญญาตรีต7อเนื่อง) จํานวน 30 คน และนักศึกษาจากคณะบริหารธุรกิจ (หลักสูตรปกติ 4 ป<) จํานวน 
30 คน ซ่ึงจากจํานวนกลุ7มตัวอย7างท้ังหมดนี้ มีเพศหญิง จํานวน 31 คน คิดเป6นร2อยละ 51.67 และ
เพศชาย จํานวน 29 คน คิดเป6นร2อยละ 48.44  อายุส7วนใหญ7ของกลุ7มตัวอย7าง คือ 20 ป< คิดเป6นร2อย
ละ 46.67 และ 21 ป< คิดเป6นร2อยละ 31.70  โดยกลุ7มตัวอย7างนี้ มีผู2เริ่มเรียนภาษาอังกฤษต้ังแต7ชั้น
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อนุบาล ถึงร2อยละ 60  รองลงมาคือ เริ่มเรียนภาษาอังกฤษในชั้นประถมศึกษาป<ท่ี 1  คิดเป6นร2อยละ 
25   และมีการเรียนต7อเนื่องจนถึงระดับปริญญาตรี ถึงร2อยละ 70   

จากกลุ7มตัวอย7างท้ังหมด มีผู2ท่ีชอบภาษาอังกฤษ คิดเป6นร2อยละ 65 ในขณะท่ีมีผู2ไม7ชอบ
ภาษาอังกฤษเพียงร2อยละ 18.33 เท7านั้น ท้ังนี้ ยังมีกลุ7มตัวอย7างอีกร2อยละ 16.67 ท่ีมีความรู2สึกกลางๆ 
ต7อภาษาอังกฤษ เม่ือดูในรายละเอียดถึงระดับชั้นท่ีมีผลตอความชอบภาษาอังกฤษแล2ว ส7วนใหญ7ของ
กลุ7มตัวอย7าง คิดเป6นร2อยละ 28.33 มีทัศนคติในเรื่องความชอบหรือไม7ชอบท่ีชัดเจนเก่ียวกับ
ภาษาอังกฤษในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต2น และร2อยละ 26.67 เม่ืออยู7ระดับชั้นประถมศึกษา ซ่ึง
ป4จจัยท่ีมีผลต7อความชอบเกิดจากหลายป4จจัย ได2แก7 ป4จจัยจากตัวผู2เรียนเอง (รวมถึงป4จจัยจากการ
เห็นความสําคัญของภาษาอังกฤษ) ป4จจัยจากตัวผู2สอน และป4จจัยจากสภาพแวดล2อม  ส7วนป4จจัยท่ีมี
ผลต7อความไม7ชอบของภาษาอังกฤษหลักๆ พบว7ามีอยู7 2 ป4จจัย คือ ป4จจัยจากตัวผู2เรียนเอง และป4จจัย
ขากตัวผู2สอน 

อย7างไรก็ตาม เม่ือพิจารณาในเรื่องของโอกาสท่ีนักศึกษาจะได2พูดภาษาอังกฤษกับ
ชาวต7างชาติแล2วนั้น ร2อยละ 41.67 ของกลุ7มตัวอย7าง ไม7ค7อยได2มีโอกาสพูดภาษาอังกฤษใน
สถานการณ�จริงกับชาวต7างชาตินัก  ในขณะท่ีร2อยละ 26.67 มีโอกาสได2พูดคุยบ2าง แต7มีจํานวนร2อยละ 
18.33 ท่ีไม7เคยมีโอกาสได2สนทนากับชาวต7างชาติเลย  ท้ังนี้ ยังมีอยู7อีกร2อยละ 10 ท่ีมีโอกาสได2สนทนา
กับชาวต7างชาติบ7อยๆ และอีกร2อยละ 3.33 ท่ีมีโอกาสพูดคุยกับชาวต7างชาติบ7อยท่ีสุด 

 
2. ข�อมูลการประเมินความสามารถตนเองของนักศึกษาในการส่ือสารภาษาอังกฤษ 

จากการท่ีให2กลุ7มตัวอย7างได2ประเมินป4ญหาในการฟ4งของตนเอง พบว7า นักศึกษามี
ป4ญหาการฟ4งจากสาเหตุหลายประการ อยู7ในระดับปานกลางถึงระดับมาก มีค7าเฉลี่ยโดยรวมอยู7ท่ี 
3.35 – 3.92 ซ่ึงป4จจัยท่ีนักศึกษาคิดว7าตนเองมีป4ญหามากท่ีสุดในท่ีนี้ คือ รู2สึกว7าผู2พูดพูดเร็วทําให2จับ
ใจความไม7ทัน  รองลงมาคือ การขาดความรู2ทางไวยากรณ�จึงทําให2สับสนในการจับใจความ และความ
ไม7คุ2นเคยกับสําเนียงผู2พูด นอกจากนี้ ยังมีป4ญหาในด2านอ่ืนๆ อีก เช7น มีข2อจํากัดด2านคําศัพท�ท่ีตนเองรู2  
การขาดความรู2เรื่องศัพท�เฉพาะทาง และการขาดการฝfกทักษะในการฟ4ง  

ส7วนการประเมินความสามารถตนเองในการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักศึกษา พบว7า 
นักศึกษาส7วนใหญ7 คิดว7า ทักษะการพูด ทักษะการออกเสียงและทักษะการฟ4งของตนอยู7ในระดับกลาง 
โดยมีค7าเฉลี่ยอยู7ท่ี 2.58 – 2.67 แต7ในเรื่องการออกเสียงท่ีใกล2เคียงเจ2าของภาษานั้น นักศึกษาโดยรวม
คิดว7า ตนเองยังออกเสียงไม7ค7อยใกล2เคียงกับเจ2าของภาษานัก ซ่ึงได2ค7าเฉลี่ยอยู7ท่ี 2.12   

ท้ังนี้ นักศึกษาส7วนใหญ7 คิดเป6นร2อยละ 81.67 คิดว7าตนเองยังไม7มีทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษในด2านการพูดและการฟ4งเพียงพอท่ีจะใช2โต2ตอบกับชาวต7างชาติ ไม7ว7าจะเป6นการใช2ใน
ชีวิตประจําวันหรือในการทํางาน  แต7ยังมีนักศึกษาอีกจํานวนหนึ่งท่ีคิดว7าตนเองมีความสามารถ
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เพียงพอในการสื่อสารให2เข2าใจได2ในชีวิตประจําวัน คิดเป6นร2อยละ 15 และมีทักษะด2านนี้เพียงพอใช2
สื่อสารในการทํางาน คิดเป6นร2อยละ 18.33 
 

3. ทัศนคติของนักศึกษาต/อการฝ1กพูดภาษาอังกฤษและการส่ือสารกับชาวต/างชาติ 
ทัศนคติของนักศึกษาต7อการฝfกพูดภาษาอังกฤษและการสื่อสารกับชาวต7างชาติโดยรวม

แล2วเป6นในทางบวก จากผลการศึกษาพบว7า นักศึกษาส7วนใหญ7คิดว7าภาษาอังกฤษมีความจําเป6นใน
ป4จจุบัน ในระดับมากท่ีสุด ซ่ึงมีค7าเฉลี่ยอยู7ท่ี 4.73  โดยมีความเห็นว7าความถูกต2อง (accuracy) และ
การฝfกสําเนียง (accent) เป6นเรื่องจําเป6นมากต7อการออกเสียงภาษาอังกฤษ ซ่ึงมีค7าเฉลี่ยอยู7ระหว7าง 
3.80 – 3.82   ท้ังนี้ เม่ือใช2ภาษาอังกฤษผิดพลาดนักศึกษามีความพร2อมท่ีจะถูกแก2ไขอยู7ในระดับมาก
เช7นกัน โดยมีค7าเฉลี่ยสูงถึง 4.30  ส7วนเรื่องของทัศนคติเก่ียวกับการเผชิญหน2าและสื่อสารกับ
ชาวต7างชาตินั้น นักศึกษารู2สึกอายท่ีจะพูดภาษาอังกฤษอยู7ในระดับปานกลางเช7นเดียวกันกับความกลัว
หรือไม7อยากเจอชาวต7างชาติ โดยมีค7าเฉลี่ยท้ังสองเรื่องนี้อยู7ระหว7าง 2.87 – 3.05 

 
4. กลยุทธ6การเรียนรู�และการฝ1กฝนภาษาอังกฤษด�วยตนเองของนักศึกษา 

จากการศึกษากลยุทธ�การเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาให2ได2ผลในห2องเรียนนั้น 
พบว7า พฤติกรรมการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาโดยรวมอยู7ในระดับปานกลาง คือมีการปฏิบัติ
บ2าง โดยมีค7าเฉลี่ยอยู7ระหว7าง 2.55 – 3.45 ซ่ึงกลยุทธ�เหล7านั้นได2แก7 การทําความเข2าใจบทเรียนด2วย
การคิดตามเป6นภาษาไทย  ทําการบ2านและงานท่ีได2รับมอบหมายด2วยตนเอง  ใช2พจนานุกรม
ภาษาอังกฤษประกอบการทํางานท่ีได2รับมอบหมาย  ตรวจสอบความเข2าใจกับเพ่ือนระหว7างและหลัง
เรียน แสวงหาวิธีการเรียนภาษาเพ่ิมเติม มักพูดภาษาอังกฤษเม่ือมีโอกาสในห2องเรียน เตรียมความ
พร2อมและอ7านหนังสือทบทวนก7อนเข2าเรียนเสมอ  นอกจากกลยุทธ�เหล7านี้แล2ว พบว7า สิ่งท่ีนักศึกษาทํา
บ7อยมากและมีค7าเฉลี่ยเท7ากับ 3.73 คือ มักคิดหรืออกเสียงตามสิ่งท่ีผู2สอนกําลังสอนในห2องเรียน 

สําหรับกลยุทธ�การฝfกฝนภาษาอังกฤษด2วยตนเองของนักศึกษานั้น จากการศึกษา
พบว7า ไม7มีกิจกรรมใดท่ีนักศึกษาจะใช2ในการฝfกฝนบ7อยเป6นพิเศษ เนื่องจากทุกกิจกรรมได2ค7าเฉลี่ยอยู7
ในระดับปานกลาง ถึง ระดับน2อย คือ อยู7ระหว7าง 2.28 – 2.90  ซ่ึงกิจกรรม 3 อันดับแรกท่ีนักศึกษา
ทําบ7อยกว7ากิจกรรมอ่ืนในท่ีนี้ ได2แก7 การฝfกออกเสียงและฟ4งจากภาพยนตร�ต7างประเทศ  การฝfกออก
เสียงตามเจ2าของภาษา และการกับโปรแกรมแปลภาษาในอินเตอร�เน็ต  ส7วนกิจกรรม 3 อันดับตํ่าสุดท่ี
นักศึกษาไม7ค7อยได2ทําเท7าใดนัก คือ การฝfกออกเสียงและฟ4งจาก app ในมือถือหรือสมาร�ทโฟนท่ัวไป   
การฝfกกับรายการทีวีช7องต7างประเทศ และการฝfกกับโปรแกรมฝfกภาษาฯ เช7น CLT หรือ ELLIS เป6น
ต2น   
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5. ความสามารถในการออกเสียงภาษาอังกฤษของนักศึกษาประเมินจากแบบทดสอบ
การออกเสียง  แบ7งออกเป6นส7วนย7อยหลัก 2 ส7วน คือ ความถ่ีในการออกเสียงคําศัพท�
ภาษาอังกฤษท่ีไม7ถูกต2อง และเสียงภาษาอังกฤษท่ีเป6นป4ญหาสําหรับนักศึกษา (ซ่ึงผู2วิจัย
ได2นําประเด็นหลังนี้ไปอธิบายรวมไว2ท่ีส7วนอภิปรายผลการวิจัย) 
5.1 ความถ่ีในการออกเสียงคําศัพท6ภาษาอังกฤษท่ีไม/ถูกต�อง 

จากการทดสอบออกเสียงภาษาอังกฤษจากการอ7านออกเสียงคําศัพท�เด่ียวจํานวน 
100 คํา ต7อเนื่องจนจบ 1 ครั้งของนักศึกษานั้น ได2ผลออกมาว7า ไม7มีคําใดใน 100 คํานี้ ท่ีมีนักศึกษา
รายบุคคลออกเสียงถูกต2องท้ังหมด แต7ปรากฏว7ามีคําศัพท� 3 คําท่ีนักศึกษาทุกคนออกเสียงผิด คิดเป6น
ความผิดพลาดร2อยละ 100  ได2แก7 คําว7า ‘first’ ‘photographer’ และ ‘territory’  ส7วนคําท่ีมีการ
ออกเสียงถูกต2องร2อยละ 50 ข้ึนไปนั้น มีอยู7 14 คํา ได2แก7 ‘natural’ ‘aim’ ‘problem’ ‘apple’ 
‘married’ ‘trial’ ‘really’ ‘introduction’ ‘nine’ ‘designer’ ‘figure’ ‘occasionally’ 
‘overseas’ และ ‘card’   

เม่ือดูจากความสามารถในการออกเสียงคําศัพท�รายบุคคลแล2ว พบว7า นักศึกษา
ส7วนใหญ7ออกเสียงถูกต2อง 25 คําจาก 100 คํา  ท้ังนี้ จํานวนคําศัพท�ท่ีนักศึกษารายบุคคลออกเสียง
ถูกต2องมากท่ีสุดอยู7ท่ีร2อยละ 72 และตํ่าสุดอยู7ท่ีร2อยละ 1  ซ่ึงเฉลี่ยแล2วนักศึกษาจะออกเสียงถูก
ประมาณร2อยละ 28  

 

อภิปรายผลการวิจัย 

จากผลการวิเคราะห�ข2อมูล สามารถนํามาอภิปรายผลเพ่ือตอบคําถามวิจัยได2ดังต7อไปนี้ 

1. เสียงท่ีเป8นป9ญหาในการออกเสียงภาษาอังกฤษของนักศึกษา 
ป4ญหาการออกเสียงของนักศึกษาท่ีพบ มีท้ังเสียงพยัญชนะและเสียงสระ สามารถจัดกลุ7ม

ป4ญหาของนักศึกษาได2ดังนี้ 
พยัญชนะ 

- ออกเหมือนเสียงสะกดของไทยเท7านั้นโดยไม7ออกหางเสียงหรือเสียงก2องท่ีท2าย
คํา เสียงท่ีพบว7ามีป4ญหาได2แก7 เสียง /t/ /d/ /p/ /s/ /z/ /v/ /dʒ/ เช7น ในคําว7า ‘airport’ ‘around’ 
‘help’ ‘business’ ‘overseas’ ‘representative’ รวมถึงคําท่ีประกอบด2วย ‘-le’ และ ‘-ance’ 
หรือ ‘-ange’ ด2วย เช7น ในคําว7า ‘apple’ ‘chance’ และ ‘change’ ตามลําดับ 
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- ออกเสียงพยัญชนะควบกล้ําไม7ครบทุกเสียงและปรากฏป4ญหานี้ได2ทุกท่ีไม7ว7าจะ
เป6นตําแหน7งต2นคํา กลางคําหรือท2ายคํา เสียงท่ีพบว7ามีป4ญหาได2แก7 เสียง /tr-/ /fl-/ /kr-/ /-nt/ /-kt/ 
/-ndʒ/ /-st/ /gr-/ /-ght/ /-pt/ /-fθ/ /-sk/ /-lt/  เช7น คําว7า ‘trial’ ‘flavor’ ‘across’ 
‘elephant’ ‘product’ ‘change’ ‘chance’ ‘first’ ‘photographer’ ‘flight’ ‘interrupt’ 
‘fifth’ ‘desk’ ‘difficult’ 

- ไม7ออกเสียงพยัญชนะท2าย /m/ /n/ /t/ /d/ เลยเม่ืออยู7กับสระ /aɪ/ และสระ 
/aʊ/ เช7น ในคําว7า ‘time’ ‘nine’ ‘fight’ ‘worldwide’ และ ‘around’  

- เสียงท่ีนักศึกษาออกเสียงไม7ถูกต2องเลยไม7ว7าจะปรากฏ ณ ตําแหน7งใดของคําก็
ตาม คือ เสียงเสียดแทรก (Fricatives) และเสียงเปxดม2วนลิ้น (Retroflex) ได2แก7 เสียง /ð/ /θ/ /v/ 
/z/ /r/  สอดคล2องกับ Smith (1987) Ur (1999) และยุวนาฏ (2554) ซ่ึงมีรายละเอียดดังต7อไปนี้  

เสียง /ð/ เช7น ในคําว7า ‘their’ และ ‘then’ นักศึกษามักใช2เสียง /d/ หรือ 
ออกเป6นเสียง /ด/ ในภาษาไทยแทน  

เสียง /θ/ เช7น ในคําว7า ‘third’ ‘thirteen’ และ ‘fourth’  นักศึกษามักใช2
เสียง /t/ หรือ ออกเป6นเสียง /ท/ หรือ /ต/ ในภาษาไทยแทน     

เสียง /v/ มีป4ญหาใน 2 ลักษณะคือ นักศึกษาใช2เสียง /w/ ออกเสียงแทน
พยัญชนะต2น /v/ ด2วย เช7น ในคําว7า ‘eleven’  และออกเสียงเป6น เสียง /w/ หรือ /f/ แทนเสียง /v/ 
เม่ือเป6นเป6นพยัญชนะท2ายคํา เช7น ในคําว7า ‘twelve’ ‘arrive’ 

เสียง /z/ ในทุกๆ คํา เช7น ในคําว7า ‘busy’ ‘headquarters’ ‘design’ 
นักศึกษาออกเสียงเป6นเสียง /s/ แทนท่ีท้ังหมด 

เสียง /r/ พบว7า นักศึกษามักออกเป6นเสียงกระดกลิ้นเหมือนเสียง /ร/ ใน
ภาษาไทย หรือออกเพ้ียนเป6นเสียง /ล/ แต7พบในตําแหน7งพยัญชนะต2นเท7านั้นไม7ว7าจะเป6นพยัญชนะ
เด่ียวหรือควบกล้ํา สอดคล2องกับข2อสังเกตตามเสนอแนะโดย ราชบัณฑิตยสถาน (2532) 
 

สระเดี่ยว 

เสียงสระเด่ียวท่ีพบว7าออกเสียงผิดมากท่ีสุดคือ เสียง /ə/ (schwa) นอกจากนั้น
เสียงสระอ่ืนๆ ท่ีมีป4ญหาในการออกเสียงได2แก7 เสียงสระ /æ/ /e/ /ɪ/ /i/ /ɒ/  ซ่ึงเม่ือพิจารณาดูแล2ว 
ส7วนใหญ7เกิดจากการอ7านออกเสียงตามรูปสะกด หรือความคุ2นเคยกับคําท่ีเคยรู2จักมาก7อน รายละเอียด
ของเสียงสระท่ีมีป4ญหา มีดังนี้ 

- เสียง /æ/ ออกผิดเป6นเสียง /e/ เช7น ในคําว7า ‘natural’ 
- เสียง /e/ ออกผิดเป6นเสียง /æ/ เช7น ในคําว7า ‘terrible’ ‘territory’ 
- เสียง /ɪ/ ออกผิดเป6นเสียง /e/ เช7น ในคําว7า ‘manager’ ‘budget’ 

‘deliver’ ‘entire’ ‘exchange’ 
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- เสียง /e/ ออกผิดเป6นเสียง /ɪ/ เช7น ในคําว7า ‘develop’ ‘editor’ 
‘elevator’ ‘register’  

- เสียง /i/ ออกผิดเป6นเสียง /ɪ/ เช7น ในคําว7า ‘twenty’ 
- เสียง /ɒ/ หรือ /a/ ออกผิดเป6นเสียง /oʊ/ เช7น ในคําว7า ‘photographer’ 

‘product’ ‘technology’ 
- เสียง /ə/ พบว7าเป6นเสียงท่ีออกผิดมากท่ีสุดเนื่องจากนักศึกษาส7วนใหญ7ออก

เสียงตามรูปท่ีเห็น ไม7ได2ลดเสียงเม่ืออยู7ในตําแหน7งพยางค�ท่ีไม7เน2นในคํา เสียงท่ีนํามาแทนท่ีหลักๆ มี
ดังต7อไปนี้  

ออกผิดเป6นเสียง /ɒ/ หรือ /ɔː/ เช7น ในคําว7า ‘international’ 
‘customer’ ‘demonstrate’  

ออกผิดเป6นเสียง /ʌ/ เช7น ในคําว7า ‘dangerous’ ‘occasionally’ 
‘suggest’ 

ออกผิดเป6นเสียง /aː/ เช7น ในคําว7า ‘photographer’ 
ออกผิดเป6นเสียง /ɪ/ เช7น ในคําว7า ‘terrible’  
ออกผิดเป6นเสียง /æ/ เช7น ในคําว7า ‘acquire’ ‘consultant’ 

‘client’ ‘elephant’ ‘problem’ 
ออกผิดเป6นเสียง /e/ เช7น ในคําว7า ‘appointment’ ‘eleven’ 

‘certainly’ ‘different’ ‘representative’  
ออกผิดเป6นเสียง /ɪə/ เช7น ในคําว7า ‘commercial’  
ออกผิดเป6นเสียง /oʊ/ เช7น ในคําว7า ‘introduction’ 

‘photographer’ ‘produce’ ‘provide’ 

 
สระประสม 

เสียงสระประสมท่ีพบว7านักศึกษามีป4ญหาในการออกเสียงได2แก7 เสียง /eɪ/ /aɪ/ 
/jʊ/ /jə/ /juː/ /aʊ/ /ɪə/ /ər/  ซ่ึงเสียงท่ีผิดพลาดส7วนใหญ7เกิดจากการอ7านออกเสียงตามรูปสะกด 
หรือความคุ2นเคยกับคําท่ีเคยรู2จักมาก7อน เช7นเดียวกันกับสระเด่ียว รายละเอียดของเสียงสระท่ีมีป4ญหา 
มีดังนี้ 

- เสียง /eɪ/ ออกผิดเป6นเสียง /e/, /ɪ/, /æ/ เช7น  ในคําว7า ‘eight และ wait’ 
‘aim’ ‘dangerous’ ตามลําดับ  

- เสียง /aɪ/ ออกผิดเป6นเสียง /ɪ/ เช7น ในคําว7า ‘rival’ ‘twice’ 
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- เสียง /jʊ/ หรือ เสียง /jə/ ออกผิดเป6นเสียง /ʊ/ เท7านั้น เช7น ในคําว7า 
‘regular’ ‘popular’ 

- เสียง /juː/ ออกผิดเป6นเสียง /iw/ เช7น ในคําว7า ‘introduce’ ‘produce’ 
- เสียง /aʊ/ ในคําว7า ‘bow’ ท่ีในบทเรียนหมายถึงการคํานับ (ไม7ใช7ศรของธนู) 

นักศึกษาออกผิดเป6นเสียง /oʊ/ แทน ซ่ึงทําให2กลายเป6นคนละความหมายท่ีจะสื่อไป 
- เสียง /ɪə/ ในคําว7า ‘really’ ออกผิดเป6นเสียง /ɪəw/ คล2ายกับคําว7า ‘เรียว’ 

ในภาษาไทย  
- เสียง /ər/ เม่ือตามหลังเสียงสระ /aɪ/ พบว7านักศึกษาส7วนใหญ7ไม7ออกเสียง 

เช7น ในคําว7า ‘retire’ ‘acquire’ 

 

2. อิทธิพลของภาษาแม/ท่ีมีผลต/อความสามารถในการออกเสียงภาษาอังกฤษของนักศึกษา 
ป4ญหาของการออกเสียงโดยมากของนักศึกษา ข2อท่ีเด7นชัดท่ีสุด คือ 1) การแทนท่ีเสียง

ในภาษาอังกฤษด2วยเสียงแบบภาษาไทย ตัวอย7างป4ญหาข2อนี้อย7างเช7น การไม7ออกเสียงท2ายคําโดยออก
เสียงเป6นเหมือนเสียงตัวสะกดแล2วจบคําเลยไม7มีหางเสียง หรือบางครั้งเสียงท่ีเป6นเสียงก2องกลับ
ออกเป6นเสียงไม7ก2อง เสียงพ7นลมออกเป6นเสียงไม7พ7นลมตามความถนัดท่ีติดจากภาษาไทย   

ส7วนป4ญหาอีกอย7างหนึ่งคือ 2) เกิดความสับสนเม่ือพบกับระบบเสียงท่ีไม7มีในภาษาไทย
ซ่ึงเป6นภาษาแม7 อย7างเช7นจากผลการศึกษานี้ พบว7า นักศึกษามีความสับสนในการออกเสียงควบกล้ํา
ท2ายคํา ท่ีออกบ2างไม7ออกบ2าง หรือออกเสียงควบกล้ําท2ายคําไม7ครบทุกเสียง ซ่ึงเข2าใจได2ไม7ยากเพราะ
ภาษาไทยไม7มีการควบกล้ําท2ายคํา เสียงท2ายจะเป6นเสียงสะกดตามมาตราเสียงเดียวจบไปเลย ทําให2
เม่ือเจอเสียงควบกล้ําท2ายคํา นักศึกษาจึงเลือกออกตามความถนัดเคยชินจากระบบเสียงในภาษาแม7 
อีกตัวอย7างหนึ่งคือ ป4ญหาในการออกเสียงเสียดแทรก (Fricatives) และเสียงเปxดม2วนลิ้น (Retroflex) 
ซ่ึงเป6นเสียงท่ีไม7มีในภาษาไทย ทําให2พบว7านักศึกษาออกเสียงกลุ7มนี้ลําบากมาก แม2จะพยายามออก
เสียงให2ถูกต2องก็ยังไม7ถูกต2องได2สมํ่าเสมอ จนกว7าจะมีการฝfกฝนจนชํานาญ  

ป4ญหาเรื่อง 3) การเชื่อหรือยึดเสียงตามรูปสะกด ก็เป6นอีกป4จจัยหนึ่งท่ีทําให2นักศึกษา
เกิดข2อผิดพลาดเวลาออกเสียงภาษาอังกฤษ ซ่ึงหากพิจารณาตามผลการศึกษาพบว7า นักศึกษาใช2การ
ออกเสียงตามการคาดเดาจากคําท่ีสะกดใกล2เคียงท่ีตนเองรู2จัก หรือออกเสียงตามท่ีคุ2นเคยมา และเม่ือ
ลองใช2การสะกดก็คาดเดาว7าการออกเสียงท่ีใกล2เคียงความถูกต2องมากท่ีสุดจะเป6นไปตามรูปสะกด 
จริงๆ แล2วข2อนี้ก็เป6นป4ญหาหลักของคนไทยอย7างหนึ่งเช7นเดียวกัน เนื่องจากการสะกดของไทย
นอกจากจะมีการสะกดด2วยตัวตามมาตราแค7 8 เสียงแล2วนั้น รูปก็สะกดก็ไม7หลากหลายจนจํายาก 
เสียงสระและรูปสระส7วนใหญ7ก็จะสอดคล2องกัน ต7างจากเสียงสระในภาษาอังกฤษท่ีใช2เสียงหนึ่งแต7
เขียนด2วยสระอีกรูปหนึ่ง ทําให2คนไทยเกิดความสับสนได2ง7าย อีกท้ัง ส7วนใหญ7ยังมีการลดทอนเสียงกับ



72 

 

 

 

พยางค�ท่ีไม7เน2นในคําเป6นเสียงชวา /ə/ (schwa) อีกด2วย ถ2านักศึกษาไทยไม7ตระหนักหรือฝfกฝนในข2อนี้
มากพอก็จะพบป4ญหากับเสียงนี้บ7อยมากดังท่ีกลุ7มตัวอย7างเป6น สอดคล2องกับข2อสังเกตเก่ียวกับการ
สอนการออกเสียงท่ีเสนอโดย Jenkin (2011) ท่ีกล7าวว7า เสียงชวาเป6นเสียงท่ีพบมากท่ีสุดในคํา
ภาษาอังกฤษและควรเน2นให2ผู2เรียนภาษาอังกฤษคํานึงถึงพร2อมกับฝfกการออกเสียงให2เคยชิน จะช7วย
ให2การออกเสียงภาษาอังกฤษมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 
3. ทัศนคติของนักศึกษาท่ีมีต/อภาษาอังกฤษ 

จากการศึกษามีสัดส7วนของนักศึกษาท่ีชอบภาษาอังกฤษมากกว7านักศึกษาท่ีไม7ถูกใจ
ภาษาอังกฤษนัก อย7างไรก็ตาม นักศึกษาเหล7านี้ไม7ว7าจะเป6นกลุ7มท่ีชอบหรือกลุ7มท่ีไม7ชอบภาษาอังกฤษ
ต7างยอมรับโดยสมัครใจว7าภาษาอังกฤษมีความจําเป6นมากจริงๆ ในป4จจุบัน และผลจากแบบสอบถาม 
แสดงให2เห็นว7า จริงๆ แล2วนักศึกษาไม7ได2มีความอายท่ีจะเจอหรือเผชิญกับชาวต7างชาติเลย อีกท้ัง
นักศึกษาส7วนใหญ7ก็พร2อมท่ีจะได2รับการแก2ไขเม่ือใช2ภาษาอังกฤษไม7ถูกต2องและมีความปรารถนาท่ีจะ
ใช2ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได2ท้ังสําหรับชีวิตประจําวันและในการทํางานกับชาวต7างชาติ  ท้ังนี้ 
ป4จจัยท่ีทําให2ไม7ชอบภาษาอังกฤษเกิดจากป4จจัยหลัก 2 ด2าน คือ ตัวผู2เรียนเองและจากตัวผู2สอน ซ่ึง
นักศึกษาแสดงความคิดเห็นว7า โดยส7วนตัวแล2ว เม่ือเรียนแล2วไม7ค7อยเข2าใจก็จะรู2สึกว7า ภาษาอังกฤษ
ยาก ซับซ2อน จําศัพท�ไม7ค7อยได2 เม่ือจําได2แล2วก็ลืมง7าย ฟ4งก็ไม7ค7อยทัน ไม7เข2าใจ แปลไม7ออก เขียนไม7
ถูก ทําให2ไม7กล2าพูด ไม7กล2าแสดงออก จึงทําให2ไม7ชอบภาษาอังกฤษในท่ีสุด หากประกอบกับเจอกับ
ผู2สอนท่ีทําให2รู2สึกว7า ไม7พยายามอธิบายให2เข2าใจหรือปล7อยผ7านๆ ไป ก็จะทําให2ไม7อยากเรียนมากข้ึน
และไม7ชอบภาษาอังกฤษมากข้ึนอีก   ซ่ึงสอดคล2องในทางกลับกันกับกลุ7มท่ีชอบภาษาอังกฤษท่ีมีป4จจัย
หลัก 3 ด2าน คือ ตัวผู2เรียนเอง ตัวผู2สอน และสภาพแวดล2อม  ซ่ึง 2 ป4จจัยแรกเหมือนกันกับกลุ7มไม7
ชอบ แต7ตัวท่ีเพ่ิมมาคือ ป4จจัยด2านสภาพแวดล2อมนั้น สอดคล2องกับ ธีราภรณ� พลายเล็ก (2554) ซ่ึง
ป4จจัยตัวนี้น7าจะเป6นตัวช7วยส7งเสริมและกระตุ2นการเรียนรู2ของนักศึกษาเนื่องจากได2สัมผัสประสบการณ�
การประยุกต�ใช2ในสถานการณ�จริง ทําให2รู2สึกมีความม่ันใจและเห็นประโยชน�ท่ีชัดเจนของภาษาอังกฤษ 
เช7น ในท่ีนี้ นักศึกษาบางคนมีญาติเป6นชาวต7างชาติหรือได2เรียนกับอาจารย�ชาวต7างชาติเม่ือได2พูดคุย
และสามารถสนทนาได2รู2เรื่องก็เกิดความรู2สึกสนุก จึงส7งผลให2สนุกข้ึนเม่ือได2เรียนอีกในห2องเรียน  
รวมถึงการได2มีโอกาสแสดงความสามารถทางด2านภาษาอังกฤษ อย7างเช7น การร7วมประกวดสุนทรพจน� 
ก็นําไปสู7ความม่ันใจจากการเป6นท่ียอมรับของสาธารณะอีกด2วย ซ่ึงหลักการนี้สอดคล2องโดยตรงกับท่ี
เสนอไว2โดย Richard and Burns (2012)   อย7างไรก็ตาม ป4จจัยหลัก 2 ตัวแรกจึงถือว7าเป6นป4จจัยท่ี
สําคัญมาก คือ ตัวผู2เรียนเอง ต2องรู2สึกว7าสนุกท่ีได2เรียนหรือใช2ภาษาอังกฤษ และไม7รู2สึกว7ายากเกินท่ีจะ
เข2าใจ  ส7วนตัวผู2สอน ก็ต2องอธิบายให2เข2าใจได2ง7ายและทําให2ผู2เรียนสนุกกับการฝfกพูด และมีความเป6น
กันเองซ่ึงจะส7งผลให2ผู2เรียนมีความผ7อนคลายทําให2กล2าแสดงออกโดยไม7กลัวท่ีจะทําผิด  
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4. กลยุทธ6การเรียนรู�และการฝ1กฝนท่ีนักศึกษามีแนวโน�มเลือกใช�เพ่ือพัฒนาทักษะทางด�าน
ภาษาอังกฤษของตนเอง 

เป6นท่ีน7าสังเกตว7า การฝfกออกเสียงภาษาอังกฤษจากการดูภาพยนตร�ต7างประเทศ การ
ฝfกกับโปรแกรมแปลในอินเตอร�เน็ต การฟ4งรายการวิทยุหรือเพลงภาษาอังกฤษ หรือแม2กระท่ังการเล7ม
เกมส� ต7างเป6นกิจกรรมท่ีนักศึกษาเลือกทํามากกว7า การฝfกออกเสียงกับ CD ท่ีมีให2มากับหนังสือเรียน 
หรือกับโปรแกรมฝfกภาษาฯ ท่ีมหาวิทยาลัยจัดไว2ให2 ซ่ึงเม่ือดูในรายละเอียดของกิจกรรมแล2ว นักศึกษา
มีแนวโน2มท่ีจะเลือกฝfกฝนกับกิจกรรมท่ีตนเองได2รู2สึกผ7อนคลายไปด2วยในตัว ฉะนั้น กิจกรรมบันเทิง
ใดๆ ท่ีเก่ียวข2องกับภาษาอังกฤษและนักศึกษาสามารถทําในยามว7างหรือเป6นงานอดิเรกได2 น7าจะเป6น
ตัวเลือกท่ีดีตัวหนึ่งในอันดับต2นๆ ท่ีจะช7วยส7งเสริมการฝfกฝนทักษะภาษาอังกฤษนอกห2องเรียนของ
นักศึกษาโดยท่ีนักศึกษาสามารถมีความสุข สนุกท่ีได2ทํา ซ่ึงจะส7งผลสอดคล2องกับป4จจัยด2านตนเองของ
ผู2เรียน คือ เม่ือทําแล2วรู2สึกง7ายและเข2าใจได2 นักศึกษาก็จะตอบรับกับสิ่งเหล7านั้นในทางบวกและเม่ือทํา
บ7อยครั้งเข2า ก็จะเกิดประโยชน�ต7อตัวนักศึกษาเองในท่ีสุด 

 

ข�อเสนอแนะ 

ในการวิจัยครั้งนี้ ผู2วิจัยมีข2อเสนอแนะท่ีอาจจะเป6นประโยชน�ในด2านใดด2านหนึ่งในอนาคต 
ท้ังนี้ ข2อเสนอแนะแบ7งออกเป6น 2 ส7วนดังนี้ 

1. ข�อเสนอแนะด�านการจัดการเรียนการสอน 
1.1 หากมีการทําความเข2าใจหรือเพ่ิมการสอนสัทศาสตร�เบื้องต2นกับนักศึกษาใน

รายวิชาสนทนาภาษาอังกฤษหรือรายวิชาภาษาอังกฤษอ่ืนๆ จะช7วยทําให2
นักศึกษาเกิดความเข2าใจแหล7งกําเนิดเสียงมากข้ึน อีกท้ังจะทําให2เห็นข2อแตกต7าง
และมีโอกาสได2ฝfกการออกเสียงภาษาอังกฤษท่ีไม7มีในภาษาไทยให2ถูกต2องด2วย  

1.2 หากเป6นไปได2 ควรมีการสอนสัทอักษรสากล (IPA) ควบคู7กับการสอนการออก
เสียงโดยอาจจะแทรกเล็กน2อยในการข้ันตอนของการแนะนํารายวิชาหรือแทรกใน
เนื้อหาท่ีเรียนก็ได2 เพ่ือให2นักศึกษาได2ฝfกใช2เม่ือนําไปฝfกทักษะการออกเสียงเอง
นอกห2องเรียน ซ่ึงถ2านักศึกษาทําได2จะสามารถนําไปใช2พัฒนาการออกเสียง
ภาษาอังกฤษคําใหม7ๆ ท่ีถูกต2องได2ตลอดชีวิต 

1.3 ควรนําการสอนภาษาอังกฤษในบริบทของ lingua franca ตามท่ีเสนอโดย 
Jenkin (2011) มาปรับใช2กับการสอนหรือการทดสอบนักศึกษาในเบื้องต2น ซ่ึงจะ
ทําให2ผู2เรียนไม7ต2องถูกแก2ไขตลอดเวลา และเป6นบริบทท่ีเป6นธรรมชาติสําหรับผู2ท่ี
ไม7ได2พูดภาษาอังกฤษเป6นภาษาแม7 แต7ผู2สอนอาจปรับใช2การบันทึกความผิดพลาด
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ของผู2เรียนโดยรวมในเรื่องไวยากรณ�หรืออ่ืนๆ  แล2วค7อยอธิบายแทรกในบทเรียน 
ในเวลาหรือโอกาสท่ีเหมาะสมหรือจัดทําเป6นใบงานหรือเอกสารประกอบการสอน
เพ่ิมเติม เพ่ือให2ผู2เรียนได2ทราบสิ่งท่ีถูกต2องด2วย 

1.4 เม่ือมีการจัดทําหรือใช2 CD คู7กับหนังสือเรียนสําหรับนักศึกษาแล2ว ควรปรับกล
ยุทธ�การสอนให2นักศึกษาตระหนักถึงความสําคัญของการใช2 CD ควบคู7กับการ
ออกเสียง โดยอาจจะใช2การสอบออกเสียงบ7อยข้ึน โดยเน2นให2คะแนนเฉพาะเสียง
ท่ีถูกต2องเท7านั้นและเปxดโอกาสให2มีการแก2ตัวน2อยท่ีสุดเพ่ือกระตุ2นให2นักศึกษาเกิด
ความกระตือรือร2น ฝfกฟ4งเพ่ิมเติมด2วยตนเองก7อนเข2าชั้นเรียน หรือท้ังนี้อาจใช2กล
ยุทธ�อ่ืนๆ แล2วแต7ผู2สอนเห็นสมควรโดยพิจารณาจากธรรมชาติของผู2เรียนกลุ7ม
นั้นๆ  

1.5 ควรให2นักศึกษาใช2โปรแกรมฝfกภาษาฯ ท่ีทางมหาวิทยาลัยจัดไว2ให2 แต7ควรมีการ
จัดทดสอบการออกเสียงหรือการฟ4งท่ีสอดคล2องกับเนื้อหาท่ีใช2ในโปรแกรมด2วย
เช7นกัน ซ่ึงจะช7วยส7งเสริมให2นักศึกษามีจุดมุ7งหมายในการฝfกฝน โดยอาจจะเป6น
การสอบคําศัพท� สอบบทสนทนา หรือการนําบทสนทนาในโปรแกรมมาแต7เป6น
บทบาทสมมติเพ่ือเป6นกิจกรรมในห2องเรียนก็ได2 ท้ังนี้ กิจกรรมสามารถพิจารณา
สร2างสรรค�ได2ตามความเหมาะสมของผู2สอนและผู2เรียนกลุ7มนั้น ๆ เป6นหลัก 

1.6 ควรเน2นการฝfกออกเสียงภาษาอังกฤษท่ีเป6นป4ญหากับนักศึกษา หรือเสียงท่ีเป6น
ป4ญญากับคนไทย โดยอาจจะใช2บัตรคํา เกมส�ออกเสียงหรือหากอาจารย�มี
ศักยภาพด2านการทํา e-learning อาจทําสื่อออนไลน�ท่ีช7วยฝfกการออกเสียง
เพ่ือให2นักศึกษาได2มีโอกาสฝfกการออกเสียงท่ีเป6นป4ญหาเหล7านั้นมากข้ึนซ่ึงเข2าถึง
ท่ีไหนก็ได2ท่ีมีอินเตอร�เน็ต 

1.7 ควรปลูกฝ4งให2นักศึกษารู2สึกว7ากําลังเรียนภาษาต7างประเทศ แต7เป6นการเรียนเพ่ือ
เพ่ิมโอกาสในการใช2ชีวิตของตน บนพ้ืนฐานของการสํานึกรักบ2านเกิด โดยไม7นํามา
ปะปนกัน  ซ่ึงผู2สอนอาจจะยกตัวอย7างความเป6นมาท่ีต7างกันของภาษาแม7ใน
ประเทศตน ซ่ึงในท่ีนี้คือภาษาไทย กับท่ีมาของภาษาอังกฤษ  หรืออาจจะหยิบยก
เรื่องวัฒนธรรมท่ีแตกต7างกันมาสอดแทรก เพ่ือความสนุกสนานในการต7อบท
สนทนาด2วย อย7างท่ีเสนอโดย Gao (2006)  ท้ังนี้ อาจจะใช2ภาพใหญ7ไม7เจาะจงก็
ได2 เช7น ยกตัวอย7างความต7างของประเทศประเทศตะวันตกกับประเทศตะวันออก
เลยก็ได2ในบางครั้ง บางหัวข2อ เพ่ือหลีกเลี่ยงความจําเจ  อีกท้ัง ควรเพ่ิม
เกร็ดความรู2เรื่องความต7างของภาษาอังกฤษ 2 ระบบหลักของโลก อันได2แก7 
ภาษาอังกฤษแบบอังกฤษและภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน ด2วย 
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2. ข�อเสนอแนะสําหรับการวิจัยในอนาคต 
2.1 ควรมีการวิจัยเปรียบเทียบการฝfกออกเสียงภาษาอังกฤษโดยครูเป6นผู2สอนกับการ

ฝfกออกเสียงกับโปรแกรมฝfกภาษา 
2.2 ควรมีการวิจัยประสิทธิภาพในการใช2โปรแกรมฝfกภาษาในการฝfกออกเสียง

ภาษาอังกฤษของนักศึกษา 
2.3 ควรมีการวิจัยเปรียบเทียบทักษะการออกเสียงภาษาอังกฤษของนักศึกษาระหว7าง

ความสามารถก7อนกับหลังเรียน 
2.4 ควรมีการวิจัยโดยใช2เสียงหรือคําศัพท�ท่ีเป6นป4ญหาในระดับข2อความหรือเนื้อเรื่อง 
2.5 ควรมีการวิจัยประสิทธิภาพของการใช2สื่อบันเทิง เช7น เกมส� ภาพยนตร� เพลง ใน

การฝfกออกเสียงภาษาอังกฤษของนักศึกษา 
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ภาคผนวก ก 

สัทอักษรที่ใช�ในการวิจัย 

 

1. สัญลักษณ�สัทศาสตร�แบบ IPA 

2. ความแตกต&างของสัทอักษรแบบอังกฤษและอเมริกัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



84 

 

 

 

สัญลักษณ�สัทศาสตร�แบบ IPA 

 

อ�างอิงจาก www.wikipedia.com 
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ความแตกต&างของสัทอักษรแบบอังกฤษและอเมริกัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pronunciations in the American English and Essential American English dictionary do not use the 

'long vowel' marker /ː/ and, in place of the syllable division marker /./, they use a raised dot /·/. 

Vowels 

Long Vowels 

iː sheep 

aː farm 

uː coo 

ɔː horse 

ɜː bird 
 

Short Vowels 

ɪ ship e head 

æ hat ə above 

ʊ foot ɚ mother (US) 

ɒ sock (UK) ɝ worm (US) 

ʌ cup   
 

 

Consonants 

Voiced 

b book 

d day 

ɡ give 

v very 

ð the 

z zoo 

ʒ vision 

dʒ jump 

l look 

r run 

j yes 

w we 

m moon 

n name 

ŋ sing 
 

Voiceless 

p pen 

t town 

k cat 

f fish 

θ think 

s say 

ʃ she 

tʃ cheese
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ความแตกต&างของสัทอักษรแบบอังกฤษและอเมริกัน (ต&อ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อ�างอิงจาก Cambridge Dictionary Online (dictionary.cambridge.org/help/phonetics.html) 

 

Diphthongs 

eɪ day 
aɪ eye 
ɔɪ boy 
aʊ mouth 
əʊ nose (UK) 
oʊ nose (US) 
ɪə ear (UK) 
eə hair (UK) 
ʊə pure (UK) 

Other Symbols 

h 
/ˈhænd/  
hand 

ɒ̃ 
/ˈkwæs.ɒ̃/  
croissant (UK) 

i 
/ˈhæp.i/  
happy 

t  ̬
/ˈbʌt ̬.ɚ/  
butter (US) 

u 
/ˌɪn.fluˈen.zə/  
influenza 

l ̩ 
/ˈlɪt.l ̩/  
little 

əl, əm, ən can be pronounced either: əl or l ̩ etc.: 

 
/ˈleɪb.əl/ = /ˈleɪb.əl/ or /ˈleɪb.l/̩ 

r  
  
  
  

linking r is pronounced only before a vowel in British 
English:  
fɔːr + ˈæp.l ̩z = fɔːˈræp.l ̩z  
four + apples = four apples 

ˈ main stress /ˌek.spekˈteɪ.ʃən/ expectation 
ˌ secondary stress /ˌriːˈtell/ retell 
. syllable division /ˈsɪs.təm/ system 
 

 



 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

แบบทดสอบการออกเสียงคําศัพท�ภาษาอังกฤษ 

(Pronunciation Test) 
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รายการคําศัพท�ท่ีใช-ทดสอบการออกเสียงและการถ1ายเสียง 

รหัสคํา รายการคําศัพท� การออกเสียงแบบอังกฤษ (UK) การออกเสียงแบบอเมริกัน (US) 

W1 accountant /əˈkaʊn.tənt/ /əˈkɑʊn·tənt/ 

W2 acquire /əˈkwaɪər/ /əˈkwɑɪər/ 

W3 across /əˈkrɒs/ /əˈkrɔs, əˈkrɑs/ 

W4 aim /eɪm/ /eɪm/ 

W5 airport /ˈeə.pɔːt/ /ˈeərˌpɔrt, -ˌpoʊrt/ 

W6 apple /ˈæp.l̩/ /ˈæp·əl/ 

W7 appointment /əˈpɔɪnt.mənt/ /əˈpɔɪnt·mənt/ 

W8 appreciate /əˈpriː.�i.eɪt/ /əˈpri·ʃiˌeɪt/ 

W9 architect /ˈɑː.kɪ.tekt/ /ˈɑr·kɪˌtekt/ 

W10 around /əˈraʊnd/ /əˈrɑʊnd/ 

W11 arrive /əˈraɪv/ /əˈrɑɪv/ 

W12 bored /bɔːd/ /bɔrd, boʊrd/ 

W13 bow /baʊ/ /bɑʊ/ 

W14 budget /ˈbʌdʒ.ɪt/ /ˈbʌdʒ·ɪt/ 

W15 business /ˈbɪz.nɪs/ /ˈbɪz·nəs, -nəz/ 

W16 busy /ˈbɪz.i/ /ˈbɪz·i/ 

W17 campaign /kæmˈpeɪn/ /kæmˈpeɪn/ 

W18 card /kɑːd/ /kɑrd/ 

W19 certainly   /ˈsɜː.tən.li/ /ˈsɜr·tən·li/ 

W20 chance /tʃɑːns/ /tʃæns/ 

W21 change /tʃeɪndʒ/ /tʃeɪndʒ/ 

W22 client /ˈklaɪ.ənt/ /ˈklɑɪ·ənt/ 

W23 commercial  /kəˈmɜː.ʃəl/ /kəˈmɜr·ʃəl/ 

W24 consultant /kənˈsʌl.tənt/ /kənˈsʌl·tənt/ 

W25 customer  /ˈkʌs.tə.mər/ /ˈkʌs·tə·mər/ 

W26 dangerous /ˈdeɪn.dʒər.əs/ /ˈdeɪn·dʒər·əs, ˈdeɪndʒ·rəs/ 

W27 deliver  /dɪˈlɪv.ər/  /dɪˈlɪv·ər/ 

W28 demonstrate /ˈdem.ən.streɪt/ /ˈdem·ənˌstreɪt/ 

W29 design /dɪˈzaɪn/ /dɪˈzɑɪn/ 

W30 designer /dɪˈzaɪ.nər/  /dɪˈzɑɪ·nər/ 

W31 develop /dɪˈvel.əp/ /dɪˈvel·əp/ 

W32 different /ˈdɪf.ər.ənt/ /ˈdɪf·rənt, -ər·ənt/ 

W33 difficult /ˈdɪf.ɪ.kəlt/ /ˈdɪf·ɪ·kəlt, -ˌkʌlt/ 

W34 discuss /dɪˈskʌs/ /dɪˈskʌs/ 

W35 editor /ˈed.ɪ.tər/ /ˈed·ət̬·ər/ 

W36 eight /eɪt/ /eɪt/ 

W37 elephant  /ˈel.ɪ.fənt/ /ˈel·ə·fənt/ 

W38 elevator /ˈel.ɪ.veɪ.tər/ /ˈel·əˌveɪ·t̬ər/ 

W39 eleven /ɪˈlev.ən/ /ɪˈlev·ən/ 
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รายการคําศัพท�ท่ีใช-ทดสอบการออกเสียงและการถ1ายเสียง (ต1อ) 

รหัสคํา รายการคําศัพท� การออกเสียงแบบอังกฤษ (UK) การออกเสียงแบบอเมริกัน (US) 

W40 entire /ɪnˈtaɪər/  /ɪnˈtɑɪər/ 

W41 exchange /ɪksˈtʃeɪndʒ/ /ɪksˈtʃeɪndʒ/ 

W42 fifteen /ˌfɪfˈtiːn/ /fɪfˈtin/ 

W43 fifth /fɪfθ/ /fɪfθ/ 

W44 fight /faɪt/  /fɑɪt/ 

W45 figure /ˈfɪɡ.ər/  /ˈfɪɡ·jər/ 

W46 fine /faɪn/ /fɑɪn/ 

W47 first /ˈfɜːst/ /fɜrst/ 

W48 flavor /ˈfleɪ.vər/ /ˈfleɪ·vər/ 

W49 flight /flaɪt/ /flɑɪt/ 

W50 fourth /fɔːθ/ /fɔrθ, foʊrθ/ 

W51 graduate /ˈɡrædʒ.u.ət/ /ˈɡrædʒ·u·ɪt/ 

W52 headquarters /ˌhedˈkwɔː.təz/  /ˈhedˌkwɔr·t̬ərz/ 

W53 help /help/ /help/ 

W54 helpdesk /ˈhelpdesk/ /ˈhelpdesk/  

W55 international  /ˌɪn.təˈnæʃ.ən.əl/  /ˌɪntəˈnæʃənəl/  

W56 interrupt /ˌɪn.təˈrʌpt/ /ˌɪn.təˈrʌpt/ 

W57 introduce /ˌɪn.trəˈdjuːs/ /ˌɪn.trəˈdjuːs/   

W58 introduction /ˌɪn.trəˈdʌk.ʃən/ /ˌɪn.trəˈdʌk.ʃən/  

W59 journalist /ˈdʒɜː.nə.lɪst/ /ˈdʒɝː.nə.lɪst/ 

W60 lecturer /ˈlek.tʃər.ər/ /ˈlek·tʃər·ər/ 

W61 manager /ˈmæn.ɪ.dʒər/ /ˈmæn.ɪ.dʒɚ/ 

W62 marketing /ˈmɑː.kɪ.tɪŋ/ /ˈmɑːr.kɪ.t̬ɪŋ/ 

W63 married /ˈmær.id/  /ˈmer.id/ 

W64 natural /ˈnætʃ.ər.əl/ /ˈnætʃ·ər·əl/  /ˈnætʃ·ər·əl/ 

W65 nine /naɪn/ /nɑɪn/ 

W66 occasionally /əˈkeɪ.ʒən.əl.i/ /əˈkeɪ·ʒə·nəl·i/ 

W67 overseas /ˌəʊ.vəˈsiːz/ /ˈoʊ·vərˈsiz/ 

W68 photographer /fəˈtɒɡ.rə.fər/ /fəˈtɑɡ·rə·fər/ 

W69 popular /ˈpɒp.jʊ.lər/ /ˈpɑp·jə·lər/ 

W70 problem /ˈprɒb.ləm/ /ˈprɑː.bləm/ 

W71 produce /prəˈdjuːs/ /prəˈdus/ 

W72 product  /ˈprɒd.ʌkt/ /ˈprɑː.dʌkt/ 

W73 project /ˈprɒdʒ.ekt/ /ˈprɑː.dʒekt, -ɪkt/ 

W74 provide /prəˈvaɪd/ /prəˈvɑɪd/ 

W75 really /ˈrɪə.li/ /ˈri·ə·li, ˈri·li/ 

W76 register /ˈredʒ.ɪ.stər/ /ˈredʒ·ɪ·stər/ 

W77 regular /ˈreɡ.jʊ.lər/ /ˈreɡ·jə·lər/ 

W78 representative /ˌrep.rɪˈzen.tə.tɪv/ /ˌrep·rɪˈzen·tə·t̬ɪv/  
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รายการคําศัพท�ท่ีใช-ทดสอบการออกเสียงและการถ1ายเสียง (ต1อ) 

รหัสคํา รายการคําศัพท� การออกเสียงแบบอังกฤษ (UK) การออกเสียงแบบอเมริกัน (US) 

W79 retire /rɪˈtaɪər/ /rɪˈtɑɪər/ 

W80 rival /ˈraɪ.vəl/ /ˈrɑɪ·vəl/ 

W81 schedule /ˈʃed.juːl/ /ˈskedʒ·ul, -əl/  /ˈʃedʒ-/ 

W82 stranger /ˈstreɪn.dʒər/  /ˈstreɪn·dʒər/ 

W83 suggest /səˈdʒest/ /səɡˈdʒest, sə-/ 

W84 technology /tekˈnɒl.ə.dʒi/ /tekˈnɑl·ə·dʒi/ 

W85 terrible /ˈter.ə.bl̩/ /ˈter·ə·bəl/ 

W86 territory /ˈter.ɪ.tər.i/  /ˈter·əˌtɔr·i, -ˌtoʊr·i/ 

W87 their /ðeər/ /ðeər/ 

W88 then /ðen/ /ðen/ 

W89 there /ðeər/ /ðeər/ 

W90 third /θɜːd/  /θɜrd/ 

W91 thirteen /θɜːˈtiːn/ /ˌθɜrtˈtin/ 

W92 thirty /ˈθɜː.ti/ /ˈθɜr·t̬i/ 

W93 three /θriː/ /θri/ 

W94 time /taɪm/ /tɑɪm/ 

W95 trial /traɪəl/ /ˈtrɑɪˌəl, trɑɪl/ 

W96 twelve /twelv/ /twelv/ 

W97 twenty /ˈtwen.ti/ /ˈtwen·ti/ 

W98 twice /twaɪs/ /twɑɪs/ 

W99 wait /weɪt/ /weɪt/ 

W100 worldwide /ˌwɜːldˈwaɪd/ /ˈwɜrldˈwɑɪd/ 
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แบบสอบถามเร่ืองทัศนคติและพฤติกรรมการเรียนรู ภาษาอังกฤษของนักศึกษา 
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