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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 3 ประการคือ 1) เพ่ือพัฒนาทักษะการออกเสียงภาษาอังกฤษของ

นักศึกษาโดยใช้แบบฝึกสัทอักษรภาษาอังกฤษ 2) เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการออกเสียง
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาก่อนและหลังการเรียนโดยใช้แบบฝึกสัทอักษรภาษาอังกฤษ และ 3) เพ่ือศึกษาความ
พึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนออกเสียงภาษาอังกฤษโดยใช้แบบฝึกสัทอักษรภาษาอังกฤษ กลุ่มตัวอย่าง
ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 1 หมู่ 2 จ านวน 35 คน ภาคเรียนที่ 2/2557 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลได้แก่ 1) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ในการออกการออกเสียงภาษาอังกฤษทั้ง
ก่อนและหลังการเรียนโดยใช้แบบฝึกสัทอักษรภาษาอังกฤษ 2) แผนการจัดการเรียนรู้ จ านวน 6 แผน พร้อม
แบบฝึกสัทอักษรภาษาอังกฤษ จ านวน 6 บท และ 3) แบบประเมินความพึงพอใจ วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ
โดยใช้สถิติพรรณนา คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานโดยใช้ 
Dependent Sample t-test ผลการวิจัยพบว่า 

1. ผลสัมฤทธิ์หลังการเรียนออกเสียงภาษาอังกฤษของนักศึกษาโดยใช้แบบฝึกสัทอักษรภาษาอังกฤษ 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับสูงมาก ซึ่งหมายความว่าสื่อการเรียนการสอนควรค่าต่อการน าไปพัฒนาทักษะการ
ออกเสียงของนักศึกษา  

2. คะแนนการทดสอบการออกเสียงภาษาอังกฤษของนักศึกษาหลังการเรียนออกเสียงภาษาอังกฤษ
โดยใช้แบบฝึกสัทอักษรภาษาอังกฤษสูงกว่าก่อนการเรียนออกเสียงภาษาอังกฤษโดยใช้แบบฝึกสัทอักษร
ภาษาอังกฤษอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
  3. กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการพัฒนาทักษะการออกเสียงภาษาอังกฤษโดยใช้แบบฝึกสัทอักษร
ภาษาอังกฤษโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  = 4.2) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่านักศึกษามีความพึงพอใจ
ด้านแบบฝึกทักษะการออกเสียงมากที่สุด (  = 4.30) รองลงมาคือด้านอาจารย์ผู้สอน (  = 4.24) ด้านทักษะ
การออกเสียง (  = 4.20) ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน (  = 4.17) และด้านเนื้อหา (  = 4.15) ตามล าดับ 
 
ค ำส ำคัญ : การพัฒนา ทักษะการออกเสียงภาษาอังกฤษ แบบฝึกสัทอักษรภาษาอังกฤษ 
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ABSTRACT 
The objectives of this research were 1) to develop English pronunciation skills 

through the use of English phonetic drills; 2) to compare the students’ learning achievement 
before and after studying through the English phonetic drills; and 3) to investigate the 
students’ satisfaction towards the development of English pronunciation skills through the 
use of English phonetic drills. The sample group consisted of 35 first year English majors who 
were studying in the second semester of academic year 2014. The research instruments 
included 6 units of English phonetic drills, six lesson plans, an pre-post achievement test, 
and a satisfaction questionnaire. Collected data were analyzed for percentage, mean, and 
standard deviation. The hypothesis was tested by a dependent sample t-test. 

The results of the research showed that 1. The students’ achievement after studying 
English pronunciation through the use of English phonetic drills was overall found at a high 
level which means that the instructional materials were worth being used to develop the 
students’ pronunciation skill.  
  2. Their post-tests scores after studying English pronunciation through the use of 
English phonetic drills were significantly higher than the pre-tests scores at a statistical level 
of 0.01. This accorded with the set hypothesis.  
  3. Their satisfaction towards studying English pronunciation through the use of English 
phonetic drills was overall found at a high level ( =4.2). Taking each aspect into 
consideration, all aspects were also found at a high level. In addition, the English phonetic 
drills was ranked first ( = 4.30) and was followed instructors ( =4.24), pronunciation skills 
( =4.20), learning activities ( =4.17) and contents ( =4.15) respectively.  
Keywords : Development, English Pronunciation Skills, English Phonetic Drills 

1. บทน า  
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลที่มีผู้ใช้กันอย่างกว้างขวางในการติดต่อสื่อสารระหว่างชนชาติต่างๆ ให้เข้าใจ

ซึ่งกันและกัน ยิ่งไปกว่านั้น ในปี พ.ศ. 2558 ประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศสมาชิกหนึ่งในสิบประเทศของ
ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ก็จะต้องเข้าสู่การร่วมมือกันกับประเทศสมาชิกอ่ืนๆแน่นอนว่า เมื่อ
ถึงเวลานั้นผู้คนที่จะเดินทางหลั่งไหลเข้ามาในประเทศไทยและประชาชนคนไทยที่จะเดินทางไปยังประเทศ
สมาชิกอ่ืนก็จะต้องใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารเพราะภาษาอังกฤษถูกเลือกให้เป็นภาษากลางของ
ประเทศในประชาคมอาเซียนไปแล้ว ดังจะเห็นได้จากกฎบัตรอาเซียนข้อ 34 ที่บัญญัติว่า “The working 
language of ASEAN shall be English.” เมื่อเป็นดังนี้วงการศึกษาจึงได้มีการตื่นตัวและเตรียมพร้อมในการ
ก้าวสู่ประชาคมอาเซียนกันอย่างพร้อมเพรียง นักการศึกษาหลายท่านแสดงทัศนะในการพัฒนาการใช้



 

 

ภาษาอังกฤษของคนไทยโดยมุ่งเน้นว่าพลเมืองทุกคนในประเทศต้องใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้อย่างมี
คุณภาพ (นพพร สโรบล, 2555) การที่จะสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้อย่างมีคุณภาพนั้น นักศึกษา
ควรที่จะออกเสียงภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องเพ่ือความเข้าใจที่ดีของผู้ฟังและผู้พูดที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อใน
การติดต่อสื่อสาร หากนักศึกษาจ าค าศัพท์ได้แม่นย าและสามารถน ามาใช้ได้อย่างถูกต้องคล่องแคล่ว ซึ่งจะช่วย
ให้การเรียนได้ผลดียิ่งขึ้น หากไม่สามารถออกเสียงได้อย่างถูกต้องแล้ว ก็อาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดพลาด 
คลาดเคลื่อนได้ ดังที่พิณทิพย์ ทวยเจริญ (2544) กล่าวไว้ว่า การที่ผู้เรียนไม่สามารถเปล่งเสียงที่เจ้าของภาษา
ฟังแล้วเข้าใจได้ ก็ยังไม่ถือว่าสามารถใช้ภาษาในการสื่อสารได้  

จากการพูดคุยสัมภาษณ์อาจารย์ชาวต่างชาติหลายท่านเพ่ือหาโจทย์งานวิจัย คณะผู้วิจัยพบว่า
นักศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักศึกษาท่ีเรียนวิชาภาษาอังกฤษเป็นวิชาเอก สามารถอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ
ได้ถูกต้องน้อยมาก นักศึกษาไม่พยายามฝึกการออกเสียงที่ถูกต้อง ไม่มีความสนใจที่จะเลียนแบบการออกเสียง
ให้ถูกต้องตามเจ้าของภาษา ซึ่งอาจมีอิทธิพลมาจากการแทรกแซงของภาษาแม่ ในการออกเสียงผู้เรียนชาวไทย
มักจะเลือกใช้เสียงที่ตนคุ้นเคยและใกล้เคียงกับเสียงที่มีอยู่ในภาษาแม่ของตนมาใช้แทนเสียงในภาษาอังกฤษ 
อีกท้ังยังไม่สามารถเข้าใจและอ่านออกเสียงค าศัพท์ตามสัทอักษรได้   

คณะผู้วิจัยจึงมีความเห็นว่า หากปล่อยให้สถานการณ์และสภาพการเรียนการสอนภาษาอังกฤษยังคง
ด าเนินไปอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน นักศึกษาก็จะไม่สามารถใช้ประโยชน์จากการเรียนการสอนวิชา
ภาษาอังกฤษได้ เกิดการสูญเปล่าทางการศึกษา นักศึกษาไม่สามารถสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง 
ไม่สามารถประกอบอาชีพตรงกับสาขาวิชาที่เรียนมา และไม่สามารถน าความรู้จากห้องเรียนไปใช้เป็นสื่อในการ
ท างานหรือการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นไปและการเรียนรู้ตลอดชีวิต จึงตกลงร่วมกันว่าจะพัฒนาทักษะการ
ออกเสียงภาษาอังกฤษโดยการใช้แบบฝึกการออกเสียงโดยใช้สัทอักษรภาษาอังกฤษมาช่วยแก้ปัญหาการออก
เสียงภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาในสาขาวิชาภาษาอังกฤษและสาขาอ่ืนๆที่จะได้รับประโยชน์จากแบบฝึกการ
ออกเสียงภาษาอังกฤษโดยใช้สัทอักษรภาษาอังกฤษนี้ต่อไปในอนาคต  

 
 

 
     2.วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือพัฒนาทักษะการออกเสียงภาษาอังกฤษของนักศึกษาโดยใช้แบบฝึกสัทอักษร 
ภาษาอังกฤษ 

2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการออกเสียงภาษาอังกฤษของนักศึกษาก่อนละหลังใช้ 
แบบฝึกการออกเสียงภาษาอังกฤษโดยใช้สัทอักษรภาษาอังกฤษ 

3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อแบบฝึกการออกเสียงภาษาอังกฤษโดยใช้แบบฝึกสัท
อักษรภาษาอังกฤษในการพัฒนาทักษะการออกเสียงภาษาอังกฤษ 

 



 

 

       3 .วิธีด าเนินการวิจัย  
1. ประชากรในการวิจัยครั้งนี้  คือ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ที่ก าลังศึกษาชั้นปีที่ 1 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 จ านวน 3 
หมู่เรียน  รวม 111  คน ซึ่งลงทะเบียนเรียนวิชาสัทศาสตร์ภาษาอังกฤษ  และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ 
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 1 หมู่ 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรีรัมย์ ซึ่งลงทะเบียนเรียนวิชาสัทศาสตร์ภาษาอังกฤษ ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 จ านวนทั้งสิ้น 35 
คน 
  2. เครื่องมือวิจัยที่ใช้ในการเก็บข้อมูล ประกอบด้วย 4 ส่วน ดังนี้คือ 1) แบบฝึกสัทอักษรภาษาอังกฤษ 
จ านวน 6 บท  2) แผนการจัดการเรียนรู้ จ านวน 6 แผน 3) แบบทดสอบวัดความสามารถในการออกเสียง
ภาษาอังกฤษ 1 ชุด จ านวน 40 ข้อ และ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ต่อการพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษโดยใช้แบบฝึกสัทอักษรภาษาอังกฤษแบบประมาณค่า 
(Rating Scale) 5 ระดับ จ านวน 18 ข้อ 

3.  การวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 1) วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาหลังเรียนโดยใช้แบบ
ฝึกสัทอักษรภาษาอังกฤษ วิเคราะห์โดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกสัทอักษร 
ภาษาอังกฤษ วิเคราะห์โดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
และการทดสอบที แบบกลุ่มไม่อิสระ (Dependent Sample t-test) 3) วิเคราะห์ความพึงพอใจของนักศึกษา
สาขาวิชาภาษาอังกฤษที่มีต่อการพัฒนาทักษะการออกเสียงภาษาอังกฤษโดยใช้แบบฝึกสัทอักษรภาษาอังกฤษ 
วิเคราะห์โดยใช้สถิติร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) และ 4) วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ จากค าถามปลายเปิดของแบบสอบถามแล้วน าข้อมูลที่ได้มา
วิเคราะห์โดยจัดเนื้อหาเป็นหมวดหมู่ จัดล าดับข้อมูล แล้วน าเสนอข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงบรรยาย  

4. ผลการวิจัย  
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้ แบบฝึกสัท
อักษรภาษาอังกฤษ 
 

 
ทดสอบก่อนเรียน (pre-test) 

(คะแนนเต็ม 40 คะแนน) 
ทดสอบหลังเรียน (post-test) 

(คะแนนเต็ม 40 คะแนน) 

 27.03 35.03 
S.D. 5.57 3.65 

 ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกสัท
อักษรภาษาอังกฤษ   

การทดสอบ n  S.D. t Sig. 

X

X



 

 

ก่อนเรียน 
หลังเรียน 

35 
35 

27.03 
35.03 

5.57 
3.65 

10.943 .000* * 

.000 * * มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 

 ตารางที่ 3 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษที่มีต่อการพัฒนาทักษะการออก
เสียงภาษาอังกฤษโดยใช้แบบฝึกสัทอักษรภาษาอังกฤษ 

 
รายการประเมิน N Mean S.D. ระดับ  

1) ด้านอาจารย์ผู้สอน 35 4.24 .56 มาก 

2) ด้านเนื้อหา 35 4.15 .56 มาก 

3) ด้านกิจกรรมการเรยีนการสอน 35 4.17 .67 มาก 

4) ด้านแบบฝึกทักษะการออกเสียง 35 4.30 .55 มาก
ที่สุด  

5) ด้านทักษะการออกเสียง 35 4.20 .68 มาก 

รวมทั้งหมด 5 ด้าน 35 4.2 .54 มาก 

 
5. การอภิปรายผล  

1. การที่นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นหลังการเรียนโดยใช้แบบฝึกสัทอักษร 
ภาษาอังกฤษนั้น เนื่องจากนักศึกษาได้ทราบหลักการออกเสียงที่ถูกต้องตามหลักสัทศาสตร์ ทั้งการออกเสียง
สระ พยัญชนะ การเน้นเสียง การโยงเสียง การใช้อวัยวะส่วนต่างๆในการออกเสียงแต่ละเสียง ท าให้นักศึกษา
สามารถออกเสียงได้ใกล้เคียงกับเจ้าของภาษามากยิ่งขึ้น สอดคล้องกับศิรินภา พรหมค า (2550) ที่ได้ศึกษา
พัฒนาการด้านการเน้นเสียงพยางค์ในการออกเสียงภาษาอังกฤษของผู้เรียนที่เป็นผลจากการเรียนการออก
เสียงตามหลักสัทศาสตร์ และพบว่า หลังจากเรียนการออกเสียงตามหลักสัทศาสตร์แล้ว ผู้เรียนที่เรียนตามหลัก
สัทศาสตร์สามารถเน้นเสียงพยางค์ในภาษาอังกฤษได้ถูกต้องมากกว่าผู้เรียนที่ไม่ได้เรียนการออกเสียงตามหลัก
สัทศาสตร์อย่างเห็นได้ชัด และผู้เรียนที่เรียนตามหลักสัทศาสตร์มีพัฒนาการด้านการเน้นเสียงพยางค์ใน
ภาษาอังกฤษดีกว่าผู้เรียนที่ไม่ได้เรียนการออกเสียงตามหลักสัทศาสตร์อย่างเด่นชัดและสอดคล้องกับอาภรณ์  
ศรีเพชร (2552) ซึ่งได้ท าวิจัยเรื่องการพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ โดยใช้ชุดฝึกทักษะการอ่าน
ออกเสียงแบบสัทอักษร (Phonetics) ส าหรับผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 5 วสุนธราภิวัฒก์ 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี และผลการวิจัยพบว่าหลังการใช้ชุดฝึกทักษะผู้ เรียนมีทักษ ะการอ่านออกเสียง
ภาษาอังกฤษสูงกว่าก่อนใช้ชุดฝึกทักษะ อีกทั้งยังสอดคล้องกับ พิบูลย์  สุขใส (2550) ซึ่งได้ท าการศึกษาเรื่อง
การพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนไร่ใต้ประชาคม โดย
ใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านออกเสียงแบบสัทอักษร(Phonetics) ผลการวิจัยพบว่า ผู้เรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์หลัง



 

 

การใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านสูงกว่าก่อนใช้ นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับวิภาพร  สังขยานนท์ (2555) ที่ได้ท าการ
วิจัยเรื่องการพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงค าศัพท์ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาชั้นปวส.1 วิทยาลัยเกษตร
และเทคโนโลยีร้อยเอ็ด เพ่ือแก้ปัญหาการออกเสียงค าศัพท์ภาษาอังกฤษให้ถูกต้องและเพ่ือสร้างความเชื่อมั่น
ในการอ่านค าศัพท์ภาษาอังกฤษ  ผลการวิจัยพบว่านักศึกษามีผลคะแนนการออกเสียงค าศัพท์ภาษาอังกฤษ
สูงขึ้นหลังใช้เสียงภาษาอังกฤษด้วยสัทอักษร IPAและสอดคล้องกับสุชาดา อินมี (2556) ซึ่งท าการวิจัยเรื่องการ
พัฒนาการออกเสียงค าศัพท์ภาษาอังกฤษด้วยสื่อโฟนิกส์โปสเตอร์ (Phonic Poster) เพ่ือพัฒนาสื่อการอ่าน
ออกเสียงค าศัพท์ภาษาอังกฤษแบบโฟนิกส์โปสเตอร์  ผลการวิจัยพบว่า ความสามารถในการอ่านออกเสียง
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ก่อนและหลังได้รับการฝึกทักษะการอ่านออกเสียงด้วย
สื่อโฟนิกส์โปสเตอร์แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01   

2. จากผลการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการพัฒนาทักษะการออกเสียงภาษาอังกฤษโดยใช้
แบบฝึกสัทอักษรภาษาอังกฤษ  พบว่านักศึกษามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  สอดคล้องกับ พิบูลย์ สุขใส 
(2550) ซึ่งได้ท าการศึกษาเรื่องการพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
โรงเรียนไร่ใต้ประชาคม โดยใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านออกเสียงแบบสัทอักษร (Phonetics) ผลการวิจัยพบว่า 
ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อการใช้ชุดฝึกทักษะอยู่ในระดับมาก นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ นอกจากนี้ยังสอดคล้อง
กับวิภาพร  สังขยานนท์ (2555) ที่ได้ท าการวิจัยเรื่องการพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงค าศัพท์ภาษาอังกฤษ
ส าหรับนักศึกษาชั้นปวส.1 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด เพ่ือแก้ปัญหาการออกเสียงค าศัพท์
ภาษาอังกฤษให้ถูกต้องและเพ่ือสร้างความเชื่อมั่นในการอ่านค าศัพท์ภาษาอังกฤษ  ผลการวิจัยพบว่านักศึกษา
มีผลคะแนนการออกเสียงค าศัพท์ภาษาอังกฤษสูงขึ้นหลังใช้เสียงภาษาอังกฤษด้วยสัทอักษร IPAและสอดคล้อง
กับสุชาดา อินมี (2556) ซึ่งท าการวิจัยเรื่องการพัฒนาการออกเสียงค าศัพท์ภาษาอังกฤษด้วยสื่อโฟนิกส์
โปสเตอร์ (Phonic Poster) เพ่ือพัฒนาสื่อการอ่านออกเสียงค าศัพท์ภาษาอังกฤษแบบโฟนิกส์โปสเตอร์ ที่
พบว่าผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการฝึกอ่านออกเสียงค าศัพท์ภาษาอังกฤษด้วยสื่อโฟนิกส์โปสเตอร์อยู่ในระดับ
มาก  ซึ่งสอดคล้องกับอาภรณ์  ศรีเพชร (2552) ซึ่งได้ท าวิจัยเรื่องการพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียง
ภาษาอังกฤษ โดยใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านออกเสียงแบบสัทอักษร (Phonetics) ส าหรับผู้เรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 5 วสุนธราภิวัฒก์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี และผลการวิจัยพบว่าหลังการใช้ชุดฝึกทักษะ
ผู้เรียนพึงพอใจต่อการใช้ชุดฝึกทักษะในระดับดี  

  3. นักศึกษามีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะว่า จากการเรียนท าให้นักศึกษาออกเสียงและพูดกับขาว
ต่างชาติได้ชัดเจนยิ่งขึ้น เพราะชาวต่างชาติเข้าใจสิ่งที่นักศึกษาพูดมากข้ึน ทั้งนี้เนื่องจากผู้เรียนที่เรียนตามหลัก
สัทศาสตร์สามารถเน้นเสียงพยางค์ในภาษาอังกฤษได้ถูกต้องมากกว่าผู้เรียนที่ไม่ได้เรียนการออกเสียงตามหลัก
สัทศาสตร์ อีกทั้งผู้เรียนยังสามารถสังเกตเห็นพัฒนาการของตนเองในการออกเสียงภาษาอังกฤษได้อย่าง
ชัดเจน สอดคล้องกับศิรินภา พรหมค า (2550) ที่ได้ศึกษาพัฒนาการด้านการเน้นเสียงพยางค์ในการออกเสียง
ภาษาอังกฤษของผู้เรียนที่เป็นผลจากการเรียนการออกเสียงตามหลักสัทศาสตร์ และพบว่า หลังจากเรียนการ
ออกเสียงตามหลักสัทศาสตร์แล้ว ผู้เรียนที่เรียนตามหลักสัทศาสตร์สามารถเน้นเสียงพยางค์ในภาษาอังกฤษได้



 

 

ถูกต้องมากกว่าผู้เรียนที่ไม่ได้เรียนการออกเสียงตามหลักสัทศาสตร์อย่างเห็นได้ชัด และผู้เรียนที่เรียนตามหลัก
สัทศาสตร์มีพัฒนาการด้านการเน้นเสียงพยางค์ในภาษาอังกฤษดีกว่าผู้เรียนที่ไม่ได้เรียนการออกเสียงตามหลัก
สัทศาสตร์อย่างเด่นชัด   
 

6. สรุปผลการวิจัย  

1. ผลสัมฤทธิ์ในการออกเสียงภาษาอังกฤษของนักศึกษาหลังการเรียนโดยใช้แบบฝึกสัทอักษร
ภาษาอังกฤษสูงขึ้นกว่าก่อนเรียน   
  2. เมื่อเปรียบเทียบก่อนเรียนและหลังเรียนการออกเสียงภาษาอังกฤษโดยใช้แบบฝึกสัทอักษร
ภาษาอังกฤษ นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ สรุปได้ว่าแบบฝึกสัทอักษร
ภาษาอังกฤษ สามารถน ามาใช้ในการพัฒนาทักษะการออกเสียงภาษาอังกฤษของนักศึกษาได้  
  3. นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการพัฒนาทักษะการออกเสียงภาษาอังกฤษโดยใช้แบบฝึกสัทอักษร
ภาษาอังกฤษโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่านักศึกษามีความพึงพอใจด้านแบบ
ฝึกทักษะการออกเสียงมากที่สุด รองลงมาคือด้านอาจารย์ผู้สอน ด้านทักษะการออกเสียง ด้านกิจกรรมการ
เรียนการสอน และด้านเนื้อหา ตามล าดับ 
  4. นักศึกษามีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะว่าการด าเนินการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาทักษะการอ่าน
ออกเสียงภาษาอังกฤษโดยใช้แบบฝึกสัทอักษรภาษาอังกฤษ” ว่านักศึกษาได้น าความรู้เหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ 
นักศึกษาสามารถน าความรู้จากการเรียนการออกเสียงภาษาอังกฤษโดยใช้แบบฝึกสัทอักษรภาษาอังกฤษไป
ประยุกต์ใช้ได้กับวิชาอ่ืนๆ ได้น าความรู้ไปฝึกออกเสียงด้วยตนเอง  นักศึกษาอยากให้ท าวิจัยอีกเพราะจะได้
ฝึกฝนการออกเสียงอีก และ จากการเรียนท าให้นักศึกษาออกเสียงและพูดกับขาวต่างชาติได้ชัดเจนยิ่งขึ้น 
เพราะชาวต่างชาติเข้าใจสิ่งที่นักศึกษาพูดมากข้ึน   
 

7. ข้อเสนอแนะ 

  1. ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
1.1 อาจารย์ผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษสามารถน ารูปแบบนี้ไปใช้กับนักเรียนและนักศึกษาของตนได้ 

ในทุกระดับชั้นแต่ควรตระหนักว่าทักษะการออกเสียงเป็นทักษะส าคัญที่ควรเริ่มสอนอย่างมีประสิทธิภาพให้
ตั้งแต่เริ่มเรียนเพราะจะเป็นพ้ืนฐานให้ผู้ เรียนเข้าใจในภาษาอังกฤษที่ได้ฟัง  การน าแบบฝึกสัทอักษร
ภาษาอังกฤษ ไปใช้ควรค านึงถึงระดับความยากง่ายของเนื้อหาในแบบฝึก  

1.2 นอกจากวิธีการในการสอนออกเสียงในงานวิจัยนี้ที่เป็นการฝึกพูดซ้ าๆตามแบบฝึก 
แล้ว อาจารย์ผู้สอนอาจเปลี่ยนแปลงกิจกรรมในรูปแบบอื่นๆ ได้ เช่น การเล่นเกมแข่งขันการอ่านออกเสียงสัท
อักษรโดยการอ่านสัทอักษรจากพจนานุกรมภาษาอังกฤษ-อังกฤษ การแข่งขันอ่านบัตรค าสัทอักษร การร้อง
เพลงคาราโอเกะที่มีสัทอักษรก ากับเป็นต้น   



 

 

 1.3 หากการสอนโดยใช้แบบฝึกสัทอักษรภาษาอังกฤษยากเกินระดับความสามารถของนักศึกษา 
อาจารย์ผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ และผู้สนใจสามารถใช้การออกเสียงภาษาอังกฤษด้วยสื่อโฟนิกส์โปสเตอร์ 
(Phonic Poster) ในการพัฒนาการออกเสียงภาษาอังกฤษของผู้เรียนได้ เนื่องจากมีความซับซ้อนน้อยกว่า
แบบฝึกสัทอักษรภาษาอังกฤษ  
   2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
  2.1 ควรมีการสอบถาม/การส ารวจเกี่ยวกับปัญหาและความต้องการของผู้เรียนก่อนที่จะมีการ
จัดท าเนื้อหาในแบบฝึกสัทอักษร  
     2.2 อาจารย์ผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ และผู้สนใจสามารถพัฒนาทักษะการออกเสียงโดยใช้รูปแบบ
วิจัยในลักษณะนี้ไปทดลองกับนักเรียน และนักศึกษาในระดับอ่ืนๆ 
       2.3 ในโอกาสต่อไปผู้วิจัยควรศึกษาเพ่ิมเติม โดยเพ่ิมกลุ่มตัวอย่างเป็นสองกลุ่มอิสระต่อกัน เพ่ือ
เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุมที่ลักษณะคล้ายคลึงกันทางการศึกษา โดยจัด
กิจกรรมประกวดแข่งขันการออกเสียงระหว่างสองกลุ่มก่อนและหลังเรียน  
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