
 

 

บทที่ 2 
แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
 ในการวิจัยครั้งนี้ คณะผู้วิจัยได้ทบทวน และศึกษาค้นคว้าแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและวิจัยที่
เกี่ยวข้องต่างๆ ดังหัวข้อต่อไปนี้คือ  

2.1 การออกเสียงภาษาอังกฤษ  
2.1.1 ความหมายของการออกเสียงภาษาอังกฤษ   
2.1.2 ความส าคัญของการออกเสียงภาษาอังกฤษ   
2.1.3 องค์ประกอบส าคัญของการออกเสียงภาษาอังกฤษ 
2.1.4 ปัญหาในการออกเสียงภาษาอังกฤษส าหรับคนไทย 
2.1.5 ประโยชน์ของการออกเสียงภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง  
2.1.6  การวัดผลประเมินผลการออกเสียงภาษาอังกฤษ 

2.2 แนวคิดท่ีเกี่ยวข้องกับการสอนการออกเสียงภาษาอังกฤษ 
2.3 แบบฝึกสัทอักษรภาษาอังกฤษกับการออกเสียงภาษาอังกฤษ   

2.3.1 ความหมายของแบบฝึกสัทอักษรภาษาอังกฤษ 
2.3.2 ความส าคัญของแบบฝึกสัทอักษรภาษาอังกฤษ 
2.3.3 ลักษณะที่ดีของแบบฝึกเสริมทักษะ  
2.3.4 หลักในการสร้างแบบฝึกทักษะ 
2.3.5 สัทอักษรกับการออกเสียงภาษาอังกฤษ 

2.4 ความพึงพอใจและการวัดความพึงพอใจ  
2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง   

2.5.1 งานวิจัยในประเทศ 
2.5.2 งานวิจัยในต่างประเทศ 

2.6 กรอบแนวความคิด  
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2.1 การออกเสียงภาษาอังกฤษ   
2.1.1 ความหมายของการออกเสียงภาษาอังกฤษ   
การออกเสี ย งหรือ  pronunciation ซึ่ ง เป็ นค าน ามตามพจนานุ กรม  New Oxford 

Advanced Leaner’s Dictionary ของ ฮอร์นบี้ (Hornby, 2000:1015) ได้นิยามการออกเสียงดังนี้ 
ความหมายที่ 1 หมายถึง วิธีที่ภาษาใดภาษาหนึ่ง หรือ ค าใดค าหนึ่ง หรือ เสียงใดเสียงหนึ่งถูกเปล่ง
ออกมา ความหมายที่ 2 หมายถึง วิธีที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเปล่งเสียงค าของภาษาใดภาษาหนึ่งออกมา 
นั่นก็หมายความว่า การออกเสียงภาษาอังกฤษคือวิธีที่บุคคลเปล่งเสียงภาษาอังกฤษ ค าภาษาอังกฤษ 
หรือเสียงที่เป็นภาษาอังกฤษออกมา การออกเสียงภาษาอังกฤษที่ถูกต้องตามหลักสัทศาสตร์นั้นแบ่ง
ออกเป็น 2 เสียงหลักคือ เสียงสระและเสียงพยัญชนะ ซึ่งเสียงสระในภาษาอังกฤษมีทั้งหมด 21 เสียง
แบ่งออกเป็นเสียงเดี่ยว (Monophthongs) 12 เสียง และเสียงประสม (Diphthongs) 9 เสียง และ
เสียงพยัญชนะในภาษาอังกฤษมีทั้งหมด 24 เสียง    

ภูมิ หุราพันธุ์ (2530 อ้างถึงใน สาริณี สุวรรณพันธุ์, 2553, น. 30-31) ได้ให้ความหมายของ
การออกเสียง (Pronunciation) ที่ใช้กันอย่างกว้างๆ ส าหรับภาษาอังกฤษว่า คือการผสมเสียงเป็นค า 
และผสมค าเป็นประโยค และมีหลักใหญ่ๆที่ต้องปฏิบัติอยู่ 4 ประการ คือ 1) การท าเสียงต่างๆแต่ละ
เสียงในภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง 2) การผสมเสียงนั้นๆเข้าเป็นค า 3) การลงเสียงหนักให้ตรงพยางค์ใน
ค าท่ีมีมากกว่าหนึ่งพยางค์ และ 4) การใช้จังหวะหนักเบาและเสียงสูงต่ าในวลี และประโยคได้อย่างเห
มะเจาะ นอกจากนี้ การออกเสียงภาษาอังกฤษมีเรื่องที่ต้องเรียนรู้อีกหลายอย่าง เช่น การกลายเสียง
ของค า (Change in Pronunciation) การออกเสียงตามที่สะกด (Spelling Pronunciation) การ
ออกเสียงที่เป็นมาตรฐาน (Standard Pronunciation) และหลักสัทศาสตร์ (Phonetic Principles) 
ส่วน ฟราเซอร์ (Fraser, 2001 อ้างถึงใน โวเดสกี้ Wodecki, 2014: 4) ได้เสนอความหมายของการ
ออกเสียงว่า การออกเสียงเป็นคุณลักษณะที่ช่วยท าให้การพูดคล่องและลื่นไหลได้อย่างง่าย ซึ่ง
คุณลักษณะทั้งหมดในการออกเสียงนั้นประกอบด้วย การเปล่งเสียงพูด การลงจังหวะ การลงท านอง
เสียงสูง-ต่ าและการเน้นเสียงถ้อยค า รวมทั้งลีลาท่าทาง และการสื่อด้วยสายตา นอกจากนี้ การออก
เสียงเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญอย่างยิ่งในการพูดสื่อสาร รวมถึงองค์ประกอบอ่ืนๆด้วย เช่น ไวยากรณ์ 
การเลือกใช้ค าศัพท์ และการพิจารณาทางวัฒนธรรม และ เยทซ์ (Yates, 2002: 1) ได้ให้ความหมาย
ของการออกเสียงว่าเป็นเสียงที่เปล่งออกมาเพ่ือใช้สื่อความหมาย โดยให้ความสนใจต่อเสียงในภาษา
ใดภาษาหนึ่ง รวมทั้งคุณลักษณะต่างๆของการพูดมากกว่าระดับของเสียงใดเสียงหนึ่ง เช่น การลง
ท านองเสียงสูง-ต่ า การเน้นเสียงถ้อยค า การเน้นเสียงหนัก-เบา การจัดช่วงจังหวะท านอง วิธีการเปล่ง
น้ าเสียง รวมถึงลีลาท่าทางและการแสดงออกต่างๆที่สัมพันธ์ต่อวิธีการพูดภาษา 
      จากความหมายข้างต้น สรุปได้ว่า การออกเสียงภาษาอังกฤษ คือวิธีที่บุคคลเปล่งเสียง
ออกมาตามลักษณะการผสมเสียงของภาษาใดภาษาหนึ่ง เข้าเป็นค าและจากค าเป็นประโยค โดยมีการ
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เน้นเสียงหนักเบา การลงท านองเสียงสูง-ต่ า การเน้นเสียงถ้อยค า การจัดช่วงท านองจังหวะ ลีลา
ท่าทาง การสื่อด้วยสายตา และการแสดงออกต่างๆ ซึ่งวิธีการออกเสียงเหล่านี้ ได้รับการยอมรับและ
สามารถเข้าใจได้ง่าย   
 

2.1.2 ความส าคัญของการออกเสียงภาษาอังกฤษ   
เป็นที่ทราบกันดีว่า การออกเสียงมีความส าคัญและเป็นทักษะที่จ าเป็นในการเรียนรู้เพราะ

หากผู้เรียนไม่สามารถอ่านออกเสียงได้ก็จะท าให้การเรียนแต่ละครั้งพบปัญหาและอุปสรรคมากมาย 
นักวิชาการไทยพบว่ามีเสียงพยัญชนะภาษาอังกฤษอยู่หลายเสียงที่ไม่มีในภาษาไทยและมีเสียงจ านวน
หนึ่งที่คล้ายกับเสียงภาษาไทย คนไทยจึงใช้เสียงของภาษาไทยแทนเสียงภาษาอังกฤษซึ่งไม่ถูกต้อง 
การใช้เสียงภาษาไทยแทนมักท าให้เกิดความไม่เข้าใจหรือบางครั้งความหมายของค าก็เปลี่ยนไปเลย 
ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องออกเสียงภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง (พลเรือเอกชุมศักดิ์ มัธยมจันทร์ , 2547)  พิณ
ทิพย์  ทวยเจริญ (2544) ได้กล่าวถึงการเรียนการสอนภาษาอังกฤษว่า ผู้เรียนจะรู้เพียงค าศัพท์และ
โครงสร้างประโยคเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอ ต้องสามารถเปล่งเสียงที่เจ้าของภาษาฟังแล้วสามารถ
เข้าใจได้ นอกจากนี้ การพูดภาษาอังกฤษด้วยส าเนียงภาษาไทยท าให้การสื่อสารไม่มีประสิทธิภาพ
เท่าที่ควรเพราะว่าไม่สามารถออกเสียงที่ถูกต้องที่ท าให้เจ้าของภาษาเข้าใจได้ นอกจากนี้  เนื่องจาก
คนไทยเรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ จึงพูดได้ไม่คล่องแคล่วเท่าที่ควร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษในสถานศึกษาส่วนใหญ่ยังคงใช้ภาษาไทยเป็นสื่อในการเรียนการสอน 
การพูดภาษาอังกฤษจะคล่องแคล่วหรือไม่ขึ้นอยู่กับความรู้  การฝึกฝนและการมีโอกาสได้ใช้
ภาษาอังกฤษโดยตรงกับเจ้าของภาษาและการฝึกฝนการออกเสียง  

ส่วน กนกวรรณ อินทรสูต (อ้างถึงใน เจษฎา วารี, 2557: 14-15) ได้กล่าวถึงความส าคัญของ
การออกเสียงภาษาอังกฤษว่าเป็นสิ่งที่จะช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษให้
มากข้ึนจากการเรียนรู้ค าศัพท์ใหม่ๆ นอกจากนี้ การฝึกออกเสียงบ่อยๆช่วยให้ผู้อ่านสามารถออกเสียง
ภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วชัดเจน มีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นและยังเป็นการสร้างนิสัยรักการอ่าน
ของผู้อ่านได้อีกด้วย อีกทั้งส่งผลให้ผู้อ่านเกิดความเข้าใจในเรื่องของไวยากรณ์และโครงสร้างของ
ประโยคได้อย่างถูกต้อง ซึ่งเป็นประโยชน์ในการศึกษาเล่าเรียนในระดับสูงขึ้นต่อไป นอกจากนี้ 
นันทนา  รณเกียรติ (2548, 7) ยังได้กล่าวถึงการเรียนการออกเสียงภาษาอังกฤษว่าผู้เรียนจ าเป็นต้อง
ได้รับการฝึกฝนทั้งในเรื่องของการเน้นเสียง (stress) และท านองเสียง (intonation) ขณะที่ บุษบา  
กนกศิลปะธรรม (2535 : 2) กล่าวว่าในการพูดต้องใช้ทักษะการฟังและการพูดควบคู่กันไป หากผู้พูด
ออกเสียงไม่ชัดเจนท าให้ผู้ฟังไม่เข้าใจหรือเข้าใจไม่ถูกต้อง  ก็จะไม่สามารถสื่อสารได้หรืออาจสื่อสาร
ได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ เคลลี่ (Kelly, 2003 : 16) ได้กล่าวว่าการออกเสียงมีความส าคัญต่อการ
วิเคราะห์ภาษาและการวางแผนบทเรียน การวิเคราะห์ภาษาครั้งใดที่ไม่ให้ความส าคัญหรือกันเรื่อง
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การออกเสียงออกไป ย่อมท าให้การวิเคราะห์นั้นๆ ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ในท านองเดียวกัน บทเรียนที่
เน้นไวยากรณ์หรือค าศัพท์ใดๆ เป็นพิเศษก็ควรจะสอนเรื่องการออกเสียงไปด้วยเพ่ือให้ผู้เรียนเห็น
ภาพรวม ซึ่งจะท าให้มีโอกาสสื่อสารได้อย่างสมบูรณ์มากขึ้น สอดคล้องกับ ฮิววิงซ์ (Hewings, 2004) 
ซึ่งได้ให้ความเห็นว่าการออกเสียงเป็นสิ่งส าคัญต่อการพูดและการฟังในการสื่อสาร ผู้พูดจ าเป็นต้อง
ออกเสียงให้ชัดเจนและถูกต้องและผู้ฟังก็ต้องสามารถวิเคราะห์ค าพูดที่ได้ยินตามหน่วยเสียงในระบบ
เสียงเพ่ือตีความได้อย่างถูกต้อง ดังนั้นการออกเสียงพยัญชนะและสระในภาษาอังกฤษจึงเป็น
องค์ประกอบส าคัญในการเรียนภาษานอกจากนี้ เจษฎา วารี (2557: 15) ยังได้กล่าวถึงความส าคัญ
ของการออกเสียงว่า การออกเสียงเป็นการสื่อความหมายที่มีคุณค่าอย่างยิ่งในการด าเนินชีวิตของคน 
ไม่ว่าจะเป็นการประชุมอภิปราย การแสดงความคิดเห็น ล้วนแต่มีการออกเสียงเป็นปัจจัยส าคัญทั้งสิ้น 
 สรุปได้ว่า การออกเสียงภาษาอังกฤษ เป็นสิ่งส าคัญและจ าเป็นที่จะช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
และพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ ในด้านการอ่านออกเสียงค าศัพท์ใหม่ๆ และช่วยให้ผู้อ่านเกิดความ
มั่นใจมากยิ่งขึ้น  นอกจากนี้ การออกเสียงที่ดีและถูกต้องส าคัญต่อการพูดและการฟังในการสื่อสาร
และยังช่วยสื่อความหมายเกิดประสิทธิภาพและเป็นผลดีต่อการด าเนินชีวิตในทุกสาขาอาชีพ ซึ่งล้วน
แล้วแต่มีการออกเสียงเป็นปัจจัยหลักที่ส าคัญทั้งสิ้น 

 
2.1.3 องค์ประกอบส าคัญของการออกเสียงภาษาอังกฤษ 
คู เปอร์ (Cooper, 2008 : 14-16 อ้ างถึ งใน เจษฎา วารี , 2557 : 15 -16) ได้ กล่ าวถึ ง

องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อการออกเสียงว่า สามารถในการใช้ภาษาพูด ทัศนคติ จุดมุ่งหมาย และ
สภาพทางกายและอารมณ์ล้วนแล้วแต่มีอิทธิพลต่อการออกเสียง กล่าวคือ ความสามารถในการใช้
ภาษาพูด (oral language) มีความส าคัญต่อความสามารถในการออกเสียง ผู้ที่พูดภาษาอังกฤษได้
บ้างจะเข้าใจความคิดต่างๆในการออกเสียงภาษาอังกฤษ การมีทัศนคติ (attitude) ที่ดีต่อการออก
เสียงจะท าให้สามารถเข้าใจเรื่องราวในการออกเสียงได้ดี การเข้าใจจุดมุ่งหมายในการออกเสียง 
(purpose) จะเป็นเครื่องก าหนดทิศทางในการออกเสียง ผู้ที่มีสภาพร่างกายที่พร้อม รวมถึงอารมณ์
ตอบสนองที่ดีต่อการออกเสียง (physical and emotional conditions)  ก็จะท าให้ออกเสียงได้ดี 

 
2.1.4 ปัญหาในการออกเสียงภาษาอังกฤษส าหรับคนไทย 
ปัญหาและอุปสรรค์ในการศึกษาภาษาอังกฤษในประเทศไทยมีหลายประการ  การออกเสียง

ที่ถูกต้องตามเจ้าของภาษานับเป็นปัญหาส าคัญ  เสียงภาษาอังกฤษบางเสียงก็ยังคงเป็นปัญหาในการ
ออกเสียงส าหรับคนไทย  ดังที่  ถิรวัฒน์  ตันทนิส (2555) พบว่า นักศึกษาชาวไทยมีปัญหาในการออก
เสียงเรียงล าดบัจากมากทีสุ่ดไปน้อย ดังนี้ ต าแหน่งพยัญชนะตน้ คือ /θ/,/ð/, /v/, /r/, /z/, /ʃ /, /ʒ/, /ʧ/ 
ต าแหน่งพยัญชนะท้าย คือ /ʒ/, /ʤ/, /ʃ /, /θ/, /ð/, /z/, /ʧ/, /ɡ/, /l/ และเสียงสระ คือ /ə/,/ɒ/, /ɑ/, /ɒɪ/, /ʊə/  
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ซึ่งสาเหตุเกิดจากไม่มีเสียงเหล่านี้ในระบบเสียงภาษาไทย นักศึกษาจึงใช้เสียงภาษาไทยแทนถอืเป็นอิทธิพล
จากการแทรกแซงของภาษาแม ่และเป็นกระบวนการท าให้การออกเสียงง่ายขึ้น เร่ืองอิทธิพลการแทรกแซง

จากภาษาแมน่ี้ยังมีการกลา่วถึงโดย ปรียา  โนแก้ว  และประนุท  สุขศรี (2548)  ที่ว่าแม้ผู้เรียนจะมี
ความเข้าใจอย่างลึกซ้ึงเกี่ยวกับการออกเสียงตามทฤษฎี  แต่ในทางปฏิบัติผู้เรียนก็อาจจะยังไม่
สามารถจ าแนกหรือออกเสียงได้อย่างถูกต้องความผิดเพ้ียนหรือผิดพลาดที่เกิดขึ้นในการออกเสียงนั้น  
มีตั้งแต่ในระดับที่ไม่ก่อให้เกิดปัญหาในการสื่อความ  ไปจนถึงระดับที่ก่อให้เกิดความสับสนในการ
สื่อสารได้  ในการออกเสียงผู้เรียนชาวไทยมักจะเลือกใช้เสียงที่ตนคุ้นเคยและใกล้เคียงกับเสียงที่มีอยู่
ในภาษาแม่ของตนมาใช้แทนเสียงในภาษาอังกฤษ  ตัวอย่างเช่น  การใช้  “ร”  ในภาษาไทยแทนเสียง  
“r”  ในภาษาอังกฤษในค าว่า rain, rice, right แต่ว่าผู้เรียนเลือกใช้เสียง “l” แทน  ก็จะท าให้
ความหมายของค าเหล่านี้เปลี่ยนไปเช่น rain กลายเป็น lain, rice กลายเป็น lice  และ right  
กลายเป็น light (พิณทิพย์  ทวยเจริญ, 2547 : 8)  

เออร์ (Ur, 1999: 52-58) ยังกล่าวอีกว่า ผู้เรียนออกเสียงผิด  เกิดจากการที่ไม่มีเสียงนั้นๆ ใน
ภาษาแม่ ผู้เรียนจึงใช้เสียงที่ใกล้เคียงในภาษาแม่แทน เช่น น าเสียง /d/ หรือ /z/ แทนเสียง /ð/ ใน
ค าว่า that และแม้บางครั้งจะมีเสียงนั้นๆ ในภาษาแม่  แต่ไม่สามารถแยกความต่างของหน่วยเสียงได้  
ซึ่งเมื่อออกเสียงผิด ความหมายจะแตกต่างกันไปอีกด้วย เช่น /I/ และ /i/ ในค าว่า ship และ sheep 
การใช้จึงต้องดูจากบริบท (context) ได้แก่ค าหรือวลีที่มากับค านั้นๆ และถ้าไม่เคยได้ยินเสียงนั้นเลย 
ก็จะไม่สามารถออกเสียงได้ถึงแม้จะพยายามเท่าใดก็ตาม 

 เตือนจิตต์  จิตต์อารี  (2548)  ได้เสนออีกว่า  การออกเสียงภาษาอังกฤษที่ไม่ถูกต้องสามารถ
ก่อให้เกิดการเข้าใจผิด  เกิดอคติ  หรือเกิดผลเสียร้ายแรงได้ ส่วนพิณทิพย์  ทวยเจริญ (2544) กล่าว
ว่า ในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  การรู้แต่ค าศัพท์และโครงสร้างประโยคเพียงอย่างเดียวไม่
เพียงพอ  หากผู้เรียนไม่สามารถเปล่งเสียงที่เจ้าของภาษาฟังแล้วสามารถเข้าใจ ก็ยังถือว่าไม่สามารถ
ใช้ภาษาในการสื่อสารได้  นอกจากนี้ การพูดภาษาอังกฤษด้วยส าเนียงภาษาไทยท าให้การสื่อสารไม่มี
ประสิทธิภาพเท่าที่ควรเพราะว่าไม่สามารถออกเสียงที่ถูกต้องที่ท าให้เจ้าของภาษาเข้าใจได้ และยังได้
เสนอความเห็นว่า เนื่องจากคนไทยเรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ  ความคล่องแคล่วในการ
พูดจึงมีน้อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในสถานศึกษาส่วนใหญ่ตั้งแต่ระดับ
มัธยมศึกษาถึงระดับอุดมศึกษายังคงใช้ภาษาไทยเป็นสื่อในการเรียนการสอนการพูดภาษาอังกฤษ
เป็นไปอย่างอัตโนมัติหรือไม่ขึ้นอยู่กับความรู้  การฝึกฝนและการมีโอกาสได้ใช้ภาษาอังกฤษโดยตรง 
(Exposure) กับเจ้าของภาษา  นอกจากนี้การน าไปใช้ด้วยการพูดนั้น จะเกิดประสิทธิผลเพียงใด
ขึ้นอยู่กับการฝึกฝนการออกเสียงซึ่งมีองค์ประกอบหลายอย่าง    
 การออกเสียงภาษาอังกฤษเป็นปัญหาที่ส าคัญอย่างหนึ่งของนักเรียนไทย  ทั้งนี้เนื่องจาก
ความแตกต่างของระบบเสียงระหว่างภาษาไทย  ภาษาแม่กับระบบเสียงภาษาอังกฤษ  ซึ่งในการเรียน
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การสอนภาษาต่างประเทศนั้น  การรู้แต่ค าศัพท์และโครงสร้างเพียงอย่างเดียวยังไม่เพียงพอ   
นักเรียนบางคนไม่สามารถเรียนรู้การออกเสียงได้เนื่องจากขาดความเข้าใจในเรื่องการเชื่อมโยง
ตัวอักษรและเสียงที่ไม่คุ้นเคยหรืออ่านออกเสียงผิดและยังไม่เข้าใจความหมายของค าศัพท์ที่ออกเสียง
นั้นอีกด้วย  ดังนั้นนอกจากการสอนให้ผู้เรียนสามารถออกเสียงได้ถูกต้องแล้ว  การเข้าใจความหมาย
ของค าศัพท์ที่ออกเสียงก็เป็นสิ่งส าคัญและจ าเป็นด้วยเช่นกัน (บ ารุง  โตรัตน์, 2547 : 53) 
 ผู้เรียนในระดับมหาวิทยาลัยยังมีปัญหาในทักษะการพูดภาษาอังกฤษซึ่งนักศึกษาส่วนใหญ่มี
ความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษอยู่ในระดับปานกลาง  ซึ่งพ้ืนฐานที่ส าคัญของความส าเร็จของ
การฟังและการพูดนั้นเกี่ยวข้องกับ “การออกเสียง” โดยตรง  การที่ผู้เรียนไม่สามารถพัฒนาทักษะ
การฟังและการพูดได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้นโดยพ้ืนฐานแล้วเกิดจากอิทธิพลการแทรกแซงของภาษา
แม่ (L1 interference) ซึ่งเกิดขึ้นในกรณีที่เสียงบางเสียงในภาษาที่สอง (L2) เป็นเสียงที่ไม่มีในภาษา
แม่ (L1) ผู้พูดจึงมีแนวโน้มที่จะใช้เสียงในภาษาแม่ที่คล้ายคลึงกันในการออกเสียงเหล่านั้น  การ
แทรกแซงของภาษาแม่ส่งผลต่อการใช้ภาษาในระดับเสียง (phonological level) มากกว่าระดับค า
หรือระดับประโยค (morphological and syntactic levels) ท าให้ผู้เรียนไม่สามารถแยกแยะรับรู้
เสียงและการออกเสียงที่ถูกต้องโดยผู้เรียนมักใช้ลักษณะเสียงที่มีในภาษาไทยแทนการออกเสียงใน
ภาษาอังกฤษ (ธีราภรณ์ พลายเล็ก, 2554) 
 ดาราวดี  สุกมลสันต์ (2542 : 122) เสนอแนะว่า ครูผู้สอนจะต้องสอนให้ผู้เรียนได้ยินเสียง
ของภาษาอังกฤษในแบบที่ผู้ใช้ภาษานั้นใช้และฝึกออกเสียงที่ไม่มีในภาษาไทยให้ได้อย่างถูกต้อง  ไม่ใช้
เสียงที่มีอยู่ในภาษาไทยเข้าไปแทนที่เสียงในภาษาอังกฤษ  ครูผู้สอนจะต้องฝึกฝนเสียงที่เป็นปัญหา
ของคนไทยเมื่อใช้ภาษาอังกฤษให้ผู้เรียนออกเสียงได้ถูกต้องและได้ยินเสียงของภาษานั้นๆ ทั้งเสียง
โดดๆ ในค าหลายพยางค์  วลี  และประโยค  สามารถส่งสารและรับสารที่สื่อกันด้วยความเข้าใจ
ความหมายที่ถูกต้องทั้งสองฝ่าย เนื่องจาก เว่ยโหยว ฟู่ และเจ้าหยาลุน (Wei You Fu & Zhou Ya 
Lun, 1999) พบว่า ปัญหาในการออกเสียงภาษาอังกฤษเกิดจากการกลมกลืนเสียงภาษาไทยเข้ากลับ
เสียงภาษาอังกฤษ  แม้ว่าคนไทยเรียนภาษาอังกฤษ  คนไทยส่วนใหญ่ไม่ได้ถูกสอนให้เข้าใจถึงระบบ
เสียงภาษาอังกฤษอย่างละเอียด  ผู้เรียนภาษาส่วนใหญ่จะเลียนแบบการออกเสียงภาษาอังกฤษจาก
รูปแบบการออกเสียงในแบบของครูชาวไทย 
 นันทนา  รณเกียรติ (2548, 7)  ได้กล่าวว่า  การเรียนการออกเสียงภาษาอังกฤษนั้นผู้เรียน
จ าเป็นต้องได้รับการฝึกฝนเรื่องการเน้นเสียง (stress) และเรื่องท านองเสียง (intonation) แคลลี 
(Kelly, 2003: 18) ยังได้เสนอว่า  การเปลี่ยนการเน้นเสียงพยางค์และการเปลี่ยนท านองเสียงเพียง
เล็กน้อยสามารถก่อให้เกิดผลกระทบอย่างมากต่อความหมาย  และความเหมาะสมในการสื่อสาร
เช่นเดียวกับ กริฟฟิธส์ (Griffiths, n.d.: 1) ซึ่งกล่าวว่า  การเน้นเสียงพยางค์ในค า (word stress)  
และการเน้นเสียงค าในประโยค (sentence stress) ที่ไม่ถูกต้องน าไปสู่การสื่อสารที่ผิดพลาดได้  และ 
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ปาแธร์ (Pathare, n.d.) ยังเสริมว่าความผิดพลาดในการเน้นเสียงพยางค์ในภาษาอังกฤษเป็นสาเหตุ
หนึ่งของความเข้าใจผิดในการสื่อสารภาษาอังกฤษ 
 แอเวอร์รีและเอิร์ลลิช (Avery & Ehrlich, 1992) กล่าวว่าเสียงพยัญชนะในต าแหน่งท้ายค า
ประเภทเสียงกักที่เป็นเสียงโฆษะ (voicing of final stop consonants) ได้แก่ /b, d, g/ เป็นปัญหา
ในการออกเสียงส าหรับผู้ที่เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองหรือภาษาต่างประเทศ  เพราะผู้เรียนจะ
แทนที่เสียงเหล่านี้ด้วยเสียงพยัญชนะกักประเภทอโฆษะ (voiceless stop) /p, t, k/   
 เออร์ (Ur, 2000) อธิบายถึงสาเหตุของข้อผิดพลาดในการออกเสียงภาษาอังกฤษว่าแบ่ง
ออกเป็น 3 ประเด็นคือ 

1. เสียงบางเสียงในภาษาอังกฤษไม่มีอยู่ในภาษาแม่  ท าให้ผู้เรียนไม่คุ้นเคยกับการออกเสียง
เหล่านั้น  จึงแทนที่เสียงเหล่านั้นโดยเสียงที่ใกล้เคียง 

2. เสียงบางเสียงเป็นเสียงที่มีอยู่ในภาษาแม่  แต่ไม่ได้ถือเป็นหน่วยเสียงที่แยกออกมาอย่าง
ชัดเจน  จึงท าให้ผู้เรียนไม่สามารถเรียนรู้เสียงดังกล่าวว่าสามารถท าให้เกิดความแตกต่าง
ทางความหมายได้ 

3. บางครั้งผู้เรียนออกเสียงถูกต้อง  แต่ผู้เรียนไม่ได้เรียนรู้ถึงการลงเสียงหนัก (stress) ใน
ระดับค า  หรือบางครั้งผู้ เรียนใช้ท านองเสียง (intonation) ของภาษาแม่มาใช้ใน
ภาษาอังกฤษ  จึงส่งผลให้เกิดความเข้าใจผิดในการสื่อความหมายได้ 

 มยุเรศ  รัตนานิคม (2542 : 172) กล่าวว่าปัญหาในการออกเสียงภาษาอังกฤษนั้น สาเหตุ
ประการหนึ่งมาจากการลงเสียงหนัก ซึ่งค าในภาอังกฤษทุกค าเมื่อปรากฏอยู่เดี่ยวๆ จะมีการเน้นเสียง
หนักพยางค์ใดพยางค์หนึ่งเสมอ  และค าที่มีหลายพยางค์อาจมีการเน้นเสียงหนักมาก  หนักรอง  และ
ไม่เน้นเสียงหนักเลยพยางค์ใดก็ได้  แต่ค าในภาษาไทยส่วนมากจะเน้นเสียงหนักพยางค์สุดท้าย  และ
คนไทยนิยมน าเอาวิธีการเน้นเสียงหนักพยางค์สุดท้ายไปใช้ในการออกเสียงค าในภาษาอังกฤษโดยไม่
ตรวจสอบความถูกต้องจากพจนานุกรม  ท าให้ออกเสียงแปลกไปจากเสียงของเจ้าของภาษา เช่น 
  ภาษาไทย   ภาษาอังกฤษ 
  มยุเรศ    Margaret 
  โอฬาร    open 
  เชี่ยวชาญ   Susan 
  เดโช    David 
  ปิยะนุช    piano 
 กล่าวโดยสรุปคือปัญหาในการออกเสียงภาษาอังกฤษส าหรับคนไทยมีสาเหตุหลายประการ 
ประการใหญ่ๆได้แก่ การที่เสียงพยัญชนะและเสียงสระหลายเสียงในภาษาอังกฤษไม่มีในภาษาไทย 
การลงเสียงเน้นหนักในพยางค์และในค าแตกต่างกัน ค าในภาษาอังกฤษอาจมีการเน้นเสียงหนักมาก  
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หนักรอง หรือไม่เน้นเสียงหนักเลยพยางค์ใดก็ได้  แต่ค าในภาษาไทยส่วนมากจะเน้นเสียงหนักพยางค์
สุดท้ายนอกจากนี้ ผู้เรียนชาวไทยมีปัญหาในการออกเสียงพยัญชนะท้ายอย่างมากเพราะภาษาไทยมี
พยัญชนะตัวสะกด 8 เสียงและไม่มีพยัญชนะควบกล้ าท้ายค า จึงท าให้ออกเสียงท้ายค าไม่ค่อยถูกต้อง 
ปัญหาที่ส าคัญอีกประการหนึ่งที่ส่งผลต่อการออกเสียงภาษาอังกฤษอย่างมากก็คือ การกลมกลืนเสียง
ภาษาไทยให้เข้ากับเสียงภาษาอังกฤษ เพราะแม้ว่าคนไทยเรียนภาษาอังกฤษแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ถูก
สอนให้เข้าใจถึงระบบเสียงภาษาอังกฤษอย่างละเอียดและผู้สอนผู้สอนภาษาอังกฤษส่วนใหญ่ก็เป็น
ผู้สอนชาวไทยไม่ใช่ผู้สอนที่เป็นเจ้าของภาษา การออกเสียงภาษาอังกฤษเป็นปัญหาที่ส าคัญอย่างหนึ่ง
ของครู-นักเรียน อาจารย์-นักศึกษาที่ไม่ใช่เจ้าภาษา นั่นคือการเทียบเคียงเสียงภาษาอังกฤษที่เป็น
ภาษาต้นฉบับกับเสียงที่เป็นภาษาแม่ (Mother tongue) โดยการแทรกแซงเสียงภาษาแม่แทนเสียงที่
แท้จริงของภาษาอังกฤษที่เป็นภาษาต้นฉบับ เช่น เสียงที่มีปัญหามากที่สุด คือ เสียง  /θ/ และ /ð/ ซึ่ง
ไม่มีในภาษาไทย จึงแทรกแซงเสียง /d/ แทนเสียง /ð/ ในค าว่า that และแทรกแซงเสียง /z/ หรือ /s/ 
แทนเสียง /θ/ ในค าว่า thing ซึ่งเป็นปัญหาในการออกเสียงส าหรับคนไทยเป็นอย่างมาก ฉะนั้น การ
เรียนการสอนหลักการออกเสียงภาษาอังกฤษอย่างเดียวจึงไม่เพียงพอ จ าเป็นต้องเรียนรู้และเข้าใจ
ลักษณะธรรมชาติของการออกเสียงที่แท้จริงของภาษาอังกฤษที่เป็นภาษาต้นฉบับด้วย 
 

2.1.5 ประโยชน์ในการออกเสียงภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง  
พิชญา นุเสน (2554: 15-16) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของการออกเสียงภาษาอังกฤษได้

ถูกต้องว่า มีประโยชน์อย่างยิ่งต่อการสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษ ทั้งยังช่วยส่งเสริมการอ่านออกเสียง 
การอ่านในใจ การอ่านตีความ และการแปลทับศัพท์ โดยมีใจความและรายละเอียดที่เกี่ยวกับ
ประโยชน์ในการออกเสียงภาษาอังกฤษ กล่าวคือ 

1. เป็นการส่งเสริมให้การติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ใช้ภาษาอังกฤษได้ ถูกต้องและเป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ให้มากท่ีสุด เพราะถ้าหากออกเสียงไม่ถูกต้อง ท าให้สื่อความหมายผิดได้ 

2. เป็นการส่งเสริมให้มีการอ่านทั้งการออกเสียง การอ่านในใจ และการตีความหมายของ
ภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษาต้นฉบับได้ดียิ่งขึ้น  

3. เป็นการช่วยให้การแปลโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการแปลทับศัพท์ (transliteration) เช่น 
ชื่อสถานที่ ชื่อตัวละคร และสิ่งอ้างอิงต่างๆทางประวัติศาสตร์ ท าได้ใกล้เคี ยงกับการออกเสียงทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น 

4. เพ่ือช่วยให้การปรับบทแปลมีความถูกต้อง ชัดเจนยิ่งขึ้น เพราะนอกจากผู้แปลได้ใช้
สายตาอ่านบทแปลแล้ว ยังได้ใช้หูฟังเมื่ออ่านออกเสียงบทแปลอีกด้วย 
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บ ารุง  โตรัตน์ (2544) กล่าวว่า ผู้ที่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้ดีนั้นคือผู้ที่สามารถออก
เสียงในภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องและสามารถออกเสียงได้ใกล้เคียงกับเจ้าของภาษา  มีความถูก
ต้องของการออกเสียงสูง ต่ า ชัดเจน  เจ้าของภาษาจึงจะสามารถเข้าใจผู้พูดได้ 

ดังนั้นการออกเสียงที่ถูกต้องจึงมีประโยชน์หลายประการ นอกจากเจ้าของภาษาจะ
สามารถเข้าใจผู้พูดได้แล้ว ช่วยให้สื่อสารกันได้เข้าใจ ถูกต้อง ยังช่วยส่งเสริมการอ่านออกเสียง การ
อ่านในใจ การอ่านตีความ และการแปลทับศัพท์ดังท่ีอธิบายไว้แล้วข้างต้น   

 
2.1.6 การวัดผลประเมินผลการออกเสียงภาษาอังกฤษ 

  ดวงพร หนูพงษ์ (2545 : 46) กล่าวว่าในการประเมินผลการพูด (Oral evaluation) มีเกณฑ์
มาตรฐานที่ต้องค านึงถึงได้แก่  ความสามารถในการพูดสื่อสารด้วยส าเนียงภาษาที่เข้าใจได้ชัดเจนไม่มี
ส าเนียงภาษาแม่ของตนเองมาเป็นอุปสรรค     

สุมิตรา อังวัฒนกุล (2540: 207-208 อ้างถึงในสุวิวัชรา มาตรโพธิ์, 2554: 21) ได้กล่าวถึง
การทดสอบการออกเสียงภาษาอังกฤษไว้ว่า การทดสอบการออกเสียงภาษาอังกฤษ เป็นการทดสอบ
ความทางภาษาพูดย่อย (Discrete point test) การทดสอบชนิดนี้จะวัดองค์ประกอบย่อยของภาษา 
เช่น เสียงค า ศัพท์ โครงสร้าง หรือทักษะต่างๆ โดยแยกทดสอบเป็นส่วนๆ ตามองค์ประกอบของ
ภาษาหรือตามทักษะที่ต้องการวัด การทดสอบการออกเสียงเป็นสิ่งที่ยาก วิธีทดสอบที่ตรงจุดคือ การ
สอบปากเปล่า แต่ก็มีปัญหาในการให้คะแนนวิธีการทดสอบที่นิยมใช้กัน คือ การทดสอบ
ความสามารถในการแยกเสียงว่าเสียงใดมีความเหมือนกันหรือต่างกันอย่างไร เช่น การใช้คู่เทียบเสียง 
(Minimal pairs) โดยให้ฟังค าเป็นคู่ๆ แล้วให้ผู้เรียนบอกว่าค าที่ได้ยินนั้นออกเสียงเหมือนกันหรือ
ต่างกัน เช่น sleep/slip, fist/fist, ship/sheep, heat/heat, rid/read, mill/mill หรือผู้สอนอาจให้
ฟังค า เป็นชุดๆละ 3 ค า แล้วให้ผู้เรียนสังเกตว่าเสียงค าไหนที่เหมือนกัน เช่น cat: cat: cot, beast: 
best: best 
      อัจฉรา วงศ์โสธร (2539: 241-256 อ้างถึงในสุวิวัชรา มาตรโพธิ์, 2554: 21) กล่าวว่า การ
ให้คะแนนดิบหรือเปอร์เซ็นต์อาจไม่มีความหมายชัดเจนในการระบุระดับความสามารถทางภาษาใน
ด้านการส่งสารและรับสาร นักวัดผลทางภาษาจึงนิยมการให้คะแนนเป็นระดับของความสามารถตาม
มาตราส่วนประเมินค่า (Rating scale) โดยมาตราส่วนประเมินค่าที่ใช้มักเป็นช่วงคะแนน (Band 
score) ซึ่งที่นิยมใช้กันมีดังนี้ 
     แบบของ วิลกินส์ (Wilkins) เป็นมาตราส่วนประเมินผลความสามารถของผู้ใช้ภาษา 5 
ด้าน คือ การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และการแปล โดยในแต่ละด้านแบ่งระดับความสามารถ
ออกเป็น 7 ระดับ โดยในทักษะด้านการพูด แบ่งระดับดังต่อไปนี้ 
       ระดับ 7 พูดคล่องได้เหมือนเจ้าของภาษา 
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       ระดับ 6 สามารถพูดสื่อสารความหมายในทุกสถานการณ์ แต่อาจมีที่ผิดไวยากรณ์
หรือใช้ศัพท์ผิดบ้างเล็กน้อย 
               ระดับ 5 สามารถพูดสื่อสารความหมายได้ในสถานการณ์ต่างๆ แต่ไม่คล่องเมื่อพูด
เรื่องท่ีซับซ้อนลึกซ้ึง ผู้ที่สนทนาด้วยต้องถามเพ่ือให้ได้ความกระจ่างขึ้นเป็นครั้งคราว 
       ระดับ 4 สามารถเล่าเหตุการณ์โดยที่ผู้ฟังไม่เกิดความสับสนแต่ยังไม่สามารถพูด
ต่อเนื่องแสดงเหตุผลโต้แย้ง มักนิ่งเฉยขณะเจ้าของภาษาอภิปราย เว้นแต่มีผู้พูดด้วยแบบตัวต่อตัว 
       ระดับ 3 สามารถพูดเรื่องทั่วๆไปด้วยประโยคง่ายๆ ได้ มีการใช้ไวยากรณ์ผิด เสียงที่
ใช้ก็ยังแปร่ง ผู้ฟังมีความยากล าบากบ้างในการท าความเข้าใจ 
       ระดับ 2 สามารถอ่านออกเสียงได้ พอที่จะพูดภาษาอังกฤษได้โดยอาศัยการท่องจ า 
เพ่ือบอกความต้องการของตน พูดตะกุกตะกับ ผิดไวยากรณ์ ออกเสียงผิดบ่อยครั้ง ตอบค าถามได้ช้า 
ผู้ที่พูดด้วยต้องคอยพยายามช่วยให้พูดต่อไปได้ 
    ระดับ 1 ไม่มีความรู้กฎไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ สามารถพูดบางค า หรือบางข้อความได้ใน
วงจ ากัด เช่น Good morning ขณะพูดต้องใช้ท่าทาง หรือมือไม้ประกอบเพื่อให้ผู้ฟังเข้าใจ 
            แบบของ เจ.เอล.ดี . คลาร์ค (J.L.D. Clark) เหมาะส าหรับครูเมื่อต้องการวัดระดับ
ความสามารถของนักเรียนโดยประมาณ ประกอบด้วย Pronunciation, Vocabulary, Structure 
และ Fluency โดยแต่ละด้านแบ่งเป็น 4 ระดับ เช่น Pronunciation 
              ระดับ 4 ออกเสียงถูกต้อง พูดได้ 
  ระดับ 3 ออกเสียงผิดบ้างเป็นครั้งคราวแต่โดยทั่วไปแล้วเข้าใจได้ 
  ระดับ 2 ออกเสียงผิดๆ พูดแล้วเข้าใจยาก 
  ระดับ 1 ยังพูดไม่ได้ 
     แฮร์ริส (Harris, 1990 อ้างถึงใน กมลวรรณ โดมศรีฟ้า, 2551: 16) ได้กล่าวถึงเกณฑ์การ
ประเมินความสามารถในการออกเสียงไว้ 5 ระดับ คือ  
  ระดับท่ี 1 มีปัญหาในการออกเสียงเป็นอย่างมาก ท าให้ไม่เข้าใจในสิ่งที่พูดได้เลย 
  ระดับที่ 2 มีปัญหาในการออกเสียงมาก ยากแก่การเข้าใจในค าพูดได้ ผู้ฟังจะต้อง
ถามซ้ าๆถึงสิ่งที่ผู้พูดต้องการสื่อ 
  ระดับ 3 มีปัญหาในการออกเสียงน้อย ผู้ฟังจะต้องตั้งใจฟัง จึงจะสามารถเข้าใจได้ มี
การออกเสียงผิดให้ผู้ฟังสับสนบางครั้ง 
  ระดับ 4 ผู้พูดสามารถออกเสียงได้ดี แต่ยังมีปัญหาในการออกเสียงบ้าง แต่ผู้ฟัง
สามารถเข้าใจในสิ่งที่ผู้พูดต้องการสื่อสาร 
  ระดับ 5 ผู้พูดสามารถออกเสียงได้ดี เทียบเท่ากับเจ้าของภาษา  
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        สนิท สัตโยภาส (2532 อ้างถึงใน สาริณี  สุวรรณพันธ์ , 2553: 35) ได้กล่าวถึงวิธีการ
วัดผลการออกเสียงไว้ว่า “วิธีวัดการออกเสียงที่ดีที่สุดก็คือ ให้นักเรียนได้พูดออกเสียงมาจริงๆ” แต่ครู
ต้องตั้งเกณฑ์การให้คะแนนไว้ส าหรับการเปล่งเสียงชัดเจน การหยุดวรรคตอน การเน้นค า และความ
คล่องแคล่วในการพูด เป็นต้น        
       การทดสอบและประเมินความสามารถในการออกเสียงภาษาอังกฤษในการวิจัยครั้งนี้ คือ 
การออกเสียงสระและพยัญชนะท่ีปรากฏในค าแต่ละเสียงได้อย่างถูกต้อง การออกเสียงค าศัพท์ที่มีสอง
พยางค์ขึ้นไปโดยมีการเน้นเสียงหนักเบาในแต่ละค าได้อย่างถูกต้อง การโยงเสียงระหว่างค าได้อย่าง
ถูกต้อง ซึ่งสามารถวัดได้ด้วยการประเมินตามสภาพจริงทั้งก่อนและหลังเรียน โดยให้ผู้เรียนแต่ละคน
อ่านออกเสียงสระและพยัญชนะ ออกเสียงเน้นหนักในค า ออกเสียงเชื่อมโยงในวลีและประโยคที่
ปรากฏในบทอ่าน 
 

2.2 แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการสอนการออกเสียงภาษาอังกฤษ 
รุสลาน สาแม และ เปรมินทร์ คาระวี (2558) กล่าวว่า วิธีการฝึกออกเสียงที่ส าคัญประการ

หนึ่งที่ใช้ในห้องเรียนคือ การฝึกพูดซ้ าๆ จนคล่อง การมีความรู้ทางสัทศาสตร์เป็นการศึกษาลักษณะ
ของการออกเสียงในภาษา ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับอวัยวะที่ใช้ในการออกเสียง การวาง
อวัยวะในต าแหน่งต่างๆ ให้ถูกต้องตามหลักสัทศาสตร์ รวมทั้งความรู้เรื่องสัทอักษร หากนักเรียน
สามารถเข้าใจและออกเสียงถูกต้องตามหลักสัทศาสตร์ได้มากเท่าใด  ก็ยิ่งมีโอกาสออกเสียง 
ภาษาอังกฤษได้คล้ายกับเจ้าของภาษามากขึ้นเท่านั้น และผลที่ตามมาก็คือ ท าให้เกิดความมั่นใจใน
การออกเสียง ท าให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพมากขึ้น ความรู้ทางด้านสัทศาสตร์และการออกเสียง
พยัญชนะได้ถูกต้องจะช่วยสนับสนุนการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียนให้ดีขึ้น  ดังที่ กู้ดวิน 
(Goodwin, 2001) กล่าวไว้ว่า การออกเสียงที่สามารถท าให้ผู้อ่ืนเข้าใจได้เป็นสิ่งส าคัญของการเรียน
ภาษาที่สอง และความสามารถทางภาษาที่สองส่วนมากมักจะตัดสินจากการออกเสียงของผู้พูด แอชบี้
(Ashby, 2011) กล่าวว่าการออกเสียงเป็นองค์ประสอบส าคัญในทักษะการสื่อสาร เมื่อสื่อสารกับผู้อื่น
จะต้องออกเสียงให้ถูกต้องเพ่ือที่จะให้การสื่อสารเกิดประสิทธิผล จะเห็นได้ว่าการเรียนสัทศาสตร์จะ
ช่วยสนับสนุนให้การออกเสียงโดยเฉพาะผู้เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองหรือภาษาต่างประเทศ
และการออกเสียงภาษาอังกฤษให้ถูกต้องตามหลักภาษาศาสตร์โดยใช้ความรู้ทางสัทศาสตร์จะน าไปสู่
การพัฒนาการออกเสียงและใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารได้ดียิ่งขึ้น 

ปรียา โนแก้ว และ ประนุท สุขศรี (2548) กล่าวว่า แนวทางหนึ่งที่สามารถน ามาในการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาความสามารถในการออกเสียงภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องชัดเจนซึ่ง
ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจความหมายของค าที่ผู้เรียนออกเสียงนั้นคือ  การใช้วิธีสอนแบบโฟนิกส์  วิธีการ
เรียนการสอนแบบโฟนิกส์คือรูปแบบการเรียนภาษาโดยการเรียนรู้ความสัมพันธ์ของตัวอักษรและ
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เสียงของตัวอักษรซึ่งมีหน่วยเสียงที่สัมพันธ์กัน  วิธีโฟนิกส์เป็นวิธีการสอนที่สามารถช่วยในการอ่าน
ออกเสียงและสะกดค า  มักใช้ในการสอนระดับเบื้องต้นหรือระดับประถมศึกษา  ซึ่งสอดคล้องกับ วีฟ
เวอร์ (Weaver, 1994) ที่ได้กล่าวว่า การเรียนด้วยวิธีโฟนิกส์ท าให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ลักษณะตัวอักษร
หรือสัญลักษณ์ของเสียงแต่ละเสียงก่อนการอ่านจริงในบริบทของภาษาเขียนและยังส่งเสริมให้
ตระหนักถึงความแตกต่างของเสียงต่างๆ ของค า  กลุ่มค าพ้ืนฐานส าหรับผู้เริ่มเรียนที่จะฝึกวิ เคราะห์
เสียง  เพ่ือช่วยให้เด็กสามารถวิเคราะห์ค าอ่ืนๆ ได้ เป็นแนวทางหนึ่งในการสอนการอ่านออกเสียงและ
การสะกดโดยเน้นความสัมพันธ์ระหว่างเสียงและสัญลักษณ์ของเสียง  นอกจากนี้จะช่วยให้ผู้เรียน
แก้ปัญหาการอ่านเบื้องต้นก่อนจะก้าวผ่านไปเรียนในระดับที่สูงขึ้นต่อไป  นักจิตวิทยาได้ให้ความเห็น
ว่า  วิธีการสอนแบบโฟนิกส์  เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการสอนอ่านออกเสียง  เนื่องจากสิ่งส าคัญใน
การอ่านออกเสียง คือความเข้าใจในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างตัวอักษรและเสียงในส่วนต่างๆ 

พัชรี  พลาวงศ์ (2548) กล่าวถึงวิธีการสอนการออกเสียงว่าโดยทั่วไปจะมีวิธีการสอน 2 แบบ 
คือ 1) วิธีการรับรู้  เข้าใจและการเลียนแบบ (An Intuitive – Imitative Approach) โดยที่ผู้เรียนฟัง
จากอาจารย์ผู้สอนซึ่งอาจเป็นเจ้าของภาษาหรืออาจารย์ชาวต่างชาติที่ออกเสียงภาษาอังกฤษได้
ถูกต้อง  แล้วผู้เรียนเลียนแบบโดยการเปล่งเสียง  ค า  วลี  หรือประโยคตามอาจารย์  วิธีการนี้จะท า
ให้ผู้เรียนสามารถฟังและออกเสียงเลียนเสียงสระ พยัญชนะ การลงเสียงเน้นหนัก ท านองเสียงจาก
เจ้าของภาษา  หรือจากแผ่นเสียง จากเทปในห้องปฏิบัติการทางภาษา และ 2) วิธีการวิเคราะห์โดยใช้
หลักภาษาศาสตร์เพ่ือให้เข้าใจเสียงและวิธีการออกเสียงตามสภาพที่เป็นจริงของภาษา (An analytic 
– Linguistic Approach) ซึ่งเป็นการอธิบายเพ่ือให้เข้าใจอวัยวะในการเปล่งเสียง (articulatory 
descriptions) ท าตารางบอกวิธีการเกิดของเสียงสระและพยัญชนะ (charts of the vocal 
apparatus) การเปรียบเทียบเสียงระหว่างภาษา (contrastive information) และวิธีการอ่ืนๆ ที่ช่วย
ในการฝึกการฟัง (listening) การฝึกเลียนเสียง (imitation) และการเปล่งเสียง (production) วิธีการ
ให้ความรู้ทางภาษาศาสตร์เป็นเครื่องเสริมวิธีการรับรู้และเลียนแบบเพ่ือประสิทธิภาพในการฝึกการ
เลียนแบบ 

แคลลี (Kelly, 2003: 16) กล่าวว่าวิธีการที่ดีที่สุดวิธีหนึ่งที่จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถออกเสียง
ได้อย่างถูกต้องคือ การฝึกออกเสียงซ้ าๆ (Drilling) ซึ่งจะท าให้ผู้เรียนมีโอกาสฝึกใช้อวัยวะในการออก
เสียงที่ถูกวิธีได้ด้วยตนเองให้รู้จักวิธีการเคลื่อนไหวอวัยวะที่ถูกต้อง  วิธีการดังกล่าวเมื่อรวมกับค าอธิ
ลายให้ฟังอย่างง่ายๆ จะช่วยให้การสร้างความเข้าใจเรื่องการออกเสียงต่างๆ นั้นได้ผลเป็นอย่างยิ่ง 

อินทิรา  ศรีประสิทธิ์ (2552) กล่าวว่า  วิธีที่ได้ผลดีที่สุดที่จะให้ผู้เรียนอ่านภาษาอังกฤษอย่าง
ชัดถ้อยชัดค าด้วยความมั่นใจ  ต้องเริ่มจากการสอนให้ผู้เรียนรู้จักแยกแยะหน่วยเสียงภาษาอังกฤษ
ก่อนที่จะอ่านเป็นค า  และเมื่อเอาหน่วยเสียงมาเชื่อมกับตัวอักษร  ผู้ เรียนสามารถที่จะอ่าน
ภาษาอังกฤษได้อย่างง่ายดายและชัดถ้อยชัดค า 
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เออร์ (Ur, 1999 : 52-58) และ เลวิซ (Levis, 1999 : 68) กล่าวว่าจุดประสงค์ของการ
พัฒนาการออกเสียง  คือไม่ใช่ความสามารถในการเลียนเสียงได้เหมือนเจ้าของภาษา  แต่ผู้เรียนต้อง
ออกเสียงได้ถูกต้องพอที่จะให้คนอ่ืนเข้าใจได้  การออกเสียงภาษาต่างประเทศที่ถูกต้องสมบูรณ์เป็น
การยากท่ีจะท าได้  ซึ่ง เออร์ยังได้เสนอวิธีสอนออกเสียงภาษาอังกฤษดังนี้ 1) วิเคราะห์ว่าท าไมผู้เรียน
ออกเสียงผิด  อาจเกิดจากการแทรกแซงของภาษาแม่ 2) ให้ผู้เรียนเข้าใจ  เช่น  สามารถฟังและบอก
ความแตกต่างของเสียงที่ต้องการสอน 3) บอกผู้เรียนว่าอะไรที่ต้องท า เช่นอธิบายวิธีการออกเสียงที่
ถูกต้องโดยเออร์ได้เสนอแนวทางไว้ดังนี้ 1) เลียนเสียงจากครู  หรือเทปที่เป็นต้นแบบเสียง  ค า  และ
ประโยค 2) บันทึกเสียงของผู้เรียน  แล้วเปรียบเทียบกับแบบของเจ้าของภาษา 3) อธิบายและสอน
ระบบการออกเสียง  การเคลื่อนที่ของอวัยวะในปาก 4) ฝึกเลียนเสียง  กล่าวซ้ าๆ เสียง  ค า  และ
ประโยค 5) ฝึกซ้ าๆ ที่แตกต่างกันในความเร็ว  ระดับเสียง และอารมณ์ท่ีแตกต่างกัน 6) การร้องเพลง
ส าหรับฝึก (jazz chant) 7) เรียนรู้และฝึกสนทนา เหมือนการฝึกโดยวิธีการร้องเพลง ด้วยความเร็ว
ระดับเสียง  และอารมณ์ที่แตกต่างกัน 8) ใช้ประโยค  จังหวะ  การใช้ค าสัมผัส  และค าซ้ ากันอย่างใน
กลบท 9) ฝึกลิ้น (tongue twisters) และ 10) แก้ไขด้วยตนเองโดยการฟังเทปที่บันทึกเสียงค าพูด
ของตนเอง 

สเตอร์วิค (Stevick, 1995 : 56 - 60) ได้ให้ความส าคัญกับการเลียนแบบเสียงเพ่ือฝึกออก
เสียงว่าการเลียนแบบไม่ใช่แค่พูดซ้ า  การเลียนแบบเช่นนี้มีความหมายว่าให้ออกเสียงเหมือนกับ
พยายามเลียนแบบ  หรือล้อเลียนส าเนียงของคนต่างชาติ  สิ่งที่ควรเน้นคือ  ให้นักเรียนพยายามออก
เสียงให้ถูกต้องพอที่จะไม่ต้องมีการแก้ไขอีกโดยครูเป็นผู้ตัดสิน  การเลียนแบบมี 4 แบบ คือ 1) การ
เลียนเสียงบุคคลได้อย่างไม่มีที่ติ  เป็นแบบที่เลียนเสียงได้เหมือนจนไม่อาจแยกได้ว่าเสียงไหนเป็นเสียง
ไหน 2) การเลียนลักษณะภาษาได้อย่างไม่มีที่ติ  เป็นการเก็บรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ ของเสียง  3)
บอกความแตกต่างของเสียงได้ 4) ใช้แต่ภาษาต่างประเทศหรือภาษาเป้าหมายเท่านั้น 

ส าหรับการฝึกด้วยการใช้คู่เทียบเสียง (minimal pairs) นั้น ควรใช้ขั้นตอนดังนี้ 
1) ออกเสียงค าคู่  ที่น ามาฝึกหลายๆ ครั้ง ทุกครั้งให้มีล าดับค าเช่นเดิม  แล้วทิ้งช่วง 2-3 นาที  

หลังจากออกเสียงค าแรก  และทิ้งช่วงให้เวลานานกว่าอีกเล็กน้อย  เมื่อออกเสียงค าหลังแล้ว  ออก
เสียงแต่ละค าเหมือนเป็นค าที่มีอยู่เพียงค าเดียว 2) ออกเสียงค าทั้งคู่อีกอย่างน้อย 10 เที่ยว โดยสับ
ล าดับกัน  ให้นักเรียนตอบ same หรือ different 3) ออกเสียงทีละค าแล้วให้ทั้งห้องตอบว่าค าอยู่ใน
กลุ่มที่ 1 หรือ 2 4) อธิลายลักษณะที่แตกต่างของการออกเสียงสองค านี้อย่างสั้นๆ  c]t 5) เปลี่ยน
บทบาทกันระหว่างครูและนักเรียน 

มยุเรศ  รัตนานิคม (2542 : 178-179) แนะน าการฝึกออกเสียงดังนี้  1) ใช้คู่ เทียบเสียง 
(minimal pairs) คือการหาค าหรือข้อความที่เหมือนกันมากที่สุด  มีข้อแตกต่างเพียงเล็กน้อย หรือที่
เดียว  น ามาเทียบกับ  แต่ต้องสามารถสื่อความหมายที่ต่างกันได้ชัดเจน เช่น sink - zinc, bus – 
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buzz, hiss – his, That cup is small – That cub is small. 2) ฝึกออกเสียงค าที่เป็นปัญหาในวลี
และประโยคที่มีค าเหล่านั้นอยู่หลายค า เช่น  

 a very wide valley Sue saw some zebras in the zoo. 
 Wish for a witch Laura really likes ruby rings. 
 three thin thief’s John and Jim are the judges from Geogia. 
3) ฝึกพูดประโยคยาวๆ ให้คล่องโดยใช้วิธีการเพ่ิมค าขึ้นเรื่อยๆ ท าให้ข้อความหรือประโยคที่

ฝึกมีลักษณะเหมือนสามเหลี่ยม เรียกว่า pyramid drill การฝึกแบบนี้ต้องคงการใช้ท านองเสียง การ
ลงเสียงเน้นหนักที่ค าหลัก และจังหวะไว้เสมอ เช่น 

zoo 
in the zoo 

zebras in the zoo 
some zebras in the zoo 

saw some zebras in the zoo 
Sue saw some zebras in the zoo 

4) ฝึกบทสนทนา  ควรถามตอบเรื่องธรรมดาที่ง่ายๆ ก่อนแล้วค่อยฝึกที่ยากขึ้น  ควรเน้นที่
สาระประกอบการใช้กริยาท่าทาง  สีหน้า  แววตา  และน้ าเสียงที่ชวนให้ติดตาม  ท าให้การพูดออกรส  
ควรฝึกฟังเสียงภาษาอังกฤษจากภาพยนตร์ รายการโทรทัศน์ ฯลฯ และการสนทนากับชาวต่างชาติ
บ่อยๆ จะท าให้มีโอกาสได้สัมผัสภาษาอังกฤษโดยตรง  (expose to English) 

5) ฝึกอ่านข้อความ  หมั่นฝึกอ่านข้อความในรูปแบบต่างๆ ที่มีอยู่รอบตัวด้วยความเข้าใจ  
เช่น บทความทางวิชาการ  ข่าว  โฆษณา  ต ารา  เรื่องสั้น  นวนิยาย  โคลงส าหรับเด็ก  และบทละคร
ต่างๆ เป็นต้น  ควรอัดเสียงแล้วเปิดฟังหาข้อผิดพลาดส าหรับการแก้ไข หรือเปรียบเทียบกับเจ้าของ
ภาษา 

ดอฟฟ์ (Doff, 1993 : 112-124) ได้เสนอแนวทางในการออกเสียงแต่ละเสียงโดยพูดเสียง
เดี่ยวๆ เปรียบเทียบเสียงในค า  เขียนค าบนกระดานอธิบายวิธีผลิตเสียง  ให้นักเรียนฝึกตามใน
ลักษณะท่องเป็นเพลง  ให้นักเรียนฝึกซ้ าๆ 

บราวน์ (Brown, 1995 : 172-174) ได้เสนอแนะกิจกรรมการสอนเพ่ือแก้ปัญหาการออก
เสียง / θ/  และ / ð/ (ใช้สัทอักษรสากล หรืออักษร I.P.A.) ที่เป็นปัญหากับผู้เรียนมากที่สุดโดยใช้
กิจกรรมดังนนี้ 

1. หมอก าลังตรวจคนป่วย  ซึ่งเกี่ยวพันธ์กับส่วนต่างๆ ของร่างกาย 
    mouth, teeth, throat, thumb, thigh 
2. ปฏิทิน เสียง / θ/ ปรากฏใน เดือน  และเลขทั้งหมด 
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    Thursday, third, thirtieth, fourth, twentieth 
3. สมาชิกของครอบครัว เช่นค าว่า father, mother, brother, grandfather 
4. ชื่อตระกูล ตระกูลที่มีสมาชิก Arthur, Dorothey, Keith, … ชี้คุณค่าของชื่อ  ปกติจะไม่มี

ในภาษาอังกฤษแบบอังกฤษ  และแบบฝึกหัดที่เกี่ยวข้องกับคู่เทียบเสียง  ได้แก่ 
Q: Where did you sleep?  A: In a hotel. 
Q: Where did you slip?  A: On the ice. 
Q: when did he leave?  A: At 2 o’clock. 
Q: When did he live?   A: In the 19th century. 
Q: Are you ready, team?  A: Yes, we’re all here. 
Q: Are you ready, Tim?  A: Yes, I’m coming. 
 
สมยศ  แม่นแย้ม (2543 : 10) ได้เสนอวิธีการสอนการออกเสียงตามข้ันตอนดังนี้ 
1. ครูออกเสียงให้นักเรียนฟังและเขียนสัญลักษณ์ (symbol) บนกระดานด าหรือบัตรค า 
2. การให้นักเรียนแยกเสียงที่แตกต่าง (different sound) 
3. ครูออกเสียงให้นักเรียน  แล้วนักเรียนออกเสียงตาม 
4. ครูออกเสียงเอง  อาจชี้ไปที่ตัวอักษรสัญลักษณ์  หากนักเรียนออกเสียงผิด  ครูแก้ไขให้

ถูกต้อง 
ข้อสังเกต นักเรียนจะต้องแยกเสียง  ความแตกต่างของเสียงที่ได้ยินแล้วจึงหัดออกเสียงให้

เหมือนกับที่ได้ยินนั้นด้วยตนเอง  และมีสิ่งที่ต้องค านึงถึงคือ  การออกเสียงให้ถูกต้องเป็นเรื่องส าคัญ
ที่สุด  ครูจะต้องฝึกอย่างน้อย 5 เรื่องแก่นักเรียน คือ สัญลักษณ์ในการออกเสียง (sound symbol) 
เสียง (sounds) เสียงต่อเนื่อง (connected speech) ระดับเสียงในประโยค (intonation and 
sentence stress) การออกเสียงเน้นค า (word stress) 

เซลซี-เมอร์เซีย  (Celce-Murcia, 2000 : 8 - 10) เสนอแนะวิธีการสอนการออกเสียง
ภาษาอังกฤษตามแนวการสอนภาษาเพ่ือการสื่อสารดังนี้ 

1. ฟังและเลียนเสียง (listen and imitate) อาจฟังและเลียนเสียงตามแบบครู  แถบ
บันทึกเสียง  หรือใช้ห้องปฏิบัติการทางภาษา  และวีดีทัศน์  เทคนิควิธีนี้ใช้ในวิธีการสอนแบบตรง 
(direct method) 

2. การฝึกเปล่งเสียง หรือออกเสียง (phonetic training) โดยอธิบายอวัยวะในการออกเสียง  
สัทอักษร 



21 

 

 

3. การฝึกคู่เทียบเสียง (minimal pair drills) เพ่ือช่วยให้นักเรียนแยกความแตกต่างระหว่าง
เสียงที่คล้ายกันโดยการฟังและแยกความแตกต่างของเสียง  ฝึกพูด  การฝึกออกเสียงคู่เทียบเสียงเริ่ม
จากระดับค าแล้วเพ่ิมการฝึกในระดับประโยค 

4. ฝึกคู่เทียบเสียงในสถานการณ์แวดล้อม (contextualized minimal pairs) เช่น นักเรียน
จะฝึกประโยคที่มีความหมาย เช่น The blacksmith (a. hits/b. heats) the horseshoe. แล้วมี
ค าตอบ (cued student response) เป็น a. with the hammer/ b. in the future. ให้นักเรียน
เลือก 

5. ใช้สิ่งที่ช่วยให้มองเห็น (Visual aids) ที่จะท าให้ครูอธิบายวิธีการผลิตเสียง เช่น แผนภูมิ
เสียงที่มีสี  รูปภาพ  กระจกเงา  ของจริง เป็นต้น  ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ใช้เป็นสื่อในการผลิตเสียง
เป้าหมาย 

6. ใช้การฝึกลิ้น (tongue twisters)  
7. ฝึกโดยการจัดเสียงให้ใกล้เคียงกัน (developmental approximation drills) เทคนิคนี้

ใช้กับการสอนภาษาแม่ที่น ามาใช้กับผู้ที่เรียนภาษาที่สอง เช่น นักเรียนออกเสียง /w/ ก่อนออกเสียง 
/r/ และออกเสียง /y/ ก่อนออกเสียง /l/ จะท าให้ออกเสียง /r/ และ /l/ ยาก เพ่ือเป็นการท าให้เริ่ม
ออกเสียงที่ /w/ และ /y/ ก่อนออกเสียงที่ยากกว่า เช่น 

   /w/   /r/ 
   wed   red 
   wag  rag 
8. การบันทึกเสียงของผู้เรียน (recordings of learner’s production) บันทึกเสียงหรือวีดี

ทัศน์ขณะที่นักเรียนก าลังพูด สนทนา หรือแสดงบทบาทสมมุติ แล้วให้ผลย้อนกลับนักเรียน    
โบเวนและมาร์คส (Bowen & Marks, 1994 : 70) เสนอหลักการสอนการออกเสียงเพ่ือให้

ผู้เรียนตะหนักถึงดังต่อไปนี้ 
1. เกิดอะไรขึ้นเมื่อพูดออกเสียงไปแล้ว 
2. เกิดอะไรขึ้นเมื่อต้องสื่อสารกับบุคคลอื่นแล้วพูดออกเสียงไปอย่างรวดเร็ว 
3. พยางค์ใดทีไ่ด้รับการออกเสียงเน้นหนัก 
4. ออกเสียงให้ชัดเจน 
5. รูปแบบท านองเสียงพ้ืนฐานในภาษาอังกฤษมีความสัมพันธ์กับความหมายอย่างไร 
แอเวอร์รีและเอิร์ลลิช (Avery & Ehrlich , 1994 : 106-108) เสนอแนะวิธีการสอนการออก

เสียงเน้นหนักในค าแก่ผู้สอนดังนี้ 
1. พัฒนาวิธีการช่วยให้ผู้เรียนจ าหลักในการออกเสียงเน้นหนัก เช่น ผู้สอนอาจยกมือขึ้นแล้ว

ลดต่ าลงเมื่อต้องการแสดงถึงพยางค์ท่ีได้รับการออกเสียงเน้นหนัก 
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2. ลากเสียงให้ยาวและดังเมื่อออกเสียงเน้นหนักเพ่ือกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน 
3. เมื่อสอนค าศัพท์ใหม่ ผู้สอนต้องเชื่อมั่นว่าผู้เรียนรู้ว่าจะออกเสียงเน้นหนักให้ถูกต้องได้

อย่างไร 
4. ยกตัวอย่างค าที่แสดงให้ผู้เรียนเห็นถึงรูปแบบการออกเสียงเน้นหนักที่แตกต่างกันออกไป  

และให้ผู้เรียนได้ฝึกออกเสียงบ้าง เช่น ในค า  
 photograph   photography  photographic 
5. เปลี่ยนค าในข้อ 4 โดยใช้ค าศัพท์ที่ไม่มีความหมายเพื่อให้ผู้เรียนฝึกการเน้นเสียง เช่น 
 cortoplate  cortoplaty  cortoplatic 
ส าหรับวิธีการสอนท านองเสียงนั้น  ผู้สอนควรแทรกการฝึกใช้ท านองเสียงร่วมกับการสอน

ออกเสียงทั่วๆ ไปแก่ผู้เรียนทั้งชั้นไม่ว่าจะเป็นในบทสนทนาหรือประโยคที่ใช้สอน  นอกจากนี้ผู้เรียน
ควรได้ฝึกการออกเสียงลักษณะพิเศษตั้งแต่ช่วงเริ่มเรียน เช่น การออกเสียงเน้นหนักและท านองเสียง  
เป็นต้น  จากนั้นจึงควรฝึกจากแบบฝึกที่หลากหลายรวมทั้งฝึกออกเสียงในข้อความที่ยาวขึ้น โดย
เริ่มต้นจากผู้สอนออกเสียงเป็นต้นแบบแล้วให้ผู้เรียนเลียนเสียง  แต่ภาษาที่ใช้ในการสอนควรเป็นบท
สนทนาในชีวิตจริง ข่าว และบทสนทนาที่เป็นธรรมชาติ  

 
2.3 แบบฝึกสัทอักษรภาษาอังกฤษกับการออกเสียงภาษาอังกฤษ      

2.3.1 ความหมายของแบบฝึกสัทอักษรภาษาอังกฤษ 
          แบบฝึกทักษะ มีชื่อเรียกแตกต่างออกไป เช่น แบบฝึก แบบฝึกหัด แบบฝึกเสริมทักษะ ชุดฝึก
หรือชุดการฝึก ในการเรียนการสอน การฝึกมีความจ าเป็นเป็นอย่างมากเพราะช่วยส่งเสริมและพัฒนา
ให้ผู้เรียนเกิดทักษะและเข้าใจในบทเรียนมากขึ้น นอกจากนี้ ผู้เรียนยังสามารถแก้ไขข้อบกพร่อง
ทางการเรียนด้วยการฝึกจากแบบฝึกที่ผู้สอนสร้างข้ึน การฝึกปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอจะท าให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้น ได้มีผู้ให้ค าจ ากัดความของแบบฝึกทักษะไว้ดังนี้ เว็บสเตอร์ (Webster , 1979: 
640) ได้ให้ความหมายของแบบฝึกว่า แบบฝึกหมายถึง โจทย์ปัญหาหรือตัวอย่างที่ยกมาจากหนังสือ 
เพ่ือน ามาสอนหรือให้ผู้เรียนฝึกฝนทักษะต่างๆให้ดีขึ้นหลังจากที่เรียนบทเรียน  มานิต มานิตเจริญ 
(2547: 480) ได้กล่าวถึงความหมายของแบบฝึกว่า หมายถึงแบบฝึกหัดที่เป็นตัวอย่างหรือบทเรียนที่
ใช้ฝึกท าให้เกิดความช านาญ ราชบัณฑิตยสถาน(2546 , 641) แบบฝึก หมายถึง แบบฝึกหัดที่เป็น
แบบอย่าง ปัญหาหรือค าสั่งที่ตั้งขึ้นเพ่ือให้ผู้เรียนฝึกตอบ  เตือนใจ ตรีเนตร (2544: 5) ได้กล่าวไว้ว่า
แบบฝึกเป็นสื่อประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ซึ่งช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากการ
ปฏิบัติด้วยตนเอง ได้ฝึกทักษะเพ่ิมเติมจากเนื้อหา จนปฏิบัติได้อย่างช านาญและสามารถน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ ศศิธร ธัญลักษณานันท์ (2542: 375) ให้ความหมายแบบฝึกเสริมทักษะว่า หมายถึง
แบบฝึกเสริมทักษะที่ใช้ฝึกความเข้าใจ ฝึกทักษะต่าง ๆ และทดสอบความสามารถของผู้เรียนตาม
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บทเรียนที่ผู้สอนสอนว่า ผู้เรียนเข้าใจและสามารถน าไปใช้ได้มากน้อยเพียงใด  อังศมาลิน เพ่ิมผล 
(2542: 8) ได้ให้ค าจ ากัดความไว้ว่า แบบฝึก หมายถึงงาน กิจกรรมหรือประสบการณ์ที่ผู้สอนจัดให้
ผู้เรียนได้ฝึกหัด เพ่ือทบทวนฝึกฝนเนื้อหาความรู้ต่างๆ ที่ได้เรียนไปแล้ว จนสามารถปฏิบัติได้ด้วย
ความช านาญและผู้เรียนสามารถนาไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ ลักษณา อินทะจักร (2538: 160) ให้
ความหมายว่าแบบฝึกเสริมทักษะ หมายถึงงานหรือการบ้านที่ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนท าเพ่ือ
ทบทวนความรู้ที่ได้เรียนมาแล้ว ชัยยงค์ พรหมวงศ์ (2535: 16) ได้ให้ความหมายของแบบฝึกเสริม
ทักษะว่าหมายถึงสิ่งที่ผู้เรียนต้องใช้ควบคู่กับการเรียน มีลักษณะเป็นแบบฝึกที่ครอบคลุมกิจกรรมที่
ผู้เรียนพึงกระท า อาจก าหนดแยกเป็นแต่ละหน่วย หรืออาจรวมเล่มก็ได้  
 อาจสรุปได้ว่าแบบฝึกทักษะหมายถึง เป็นสื่อประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
ใช้ควบคู่กับการเรียน เพ่ือทบทวนความรู้ที่ได้เรียนมาและเพ่ือทดสอบความสามารถของตัวเอง อันจะ
ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติด้วยตนเอง ได้ฝึกทักษะเพ่ิมเติมจากเนื้อหา จนปฏิบัติได้
อย่างช านาญและสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 
 2.3.2 ความส าคัญของแบบฝึกสัทอักษรภาษาอังกฤษ 
 นักวิชาการหลายท่านได้กล่าวถึงความส าคัญของแบบฝึกเสริมทักษะว่าเป็นหัวใจของการ
สอนวิชาทักษะ เพราะผู้เรียนจะมีทักษะมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับการฝึก การฝึกอย่างถูกวิธีจะท าให้
เกิดความช านิช านาญ คล่องแคล่วว่องไวและท าได้โดยอัตโนมัติ (ลักษณา อินทะจักร 2538 : 163) 
สอดคล้องกับ วีระ ไทยพานิช (2529: 11) ซึ่งได้อธิบายว่า แบบฝึกเสริมทักษะท าให้เกิดการเรียนรู้จาก
การกระท าจริง เป็นประสบการณ์ตรงที่ท าให้ผู้เรียนสามารถรู้และจดจ าสิ่งที่เรียนได้ดี จนน าไปใช้ใน
สถานการณ์เช่นเดียวกันได้ ในขณะที่ เพตตี้ (Petty 1963: 269 อ้างถึงใน ชาลิตา ทองติด: 2556)ได้
กล่าวถึงความส าคัญของแบบฝึกเสริมทักษะไว้อย่างชัดเจนว่าเป็นส่วนเพ่ิมเติมหรือเสริมหนังสือเรียน 
แบบฝึกเสริมทักษะช่วยลดภาระของผู้สอน ช่วยส่งเสริมให้ทักษะทางภาษาคงทน ช่วยในเรื่องความ
แตกต่างระหว่างบุคคล เพราะการให้ผู้เรียนท าแบบฝึกเสริมทักษะที่เหมาะสมกับความสามารถของ
ตนเอง จะท าให้ประสบผลส าเร็จทางด้านจิตใจมาก ทั้งยังช่วยให้ผู้เรียนสามารถทบทวนสิ่งที่เรียนได้
ด้วยตนเองและใช้เป็น เครื่องมือวัดผลการเรียนได้อีกด้วย  
 จึงอาจกล่าวสรุปได้ว่า แบบฝึกเสริมทักษะเป็นเครื่องมือส าคัญที่จะช่วยให้ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผู้เรียนสูงขึ้น มีความส าคัญและจ าเป็นต่อการเรียนวิชาที่ต้องการฝึกฝนเพ่ือให้เกิด
ทักษะ ความช านาญ มีความเข้าใจเนื้อหาบทเรียนมากยิ่งข้ึนและท าได้โดยอัตโนมัติ  
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 2.3.3 ลักษณะท่ีดีของแบบฝึกเสริมทักษะ   
 มีนักวิชาการหลายท่านได้กล่าวถึงลักษณะที่ดีของแบบฝึกเสริมทักษะไว้ว่า  แบบฝึกเสริม
ทักษะที่มีประสิทธิภาพต้องมีลักษณะดังนี้คือต้องเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เรียนมาแล้ว เหมาะสมกับวัยหรือ
ความสามารถของผู้เรียนเข้าใจง่าย ใช้เวลาเหมาะสม ไม่นานเกินไป น่าสนใจและท้าทายให้แสดง
ความสามารถมีกิจกรรมที่หลากหลายรูปแบบเพ่ือไม่ให้ผู้เรียนเกิดความเบื่อหน่าย มีค าสั่ง ค าอธิบาย
และมีค าแนะน าในการใช้สั้นๆ และชัดเจนเรียงล าดับจากง่ายไปยากและตอบสนองความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลเพราะผู้เรียนแต่ละคนมีความแตกต่างกันในหลายด้านเช่นความต้องการ ความสนใจ 
ความพร้อม ระดับสติปัญญาประสบการณ์ (โรจนา แสงรุ่งรวี,2531: 22; กุศยา แสงเดช,2545,6) 
 

2.3.4 หลักในการสร้างแบบฝึกทักษะ 
 บัททส์ (Butts ,1974: 85 อ้างในชาญวิทย์ เทียมบุญประเสริฐ, 2539: 29-30) ได้กล่าวถึง
หลักในการสร้างแบบฝึกไว้ว่า ผู้สอนต้องเริ่มต้นด้วยการก าหนดโครงร่างไว้คร่าวๆก่อนว่าจะเขียนแบบ
ฝึกเกี่ยวกับเรื่องอะไรมีวัตถุประสงค์อย่างไรจากนั้นก็ศึกษางานและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะฝึก
แล้วจึงเขียนวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมและเนื้อหาให้สอดคล้องกันตั้งวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมแยก
ออกเป็นกิจกรรมย่อยโดยค านึงถึงความเหมาะสมกับวัยและระดับความสามารถของผู้เรียนแล้วจึง
ก าหนดอุปกรณ์ที่จะใช้ในกิจกรรมแต่ละตอนให้เหมาะสมกับแบบฝึกก าหนดเวลาที่ใช้ในแบบฝึกและ
วิธีการประเมินผลให้เหมาะสม ฮาเรส (Haress,n.d.: 93-94 อ้างในอังศุมาลิน เพ่ิมผล, 2542: 14) ได้
กลา่วถึงหลักการสร้างแบบฝึกว่าแบบฝึกจะต้องใช้ภาษาให้เหมาะสมกับผู้เรียนและควรสร้างโดยอาศัย
หลักจิตวิทยาในการแก้ปัญหาและการตอบสนองต่อผู้เรียน ผู้สอนควรสร้างแบบฝึกไว้หลายๆชนิดเพ่ือ
กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจแบบฝึกท่ีสร้างขึ้นนั้นจะต้องให้ผู้เรียนเข้าใจอย่างชัดเจนว่าต้องการให้
ผู้เรียนท าอะไร แบบฝึกที่ดีต้องให้ผู้เรียนได้น าสิ่งที่เรียนรู้จากการเรียนมาตอบในแบบฝึกให้ตรงตาม
เป้าหมายในแต่ละแบบฝึกจะต้องก าหนดให้ชัดเจนว่าจะให้ผู้เรียนตอบแบบฝึกแต่ละชนิดอย่างไร  
 สรุปได้ว่า แบบฝึกเสริมทักษะที่ดีจะต้องใช้ส านวนภาษาที่ง่ายเหมาะสมกับวัยและ
ความสามารถของผู้เรียน มีกิจกรรมหลากหลาย มีค าสั่ง ค าอธิบายและค าแนะน าในการใช้ที่ชัดเจน 
เข้าใจง่าย ใช้เวลาในการฝึกไม่นาน ที่ส าคัญมีความหมายต่อชีวิตและสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน
ได ้
 

2.3.5 สัทอักษรกับการออกเสียงภาษาอังกฤษ 
 สัทอักษรสากล (International Phonetic Alphabet: IPA) ได้รับการพัฒนาขึ้นโดยสมาคม
สัทศาสตร์สากล เพ่ือใช้เป็นการเขียนมาตรฐานส าหรับการแทนเสียงพูดในทุกภาษา นักภาษาศาสตร์
ใช้สัทอักษรสากลเพื่อแทนหน่วยเสียงต่าง ๆ ที่อวัยวะออกเสียงของมนุษย์สามารถเปล่งเสียงได้ โดย
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แทนหน่วยเสียงแต่ละหน่วยเสียงด้วยสัญลักษณ์เฉพาะที่ไม่ซ้ ากัน ซึ่งประกอบไปด้วยเสียงสระ 
พยัญชนะ การเน้นเสียงหนักในระดับต่างๆ ดังนี้  

 
เสียงสระภาษาอังกฤษ 

  ปรารมภ์รัตน์ โชติเสถียร (2550: 17) กล่าวว่า เสียงสระ (Vowel sounds) เป็นเสียงที่เปล่ง
ออกมาโดยไม่มีการกักของกระแสลมหรือการเสียดสีภายในช่องปาก (oral cavity) เช่น ในการออก
เสียงสระ /a/ กระแสลมที่ออกมาจากปอดจะผ่านช่องคอเข้าไปในช่องปาก และผ่านออกมาโดย
ปราศจากการกีดกั้นใดๆ เสียงสระทุกตัวเป็นเสียงก้อง (voiced sounds) เพราะในการออกเสียงสระ
ทุกตัว เส้นเสียงสั่น  
  พิณทิพย์ ทวยเจริญ (2544: 57) กล่าวว่า สระเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญที่สุดในพยางค์ 
กล่าวคือพยางค์หนึ่งๆ อาจจะประกอบด้วยสระแต่เพียงอย่างเดียว (V) เช่น “oh” มีเพียงสระอย่าง
เดียว (ถึงแม้ว่าในการสะกดมีอักษร “h” ร่วมด้วยแต่ไม่ออกเสียง “h”) หรือประกอบด้วยพยัญชนะ
ต้นและสระ (CV) เช่น “no” หรือประกอบด้วยสระและพยัญชนะท้าย (VC) เช่น “is” และอาจ
ประกอบด้วยพยัญชนะต้น สระและพยัญชนะท้าย (CVC) เช่น “cat” หรือกล่าวได้ว่าถ้าจะเปล่ง
เสียงพูดออกมาในลักษณะพยางค์ นั้นจะต้องมีสระปรากฏอยู่ ดังนั้นสระจึงเป็นแกนหรือเป็นหัวใจของ
พยางค์ จะขาดเสียมิได้  
  พิณทิพย์ ทวยเจริญ (2544: 57) ได้แบ่งเสียงสระออกเป็น 2 ประเภท คือ สระเดี่ยวและสระ
ประสม โดยจ าแนกออกเป็นเสียงสระเดี่ยว 12 เสียง และเสียงสระประสม 8 เสียง  
 สัญลักษณ์ท่ีใช้แทนเสียงสระในภาษาอังกฤษ (Phonetic Symbols in English Vowel Sounds)  
 สัญลักษณ์ท่ีใช้แทนเสียงสระภาษาอังกฤษถูกใช้อย่างเดียวกันกับสัญลักษณ์แทนเสียงใน
พจนานุกรม ภาษาอังกฤษ – อังกฤษ เช่น Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current 
English, Longman Dictionary of Contemporary English และ Cambridge Dictionary  
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ตารางท่ี 2.1 เสียงสระภาษาอังกฤษ (Vowel Sounds) 

สัญลักษณ์แทนเสียง เทียบเสียงสัญลักษณ์ ตัวอย่างค า การถ่ายทอดเสียงของ
ค า 

 อี see // 

 อิ sit // 

 เอะ ten // 

 แอะ cat // 

 อา father /()/ 

 เอาะ got // 

 ออ saw // 

 อุ put // 

 อู too // 

 อะ cup // 

 เออ bird // 

 เออะ about // 

 เอ say // 

 โอว go // 

 ไอ, อาย five // 

 เอา, อาว now // 

 ออย boy // 

 เอีย near /()/ 

 แอ hair /()/ 

 อัว pure /()/ 
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เสียงพยัญชนะภาษาอังกฤษ  
 ปรารมภ์รัตน์ โชติเสถียร (2550: 60) กล่าวว่า เสียงพยัญชนะ (consonant sounds) ได้แก่
เสียงที่เปล่งออกมาโดยอาศัยอวัยวะภายในปากหนึ่งคู่ ซึ่งรวมเรียกว่า ฐานกรณ์ (articulator) 
กล่าวคืออวัยวะส่วนที่ไม่เคลื่อนไหวจะท าหน้าที่เป็นฐาน (passive articulator) หรือจุดที่เกิดเสียง
และอวัยวะส่วนที่เคลื่อนที่ได้จะท าหน้าที่เป็นกรณ์ (active articulator) เคลื่อนที่ไปยังฐาน  
 พิณทิพย์ ทวยเจริญ (2544: 16) กล่าวว่า การออกเสียงพยัญชนะเสียงใดเสียงหนึ่งต้องใช้
อวัยวะในปาก 1 คู่เสมอ โดยประสานกับกระแสลมออกจากปอด เช่น ริมฝีปากบนกับริมฝีปากล่าง 
ปลายลิ้นกับปุ่มเหงือก ฯลฯ เป็นต้น อวัยวะคู่นั้นๆ เรียกว่า ฐานกรณ์ “ฐาน” คือ อวัยวะที่คงที่ ไม่
เคลื่อนไหว ท าหน้าที่เป็นจุดที่เกิดเสียงส่วน “กรณ์” เป็นอวัยวะที่เคลื่อนไปหาจุดที่เกิดเสียง  
 สัญลักษณ์ท่ีใช้แทนเสียงสระในภาษาอังกฤษ (Phonetic Symbols in English Vowel 
Sounds) สัญลักษณ์ที่ใช้แทนเสียงพยัญชนะภาษาอังกฤษถูกใช้อย่างเดียวกันกับสัญลักษณ์แทนเสียง
ในพจนานุกรม ภาษาอังกฤษ – อังกฤษ เช่น Oxford Advanced Learner’s Dictionary of 
Current English, Longman Dictionary of Contemporary English และ Cambridge 
Dictionary  
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ตารางท่ี 2.2 เสียงพยัญชนะ (Consonant Sounds) 

สัญลักษณ์แทนเสียง เทียบเสียงสัญลักษณ์ ตัวอย่างค า การถ่ายทอดเสียงของ
ค า 

 เพอะ pen // 

 เบอะ bad // 

 เทอะ tea // 

 เดอะ did // 

 เคอะ cat // 

 เกอะ (ไม่ใช่ ก. ไทย) got // 

 (č)1 เชอะ (คล้าย ช. ไทย) chin // 

 ( ĵ ) เจอะ June // 

 เมอะ man // 

 เนอะ no // 

 เงอะ sing // 

 เลอะ leg // 

 เฟอะ fall // 

 เวอะ ไม่ใช่ ว. ไทย voice // 

 เธอะ ไม่มีในเสียงไทย thin // 

 เดอะ  ไม่มีในเสียงไทย then // 

 เสอะ (ส. ซ. ไทย) so // 

 เสอะ ไม่มีในเสียงไทย zoo // 

(š) เสียง ช. ที่มีเสียงลมเสียด
แทรกออกมาด้วย 

she // 

 (ž) ไม่มีในเสียงไทย vision // 

 เฮอะ  เสียงออกจากช่องคอ how // 

 เรอะ red // 

 เวอะ  (ว.  ไทย) wet // 

(y) เยอะ yes // 

                                                           
1 สัทอักษรอีกระบบหน่ึงท่ีนิยมใช้ในอเมริกาคือ ระบบ Trager-Smith ซึงนิยมใช้ตัวอักษรเป็นสัญลักษณ์แทนเสียงบางเสียง อาทิเช่น /š/, /č/, 

/ž/ และ /ĵ/ แทนเสียง //, //, // และ // ตามล าดับ โดยใส่เครื่องหมาย /  ˇ / ลงบนตัวอักษร 
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การออกเสียงเน้นหนักในค า (word stress)  
   ปรารมภ์รัตน์ โชติเสถียร (2537: 99) กล่าวว่า การลงเสียงหนัก (Stress) หมายถึงการออก
เสียงพยางค์ใดพยางค์หนึ่ง หรือค าใดค าหนึ่งให้หนักกว่าพยางค์หรือค าที่อยู่ข้างเคียง การลงเสียงหนัก
ในภาษาอังกฤษจึงนับว่าส าคัญมากพอๆ กับการลงวรรณยุกต์เอก โท ตรี จัตวาในภาษาไทย  
 พิณทิพย์ ทวยเจริญ (2544: 133) กล่าวว่า การเน้นหนักบนพยางค์ (stress) หมายถึงการให้
มีพละก าลังของกระแสลมจากปอดตกลงบนพยางค์ใดพยางค์หนึ่งมากกว่าพยางค์อ่ืนๆ หรือกล่าวได้ว่า
มีการเน้นหนักบนพยางค์นั้น  ๆ ผลก็คือพยางค์ดังกล่าวมีความเด่นชัดมากกว่าพยางค์อ่ืน  
 

ระดับการลงเสียงหนักในค า (Degrees of Force in Word stress) 
  การลงเสียงหนักแบ่งออกเป็น 3 ระดับคือ การลงเสียงหนักมาก (primary stress) การลง
เสียงหนักรอง (secondary stress) และการไม่ลงเสียงหนัก (weak stress) 
 1)  การลงเสียงหนักมาก (Primary stress) ค าในภาษาอังกฤษทุกค าไม่ว่าจะกี่พยางค์ก็ตาม 
จะมีพยางค์หนึ่งได้รับ primary stress ผู้พูดจะออกเสียงพยางค์นี้หนักกว่าพยางค์อ่ืนๆ เช่นในค าว่า 
action พยางค์ท่ีได้รับ primary stress คือพยางค์พยางค์แรก (stressed in the first syllable)  

เครื่องหมาย ที่ใช้แสดง primary stress ในสัญลักษณ์แทนเสียง คือ [  ]  ซึ่งจะเขียนไว้บนหน้า

พยางค์ที่ได้รับเสียงหนักมากท่ีสุด (เครื่องหมาย ที่ใช้แสดง primary stress ในค า คือ [   ] ซึ่งจะ
เขียนไว้เหนือสระของพยางค์ที่ลงเสียงหนักมากท่ีสุด 
  ตัวอย่าง  
      pencil //   action  // 
   slender //   reduce // 
 2)  การลงเสียงหนักรอง (secondary stress) จะเบากว่าหรือจะลงเสียงหนักน้อยกว่า
พยางค์ที่ได้รับ primary stress ค าในภาษาอังกฤษบางค าเท่านั้นที่มี secondary stress และส่วน

ใหญ่แล้วค าจะมี 3 พยางค์ข้ึนไป เครื่องที่แสดง secondary stress ในสัญลักษณ์แทนเสียง คือ [] 
ซึ่งจะเขียนไว้ล่างหน้าพยางค์ที่ได้รับเสียงหนักรองลงมา (เครื่องหมายแสดง secondary stress ในค า 

คือ [] ซึ่งจะเขียนไว้เหนือสระของพยางค์ที่ลงเสียงหนักรองลงมา) 
 ตัวอย่าง 
  energetic //  understand  // 
  explanation  //  intonation  // 
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 3)  การลงไม่ลงเสียงหนัก (weak stress) จะเป็นพยางค์ที่ออกเสียงเบาที่สุด และเสียงสระ

ของพยางค์ท่ีได้รับ weak stress มักจะเป็นเสียง // หรือ //  ส่วนใหญ่พยางค์ที่ได้รับ weak 
stress จะไม่ลงเครื่องหมายใดๆ 
 ตัวอย่าง 
  photography //   about // 
  famous //    special // 
   village //    orange // 
  ค าในภาษาอังกฤษส่วนมากมีมากกว่า 1 พยางค์ (Syllable) เราจะต้องพยายามศึกษาค้นคว้า
ให้ทราบว่าพยางค์ใดที่ได้รับการลงเสียงหนัก หรือ stress การออกเสียงเพ่ือให้พยางค์ใดพยางค์หนึ่ง
ได้รับการลงเสียงหนักนั้น ไม่มีกฎตายตัว แต่พอสังเกตได้ ดังนี้ 
 “พยางค์ใดได้รับเสียงหนัก พยางค์นั้นจะมีเสียงดังกว่าและนานกว่าพยางค์อ่ืนในค าเดียวกัน 
เช่น important  “por”  ได้รับเสียงหนักมากกว่า จึงเรียกการลงเสียงหนักชนิดนี้ว่า “primary 
stress” ส่วน “im”  ได้รับเสียงหนักน้อยกว่าเรียกว่า “secondary stress” ส าหรับ “ant” // 
จะออกเสียงเบามากและรวดเร็วเรียกว่า weak stress หรือ unstressed” 
 
 การออกเสียงเน้นหนักในประโยค (sentence stress)  
   ปรารมภ์รัตน์ โชติเสถียร (2537: 110) กล่าวว่า ในค าแต่ละค าจะต้องมี Primary Stress 1 
แห่ง แต่เมื่อน าเอาค ามาเขียนเรียงเข้าเป็นประโยค พยางค์ที่ได้รับ Primary Stress อาจลดลงเป็น 
Secondary Stress หรือ Weak Stress ได้ นั่นหมายความว่า ค าที่น ามาเขียนเข้าเป็นประโยคนั้น จะ
ได้รับการลงเสียงหนักไม่เท่ากัน ขึ้นกับชนิดของค า และความรู้สึกของผู้พูดว่าต้องการเน้นค าใด 
 แฮนค๊อก (Hancock, 2003: 54) กล่าวว่า ค าๆหนึ่งมีรูปแบบการเน้นเสียงหนัก คืท่ีมีพยางค์
เน้นเสียงหนักและเบา ประโยคก็เหมือนกันมีรูปแบบการเน้นหนักในค านี้เรียกว่า การออกเสียง
เน้นหนักในประโยค  
 
 ชนิดของค าที่ใช้ในการออกเสียงเน้นหนักในประโยค   

ชนิดของค าที่ใช้ Sentence stress แบ่งได้ 2 ชนิด คือ 
  1) ชนิดของค าท่ีต้องลงเสียงหนัก (Content Words) หมายถึงท่ีค าที่มีความหมายและมี
เนื้อความส าคัญในตัวของมันเอง ซึ่ง มีการลงเสียงหนักมาก (Primary Stress) ในประโยค ได้แก่:- 

1. Nouns (ค านาม) เช่น table, uncle, television, และชื่อเฉพาะ (Proper 
nouns) เช่น Marry, Robert, Michael 
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2. Main Verbs (ค ากริยาหลัก) เช่น keep, search, sing, repeat, pronounce 
3. Adjectives (ค าคุณศัพท์) เช่น happy, angry, hungry, grey, positive,  

- Numerals(ค าบอกจ านวนเมื่อใช้เป็นคุณศัพท์ ):  one, thirteen, twenty 
- Demonstrative Adjectives :   this, that, these, those 

4. Adverbs (คุณกริยาวิเศษณ์) เช่น usually, happily, very, carefully, easily 
5. Interrogative pronouns (ค าปฤจฉาสรรพนาม) เช่น whom, who, which, 
when, where, why, how ซึ่งใช้ในประโยคค าถาม ไม่ได้ใช้เป็นค าสรรพนามแทน
ค านามท่ีมาข้างหน้า (Relative pronouns) 
6. Negative (ค าแสดงปฏิเสธ) ได้แก่   not 

  2) ชนิดของค าท่ีไม่ต้องลงเสียงหนัก  (Function Words) หมายถึงค าที่มีความหมาย และ
แสดงหน้าที่ทางไวยากรณ์ ซึ่ง ไม่มีการลงเสียงหนักมาก (weak stress) ในประโยค ได้แก่:- 

1. Articles (ค าน าหน้านาม) ได้แก่ a, an, the 
2. Pronouns (ค าสรรพนาม)  

- Personal pronouns เช่น  I , you, he, she, it, they,  
- Possessive pronouns เช่น my, mine, your, yours, his, her, hers, 

its, our, ours, their, theirs 
- ค า one หรือ ones เมื่อใช้เป็นสรรพนาม 

3. Auxiliary verbs (ค ากริยาช่วย) ได้แก่ can, shall, will, would, must, 
should 
4. Prepositions (ค าบุพบท) ได้แก่ at, for, from, of, in, to, under 
5. Conjunctions (ค าสันธาน) ได้แก่ and, as, but, or, since,  
6. ค า Relative pronouns เช่น who, whom, which, when, where เมื่อใช้เป็น
สรรพนามแทนค านามที่มาข้างหน้า 
7.  ค ากริยา to be กับ to have เมื่อเป็นกริยาหลัก (Main Verbs) ของประโยค 

  
 การเชื่อมโยงเสียง (Word linking)  
  ในการพูดภาษาอังกฤษ เจ้าของภาษา (Native speaker) มักไม่พูดแยกเป็นค าๆ บางครั้งอาจ
มีเสียงเชื่อมระหว่างค า ท าให้ผู้ที่ไม่ใช่เจ้าของภาษาฟังค าหลายค าติดต่อกันเหมือนค าๆเดียวกัน เมื่อ
เป็นเช่นนี้ก็อาจท าให้ไม่เข้าใจภาษาอังกฤษได้ เสียงเชื่อมระหว่างค ามักเกิดข้ึนระหว่างค าที่ข้ึนต้นด้วย
เสียงสระ กับค าที่มาข้างหน้า 
 การแบ่งวรรคตอน (Thought group) 
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ในการสนทนา ถ้อยค าที่พูดย่อมประกอบด้วยค ามาเรียงต่อกันเป็นประโยค  ประโยคเหล่านี้
ถ้าประกอบด้วยค าเป็นจ านวนไม่มาก ผู้พูดก็อาจพูดติดต่อกันไปได้โดยไม่หยุด แต่ถ้าประโยคที่พูดหรือ
ผู้อ่านนั้นยาว ผู้พูดหรือผู้อ่าน ก็อาจจะหยุดภายในประโยคบ้าง  อย่างเช่น ในการอ่านข้อความ อ่าน
ประกาศหรืออ่านข่าว เป็นต้น 

 ช่วงหยุดในบทนี้จะมุ่งอธิบายเรื่องในช่วงหยุดในประโยคเป็นส าคัญ การที่ต้องหยุดระหว่าง
การพูดหรืออ่าน ก็เนื่องมาจากสาเหตุต่อไปนี้ 

1) หยุดเพื่อหายใจ (pause for a breath) 
2) หยุดเพื่อช่วยท าให้ความหมายของถ้อยค าท่ีพูดหรืออ่านชัดเจนขึ้น (pause for 

emphasizing the meaning of words or make them clearly) 
 กลุ่มค าหรือวรรค (Thought group) หมายถึงกลุ่มค าหรือวลี(Phrase) ในประโยค ซึ่งกลุ่มค า
เหล่านี้จะแบ่งโดยอาศัยช่วงหยุด (Pause) เป็นเกณฑ์  และการแบ่ง thought group จะต้องให้ถูก
ตามหลักไวยากรณ์ คือจะไม่มีช่วงหยุดระหว่างค าที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน เมื่อจัดกลุ่มค าหรือวลี ซึ่งอาจ
เป็นนามวลี กริยาวลี หรือบุพบทวลีได้แล้ว ก็ถือเป็น thought group 1 กลุ่ม เช่น with her 
brother ซึ่งเป็นบุพบทวลี เป็น thought group 1 กลุ่ม 

จุดประสงค์ของการแบ่งกลุ่มค า (thought group)  
  การแบ่ง thought group มีจุดประสงค์เพ่ือ 

1) ให้ผู้ฟังเข้าใจความหมายของประโยคให้ถูกต้อง  ดังตัวอย่างประโยค 
 The teacher /says the student/ is lazy.  หรือ  The teacher / says the student 
is lazy. 
ซึ่งการแบ่ง thought group ที่ต่างกันดังที่ได้กล่าวไปแล้วนั้น จะท าให้ผู้ฟังเข้าใจความที่
ต่างกันไปด้วย 
2) เพ่ือเน้นความรู้สึกของผู้พูด เช่น 
  Frankly, / I am disappointed in you. 
มีช่วงหยุดหลังค า Frankly ซึ่งเป็นค ากริยาวิเศษณ์ เพ่ือเน้นค านี้ ซึ่งหมายความว่า “ถ้าจะให้
พูดจริงๆ แล้ว” หรือ “จากใจจริงแล้ว” / ฉันผิดหวังในตัวคุณ” 

เพ่ือให้มีเวลาหยุดเพื่อหายใจ เมื่อต้องพูดหรืออ่านประโยคยาว ๆ 
 พิณทิพย์ ทวยเจริญ (2544: 239) กล่าวว่า การอ่านออกเสียงเป็นการใช้ทักษะทาง
ภาษาอังกฤษในระดับที่สูงขึ้น ผู้ที่จะอ่านออกเสียงได้ดีนั้นต้องมีความรู้พื้นฐานทางไวยากรณ์ที่ดี
พอสมควร และรู้หลักการออกเสียงทั้งในค าและประโยคได้อย่างเหมาะสม การอ่านออกเสียงจึงจะ
ประสบความส าเร็จ  
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2.4 ความพึงพอใจและการวัดความพึงพอใจ  
ความพึงพอใจหมายถึง พอใจ ชอบใจ (ส านักราชบัณฑิตยสถาน, 2542: 775) เป็นความรู้สึก

ทีด่ีเมื่อประสบความส าเร็จ หรือได้รับสิ่งที่ ต้องการให้เกิดข้ึนเป็นความรู้สึกที่พอใจ (Hornby, 2000) 
ความพึงพอใจ (satisfaction) เป็นทัศนคติที่เป็นนามธรรม เกี่ยวกับจิตใจ อารมณ์ ความรู้สึกที่บุคคลมี
ต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ไม่สามารถมองเห็นรูปร่างได้ นอกจากนี้ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกด้านบวกของ
บุคคล ที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจจะเกิดขึ้นจากความคาดหวัง หรือเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อสิ่งนั้นสามารถ 
ตอบสนองความต้องการให้แก่บุคคลได้ซึ่งความพึงพอใจที่เกิดขึ้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามค่านิยม
และประสบการณ์ของตัวบุคคล (ทฤษฎีความพึงพอใจ, ม.ป.ป.) ซึ่งคล้ายกับกาญจนา   อรุณสุขรุจี ( 
2546 : 5 ) ที่กล่าวว่า ความพึงพอใจของมนุษย์ เป็นการแสดงออกทางพฤติกรรมที่เป็นนามธรรม ไม่
สามารถมองเห็นเป็นรูปร่างได้ การที่เราจะทราบว่า บุคคลมีความพึงพอใจหรือไม่ สามารถสังเกตโดย
การแสดงออกท่ีค่อนข้างสลับซับซ้อน และต้องมีสิ่งที่ตรงต่อความต้องการของบุคคล จึงจะท าให้บุคคล
เกิดความพึงพอใจ ดังนั้นการสร้างสิ่งเร้าจึงเป็นแรงจูงใจของบุคคลนั้นให้เกิดความพึงพอใจในงานนั้น 
(ความหมายของความพึงพอใจ, ม.ป.ป.)  

สมศักดิ์  คงเท่ียง  และอัญชลี  โพธิ์ทอง  (2542)  กล่าวถึงภาพรวมของความพึงพอใจว่า 
1. ความพึงพอใจเป็นผลรวมของความรู้สึกของบุคคลเกี่ยวกับระดับความชอบหรือไม่ชอบ 

ต่อสภาพต่าง ๆ 
2. ความพึงพอใจเป็นผลของทัศนคติที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบต่าง ๆ 
3. ความพึงพอใจในการท างานเป็นผลมาจากการปฏิบัติงานที่ดี  และส าเร็จจนเกิดเป็นความ

ภูมิใจ  และได้ผลตอบแทนในรูปแบบต่าง ๆ ตามท่ีหวังไว้  
หทัยรัตน์  ประทุมสูตร (2542)  กล่าวว่าการวัดความพึงพอใจ  เป็นเรื่องที่เปรียบเทียบได้กับ

ความเข้าใจทั่ว ๆ ไป ซึ่งปกติจะวัดได้โดยการสอบถามจากบุคคลที่ต้องการจะถาม   มีเครื่องมือที่
ต้องการจะใช้ในการวิจัยหลาย ๆ อย่าง อย่างไรก็ดีถึงแม้ว่าจะมีการวัดอยู่หลายแนวทางแต่การศึกษา
ความพึงพอใจอาจแยกตามแนวทางวัดได้สองแนวคิดตามความคิดเห็นของ   ซาลีซนิคค์  คริสเทนส์  
กล่าวคือ 

1.วัดจากสภาพทั้งหมดของแต่ละบุคคล  เช่น  ที่ท างาน  ที่บ้านและทุก ๆ อย่าง 
ที่เก่ียวข้องกับชีวิต  การศึกษาตามแนวทางนี้จะได้ข้อมูลที่สมบูรณ์  แต่ท าให้เกิดความยุ่งยากกับการที่
จะวัดและเปรียบเทียบ 

2.วัดได้โดยแยกออกเป็นองค์ประกอบ  เช่น  องค์ประกอบที่เก่ียวกับงาน  การนิเทศงาน 
เกี่ยวกับนายจ้าง (รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจของบุคลากรต่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาประจ าปีงบประมาณ 2555, ม.ป.ป.) 
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บุญชม ศรีสะอาด (2546:  160-162) กล่าวว่าผู้วิจัยอาจต้องการทราบระดับพฤติกรรม หรือ
คุณลักษณะของผู้เรียนหรือความคิดเห็นหรือเจตคติ หรือ ปัญหา ฯลฯ ก็จะสร้างแบบวัดเพ่ือวัดค่าตัว
แปรดังกล่าว โดยสร้างเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มักใช้ 5 ระดับ เช่น เห็นด้วย
อย่างยิ่ง เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง หรือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อย
ที่สุด หลังจากให้ผู้เรียนตอบแบบวัดดังกล่าว ก็จะน ามาวิเคราะห์โดยหาร้อยละที่มีผู้ตอบในแต่ละ
ระดับ หรือหาค่าเฉลี่ย และส่วนแบ่งเบนมาตรฐานของแต่ละข้อ รวมรายด้าน และโดยรวมทั้งหมดแล้ว
แปลความหมายคา่เฉลี่ยโดยเปรียบเทียบกับเกณฑ์การแปลความหมาย การให้คะแนนเครื่องมือแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า อาจให้คะแนนแต่ละระดับดังนี้ ตอบน้อยที่สุดให้ 1 คะแนน น้อยให้ 2 
คะแนน ปานกลางให้ 3 คะแนน มากให้ 4 คะแนน มากท่ีสุดให้ 5 คะแนน หรือให้ 0, 1, 2, 3, 4 
ตามล าดับ เกณฑ์ในการแปลความหมายค่าเฉลี่ยควรใช้เกณฑ์ดังนี้ 

ค่าเฉลี่ย   ความหมาย 
4.51-5.00  มากที่สุด 
3.51-4.50  มาก 
2.51-4.50  ปานกลาง 
1.51-2.50  น้อย 
0.00-1.50  น้อยที่สุด 
วิทวัส รุ่งเรืองผล ก็กล่าวคล้ายๆ กันว่าเกณฑ์ที่ใช้ในการวัดความพึงพอใจจะใช้ ลิเคิท สเกล 

(Likert Scale) ด้วยการให้คะแนนความพึงพอใจใจแต่ละปัจจัยจาก 1ถึง 5 โดย 5 คือพอใจมากที่สุด 
4 คือพอใจมาก 3 คือพอใจปานกลาง 2 คือพอใจน้อยและ 1 คือพอใจน้อยที่สุด  (วิทวัส รุ่งเรืองผล. 
ม.ป.ป.)   

สรุปได้ว่าความพึงพอใจ หมายถึงความพอใจ ชอบใจ และมีความสุข ที่ความ  ต้องการ หรือ
เป้าหมาย ที่ตั้งใจไว้บรรลุผล ความพึงพอใจจะท าให้บุคคลเกิดความสบายใจและมีความสุขที่สมหวัง
ในสิ่งนั้นๆ การวัดความพึงพอใจมักใช้เครื่องมือแบบมาตราส่วนประมาณค่าคือ ตอบน้อยที่สุดให้ 1 
คะแนน น้อยให้ 2 คะแนน ปานกลางให้ 3 คะแนน มากให้ 4 คะแนน มากที่สุดให้ 5 คะแนน หรือให้ 
0, 1, 2, 3, 4 ตามล าดับ 
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2.5 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง   
2.5.1 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องในประเทศ 

 ศิรินภา  พรหมค า (2555) ศึกษาพัฒนาการด้านการเน้นเสียงพยางค์ในการออกเสียง
ภาษาอังกฤษของผู้เรียนที่เป็นผลจากการเรียนการออกเสียงตามหลักสัทศาสตร์กลุ่มตัวอย่างเป็น
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนจ่านกร้อง  อ าเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก  ที่ศึกษาในรายวิชา
ฟัง – พูดภาษาอังกฤษ  ภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2550 จ านวน 40 คน  โดยกลุ่ม
ควบคุมจ านวน 20 คน เรียนการออกเสียงตามปกติจ านวน 60 คาบ  และกลุ่มทดลองจ านวน 20 คน 
เรียนการออกเสียงตามหลักสัทศาสตร์จ านวน 60 คาบ  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาคือแบบทดสอบ
การเน้นเสียงพยางค์ในกาษาอังกฤษ  ผลการศึกษาพบว่า หลังจากการเรียนการออกเสียงตามหลัก
สัทศาสตร์แล้วผู้ เรียนที่ ได้ เรียนการออกเสียงตามหลักสัทศาสตร์สามารถเน้นเสียงพยางค์ใน
ภาษาอังกฤษได้ถูกต้องตามรูปแบบของภาษาอังกฤษมากกว่าผู้เรียนที่ไม่ได้เรียนการออกเสียงตาม
หลักสัทศาสตร์อย่างเห็นได้ชัด  และผู้ที่ได้เรียนการออกเสียงตามหลักสัทศาสตร์มีพัฒนาการด้านการ
เน้นเสียงพยางค์ในภาษาอังกฤษดีกว่าผู้ที่ไม่ได้เรียนการออกเสียงตามหลักสัทศาสตร์อย่างเด่นชัด
ดังนั้นการเรียนการออกเสียงภาษาอังกฤษตามหลักสัทศาสตร์เป็นวิธีการหนึ่งที่สามารถช่วยให้ผู้เรียนมี
พัฒนาการด้านการเน้นเสียงพยางค์ในค าภาษาอังกฤษได้ดีขึ้น 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้  ได้แก่  แบบช่วยสอนการออกเสียงภาษาอังกฤษตามหลัก
สัทศาสตร์  ซึ่งจะใช้สอนผู้เรียนที่เป็นกลุ่มทดลอง  โดยผู้วิจัยได้ศึกษาค าอธิบายรายวิชาและแบบเรียน
วิชาฟัง-พูดภาษาอังกฤษที่ใช้เรียนในปีการศึกษา 2550 แล้วน ามาจัดท าแบบช่วยสอนการออกเสียง
ภาษาอังกฤษตามหลักสัทศาสตร์โดยมีผู้เชี่ยวชาญให้ค าแนะน า  เนื้อหาประกอบด้วยกฎการเน้นเสียง
พยางค์ในภาษาอังกฤษ  การฝึกฟังการเน้นเสียงพยางค์ในภาษาอังกฤษ  การฝึกออกเสียงการเน้น
เสียงพยางค์ในภาษาอังกฤษและท ากิจกรรมต่างๆ ที่จะช่วยให้ผู้เรียนที่เป็นกลุ่มทดลองสามารถ
พัฒนาการเน้นเสียงภาษาอังกฤษได้  จะขอกล่าวถึงเนื้อหาบางตอนของแบบช่วยสอนการออกเสียง
ภาษาอังกฤษตามหลักสัทศาสตร์  ดังนี้ 
 The rules of word stress in English. กฎการเน้นเสียงพยางค์ในค าภาษาอังกฤษ 

1. Stress on the first syllable (เน้นเสียงที่พยางค์แรกของค า) 
1.1 Most 2 – syllable nouns (ค านามท่ีมี 2 พยางค์) เช่น pencil, sister, doctor, 

German ยกเว้น hotel, lagoon 
1.2 Most 2 – syllable adjectives (ค าคุณศัพท์ที่มี 2 พยางค์) เช่น clever, 

happy, sorry, dirty ยกเว้น correct 
2.  Stress on last syllable (เน้นเสียงที่พยางค์สุดท้ายของค า) 
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2.1 Most 2 – syllable verbs (ค ากริยาที่มีสองพยางค์) เช่น repeat, complete, 
pronounce, begin ยกเว้น listen 

3.  Stress on second from end (เน้นเสียงที่พยางค์ก่อนสุดท้าย) 
3.1 Words ending in –ic (ค าที่ลงท้ายด้วย -ic) เช่น gymnastics, geographic, 

Geologic   
3.2 Words ending in –sion and –tion (ค าที่ลงท้ายด้วย -sion และ -tion) เช่น  

television, occupation, information  
 4.  Stress on third from end (เน้นเสียงที่พยางค์ที่สามก่อนสุดท้าย) 
      4.1   Words ending in –cy, -ty, -phy, and –gy (ค าที่ลงท้ายด้วย -cy, -ty, -phy, 
   and –gy) เช่น Democracy, nationality, photography, geology   
      4.2   Words ending in –al (ค าที่ลงท้ายด้วย –al) เช่น critical, geological  
 5.  Compound words (ค าประสม) 
                5.1   For compound nouns, the stress is on the first part (ค านามประสมจะ
    เน้นเสียงที่ส่วนแรก) เช่น classroom, notebook, homework, backpack, 
     suitcase 
       5.2   For compound objective, the stress is on the second part (ค าคุณศัพท์
     ประสมจะเน้นเสียงที่ส่วนที่สอง) เช่น bad-tempered, old-fashioned 
                 5.3   For compound verbs, the stress is on the second part (ค ากิยาประสม
     จะเน้นเสียงที่สอง) เช่น to understand, to overflow, to underline 
 อาภรณ์  ศรี เพชร (2552) ท าการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียง
ภาษาอังกฤษ โดยใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านออกเสียงแบบสัทอักษร (Phonetics) ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 5 วสุนธราภิวัฒก์ สังกัดเทศบาลเมืองนาสาร  โดยมีวัตถุประสงค์ 
(1)เพ่ือสร้างชุดฝึกทักษะการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษแบบสัทอักษร (phonetics) ส าหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80  (2)เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางด้าน
การอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้
ชุดฝึกทักษะการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษแบบสัทอักษร (phonetics)  (3)เพ่ือการศึกษาความ
คิดเห็นและความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดฝึกทักษะการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษแบบสัท
อักษร (phonetics)  กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนเทศบาล 5 วสุนธรา
ภิวัฒก์  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา  2552  จ านวน 11 คน  โดยการเลือกแบบเจาะจง  เครื่องมือที่ใช้
ในการวิจัยได้แก่  แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีสอนแบบสัทอักษร (phonetics) จ านวน 16 แผน 
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ชุดฝึกทักษะการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษแบบสัทอักษร (phonetics) และแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางด้านการอ่าน  สถิติที่ใช้ในการวิจัย  ได้แก่  ค่าเฉลี่ย (X)  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.)   
 ผลการวิจัยพบว่า  ชุดฝึกทักษะการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษแบบสัทอักษร (phonetics)  
มีคุณภาพอยู่ในระดับดี  โดยมีค่าเฉลี่ย 3.80–4.40 ทักษะการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษของนักเรียน
หลังการใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษแบบสัทอักษร (phonetics) สูงกว่าก่อนใช้
ชุดฝึกทักษะการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษแบบสัทอักษร (phonetics) นักเรียนมีความถึงพอใจต่อ
การใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษแบบสัทอักษร (phonetics) อยู่ในระดับดี  โดยมี
ค่าเฉลี่ย 3.54–4.18   
 วิภาพร  สังขยานนท์ (2555) ท าการวิจัยเรื่องการพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงค าศัพท์
ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษา  ชั้นปวส.1 พืชศาสตร์ (ทวิภาคี) ภาคเรียนที่ 1/2555 วิทยาลัยเกษตร
และเทคโนโลยีร้อยเอ็ด โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแก้ปัญหาการออกเสียงค าศัพท์ภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง
และเพ่ือสร้างความเชื่อมั่นในการอ่านค าศัพท์ภาษาอังกฤษ  กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยเป็น
นักศึกษาชั้นปวส.1 พืชศาสตร์ (ทวิภาคี) จ านวน 42 คน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 วิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด  เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบฝึกทักษะการออกเสียงสระ
และพยัญชนะภาษาอังกฤษด้วยสัทอักษร IPA แบบฝึกทักษะค าศัพท์ด้วยสัทอักษร IPA  แบบวัด
ทักษะการออกเสียงค าศัพท์ภาษาอังกฤษด้วยสัทอักษร IPA จ านวน 30 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูลคือ ค่าเฉลี่ย  ผลการวิจัยพบว่านักศึกษามีผลคะแนนการออกเสียงค าศัพท์ภาษาอังกฤษหลังใช้
แบบฝึกทักษะการออกเสียงภาษาอังกฤษด้วยสัทอักษร IPA สูงกว่าก่อนการใช้แบบฝึกทักษะการออก
เสียงภาษาอังกฤษด้วยสัทอักษร IPA 
 สุชาดา  อินมี (2556) ท าการวิจัยเรื่องการพัฒนาการออกเสียงค าศัพท์ภาษาอังกฤษด้วย
สื่อโฟนิกส์โปสเตอร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) พัฒนาสื่อการอ่าน
ออกเสียงค าศัพท์ภาษาอังกฤษแบบโฟนิกส์โปสเตอร์  ส าหรับฝึกทักษะการออกเสียงค าศัพท์
ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  2) เปรียบเทียบ
ความสามารถในการอ่านออกเสียงค าศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนก่อนและหลังได้รับการฝึกทักษะ
การอ่านออกเสียงค าศัพท์ภาษาอังกฤษด้วยสื่อโฟนิกส์โปสเตอร์  และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของ
นักเรียนที่มีต่อการฝึกอ่านออกเสียงค าศัพท์ภาษาอังกฤษด้วยสื่อโฟนิกส์โปสเตอร์  เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัยได้แก่ สื่อโฟนิกส์โปสเตอร์  แบบวัดความสามารถในการออกเสียงค าศัพท์ภาษาอังกฤษ  และ
แบบประเมินความพึงพอใจ  วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเพ่ือหาค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และ
ทดสอบความสามารถในการออกเสียงค าศัพท์ภาษาอังกฤษก่อนและหลังการทดลองด้วยการทดสอบที  
ผลการวิจัย พบว่า 
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1.  สื่อโฟนิกส์โปสเตอร์  ส าหรับฝึกทักษะการอ่านออกเสียงค าศัพท์ภาษาอังกฤษของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  มีประสิทธิภาพ 78.17/76.75 

2. ความสามารถในการอ่านออกเสียงค าศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
3  ก่อนและหลังได้รับการฝึกทักษะการอ่านออกเสียงด้วยสื่อโฟนิกส์โปสเตอร์แตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  โดยหลังได้รับการฝึกทักษะด้วยสื่อโฟนิกส์
โปสเตอร์  นักเรียนมีความสามารถในการอ่านออกเสียงสูงกว่าก่อนได้รับการฝึก 

3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการฝึกอ่านออกเสียงค าศัพท์ภาษาอังกฤษด้วยสื่อโฟนิกส์
โปสเตอร์อยู่ในระดับมากโดยเฉพาะด้านภาพประกอบมีสีสันสวยงามน่าสนใจ  และมี
จ านวนค าศัพท์แต่ละชุดเหมาะสม  การวิจัยครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าการพัฒนาสื่อการอ่าน
ออกเสียงภาษาอังกฤษแบบโฟนิกส์ในรูปโปสเตอร์ช่วยให้นักเรียนฝึกออกเสียงให้ดีขึ้น  
จึงเป็นแบบอย่างในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษส าหรับนักเรียนใน
ทักษะอ่ืนต่อไป 

 ถิรวัฒน์  ตันทนิส (2555) ศึกษาปัญหาในการออกเสียงภาษาอังกฤษและกลวิธีการเรียนการ
ออกเสียงภาษาอังกฤษของนักศึกษาสหวิทยาการชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  โดยใช้เครื่องมือ
ในการวิจัยคือ  แบบทดสอบการออกเสียงภาษาอังกฤษ  แบบสอบถามกลวิธีการเรียนการออกเสียง
ภาษาอังกฤษ  และแบบประเมินการออกเสียงพยัญชนะและสระภาษาอังกฤษ  ผลการวิจัยสรุปได้ว่า
นักศึกษาสหวิทยาการ ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  มีปัญหาในการออกเสียงภาษาอังกฤษใน
ต าแหน่งพยัญชนะท้ายมากกว่าต าแหน่งพยัญชนะต้น  โดยมีปัญหาในการออกเสียงกักเสียดแทรกมาก
ที่สุด  มีปัญหาการออกเสียงสระเดี่ยวมากกว่าสระประสม  
 วริศรา  ยางกลาง (2553) ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาการออกเสียงเน้นหนักและ
ท่วงท านองภาษาอังกฤษ  ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  โดยใช้โปรแกรม
การเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาการพัฒนาการออกเสียงเน้นหนักและท่วง
ท านอนภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่  1 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยใช้สื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์  2) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อชุดการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์เพ่ือ
พัฒนาการออกเสียงภาษาอังกฤษ  กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยคือ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 โปรแกรมวิชา
ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จ านวน 40 คน ซึ่งถูกสุ่มเป็นกลุ่มตัวอย่าง  นักศึกษา
ได้ท าแบบทดสอบความสามารถในการออกเสียงก่อนและหลังการสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นระยะเวลา 4 
สัปดาห์  ผลการวิจัยพบว่านักศึกษามีพัฒนาการในการออกเสียงหลังจากใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์  และมี
ความพอใจต่อสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการพัฒนาการเน้นหนักค าและท่วงท านองในการออกเสียง
ภาษาอังกฤษ  เนื่องจากสามารถส่งเสริมและจูงการพัฒนาการออกเสียงของนักศึกษาได้ 
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 ธีราภรณ์  พลายเล็ก (2555) ท าการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะการออกเสียงพยัญชนะ
ท้ายค าภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน
ทา  เพ่ือศึกษาเสียงพยัญชนะท้ายค าภาษาอังกฤษที่เป็นปัญหาในการออกเสียง  เพ่ือพัฒนาทักษะการ
ออกเสียงพยัญชนะท้ายค าภาษาอังกฤษโดยใช้ชุดการเรียนรู้  และเพ่ือเปรียบเทียบทักษะการออก
เสียงพยัญชนะท้ายค าภาษาอังกฤษก่อนและหลังการใช้ชุดการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  จ านวน 60 คน  กลุ่มตัวอย่างที่
ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) จ านวน 30 คน  โดย
คัดเลือกจากผู้ที่มีคะแนนจากการทดสอบเพ่ือศึกษาเสียงพยัญชนะท้ายค าภาษาอังกฤษที่เป็นปัญหา  
จ านวน 30 คนสุดท้ายที่มีคะแนนต่ าสุด  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่แบบทดสอบเพ่ือศึกษาเสียง
พยัญชนะท้ายค าภาษาอังกฤษที่เป็นปัญหาในการออกเสียงและชุดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะการ
ออกเสียงพยัญชนะท้ายค าภาษาอังกฤษ  วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  และการทดสอบค่าที 
 ผลการวิจัยพบว่า 
 1. เสียงพยัญชนะท้ายค าภาษาอังกฤษที่เป็นปัญหาในการออกเสียงมากที่สุด  คือเสียงที่อยู่ใน
กลุ่มเสียงเสียดแทรก (Fricatives) ได้แก่ เสียง /-θ/, /-ð/ และ /-z/ คิดเป็นร้อยละ 100.00, 100.00 
และ 96.67 รองลงมาคือกลุ่มเสียงข้างลิ้น (Lateral) ได้แก่เสียง /-l/ คิดเป็นร้อยละ 93.33 และกลุ่ม
เสียงกระดกลิ้น (Tap or Flap) ได้แก่เสียง /-r/ คิดเป็นร้อยละ 86.67 
 2. นักเรียนสามารถออกเสียงพยัญชนะท้ายค าภาษาอังกฤษได้ถูกต้องมากยิ่งข้ึนหลังจากใช้ชุด
การเรียนรู้ โดยมีคะแนนเฉลี่ยโดยรวมหลังการใช้ชุดการเรียนรู้คิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ 44.77 (S.D.= 
14.22) 
 3. จากการเปรียบเทียบทักษะการออกเสียงพยัญชนะท้ายค าภาษาอังกฤษ  โดยเปรียบเทียบ
คะแนนก่อนและหลังการใช้ชุดการเรียนรู้  พบว่า นักเรียนมีทักษะการออกเสียงพยัญชนะท้ายค า
ภาษาอังกฤษหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 จารุลักษณ์  บัวภาเรือง (2551) ท าการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ที่ใช้ภาพเคลื่อนไหวประกอบเสียง  เรื่อง  การออกเสียงภาษาอังกฤษที่เป็นปัญหาส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่  6 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1. เพ่ือพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่ใช้
ภาพเคลื่อนไหวประกอบเสียง เรื่องการออกเสียงภาษาอังกฤษที่เป็นปัญหาส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 และ 2 เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการออกเสียงภาษาอังกฤษของผู้เรียน
ก่อนเรียนและหลังเรียน  โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่ใช้ภาพเคลื่อนไหวประกอบเสียง เช่น 
การออกเสียงภาษาอังกฤษท่ีเป็นปัญหาส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ใช้กลุ่มตัวอย่างการวิจัย
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คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอยราษฎร์รังสรรค์ อ าเภอบ่อไร่ จังหวัด
ตราด  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตราด ที่ก าลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2550 โดย
แบ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างในการหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ซึ่งมี 3 ขั้น คือ ขั้นทดสอบ
รายบุคคล  ขั้นทดสอบกลุ่มเล็ก  และขั้นทดสอบภาคสนาม รวมจ านวน 29 คน และกลุ่มตัวอย่างใน
การทดลองได้แก่ กลุ่มที่เรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่ใช้ภาพเคลื่อนไหวประกอบเสียง 
เรื่องการออกเสียงภาษาอังกฤษที่เป็นปัญหา จ านวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 
แบบทดสอบวัดความสามารถในการออกเสียงภาษาอังกฤษที่เป็นปัญหา  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ
การทดสอบค่าที ในการทดสอบเพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการออกเสียงระหว่างก่อนเรียนและ
หลังเรียน ผลการศึกษาพบว่า 
 1. ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่ใช้ภาพเคลื่อนไหวประกอบเสียง เรื่อง
การออกเสียงภาษาอังกฤษที่เป็นปัญหาส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เท่ากับ 75.66/75.50 
เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้คือ 75/75 
 2. ความสามารถในการออกเสียงภาษาอังกฤษที่เป็นปัญหาของผู้เรียนที่เรียนโดยใช้บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่ใช้ภาพเคลื่อนไหวประกอบเสียง เรื่องการออกเสียงภาษาอังกฤษที่เป็นปัญหา
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

สุชาดา  โพธิสมภาพวงษ์ (2545) ท าการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนเพ่ือประกอบการสอนเสียงภาษาอังกฤษที่เป็นปัญหา  ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
ของโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย  จังหวัดนครปฐม โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาและหาประสิทธิภาพ
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพ่ือประกอบการสอนเสียงภาษาอังกฤษที่เป็นปัญหา  เพ่ือเปรียบเทียบ
คะแนนการฟังเสียงและความสามารถ  ในการออกเสียงภาษาอังกฤษที่เป็นปัญหาของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 ก่อนและหลังการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  และเพ่ือศึกษาความ
คิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพ่ือประกอบการสอนเสียงภาษาอังกฤษที่
เป็นปัญหา  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  แบบทดสอบการ
ฟังเสียงและความสามารถในการออกเสียงภาษาอังกฤษก่อนและหลังการทดลอง  แบบสอบถามความ
คิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนรายบท  และแบบประเมินรายบทเพ่ือแสดง
ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน   

ผลการวิจัยพบว่าประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพ่ือประกอบการสอน
เสียงภาษาอังกฤษที่เป็นปัญหามีค่า 83.50/83.33 ซึ่งถือว่ามีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด  
ความสามารถในการฟังเสียงและการออกเสียงภาษาอังกฤษที่เป็นปัญหาหลังการเรียนด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่สร้างขึ้นสูงกว่าก่อนการเรียน  นักเรียนมีความคิดเห็นต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนอยู่ในระดับดี  จากการวิเคราะห์เชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์ สังเกต และใช้แบบประเมิน
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รายบทเพ่ือแสดงความเห็นและข้อเสนอแนะของนักเรียนหลังเรียนสรุปว่าบทเรียนที่สร้างขึ้นเด่นด้าน
เนื้อหา สีสัน วิธีการสอน การน าเสนอและเป็นบทเรียนที่ดีมาก สามารถพัฒนาการออกเสียงดีขึ้นได้
จริง 
 2.5.2 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องในต่างประเทศ 

เยาว์  (Yao, 2008) ได้ท าการศึกษาถึ งประสบการณ์ ในการเรียนการออกเสียง
ภาษาอังกฤษโดยการสัมภาษณ์นักศึกษาชาวจีนที่เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศและไม่ใช่
เอกภาษาอังกฤษ จ านวน 14 คน โดย 7 คนมีความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษในระดับสูง  โดย
สัมภาษณ์เกี่ยวกับประสบการณ์ในการเรียนการออกเสียงภาษาอังกฤษ  ผลการศึกษาพบว่า  ผู้เรียนที่
มีความสามารถในการพูดแตกต่างกันใช้กลวิธีการเรียนการสอนออกเสียงแตกต่างกัน  และผู้เรียนมี
ความต้องการให้มีการสอนในเรื่องกลวิธีการเรียนการออกเสียงเนื่องจากผู้เรียนบางคนไม่สามารถ
เรียนรู้กลวิธีได้ด้วยตนเอง 

เอคสเตน  (Eckstein, 2007) ได้ ศึ กษาวิจั ยกับนั กศึกษาระดับมหาวิทยาลั ย ใน
สหรัฐอเมริกาที่เรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเร่งรัด (Intensive English Program) จ านวน 183 
คน โดยใช้แบบสอบถาม  ผลการวิจัยพบว่า  กลุ่มตัวอย่างที่ออกเสียงภาษาอังกฤษได้ดี  ใช้กลวิธีการ
ออกเสียง 3 ประเภทคือ  สังเกตข้อผิดพลาดของตัวเอง  การขยับหรือฝึกกล้ามเนื้อบนใบหน้าเพ่ือช่วย
ในการออกเสียง  และการหาข้อมูลหรือขอความช่วยเหลือเมื่อมีปัญหาในการออกเสียง 

แอคบาร์ (Akbar, 2006) ได้ท าการศึกษาความยากของการออกเสียงภาษาอังกฤษของ
ชาวอิหร่านผู้เรียน EFL กรณีศึกษาการใช้สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนการออกเสียง  จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 
30 คน แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มๆละ 15 คน  กลุ่มแรกใช้การฝึกการออกเสียงแบบธรรมดาและกลุ่มที่
สองใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในการฝึกออกเสียง  ผลการศึกษาพบว่า  กลุ่มที่สอนการออก
เสียงธรรมดา  สามารถออกเสียงได้ระละ 65 และกลุ่มที่สอนโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน  สามารถ
ออกเสียงได้ร้อยละ 85 สรุปได้ว่าการสอนโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในการออกเสียง
สามารถพัฒนาการออกเสียงของผู้เรียนได้ดีกว่าและใช้เวลาในการฝึกออกเสียงน้อยกว่า 

แมคโดนัล, ยูล์ และ พาวเวอร์ส (Macdonald, Yule and Powers, 1994 : 75-100) 
ได้เปรียบเทียบการออกเสียงค าศัพท์ภาษาอังกฤษของนักศึกษาที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง  
มหาวิทยาลัยหลุยเซียนา  ประเทศสหรัฐอเมริกา  จ านวน 23 คน โดยแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้  
กลุ่ม A จ านวน 6 คน ใช้กิจกรรมฟัง-พูด แบบเดิม  มีครูเป็นศูนย์กลางการเรียนการสอน  กลุ่ม B 
จ านวน 6 คน ใช้ฟังเทปด้วยตนเองในห้องปฏิบัติการภาษา  กลุ่ม C จ านวน 6 คน ใช้กิจกรรมกลุ่ม
สัมพันธ์  และกลุ่ม D จ านวน 5 คน เป็นกลุ่มที่สอนโดยใช้กิจกรรมเกี่ยวกับการสื่อสารซึ่งใช้การสอน
และเทคนิคต่างๆ ผสมกัน  มีการประเมินผลการสอนโดยให้ผู้ที่พูดภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ฟังการ
ออกเสียงของนักศึกษาทุกกลุ่ม  พบว่า  ผู้เรียนในกลุ่ม A, B, และ C ไม่มีความแตกต่างกันในด้านการ
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ออกเสียงและการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในขณะที่ผู้เรียนในกลุ่ม D มีการออกเสียงและ
ทักษะการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารที่ดีมาก  ข้อสรุปคือการสอนภาษาเพ่ือการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
จะต้องเป็นการสอนที่ผสมผสานวิธีการสอน  เทคนิคการสอน  และสื่อการสอนอย่างหลากหลาย 
 

2.6 กรอบแนวคิดในการวิจัย    
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยที่ได้จากการศึกษาและทบทวน

เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง ดังรายละเอียดในภาพที่ 2.1   
                 ตัวแปรต้น                                      ตัวแปรตาม 
 
 
  
 
 
 
 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

การออกเสียงภาษาอังกฤษของนักศึกษา 

 

แบบฝึกสัทอักษรภาษาอังกฤษ 

 

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ในการ

ออกเสียงภาษาอังกฤษของนักศึกษา

ก่อนและหลังเรียน  

 

ผลสัมฤทธิ์ในการออกเสียงภาษาอังกฤษ

ของนักศึกษาก่อนและหลังเรียน  

 

ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มี

ต่อการเรียนออกเสียงภาษาอังกฤษ

โดยใช้แบบฝึกสัทอักษรภาษาอังกฤษ 

 

 

พึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการเรียน

ออกเสียงภาษาอังกฤษโดยใช้แบบฝึกสัท

อักษรภาษาอังกฤษ 

 

 


