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นกัศกึษาชัน้ปีท่ี 1 ทัง้สองด้าน 2) ความสามารถในการออกเสียง (Production) ของกลุ่มตวัอย่าง
ทัง้หมด มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความสามารถในการรับรู้เสียง (Perception) ในระดบัปาน
กลางอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 (r = 0.499) 3) ระดบัความสมัพนัธ์ของความสามารถ
ในการออกเสียง (production) และการรับรู้เสียง (perception) พยญัชนะภาษาองักฤษกลุ่มท่ีมี
การกักลม (Plosives/Affricates) ของนกัศึกษาชัน้ปีท่ี 3 สูงกว่า นกัศึกษาชัน้ปีท่ี 1 ซึ่งเป็นไปตาม
การตัง้สมมตุฐิาน 
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ABSTRACT 
 

 The purposes of this study were 1) to investigate the production and perception of 
English Plosives/Affricates consonants  by English major undergraduate students in  
Pibulsongkram Rajabhat University and 2) to examine the relationship between production 
and perception of English Plosives/Affricates consonants English major undergraduate 
students in Pibulsongkram Rajabhat University. The research tools were 1) Word-list test to 
explore the ability of production and 2) Intelligibility test to examine the ability of perception. 
The participants were 80 English major undergraduate students who are both in the first-year 
and third-year in Pibulsongkram Rajabhat University, Phitsanulok Province, Thailand. The 
Percentage, Mean, Standard Deviation, and Pearson’s Correlation Coeifficient were 
employed to analyze the data. The result of the study showed that the two groups of 
participants showed the difference in the production and perception of English 
Plosives/Affricates consonants. The third-year students have a relatively higher ability in both 
aspects. In addition, the results also revealed that the production has a positive correlation 
with the perception with the statistical significance at 0.01(r=0.499). Finally, the results 
showed that third-year students performed higher ability in both production and perception 
of English Plosives/Affricates consonants which met with the hypothesis. 
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จ านวน 3 ล าดบัแรก………………..…….…………………………………… 

 
 
 
 

44 

2 ค าศพัท์และคา่ร้อยละของผลการทดสอบความสามารถด้านการออกเสียง 
(Production) พยญัชนะภาษาองักฤษกลุม่ท่ีมีการกกัลม (Plosives/Affricates) 
ของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี ชัน้ปีท่ี 1 และ 3 สาขาวิชาภาษาองักฤษ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบลูสงคราม สามารถออกเสียงได้ถกูต้องน้อยท่ีสดุ 
จ านวน 3 ล าดบัแรก………………..…….…………………………………… 

 
 
 
 

44 

3 ค าศพัท์และคา่ร้อยละของผลการทดสอบความสามารถด้านการรับรู้เสียง 
(Perception) พยญัชนะภาษาองักฤษกลุม่ท่ีมีการกกัลม (Plosives/Affricates) 
ของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี ชัน้ปีท่ี 1 และ 3 สาขาวิชาภาษาองักฤษ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบลูสงคราม สามารถรับรู้เสียงได้ถกูต้องมากท่ีสดุ 
จ านวน 3 ล าดบัแรก………………..…….…………………………………… 
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4 ค าศพัท์และคา่ร้อยละของผลการทดสอบความสามารถด้านการรับรู้เสียง 
(Perception) พยญัชนะภาษาองักฤษกลุม่ท่ีมีการกกัลม (Plosives/Affricates) 
ของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี ชัน้ปีท่ี 1 และ 3 สาขาวิชาภาษาองักฤษ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบลูสงคราม สามารถรับรู้เสียงได้ถกูต้องน้อยท่ีสดุ 
จ านวน 3 ล าดบัแรก………………..…….…………………………………… 
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5 ค าศพัท์และคา่ร้อยละของผลการทดสอบความสามารถด้านการออกเสียง 
(Production) พยญัชนะภาษาองักฤษกลุม่ท่ีมีการกกัลม (Plosives/Affricates) 
ของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรีชัน้ปีท่ี 1 สาขาวิชาภาษาองักฤษ  
มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบลูสงคราม สามารถออกเสียงได้ถกูต้องมากท่ีสดุ 
จ านวน 3 ล าดบัแรก………………..…….…………………………………… 
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สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

ตาราง  หน้า 
  

6 ค าศพัท์และคา่ร้อยละของผลการทดสอบความสามารถด้านการออกเสียง 
(Production) พยญัชนะภาษาองักฤษกลุม่ท่ีมีการกกัลม (Plosives/Affricates) 
ของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรีชัน้ปีท่ี 1 สาขาวิชาภาษาองักฤษ  
มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบลูสงคราม สามารถออกเสียงได้ถกูต้องน้อยท่ีสดุ 
จ านวน 3 ล าดบัแรก………………..…….…………………………………… 

 
 
 
 

49 

7 ค าศพัท์และคา่ร้อยละของผลการทดสอบความสามารถด้านการรับรู้เสียง 
(Perception) พยญัชนะภาษาองักฤษกลุม่ท่ีมีการกกัลม (Plosives/Affricates) 
ของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรีชัน้ปีท่ี 1 สาขาวิชาภาษาองักฤษ  
มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบลูสงคราม สามารถรับรู้เสียงได้ถกูต้องมากท่ีสดุ 
จ านวน 3 ล าดบัแรก………………..…….…………………………………… 
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8 ค าศพัท์และคา่ร้อยละของผลการทดสอบความสามารถด้านการรับรู้เสียง 
(Perception) พยญัชนะภาษาองักฤษกลุม่ท่ีมีการกกัลม (Plosives/Affricates) 
ของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี ชัน้ปีท่ี 1 สาขาวิชาภาษาองักฤษ  
มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบลูสงคราม สามารถรับรู้เสียงได้ถกูต้องน้อยท่ีสดุ 
จ านวน 3 ล าดบัแรก………………..…….…………………………………… 

 
 
 
 

51 

9 ค าศพัท์และคา่ร้อยละของผลการทดสอบความสามารถด้านการออกเสียง 
(Production) พยญัชนะภาษาองักฤษกลุม่ท่ีมีการกกัลม (Plosives/Affricates) 
ของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรีชัน้ปีท่ี 3 สาขาวิชาภาษาองักฤษ  
มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบลูสงคราม สามารถออกเสียงได้ถกูต้องมากท่ีสดุ 
จ านวน 3 ล าดบัแรก………………..…….……………………………..…… 

 
 
 
 

53 

10 ค าศพัท์และคา่ร้อยละของผลการทดสอบความสามารถด้านการออกเสียง 
(Production) พยญัชนะภาษาองักฤษกลุม่ท่ีมีการกกัลม (Plosives/Affricates) 
ของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรีชัน้ปีท่ี 3 สาขาวิชาภาษาองักฤษ  
มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบลูสงคราม สามารถออกเสียงได้ถกูต้องน้อยท่ีสดุ 
จ านวน 3 ล าดบัแรก………………..…….…………………………………… 
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สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

ตาราง  หน้า 
  

11 ค าศพัท์และคา่ร้อยละของผลการทดสอบความสามารถด้านการรับรู้เสียง 
(Perception) พยญัชนะภาษาองักฤษกลุม่ท่ีมีการกกัลม (Plosives/Affricates) 
ของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรีชัน้ปีท่ี 3 สาขาวิชาภาษาองักฤษ  
มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบลูสงคราม สามารถรับรู้เสียงได้ถกูต้องมากท่ีสดุ 
จ านวน 3 ล าดบัแรก………………..…….…………………………………… 

 
 
 
 

54 

12 ค าศพัท์และคา่ร้อยละของผลการทดสอบความสามารถด้านการรับรู้เสียง 
(Perception) พยญัชนะภาษาองักฤษกลุม่ท่ีมีการกกัลม (Plosives/Affricates) 
ของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี ชัน้ปีท่ี 3 สาขาวิชาภาษาองักฤษ  
มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบลูสงคราม สามารถรับรู้เสียงได้ถกูต้องน้อยท่ีสดุ 
จ านวน 3 ล าดบัแรก………………..…….…………………………………… 

 
 
 
 

56 

13 คา่ร้อยละของผลการทดสอบความสามารถด้านการออกเสียง (production) 
พยญัชนะภาษาองักฤษกลุม่ท่ีมีการกกัลม (Plosives/Affricates) ของ
นกัศกึษาระดบัปริญญาตรี ชัน้ปีท่ี 1 และ 3 สาขาวิชาภาษาองักฤษ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบลูสงคราม…………………………………………… 

 
 
 

58 

14 ผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ของความสามารถในการออกเสียง (Production) 
และความสามารถในการรับรู้เสียง (Perception) พยญัชนะภาษาองักฤษ
กลุม่ท่ีมีการกกัลม (Plosives/Affricates) กรณีศกึษานกัศกึษาระดบั 
ปริญญาตรี ชัน้ปีท่ี 1 และ 3 สาขาวิชาภาษาองักฤษ มหาวิทยาลยั 
ราชภฏัพิบลูสงคราม………………………………………………………… 

 
 
 
 

59 

15 ผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ของความสามารถในการออกเสียง (Production) 
และความสามารถในการรับรู้เสียง (Perception) พยญัชนะภาษาองักฤษ
กลุม่ท่ีมีการกกัลม (Plosives/Affricates) กรณีศกึษานกัศกึษาระดบั 
ปริญญาตรี ชัน้ปีท่ี 1 สาขาวิชาภาษาองักฤษ มหาวิทยาลยัราชภฏั 
พิบลูสงคราม………………………………………………………………… 
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สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

ตาราง  หน้า 
  

16 ผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ของความสามารถในการออกเสียง (Production) 
และความสามารถในการรับรู้เสียง (Perception) พยญัชนะภาษาองักฤษ
กลุม่ท่ีมีการกกัลม (Plosives/Affricates) กรณีศกึษานกัศกึษาระดบั 
ปริญญาตรี ชัน้ปีท่ี 1 สาขาวิชาภาษาองักฤษ มหาวิทยาลยัราชภฏั 
พิบลูสงคราม..………………………………………………………….…… 
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17 English double onsets……..……………………………...……………………… 90 

18 English double codas……..…………………..……………………………….… 91 
19 รายการค าศพัท์ท่ีใช้เป็นเคร่ืองมือในการศกึษาค้นคว้า จ านวน 58 ค า……………. 93 

20 สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ของการให้คะแนนผลทดสอบความสามารถในการออก
เสียงพยญัชนะภาษาองักฤษกลุม่ท่ีมีการกกัลม (Plosives/Affricates) 
ระหวา่งผู้ประเมิน 3 ทา่น…………………………………………………… 

 
 

97 
21 จ านวนและร้อยละของผลการทดสอบความสามารถด้านการออกเสียง 

(production) และรับรู้เสียง (perception) ค าศพัท์พยญัชนะภาษาองักฤษ
กลุม่ท่ีมีการกกัลม (Plosives/Affricates) จ านวนทัง้หมด 58 ค า ของ
นกัศกึษาระดบัปริญญาตรี ชัน้ปีท่ี 1 และ 3 สาขาวิชาภาษาองักฤษ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบลูสงคราม จ านวน 80 คน…………………………… 

 
 
 
 

99 
22 จ านวนและร้อยละของผลการทดสอบความสามารถด้านการออกเสียง 

(production) และรับรู้เสียง (perception) ค าศพัท์พยญัชนะภาษาองักฤษ
กลุม่ท่ีมีการกกัลม (Plosives/Affricates) จ านวนทัง้หมด 58 ค า ของ
นกัศกึษาระดบัปริญญาตรี ชัน้ปีท่ี 1 สาขาวิชาภาษาองักฤษ มหาวิทยาลยั
ราชภฏัพิบลูสงคราม จ านวน 40 คน…………………….………….……… 
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สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

ตาราง  หน้า 
  

23 จ านวนและร้อยละของผลการทดสอบความสามารถด้านการออกเสียง 
(production) และรับรู้เสียง (perception) ค าศพัท์พยญัชนะภาษาองักฤษ
กลุม่ท่ีมีการกกัลม (Plosives/Affricates) จ านวนทัง้หมด 58 ค า ของ
นกัศกึษาระดบัปริญญาตรี ชัน้ปีท่ี 3 สาขาวิชาภาษาองักฤษ มหาวิทยาลยั
ราชภฏัพิบลูสงคราม จ านวน 40 คน……………………..………………… 

 
 
 
 

105 
24 การวิเคราะห์ข้อมลูโดยโปรแกรม SPSS ของการทดสอบความสามารถด้านการ

ออกเสียง (production) และรับรู้เสียง (perception) ค าศพัท์พยญัชนะ
ภาษาองักฤษกลุม่ท่ีมีการกกัลม (Plosives/Affricates) จ านวนทัง้หมด  
58 ค า ของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี ชัน้ปีท่ี 1 และ 3 สาขาวิชา 
ภาษาองักฤษ มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบลูสงคราม  
จ านวน 80 คน.............................................................................................. 

 
 

 
 
 

108 

25 การวิเคราะห์ข้อมลูโดยโปรแกรม SPSS ผลความสมัพนัธ์ของความสามารถด้าน
การออกเสียง (production) และความสามารถด้านการรับรู้เสียง 
(perception) ค าศพัท์พยญัชนะภาษาองักฤษกลุม่ท่ีมีการกกัลม 
(Plosives/Affricates) จ านวนทัง้หมด 58 ค า ของนักศึกษาระดบั 
ปริญญาตรี ชัน้ปีท่ี 1 และ 3 สาขาวิชาภาษาองักฤษ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏพิบลูสงคราม จ านวน 80 คน……..…………………..….………… 
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26 การวิเคราะห์ข้อมลูโดยโปรแกรม SPSS ของการทดสอบความสามารถด้าน       

การออกเสียง (production) และรับรู้เสียง (perception) ค าศพัท์พยญัชนะ 
ภาษาองักฤษกลุม่ท่ีมีการกกัลม (Plosives/Affricates) จ านวน 
ทัง้หมด 58 ค า ของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี ชัน้ปีท่ี 1 สาขาวิชา
ภาษาองักฤษ มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบลูสงคราม จ านวน 40 คน...................... 
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สารบัญตาราง (ต่อ) 

 
ตาราง  หน้า 
  

27 การวิเคราะห์ข้อมลูโดยโปรแกรม SPSS ผลความสมัพนัธ์ของความสามารถด้าน
การออกเสียง (production) และความสามารถด้านการรับรู้เสียง 
(perception) ค าศพัท์พยญัชนะภาษาองักฤษกลุม่ท่ีมีการกกัลม 
(Plosives/Affricates) จ านวนทัง้หมด 58 ค า ของนักศึกษาระดบัปริญญา
ตรี ชัน้ปีท่ี 1 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลูสงคราม 
จ านวน 40 คน………………..…………………….…………….………… 

 
 
 
 
 

110 
28 การวิเคราะห์ข้อมลูโดยโปรแกรม SPSS ของการทดสอบความสามารถด้านการ

ออกเสียง (production) และรับรู้เสียง (perception) ค าศพัท์พยญัชนะ
ภาษาองักฤษกลุม่ท่ีมีการกกัลม (Plosives/Affricates) จ านวนทัง้หมด 58 ค า 
ของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี ชัน้ปีท่ี 3 สาขาวิชาภาษาองักฤษ มหาวิทยาลยั
ราชภฏัพิบลูสงคราม จ านวน 40 คน.............................................................. 
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29 การวิเคราะห์ข้อมลูโดยโปรแกรม SPSS ผลความสมัพนัธ์ของความสามารถด้าน
การออกเสียง (production) และความสามารถด้านการรับรู้เสียง 
(perception) ค าศพัท์พยญัชนะภาษาองักฤษกลุม่ท่ีมีการกกัลม 
(Plosives/Affricates) จ านวนทัง้หมด 58 ค า ของนักศึกษาระดบัปริญญา
ตรี ชัน้ปีท่ี 3 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลูสงคราม 
จ านวน 40 คน………………..…………………….……….……………… 
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สารบัญภาพ 
 

ภาพ  หน้า 
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บทที่  1 
 

  บทน ำ 
 

ควำมเป็นมำของปัญหำ 
 การพฒันาทรัพยากรมนษุย์เป็นเร่ืองส าคญัในการพฒันาประเทศ สงัคมไทยตระหนกัดีว่า
การพฒันาทรัพยากรมนษุย์เป็นการพฒันาท่ียัง่ยืนและต้องการทรัพยากรมนษุย์ท่ีมีความสามารถ 
ทางด้านภาษาอังกฤษเพ่ือแสวงหาความรู้ และเข้าถึงข้อมูลต่างๆ รวมทัง้ในกระบวนการศึกษา   
โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นเคร่ืองมือเพ่ือช่วยส่งเสริมความสามารถ การประกอบอาชีพ การสร้าง
ความเข้าใจเก่ียวกบัวฒันธรรมท่ีหลากหลายของประชาคมโลก อนัจะน ามาซึ่งมิตรไมตรีและความ
ร่วมมือกับประเทศต่างๆ ภาษาองักฤษมีบทบาทส าคญัทางด้านการติดตอ่ส่ือสารระหว่างชนชาติ
ตา่งๆ ซึง่ไมไ่ด้จ ากดัเฉพาะเจ้าของภาษาท่ีใช้ภาษาองักฤษเท่านัน้ อนัได้แก่ คนองักฤษ คนอเมริกนั 
แคนาดา และออสเตรเลีย แต่ชนชาติอ่ืนๆ ท่ีมีการติดต่อกันระหว่างชนชาติ เช่น คนไทยติดต่อกับ
คนจีน เกาหลี อินเดีย ฯลฯ ล้วนใช้ภาษาองักฤษเป็นส่ือในการตติอ่ส่ือสารทัง้สิน้ ภาษาองักฤษถกูใช้
เป็นภาษากลางในการส่ือสารและใช้เป็นเคร่ืองมือประกอบอาชีพในธุรกิจอย่างกว้างขวางและ
รวดเร็วเช่นนี ้จึงท าให้ภาษาองักฤษมีบทบาทส าคญัจนกลายเป็นภาษาสากลนานาชาติท่ีใช้ในการ
ตดิตอ่ส่ือสารระหวา่งประเทศทัว่โลก เป็นภาษาส าคญัในด้านการศกึษา เป็นส่ือส าคญัน าไปสู่ความ
เจริญก้าวหน้าทางวิชาการ และเป็นพืน้ฐานส าคญัส าหรับการศกึษาในระดบัสงูตอ่ไป (วนิดา ยาอินทร์, 
2538. หน้า 99) เป็นท่ีทราบกันดีว่า ประเทศไทย หนึ่งในสมาชิกประชาคมอาเซียน (ASEAN 
Community) ก าลงัเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขนัระดบันานาชาติ ซึ่งปัจจยัส าคญัอย่างหนึ่งคือ 
ทรัพยากรมนุษย์ ที่ต้องอุดมไปด้วยความรู้ ความสามารถ ตลอดจนศกัยภาพทางด้านภาษา
จึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องพัฒนาศกัยภาพประชากรของประเทศให้มีความรู้ความสามารถในการ
ส่ือสารด้วยภาษาองักฤษ ประเทศไทยได้ตระหนกัถึงความส าคญัของการใช้ภาษาองักฤษมาโดยตลอด 
ดงัจะเห็นได้จากการจัดการศึกษาของชาติท่ีก าหนดให้มีการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษใน
ระดับต่างๆ มาเป็นเวลานานเพ่ือให้ประชากรของชาติสามารถส่ือสารกับนานาชาติด้วย
ภาษาองักฤษทัง้ทางด้านการฟัง การพดู การอ่าน และการเขียน (นงสมร พงษ์พานิช, 2554, หน้า 86) 
แตปั่ญหาหนึ่งท่ีส าคญัของประเทศคือเร่ืองคนไทยส่วนใหญ่มีความรู้และความสามารถในการใช้
ภาษาองักฤษในระดบัที่ต ่า ดงัเช่น  ข้อมูลจากรายงานดชันีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ       
(EF English Proficiency Index) ปี 2011 ของสถาบนัสอนภาษา Education First (EF) สถาบนั
สอนภาษาชัน้น าของโลก ซึ่งดชันีดงักล่าวท ามาจากการรวบรวมข้อมลูจากประชากรในวยัท างาน
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กว่า 2 ล้านคน ใน 44 ประเทศทั่วโลกท่ีไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ จากผลการวัด
ความสามารถด้านภาษาองักฤษดงักล่าวปรากฏว่า ความสามารถด้านภาษาองักฤษของคนไทย  
อยูใ่นอนัดบัท่ี 42 จาก 44 ประเทศ โดยจดัอยูใ่นกลุม่ความสามารถด้านภาษาองักฤษต ่ามาก (Very 
Low Proficiency) และหากเทียบเฉพาะประเทศในทวีปเอเชียท่ีท าการวิจยั จ านวน 13 ประเทศนัน้ 
ปรากฏว่าประเทศท่ีมีความสามารถด้านภาษาองักฤษสูงสุด ได้แก่ มาเลเซีย รองลงมาคือ ฮ่องกง 
เกาหลีใต้ ญ่ีปุ่ น ไต้หวัน ซาอุดีอาระเบีย จีน อินเดีย รัสเซีย อินโดนีเซีย เวียดนาม ไทย และ
คาซคัสถาน ตามล าดบั 

เม่ือภาษาองักฤษได้รับการยอมรับว่าเป็นภาษาสากล เป็นส่ือกลางในการติดต่อส่ือสาร
แพร่หลายทั่วโลก ดงันัน้ การเรียนภาษาอังกฤษเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการส่ือสารในการท างาน  
และการใช้ในชีวิตประจ าวนั จึงเป็นสิ่งส าคญัมาก แต่ทว่าการศึกษาภาษาองักฤษในประเทศไทย   
ท่ีผ่านมายังประสบอุปสรรคปัญหาในด้านต่างๆ เช่น การพูด การเขียน การฟัง และปัญหาใน      
การออกเสียงภาษาอังกฤษ สุกัญญา ศิลประสาท (2544) กล่าวว่า ในการเรียนการสอน
ภาษาตา่งประเทศ ทกัษะการพดูนบัได้ว่าส าคญัยิ่ง เน่ืองจากในชีวิตประจ าวนัเราใช้ภาษาพดูเป็น
เคร่ืองมือส่ือสาร เพ่ือให้เกิดความเข้าใจตรงกนั บอกเร่ืองราวตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้ หรือแลกเปล่ียนความรู้
ความคิดความต้องการของตนเอง อย่างไรก็ตามบอ่ยครัง้เกิดปัญหาในการติดตอ่ส่ือสาร จากสาเหตุ
ตา่งๆ เชน่ ขาดความระมดัระวงัในการพดู 

พิณทิพย์ ทวยเจริญ (2544) กล่าวถึง การเรียนการสอนภาษาองักฤษว่า การรู้แตค่ าศพัท์
และโครงสร้างประโยคเพียงอย่างเดียวยังไม่เพียงพอ หากผู้ เรียนไม่สามารถเปล่งเสียงท่ีเจ้าของ
ภาษาฟังแล้วสามารถเข้าใจ ก็ยังไม่ถือว่าสามารถใช้ภาษาในการส่ือสารได้ นอกจากนี ้การพูด
ภาษาอังกฤษด้วยส าเนียงภาษาไทย ท าให้การสื่อสารไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร เพราะว่า          
ไม่สามารถออกเสียงท่ีถูกต้องท่ีท าให้เจ้าของภาษาเข้าใจได้ เม่ือการส่ือสารไม่ประสบผลส าเร็จ      
ผู้พูดจึงเกิดความอาย ไม่กล้าท่ีจะใช้ภาษาอังกฤษในการส่ือสารต่อไปการศึกษาวิจยัในเร่ืองการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษท่ีผ่านมาพบว่า ผู้ เรียนต่างก็มีปัญหาในส่วนของการฟังและการพูด    
ซึง่การฟังและการพดูนีต้า่งก็มีความเก่ียวข้องสมัพนัธ์กบั “การออกเสียง” โดยตรง และการท่ีผู้ เรียน
ไม่สามารถพัฒนาทักษะการฟังและการพูดได้อย่างมีประสิทธิภาพนัน้โดยพืน้ฐานแล้วเกิดจาก
อิทธิพลการแทรกแซงของภาษาแม่ภาษาไทยท่ีท าให้นกัเรียนไม่สามารถแยกแยะรับรู้เสียงและการ
ออกเสียงท่ีถกูต้องโดยผู้ เรียนมกัใช้ลกัษณะเสียงท่ีมีในภาษาไทยแทนการออกเสียงในภาษาองักฤษ
ในแทบทกุกรณี (ปรารมภ์รัตน์ โชตกิเสถียร, 2546) 
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นกัวิชาการไทยพบวา่มีเสียงพยญัชนะภาษาองักฤษอยูห่ลายเสียงท่ีไมมี่ในภาษาไทยและ
มีเสียงจ านวนหนึ่ง ท่ีคล้ายกับเสียงภาษาไทย คนไทยจึงใช้เสียงของภาษาไทยแทนเสียง
ภาษาอังกฤษซึ่งไม่ถูกต้อง การใช้เสียงภาษาไทยแทนมักท าให้เกิดความไม่เข้าใจหรือบางครัง้
ความหมายของค าก็เปล่ียนไปเลย ดงันัน้จึงจ าเป็นต้องออกเสียงภาษาองักฤษให้ถูกต้อง (พลเรือ
เอกชุมศกัดิ์ มธัยมจนัทร์, 2547) ประนอม สุรัสวดี (2531) กล่าวว่า มีผู้ เรียนภาษา ต่างประเทศ
จ านวนไม่มากท่ีสามารถออกเสียงได้เหมือนเจ้าของภาษา แม้ว่าค ากล่าวนีจ้ะล่วงเลยมาเป็น
เวลานาน แต่ในปัจจุบนัเสียงภาษาอังกฤษบางเสียงก็ยังคงเป็นปัญหาในการออกเสียงส าหรับ      
คนไทย ดงัท่ี ประณุท สขุศรี และ ปรียา โนแก้ว (2545 อ้างอิงใน พิชญา นเุสน, 2554) ได้กล่าวว่า 
แม้กระทัง่ผู้ เรียนในระดบัปริญญาตรี ท่ีมีความเข้าใจอย่างลึกซึง้เก่ียวกับการออกเสียงตามทฤษฏี 
แตใ่นทางปฏิบตัิผู้ เรียนก็อาจจะยงัไม่สามารถจ าแนกหรือออกเสียงได้อย่างถกูต้อง ความผิดเพีย้น
หรือความผิดพลาดในการออกเสียงนัน้ มีตัง้แตใ่นระดบัท่ีไม่ก่อให้เกิดปัญหาในการส่ือความหมาย
ไปจนถึงระดบัท่ีก่อให้เกิดความสบัสนในการส่ือสารได้ เน่ืองจากความแตกตา่งระหว่างระบบเสียง
ภาษาองักฤษกบัระบบเสียงภาษาไทย เพราะความท่ีเสียงภาษาองักฤษบางตวัไมมี่ในภาษาไทย  

สุทธาสินี เกสร์ประทุม (2555) ระบุไว้ในงานวิจัยเร่ือง การวิเคราะห์ข้อผิดพลาดในการ
ออกเสียงพยญัชนะภาษาองักฤษของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ชัน้ปีท่ี 1 หลกัสตูรภาษาองักฤษ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต วา่หนว่ยเสียงพยญัชนะท่ีน ามาศกึษา จ านวน 22 เสียง ได้แก่ // // 
// // // // // // // // // // // // // // // // // // // และ // จากผลการวิจยัพบว่า 
หน่วยเสียงท่ีกลุ่มตวัอย่างออกเสียงไม่ถูกมากท่ีสุดนัน้คือ หน่วยเสียง // คิดเป็นร้อยละ 86.58 
และหน่วยเสียงท่ีพบข้อผิดพลาด ในล าดบัรองลงมาคือ หน่วยเสียง // คิดเป็นร้อยละ 85.36 และ
ยงัมีผลการวิจยัเร่ือง การศกึษาปัญหาการออกเสียงภาษาองักฤษ และกลวิธีการเรียนการออกเสียง
ภาษาองักฤษ ของนกัศกึษาสหวิทยาการ ชัน้ปีท่ี 3 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ โดย ถิรวฒัน์ ตนัทนิส 
(2555) ท่ีสรุปได้ว่านักศึกษาสหวิทยาการ ชัน้ปีท่ี 3 มีปัญหาในการออกเสียงภาษาอังกฤษใน
ต าแหน่งพยญัชนะท้ายมากกว่าต าแหน่งพยญัชนะต้น โดยมีปัญหาในการออกเสียงกกัเสียดแทรก
มากท่ีสดุ 

นอกจากการพูดจะเป็นกระบวนการในการส่ือสารแล้วนัน้ การฟังก็ถือเป็นพฤติกรรม
ส าคญัในการเรียนรู้ภาษา และเป็นกระบวนการส่ือสารท่ีต้องมีการตอบสนอง โต้ตอบปฏิสมัพนัธ์กนั 
ดงัท่ี Jones และ Scarbrough (ศภุสรา วิริไฟ, 2550) ระบวุ่า การฟังเป็นการเข้าใจความคิดผู้ อ่ืน 
และรับรู้ข้อมูลใหม่ หากผู้ เรียนขาดทักษะทางด้านการฟัง การโต้ตอบส่ือสารก็จะไม่บังเกิดผล    
เห็นได้ว่าการฟังถือเป็นทกัษะท่ีจะน าไปพฒันาในทกัษะด้านอ่ืนๆ Jenkins (2000) ยงักล่าวไว้ใน
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หนงัสือเร่ือง ด้วยวา่ ความสามารถในการเข้าใจภาษานัน้เก่ียวข้องกบัทัง้การออกเสียงและการรับรู้
เสียงพูดด้วย ดงันัน้ ถ้าเราสามารถชีช้ัดลงไปได้ว่า คุณลักษณะของเสียงใดบ้างท่ีมีผลต่อความ
เข้าใจของผู้ ฟังบ้าง เราก็จะสามารถสร้างเคร่ืองมือในการสอนให้ผู้พดู ออกเสียงได้อย่างถกูต้องและ
ท าให้ผู้ ฟังสามารถเข้าใจได้ดี 

จากปัญหา งานวิจัย และบทความเชิงวิชาการท่ีอ้างถึงนัน้  ท าให้ผู้ วิจัยเล็งเห็น
ความส าคญัของปัญหาการพดูและฟังภาษาองักฤษของคนไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาการออก
เสียงและการรับรู้เสียงภาษาอังกฤษของนกัศึกษาชาวไทย ดงันัน้ ผู้ วิจัยจึงได้เร่ิมหาข้อมูลต่างๆ  
เพ่ือศกึษาความสมัพนัธ์ระหวา่งการออกเสียงและการรับรู้เสียงพยญัชนะภาษาองักฤษกลุ่มท่ีมีการ
กักลม (Plosives/Affricates) กรณีศึกษานักศึกษาระดบัปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบลูสงคราม ซึ่งผลการศกึษาท่ีได้ สามารถน ามาเป็นข้อมลูแก่นกัศกึษาระดบั
ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เพ่ือให้ทราบถึงปัญหา 
ข้อผิดพลาด และตระหนกัถึงความส าคญัของการออกเสียงพยญัชนะภาษาองักฤษอย่างถูกต้อง
ตามหลกัการออกเสียงท่ีเป็นมาตรฐานภาษาองักฤษ อีกทัง้ยงัสามารถน าผลการศกึษาครัง้นีไ้ปเป็น
ข้อมูลพืน้ฐานให้แก่ สาขาวิชา คณะ และสถาบนัการศกึษา ตลอดจนหน่วยงานต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
เพ่ือใช้ประกอบการหาแนวทางหรือจดัโครงการพฒันาศกัยภาพของนกัศกึษาทางด้านทกัษะการพดู
และฟังภาษาองักฤษ เพ่ือสามารถน ามาใช้ส่ือสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถือเป็นส่วนหนึ่งในการ
เตรียมความพร้อมผลิตบัณฑิตท่ีเป็นท่ียอมรับและมีความตระหนักในการเป็นส่วนหนึ่งของ
ประชาคมอาเซียน ซึง่ก าลงัจะเร่ิมต้นในปี พ.ศ. 2558 นี ้ได้อยา่งภาคภมูิด้วย  

 
จุดมุ่งหมำยของกำรศึกษำ 

1. เพ่ือศึกษาความสามารถในการออกเสียง (production) และการรับรู้เสียง (perception) 
พยัญชนะภาษาอังกฤษกลุ่มท่ีมีการกักลม (Plosives/Affricates) กรณีศึกษานักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ชัน้ปีท่ี 1 และ 3 สาขาวิชาภาษาองักฤษ มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบลูสงคราม 

2. เพ่ือเปรียบเทียบระดบัความสมัพนัธ์ของความสามารถในการออกเสียง (production) 
และการรับรู้เสียง (perception) พยญัชนะภาษาองักฤษกลุ่มท่ีมีการกกัลม (Plosives/Affricates) 
กรณีศึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรี ชัน้ปีท่ี 1 และ 3 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัย     
ราชภฏัพิบลูสงคราม 
 



5 

ขอบเขตของงำนวิจัย 
ขอบเขตของงานวิจยั แบง่ออกเป็น 4 ด้าน ดงันี ้
1. ขอบเขตด้ำนประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 

ประชากรท่ีใช้ในการศกึษาครัง้นี ้ได้แก่ นกัศกึษาระดบัปริญญาตรี ชัน้ปีท่ี 1 สาขาวิชา
ภาษาองักฤษ มหาวิทยาลยัราชภัฏพิบูลสงคราม จ านวน 53 คน และ นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี 
ชัน้ปีท่ี 3 สาขาวิชาภาษาองักฤษ มหาวิทยาลยัราชภัฏพิบูลสงคราม จ านวน 47 คน รวมทัง้หมด 
เป็นจ านวน 100 คน 

กลุ่มตวัอย่าง คือ นกัศกึษาระดบัปริญญาตรี ชัน้ปีท่ี 1 และ 3 สาขาวิชาภาษาองักฤษ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม จ านวน 80 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) และแบง่กลุม่ตวัอยา่งดงักลา่วออกเป็น 2 ประเภท ดงันี ้ 

1.1 กลุ่มนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี ชัน้ปีที่ 1 สาขาวิชาภาษาองักฤษ มหาวิทยาลยั
ราชภฏัพิบลูสงคราม จ านวน 40 คน  

1.2 กลุ่มนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี ชัน้ปีที่ 3 สาขาวิชาภาษาองักฤษ มหาวิทยาลยั
ราชภฏัพิบลูสงคราม จ านวน 40 คน  

2. ขอบเขตด้ำนเนือ้หำ 
การศกึษาครัง้นีมุ้่งศกึษาความสามารถในการออกเสียงและความสามารถในการรับรู้

เสียงพยญัชนะภาษาองักฤษกลุม่ท่ีมีการกกัลม (Plosives/Affricates) ใน 2 รูปแบบ คือ 

2.1 ค าศพัท์ภาษาอังกฤษที่ต าแหน่งพยัญชนะต้นค าที่ออกเสียงพยัญชนะ
ภาษาองักฤษกลุ่มท่ีมีการกกัลม (Plosives/Affricates) ซึ่งมีจ านวน 8 เสียง รวมทัง้หมด 28 ค า  
โดยแบง่เป็นเสียงควบกล า้ (complex onsets) 12 ค า และไมค่วบกล า้ (simplex onsets) 16 ค า  

2.2 ค าศพัท์ภาษาอังกฤษที่ต าแหน่งพยัญชนะท้ายค าที่ออกเสียงพยัญชนะ
ภาษาองักฤษกลุ่มท่ีมีการกักลม (Plosives/Affricates) ซึ่งมีจ านวน 8 เสียง รวมทัง้หมด 30 ค า  
โดยแบง่เป็นเสียงควบกล า้ (complex codas) 14 ค า และไมค่วบกล า้ (simplex codas) 16 ค า 

รวมค าศพัท์ภาษาอังกฤษกลุ่มท่ีมีการกักลม (Plosives/Affricates) ท่ีน ามาศึกษา
ทัง้หมด จ านวน 58 ค า ส าหรับสาเหตท่ีุค าศพัท์ทัง้สองต าแหน่งท่ีน ามาศกึษามีจ านวนไม่เท่ากนันัน้ 
เน่ืองจากพยญัชนะภาษาองักฤษกลุ่มท่ีมีการกกัลม (Plosives/Affricates) บางเสียง ไม่มีเสียงควบ
กล า้ท่ีต าแหน่งพยญัชนะต้นค า และพยญัชนะท้ายค า ในภาษาองักฤษ รายละเอียดดงัตารางแนบ
ท้ายในภาคผนวก ซึ่งรายการค าศัพท์ท่ีใช้ในการวิจัยนี ้น ามาจากรวมค าศพัท์มาตรฐานของ
กระทรวงศึกษาธิการ ระดบัชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 6 จ านวน 29 ค า ซึ่งรวบรวมมาจากหนงัสือเรียน 
จ านวน 15 เลม่ ดงัตอ่ไปนี ้
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1. Global Link 6 (Student Book)  
2. Global Link 6 (Workbook)  
3. Super Goal 6 (Student Book)  
4. Super Goal 6 (Workbook)  
5. World Club 3 (Students’ Book)  
6. World Club 3 (Activity Book)  
7. My World 6 (Student Book)  
8. My World 6 (Workbook)  
9. Concentrate of Critical Reading 6 A  
10. Concentrate of Critical Reading 6 B  
11. Speak out 3  
12. Different 3  
13. Listen in 3  
14. Snapshot  
15. Green Light 6  

นอกจากนี ้ยงัมีการใช้ค าไร้ความหมาย (Pseudo word) เข้ามาประกอบการทดสอบด้วย จ านวน 
29 ค า เน่ืองจากค าไร้ความหมายเหลา่นีไ้มใ่ชค่ าศพัท์ท่ีมีใช้งานจริง ดงันัน้ ถ้ากลุม่ตวัอยา่งสามารถ
ออกเสียงและรับรู้เสียงพยญัชนะภาษาองักฤษในค าไร้ความหมายได้ถกูต้อง แสดงถึงความสามารถ
แท้จริงซึง่ไมไ่ด้เกิดจากความทรงจ าหรือประสบการณ์ในอดีต 

3. ขอบเขตด้ำนตัวแปร 
ตวัแปรท่ีใช้ในการศกึษาค้นคว้าประกอบด้วย 
3.1  ตวัแปรต้น ระดบัชัน้ปีของนกัศกึษา 
3.2  ตวัแปรตาม ได้แก่ ความสามารถในการออกเสียงและการรับรู้เสียงพยัญชนะ

ภาษาองักฤษกลุ่มท่ีมีการกกัลม (Plosives/Affricates) และระดบัความสมัพนัธ์ของความสามารถ
ในการออกเสียงและการรับรู้เสียงพยญัชนะภาษาองักฤษกลุม่ท่ีมีการกกัลม (Plosives/Affricates) 

การวัดความสามารถในการออกเสียงและการรับรู้เสียงจะวัดจากคะแนนท่ีกลุ่ม
ตวัอย่างท าแบบทดสอบ Intelligibility test เพื่อวัดความสามารถการรับรู้เสียง (perception)     
และ word-list test เพ่ือวดัความสามารถในการออกเสียง (production)  

4. ระยะเวลำในกำรศึกษำค้นคว้ำ  
ระยะเวลา 12 เดือน ตัง้แต ่เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2556 - เดือนมิถนุายน พ.ศ. 2557 
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นิยำมศัพท์เฉพำะ 
1. Speech Sound Production หมายถึง การผลิตหน่วยเสียงพดูของภาษา ท่ีเกิดขึน้มา

จากพยางค์และค า อนัประกอบด้วยเสียงพยญัชนะและเสียงสระ 
2. Speech Sound Perception หมายถึง การรับรู้เสียงหน่วยเสียงพดูของภาษาท่ีเกิด

ขึน้มาจากพยางค์และค า อนัประกอบด้วยเสียงพยญัชนะและเสียงสระ 
3. พยัญชนะภาษาอังกฤษกลุ่มท่ีมีการกักลม (Plosives/Affricates) หมายถึง กลุ่ม

พยญัชนะภาษาองักฤษกลุ่มหนึ่งท่ีเม่ือจะออกเสียงลมจากปอดท่ีอัดขึน้มาท่ีปากจะหยุดชัว่ขณะ
แล้วลมจะระเบิดออกมาเบาๆ ส่วนใดส่วนหนึ่งในปากเป็นตวัท าให้ลมหยดุ ส่วนนัน้ๆ ได้แก่ ริมฝีปาก 
ปลายลิน้ หรือด้านหลงัของลิน้ ซึ่งพยญัชนะเหล่านีมี้จ านวน 4 คู่ (8 เสียง) คือ คือ คือ // //, // 
//, // //, // // (พลเรือเอกชมุศกัดิ ์มธัยมจนัทร์, 2547, หน้า 31) 

4. น ักศ ึกษา หมายถึง  น ักศ ึกษาระดบัปริญญาตรี  ชัน้ ปี ที ่ 1 และ 3 สาขาวิชา
ภาษาองักฤษ มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบลูสงคราม จงัหวดัพิษณโุลก ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึษา 2556 
 
สมมตฐิำนของกำรวิจัย 

1. กลุ่มนักศึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรี ชัน้ ปี ท่ี  1 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และกลุ่มนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชัน้ปีท่ี 3 สาขาวิชา
ภาษาองักฤษ มหาวิทยาลยัราชภัฏพิบูลสงคราม มีความสามารถในการออกเสียง (production) 
และการรับรู้เสียง (perception) พยัญชนะภาษาอังกฤษกลุ่มท่ีมีการกักลม (Plosives/Affricates) 
แตกตา่งกนั 

2. ระดบัความสมัพนัธ์ของความสามารถในการออกเสียง (production) และการรับรู้
เสียง (perception) พยญัชนะภาษาองักฤษกลุ่มท่ีมีการกกัลม (Plosives/Affricates) ของนกัศึกษา
ระดบัปริญญาตรี ชัน้ปีท่ี 3 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีสูงกว่า
นกัศกึษาระดบัปริญญาตรี ชัน้ปีท่ี 1 สาขาวิชาภาษาองักฤษ มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบลูสงคราม 

 
ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

1. ผลการศึกษาท่ีได้สามารถน าไปเป็นข้อมูลพืน้ฐานให้แก่  สาขาวิชา คณะและ
สถาบนัการศึกษา ตลอดจนหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือใช้ประกอบการหาแนวทางหรือจดัโครงการ
พฒันาศกัยภาพของนกัศกึษาทางด้านทกัษะการพูดและฟังภาษาองักฤษให้สามารถใช้ในส่ือสาร  
ได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
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2. ผลการศึกษาท่ีได้สามารถน าไปเป็นข้อมูลแก่นักศึกษาระดบัปริญญาตรี สาขาวิชา
ภาษาองักฤษ มหาวิทยาลยัราชภัฏพิบลูสงคราม เพ่ือทราบถึงปัญหาและข้อผิดพลาด ตลอดจน
เห็นความส าคัญของการออกเสียงพยัญชนะภาษาอังกฤษอย่างถูกต้องตามหลักการออกเสียง       
ท่ีเป็นมาตรฐานภาษาองักฤษ 



บทที่  2 
  

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองครัง้นี ้ผู้ วิจยัได้ศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง โดย
แบง่เนือ้หาออกเป็นหมวดหมู ่ดงันี ้

1. เสียงพยญัชนะภาษาองักฤษ 
1.1 จ าแนกตามลกัษณะการออกเสียง (Manners of Articulation) 
1.2 จ าแนกตามต าแหนง่ท่ีเกิดเสียง (Points of Articulation) 
1.3 จ าแนกตามการสัน่หรือไมส่ัน่ของเส้นเสียง (Voicing) 

2. เสียงพยญัชนะควบกล า้ภาษาองักฤษ 
2.1 พยญัชนะควบกล า้ในต าแหนง่ต้นค า 
2.2 พยญัชนะควบกล า้ในต าแหนง่ท้ายค า 

3. ปัญหาส าหรับคนไทยในการออกเสียงภาษาองักฤษ 
4. ปัญหาท่ีเกิดจากเสียงพยญัชนะ (Consonants) 

4.1 ปัญหาในการออกเสียงพยญัชนะเสียงกกั (Stops or Plosives) 
4.2 ปัญหาในการออกเสียงพยญัชนะเสียงเสียดแทรก (Fricatives and Affricates) 
4.3 ปัญหาในการออกเสียงพยญัชนะนาสิก (Nasals) 
4.4 ปัญหาในการออกเสียงพยญัชนะข้างลิน้ (Laterals) 
4.5 ปัญหาในการออกเสียง //, //, // 

5. ปัญหาท่ีเกิดจากพยญัชนะควบกล า้ (Clusters) 
6. ความแตกต่างทางด้านระบบเสียงพยัญชนะต้นค าและท้ายค าของภาษาไทยและ

ภาษาองักฤษ 
7. การศกึษาเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ระหวา่งการรับรู้เสียงและการผลิตเสียง 

7.1 การศกึษาในด้านรับรู้เสียง 
7.2 การศกึษาในด้านผลิตเสียง 
7.3 ความสมัพนัธ์ของการรับรู้เสียงและการผลิตเสียง 

8. เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
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ดร.ทวีศักดิ์ ขันยศ (2544) กล่าวไว้ในรายงานการวิจัยการศึกษาปัญหาการออกเสียง
ภาษาอังกฤษของครูผู้ สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาในจังหวัดพิษณุโลกและสุโขทัย 
เก่ียวกบัเร่ืองเสียงพยญัชนะภาษาองักฤษและเสียงควบกล า้พยญัชนะภาษาองักฤษ ดงันี ้

 
เสียงพยัญชนะภาษาอังกฤษ (Consonant Sounds) 

พยญัชนะในภาษาองักฤษ มี 24 เสียง ซึง่การออกเสียงพยญัชนะเสียงใดเสียงหนึ่งต้องใช้
อวยัวะภายในปากคูห่นึง่เสมอ ซึง่เรียกรวมวา่ ฐานกรณ์ (Articulator)  

“ฐาน” (Passive Articulator) หมายถึง อวยัวะส่วนท่ีไม่เคล่ือนไหว ท าหน้าท่ีเป็นจดุท่ีเกิด
ของเสียง ได้แก่ ริมฝีปากบน ฟันบน ปุ่ มเหงือก เพดานแข็ง และเพดานออ่น 

“กรณ์” (Active Articulator) หมายถึง อวยัวะท่ีเคล่ือนไหวได้โดยเคล่ือนไปหาจดุท่ีเกิด
เสียงหรือฐาน ได้แก่ ริมฝีปากลา่งและลิน้ 

ตวัอย่างเช่น เสียง // ใช้ริมฝีปากล่างเป็นอวยัวะท่ีเคล่ือนไปหาจดุท่ีเกิดเสียง คือ ฟันบน 
ดงันัน้ ริมฝีปากลา่งจงึเป็น “กรณ์” สว่นฟันบนเป็น “กรณ์” 

ลักษณะการออกเสียง เร่ิมจากกระแสลมท่ีออกมาจากปอดขึน้มาทางหลอดลมผ่าน  
กลอ่งเสียง ซึง่มีเส้นเสียงอยู่ 2 เส้น สามารถเคล่ือนมาชิดกนัหรือยืดห่างออกจากกนัได้ เม่ือลมผ่าน
เส้นเสียงออกมาก็จะผ่านเข้าไปในช่องปากหรือช่องจมกู ขึน้อยู่กับการปิดเปิดของเพดานอ่อนรวม
ตลอดถึงลิน้ไก่ หลังจากนัน้ จะมีการเปล่ียนแปลงลักษณะของลิน้ ซึ่งเคล่ือนท่ีไปยังจุดต่างๆ 
ตลอดจนการท างานของริมฝีปากท าให้เกิดเสียงตา่งๆ ขึน้หลายประเภท จ าแนกได้ ดงันี ้

1. จ าแนกตามลกัษณะการออกเสียง (Manners of Articulation) 
2. จ าแนกตามต าแหนง่ท่ีเกิดเสียง (Points of Articulation) 
3. จ าแนกตามการสัน่หรือไมส่ัน่ของเส้นเสียง (Voicing) 
1. จ าแนกตามลักษณะการออกเสียง (Manners of Articulation)  

การท างานของฐานกรณ์ในลกัษณะต่างๆ สามารถท าให้เกิดเสียงพยญัชนะแตกตา่ง
กนัหลายประเภท ดงันี ้

1.1 เสียงระเบิด (Plosives) หรือเสียงกกั (Stops) เกิดจากการจรดฐานกรณ์ให้แน่น
สนิท เพดานอ่อนยกขึน้แตะผนงัคอ กกัลมไว้ชัว่ครู่ แล้วปล่อยออกทางปากอย่างรวดเร็ว พร้อมกับ
ปลอ่ยฐานกรณ์ออกอยา่งเร็ว ได้แก่ เสียงพยญัชนะ //, //, //, //, // และ // 

1.2 เสียงกกัเสียดแทรก (Affricates) เกิดจากการจรดฐานกรณ์ให้แน่นสนิท กกัลมไว้
ชัว่ครู่แล้วค่อยๆ ปล่อยออกทางปากพร้อมกับปล่อยฐานกรณ์ออก ได้แก่ เสียงพยญัชนะ  // และ 
// 
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1.3 เสียงเสียดแทรก (Fricatives) เกิดจากการท่ีฐานกรณ์อยู่ใกล้กนัมาก ท าให้ลมต้อง
เสียดแทรกผ่านช่องแคบๆ ออกมาทางปาก ได้แก่ เสียงพยญัชนะ //, //, //, //, //, //, //, // 
และ // 

1.4 เสียงนาสิก (Nasals) เกิดจากการจรดฐานกรณ์ให้แน่นสนิท กกัลมไว้ชัว่ครู่ลด
เพดานอ่อนลง ลมจึงผ่านเข้าไปในช่องจมูกและปล่อยออกมาทางรูจมูก พร้อมกับปล่อยฐานกรณ์ 
ได้แก่ เสียงพยญัชนะ //, // และ // 

1.5 เสียงข้างลิน้ (Lateral) เกิดจากกการท่ีปลายลิน้สมัผสักบัปุ่ มเหงือก ลดข้างลิน้ลง 
ลมจงึออกมาทางด้านข้างลิน้ ได้แก่ เสียงพยญัชนะ // 

1.6 เสียงกึ่งสระ (Semi - Vowels) หรือเสียงเปิด (Approximants) เกิดจากการท่ีฐาน
กรณ์อยูห่า่งกนัพอสมควร ท าให้ลมจากปอดผ่านออกมาได้อย่างสะดวก ได้แก่ เสียงพยัญชนะ //, 
// และ // 

2. จ าแนกตามต าแหน่งท่ีเกิดของเสียง (Points of Articulation) แบง่ประเภทได้ดงันี ้
2.1 เสียงจากริมฝีปาก (Bilabial) ในการออกเสียงริมฝีปากจะเคล่ือนเข้าหากนัและปิด

สนิทแนน่ ได้แก่ เสียง //, //, // และ // ส าหรับเสียง // นัน้ ริมฝีปากจะหอ่กลม 
2.2 เสียงจากริมฝีปากกบัฟัน (Labio-Dental) ในการออกเสียงริมฝีปากล่างจะเคล่ือน

ขึน้ไปสมัผสัขอบฟันบน ได้แก่ เสียง // และ // 
2.3 เสียงลิน้ระหว่างฟัน (Interdental) ในการออกเสียงปลายลิน้จะอยู่ตรงขอบฟันบน 

ท าให้เกิดชอ่งแคบๆ ได้แก่ เสียง // และ // 
2.4 เสียงจากปุ่ มเหงือก (Alveolar) ในการออกเสียงปลายลิน้จะยกขึน้ไปสมัผสักบัปุ่ ม

เหงือก ได้แก่ เสียง //, //, //, //, //, // และ // ส าหรับเสียง // นัน้ปลายลิน้พบัไปข้างหลงั 
2.5 เสียงหลงัจากปุ่ มเหงือก (Post-Alveolar) ในการออกเสียงลิน้ส่วนหน้าจะเคล่ือน

ขึน้ไปสมัผสับริเวณเพดานแข็งสว่นท่ีอยูห่ลงัปุ่ มเหงือก ได้แก่ เสียง //, //, // และ //  
2.6 เสียงจากเพดานแข็ง (Palatal) ในการออกเสียงลิน้ส่วนหน้าจะยกขึน้สู่เพดานแข็ง 

ได้แก่ เสียง // 
2.7 เสียงจากเพดานอ่อน (Velar) ในการออกเสียง ลิน้ส่วนหลงัจะยกขึน้ไปสมัผัส

เพดานออ่น ได้แก่ เสียง //, // และ // 
2.8 เสียงจากช่องระหว่างเส้นเสียง (Glottal) ในการออกเสียงกระแสลมจะผ่านช่อง

ระหวา่งเส้นเสียงขึน้มา ได้แก่ เสียง // 
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3. จ าแนกตามการส่ันหรือไม่ส่ันของเส้นเสียง (Voicing) เสียงพยัญชนะใน
ภาษาองักฤษ มีทัง้ท่ีเป็นเสียงก้อง (Voiced) และเสียงไมก้่อง (Voiceless)  

3.1 เสียงก้อง (Voiced) เกิดจากลมจากปอดผ่านเส้นเสียงซึ่งอยู่ชิดกนัท าให้เส้น เสียงสัน่ 
เสียงพยญัชนะก้อง ได้แก่ //, //, //, //, //, //, //, //, //, //, //, //, //, // และ // 

3.2 เสียงไม่ก้อง (Voiceless) เกิดจากลมจากปอดผ่านเส้นเสียง ซึ่งเปิดกว้างได้อย่าง
สะดวก ท าให้เส้นเสียงไมส่ัน่ เสียงพยญัชนะไมก้่อง ได้แก่ //, //, //, //, //, //, //, // และ // 

เสียงพยญัชนะท่ีกล่าวถึงข้างต้นนัน้เป็นเสียงพยญัชนะเด่ียวต าแหน่งต้นพยางค์และ
ต าแหนง่ท้ายพยางค์ของค าในภาษาองักฤษ 

ศิตา เย่ียมขันติถาวร (2555) ระบุในหนังสือความรู้เบือ้งต้นท่ีครูสอนภาษาอังกฤษ 
ควรรู้เก่ียวกับการออกเสียงภาษาองักฤษ ถึงหน่วยเสียงพยญัชนะในภาษาองักฤษ จ านวนทัง้หมด 
24 เสียง ดงัตารางข้างลา่งนี ้
 

Place 
Manner 

Bilabial Labio-
dental 

Dental Alverlar Palatal-
alveolar 

Palatal Velar Glottal 

Plosive            

Affricate          

Fricative             

Nasal         

Lateral         

Tap         

Approximant         
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ซึ่งหนงัสือความรู้เบือ้งต้นท่ีครูสอนภาษาองักฤษควรรู้เก่ียวกบัการออกเสียงภาษาองักฤษ 
ยงัได้สรุปช่ือพยญัชนะในภาษาองักฤษ ทัง้ 24 เสียง ไว้ดงันี ้
 

 IPA Description 
1  voiceless bilabial stop 
2  voiced bilabial stop 
3  voiceless alveolar stop 
4  voiced alveolar stop 
5  voiceless palatal-alveolar affricate 
6  voiced palatal-alveolar affricate 
7  voiceless velar stop 
8  voiced velar stop 
9  voiceless labiodental fricative 
10  voiced labiodental fricative 
11  voiceless dental fricative 
12  voiced dental fricative 
13  voiceless alveolar fricative 
14  voiced alveolar fricative 
15  voiceless postal-alveolar fricative 
16  voiced palatalveolar fricative 
17  voiceless glottal fricative 
18  voiced bilabial nasal 
19  voiced alveolar nasal 
20  voiced velar nasal 
21  voiced alveolar lateral approximant 
22  voiced alveolar tap/retroflex 
23  labial-velar approximant 
24  palatal approximant 
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เสียงพยัญชนะควบกล า้ภาษาอังกฤษ 
 เสียงพยญัชนะควบกล า้ในภาษาองักฤษ มีทัง้ต าแหน่งต้นค าและท้ายค า และมีเสียงควบกล า้ 
เรียงกนัได้ถึง 4 เสียง  
 พยัญชนะควบกล า้ในภาษาอังกฤษเป็นการผสมของเสียงพยัญชนะหลายตวัท่ีเกิดขึน้
ด้วยกนั (Wilkins, 1976) ในทางภาษาศาสตร์ พยญัชนะควบกล า้จะไม่มีเสียงสระเข้ามาแทรกแซง 
ในภาษาอังกฤษอนุญาตให้มีพยัญชนะควบกล า้ได้ทัง้ในต าแหน่งต้นพยางค์และท้ายพยางค์ 

ยกตวัอยา่งเชน่ // และ // เป็นพยญัชนะควบกล า้ของค าวา่ splits 
 1. พยัญชนะควบกล า้ในต าแหน่งต้นค า เป็นการผสมของเสียงหลายเสียงท่ีพบใน
ต าแหน่งต้นค าของภาษาองักฤษ พยญัชนะควบกล า้ในต าแหน่งต้นค าส่วนใหญ่จะเป็นสองเสียง   
มีสว่นน้อยท่ีจะมีสามเสียงพยญัชนะตดิกนั  

ตวัอยา่งเสียงพยญัชนะควบกล า้ต้นค าของภาษาองักฤษ ได้แก่  

//  เชน่  blue 

//  เชน่  grade 

//  เชน่  twin 

//  เชน่  strong 

//  เชน่  square 
2. พยญัชนะควบกล า้ในต าแหน่งท้ายค า เกิดจากการผสมกนัของเสียงหลายเสียงท่ีพบ

ในต าแหนง่ท้ายค าของภาษาองักฤษ  
ตวัอยา่งเสียงพยญัชนะควบกล า้ท้ายค าของภาษาองักฤษ ได้แก่  

//  เชน่  camp 

//  เชน่  think 

//  เชน่  text 
 ในการพูดภาษาองักฤษให้มีส าเนียงคล้ายเจ้าของภาษานัน้ จ าเป็นต้องฝึกหดัออกเสียง
พยญัชนะและสระให้ชดัเจนใกล้เคียงกบัเจ้าของภาษาเป็นอนัดบัแรก ตอ่ไปจึงฝึกเสียงพยญัชนะท่ี
เกิดขึน้ในค าในต าแหน่งต้นพยางค์และต าแหน่งท้ายพยางค์ หรือต าแหน่งอ่ืนๆ จากนัน้จึงฝึกออก
เสียงพยญัชนะควบกล า้ทัง้ในต าแหนง่ต้นพยางค์และต าแหน่งท้ายพยางค์ แล้วจึงฝึกออกเสียงค าท่ี
ประกอบด้วยหลายพยางค์ ฝึกออกเสียงในถ้อยความท่ียาวขึน้ เช่น วลี หรือ ประโยค ตอ่ไป (พิณทิพย์ 
ทวยเจริญ, 2539) 
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ปัญหาส าหรับคนไทยในการออกเสียงภาษาอังกฤษ 
ดาราวดี สกุมลสนัต์ (2542) ระบไุว้ในหนงัสือเร่ือง สทัศาสตร์ เพ่ือการใช้ ไว้ว่าบางครัง้ 

คนไทยคงประหลาดใจว่า ท าไมเม่ือเราพยายามพูดภาษาองักฤษ  ตามท่ีเรารู้และเรียนมาแต่ไม่
สามารถส่ือสารให้ผู้ ใช้ภาษาอังกฤษเข้าใจได้ ท่ีเป็นเช่นนีก็้เพราะคนไทยได้ใช้เสียงและการออก
เสียงแบบไทยไปใช้ในการออกเสียงภาษาอังกฤษ โดยไม่รู้ว่าเสียงเหล่านัน้ เป็นเสียงท่ีผู้ ใช้
ภาษาอังกฤษไม่สามารถส่ือความหมายในภาษาของเขาเองเช่นเดียวกันกับเม่ือคนไทยฟังผู้ ใช้
ภาษาองักฤษพูดภาษาของเขาแล้วไม่เข้าใจความหมายท่ีเขาส่ือออกมาเช่นกัน เพราะเราไม่ได้ยิน
สิ่งท่ีเขาต้องการให้เราได้ยินด้วยความเข้าใจ 

การท่ีคนไทยเรียนภาษาอังกฤษแล้วเกิดปัญหาในการออกเสียง เพราะออกเสียงนัน้ๆ 
ไม่ได้ จึงใช้เสียงในภาษาไทยแทน จนท าให้ความหมายท่ีต้องการส่ือผิดไป ปัญหาในการออกเสียง
ดงักลา่วจ าแนกได้ ดงันี ้

1. เสียงบางเสียงในภาษาองักฤษไม่มีในภาษาไทย ได้แก่ เสียง //, //, //, //, //, // 
และ // ซึ่งเสียงเหล่านี ้สามารถเกิดได้ทัง้ 3 ต าแหน่งของค าในภาษาองักฤษ คือ ต้นค า (initial 
position) กลางค า (medial position) และท้ายค า (final position)  

2. เสียงในภาษาองักฤษและในภาษาไทยท่ีคล้ายกนัแต่ออกเสียงต่างกนั ได้แก่เสียง //, 
//, //, //, // และ // ซึง่ในภาษาองักฤษเสียง //, // นัน้ สามารถเกิดขึน้ได้ทัง้ 3 ต าแหน่ง คือ 
ต้นค า (initial position) กลางค า (medial position) และท้ายค า (final position) ขณะท่ีใน
ภาษาไทยเสียง // จะเกิดขึน้เฉพาะในต าแหนง่ต้นค าหรือกลางค าเท่านัน้ 

3. เสียงในภาษาองักฤษทกุเสียงยกเว้น // และ // สามารถเกิดขึน้ได้ทัง้ 3 ต าแหน่ง คือ 
ต้นค า (initial position) กลางค า (medial position) และท้ายค า (final position) แต่เสียงใน
ภาษาไทยจะเกิดขึน้เฉพาะในต าแหนง่ต้นค าหรือกลางค าเทา่นัน้ 
 
ปัญหาที่เกิดจากเสียงพยัญชนะ (Consonants) 

โดยปกตินักภาษาศาสตร์ถือว่ามนุษย์เราไม่พูดโดยแยกเสียงพยัญชนะและสระออก    
จากกัน การเปล่งเสียงออกมาแต่ละครัง้อย่างน้อยท่ีสดุมกัจะเป็นกลุ่มเสียง ซึ่งประกอบด้วยเสียง
พยญัชนะและสระ แตใ่นท่ีนีจ้ะอธิบายเสียงพยญัชนะแตล่ะเสียงท่ีเป็นปัญหาส าหรับคนไทย 

ในภาษาไทยมีพยญัชนะต้นเพียง 21 เสียง และพยญัชนะท้าย 6 เสียง ในกรณีท่ีไม่นบั
เสียงพยญัชนะ -ย และ -ว เป็นพยญัชนะท้ายด้วย ส่วนกลุ่มเสียงพยญัชนะควบกล า้ (cluster)  
มีเฉพาะกลุ่มเสียงพยญัชนะซ้อนกนั 2 เสียงแรกจะเป็นเสียงกกั และเสียงท่ี 2 จะเป็นเสียง “ล” “ร” 
หรือ “ว” แต่กลุ่มเสียงพยญัชนะท้ายในภาษาไทยนัน้แตกต่างจากการออกเสียงภาษาองักฤษมาก 
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เพราะการไม่ออกเสียงท้ายอาจท าให้เกิดการเข้าใจผิด เช่น การออกเสียงค าว่า sick ท่ีแปลว่าป่วย 
และค าวา่ six ท่ีแปลวา่เลขหก ถ้าออกเสียงท้ายไม่ถกูต้องหรือไม่ออกเสียงท้ายเลยนัน้จะท าให้ผู้ ฟัง
ไมเ่ข้าใจความหมายท่ีผู้พดูต้องการส่ือหรือเข้าใจผิดเลย 
 พยญัชนะภาษาองักฤษส่วนใหญ่สามารถเทียบเสียงกับพยญัชนะในภาษาไทยได้แต่ไม่
เหมือนกนัเลย เพียงแตมี่สว่นคล้ายกนัเท่านัน้ เช่น เสียง // เสียงพยญัชนะท่ีฟังคล้ายเสียง “บ” ใน
ภาษาไทยแตท่ี่จริงแล้วเสียง “บ” ในภาษาไทยเป็นเสียงไมก้่อง เส้นเสียงจะไมส่ัน่เหมือนกบัเสียง /b/ 
ในภาษาองักฤษ ลองออกเสียงค าว่า “บี” ในภาษาไทยซึ่งมกัใช้เป็นช่ือเล่นของคน กับว่าว่า “bee” 
ในภาษาอังกฤษท่ีแปลว่า “ผึง้” จะเห็นถึงความแตกต่างของค า 2 ค านัน้ เพราเสียง // ใน
ภาษาองักฤษเป็นเสียงก้อง 
 แตท่ัง้นีเ้สียงท่ีเทียบกนัได้จงึไมเ่ป็นปัญหาส าหรับคนไทยมากนกั ยงัสามารถออกเสียงกนั
ได้ตามปกต ิเพียงแตอ่าจจะออกเสียงไมถ่กูต้องตามมาตรฐานของภาษาองักฤษ เสียงก้องอาจออก
เสียงเป็นเสียงไมก้่อง ลองศกึษาจากตารางเทียบเสียงพยญัชนะต้นข้างลา่งนี ้  
 
สัทอักษรพยัญชนะ

ภาษาอังกฤษ 
ลักษณะของเสียงท่ีออกเทียบกับเสียงของพยัญชนะภาษาไทย 

// 
// 
// 
// 
// 
// 
// 
// 
// 
// 
// 
// 
// 
// 
// 

เป็นเสียงไมก้่อง ออกเสียง [เพอะ] ใกล้เพียงกบัเสียงของอกัษร “พ” 
เป็นเสียงก้อง ออกเสียง [เบอะ] ใกล้เคียงกบัเสียงของอกัษร “บ” 
เป็นเสียงไมก้่อง ออกเสียง [เทอะ] ใกล้เคียงกบัเสียงของอกัษร “ท” 
เป็นเสียงก้อง ออกเสียง [เดอะ] ใกล้เคียงกบัเสียงของอกัษร “ด” 
เป็นเสียงไมก้่อง ออกเสียง [เคอะ] ใกล้เคียงกบัเสียงของอกัษร “ค” 
เป็นเสียงก้อง ออกเสียง [เกอะ] ใกล้เคียงกบัเสียงของอกัษร “ก” 
เป็นเสียงไมก้่อง ออกเสียง [เชอ่ะ] ใกล้เคียงกบัเสียงของอกัษร “ช” 
เป็นเสียงก้อง ออกเสียง [เจอะ] ใกล้เคียงกบัเสียงของอกัษร “จ” 
เป็นเสียงก้อง ออกเสียง [เนอะ] ใกล้เคียงกบัเสียงของอกัษร “น” 
เป็นเสียงก้อง ออกเสียง [เมอะ] ใกล้เคียงกบัเสียงของอกัษร “ม” 
เป็นเสียงก้อง ออกเสียง [เงอะ] ใกล้เคียงกบัเสียงของอกัษร “ง” 
เป็นเสียงไมก้่อง ออกเสียง [เฟอะ] ใกล้เคียงกบัเสียงของอกัษร “ฟ” 
เป็นเสียงก้อง ออกเสียง [เวอะ] ใกล้เคียงกบัเสียงของอกัษร “ว” 
เป็นเสียงไมก้่อง ออกเสียง [เซอะ] แตเ่ป็นเสียงท่ีไมมี่ในภาษาไทย 
เป็นเสียงก้อง ออกเสียง [เดอะ] แตเ่ป็นเสียงท่ีไมมี่ในภาษาไทย 
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สัทอักษรพยัญชนะ
ภาษาอังกฤษ 

ลักษณะของเสียงท่ีออกเทียบกับเสียงของพยัญชนะภาษาไทย 

// 
// 
// 
// 
// 
// 
 

// 
// 
// 

เป็นเสียงไมก้่อง ออกเสียง [เซอะ] ใกล้เคียงกบัเสียงของอกัษร “ส, ซ” 
เป็นเสียงก้อง ออกเสียง [เซอะ] แตเ่ป็นเสียงท่ีไมมี่ในภาษาไทย 
เป็นเสียงไมก้่อง ออกเสียง [เชอ่ะ] ใกล้เคียงกบัเสียงของอกัษร “ช” 
เป็นเสียงก้อง ออกเสียง [เฉ่อะ] ใกล้เคียงกบัเสียงของอกัษร “ฉ” 
เป็นเสียงไมก้่อง ออกเสียง [เฮอะ] ใกล้เคียงกบัเสียงของอกัษร “ฮ” 
เป็นเสียงก้อง ออกเสียง [เลอะ] (ลิน้ต้องแตะระหว่างฟันบนกลบัเพดาน
ปาก) ใกล้เคียงกบัเสียงของอกัษร “ล” 
เป็นเสียงก้อง ออกเสียง [เวอะ] ใกล้เคียงกบัเสียงของอกัษร “ว” 
เป็นเสียงก้อง ออกเสียง [เยอ่ะ] ใกล้เคียงกบัเสียงของอกัษร “ย” 
เป็นเสียงก้อง ออกเสียง [เรอะ] ใกล้เคียงกบัเสียงของอกัษร “ร” 
กลุม่เสียงนี ้ซึง่สามารถแบง่ได้ 2 ประเภท ท่ีใช้ในการออกเสียง
ภาษาองักฤษ 

1. เสียงกระดกลิน้ Tap ออกเสียงโดยการม้วนปลายลิน้ขึน้ไปแตะ
ปุ่ มเหงือก และตวดัลงอย่างรวดเร็ว มกัใช้ออกเสียง r ในภาษาองักฤษ 
2. เสียงม้วนลิน้ Retroflex ออกเสียงโดยการม้วนลิน้ทัง้ลิน้ขึน้ไปหา
เพดานอ่อน ใช้ในการออกเสียงภาษาองักฤษแบบอเมริกนั 

 
 จากตารางจะเห็นได้ว่า พยญัชนะข้างต้นสามารถเทียบเสียงกับเสียงภาษาไทยได้เพ่ือ    
ให้ได้เสียงท่ีใกล้เคียงกันพยัญชนะดงักล่าวจึงไม่เป็นปัญหาในการออกเสียงเท่าใดนกั หากแต่ว่า
อาจออกเสียงไมถ่กูต้องตามเสียงมาตรฐานของภาษาองักฤษและเสียงท่ีออกมาท าให้ผู้พดูมกัคิดว่า
ตนพดูภาษาองักฤษไมเ่พราะเทา่ท่ีเจ้าของภาษาหรือผู้ ท่ีฝึกพดูภาษาองักฤษท่ีถกูต้องตามแนวเสียง
ภาษาศาสตร์จนช านาญ อย่างไรก็ตาม ก็มีบางเสียงท่ีสามารถเปรียบเทียบกบัพยญัชนะภาษาไทย
แต่เด็กไทยก็ยังออกเสียงผิดถ้าไม่ระมดัระวังในการออกเสียง หรืออาจออกเสียงสลับกัน  (ศิตา  
เย่ียมขนัตถิาวร, 2555) 
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ถ้าจ าแนกปัญหาการออกเสียงของคนไทยตามลกัษณะการออกเสียงของภาษาองักฤษ 
(Manner of Articulation) อาจจ าแนกได้ ดงันี ้

1. ปัญหาในการออกเสียงพยัญชนะเสียงกัก (Stops or Plosives)  
1.1 ออกเสียงพยญัชนะเสียงกักท้ายค าเป็นเสียงอุบ (Unreleased) ทัง้หมดเช่นเดียว  

กบัในภาษาไทย 
1.2 ใช้เสียง //, // แทน //, // เพราะเสียงใกล้เคียงกนั เช่น cab // ออกเสียง

เป็น // หรือ cod // ออกเสียงเป็น // ตวัอย่างนีคื้อการใช้เสียงอโฆษะแทนท่ีเสียงโฆษะ
ในต าแหนง่พยญัชนะสะกดท้ายพยางค์ของค า (final position) ในภาษาองักฤษ  

1.3 ออกเสียง // ไมค่อ่ยได้ เพราะไมมี่หนว่ยเสียงนี ้ในภาษาไทย 
1.4 ไม่ให้ความสนใจในการออกเสียงแบบธนิต (Aspirated) เช่น [] และสิถิล 

(Unaspirated) ในภาษาองักฤษ เช่น [] จึงใช้ 2 เสียงแทนกนั เช่น ออกเสียง paper [] 
เป็น [] 

2. ปัญหาในการออกเสียงพยัญชนะเสียงเสียดแทรก (Fricatives and Affricates)  
 2.1 ใช้เสียงพยญัชนะอ่ืนท่ีมีในภาองักฤษหือเสียงพยญัชนะท่ีใกล้เคียงกนัในภาษาไทย 

แทนเสียงท่ีไมมี่ในภาษาไทย เพราเสียงพยญัชนะเสียดแทรกของภาษาไทยมีเพียง 3 เสียง คือ /ฟ/, /
ส/, /ฮ/ ขณะท่ีเสียงพยญัชนะเสียดแทรกในภาษาองักฤษมี 9 เสียง จึงใช้ // แทน // ใช้เสียง // 
หรือ // แทนเสียง // หรือ ใช้เสียง // แทน // และอาจใช้เสียงอกัษร จ แทน // และเสียงอกัษร ช 
แทน //  

 2.2 ออกเสียงเสียดแทรกเม่ือเป็นเสียงท้ายค าไม่ได้ เพราะในภาษาไทยเสียงเสียด
แทรกไม่เป็นตวัสะกดท้ายค า แต่ในภาษาองักฤษเสียงเสียดแทรกทุกเสียงเป็นตวัสะกดได้ยกเว้น
เสียง // 

 2.3 ไม่รู้ชดัว่าตวัสะกดท้ายค าออกเสียงเป็นเสียงเสียดแทรกเสียงใด เช่น th อาจจะ
ออกเสียงเป็น // หรือ // และ s อาจจะออกเสียงเป็น // หรือ // นอกจากนัน้เสียง // ยงัสะกด
ด้วยตวัอ่ืน นอกจาก sh 

3. ปัญหาในการออกเสียงพยัญชนะนาสิก (Nasals) คือ ออกเสียง //, //, // ท่ี
สะกดท้ายค าเป็นเสียงเบาและเป็นเสียงอบุ (Unreleased) ตามประเภทการออกเสียง [ม], [น], [ง] 
ในภาษาไทย และถ้าขาดความสงัเกตก็จะออกเสียงประเภทท่ีใช้ //, //, // เป็นแกนของพยางค์ 
(Syllabic) ได้ล าบาก คือ [], [], [] กลา่วคือ ออกเป็นพยางค์ท่ีมีเสียงสระ // อยูด้่วย 
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4. ปัญหาในการออกเสียงพยัญชนะข้างลิน้ (Laterals) คือใช้เสียง /น/ แทนเสียงใน
ต าแหน่งท้ายค าและออกเสียง [] ท้ายค าเป็นเสียง [] และออกเสียง [] ท่ีเป็นแกนของพยางค์เป็น
พยางค์ท่ีมีเสียงสระ // อยูด้่วย 

5. ปัญหาในการออกเสียง //, //, // ในภาษาองักฤษ คือ 
 5.1 ออกเสียง // ในภาษาองักฤษเป็นเสียงรัวเหมือนเสียง /ร/ ในภาษาไทยและสบัสน

ในการออกเสียง // ท่ีเป็นเสียงอฒัสระ เม่ือตามหลงัสระ 
 5.2 ออกเสียง // เป็นเสียง /ว/ ในภาษาไทย ซึ่งแตกต่างกันคือออกเสียง // ซึ่ง 

ริมฝีปากจะหอ่กลมด้วย ในขณะท่ีการออกเสียง /ว/ ในภาษาไทย ริมฝีปากไมห่อ่กลม 
 5.3 เสียง // จะเป็นปัญหาเม่ืออยู่หน้าสระ ท าให้เสียงสระเปล่ียนเป็นสระประสม    

แตไ่มป่รากฏให้เห็นในค า ท าให้ออกเสียงผิดไป เชน่ huge // ออกเสียงเป็น // 
 
ปัญหาที่เกิดจากพยัญชนะควบกล า้ (Clusters) 

ขณะท่ีภาษาไทยมีพยญัชนะควบกล า้ 3 หน่วยเสียง ได้แก่ //, //, // และเกิดได้เฉพาะ
ต าแหน่งควบกล า้ต้นค าหรือต้นพยางค์เท่านัน้ แต่ภาษาองักฤษพยญัชนะเสียงควบกล า้มีจ านวน
มากกว่า ในภาษาองักฤษมีเสียงควบกล า้ ดงันี ้เสียงควบกล า้ ประเภททาบหน้า 2 เสียง เช่น เสียง 
// ในค าว่า blue, bloom, black เสียง // ในค าว่า train, true, treatment เสียง // ในค าว่า 

smile, small, smart และเสียงควบกล า้ประเภททาบหน้า 3 เสียง เช่น เสียง // ในค าว่า spray, 

spring เสียง // ในค าว่า strong, street, strawberry เสียงควบกล า้ประเภททาบหลงั 2 เสียง 

เชน่ เสียง // ในค าว่า best, fast เสียง // ในค าว่า walk, milk เสียง // ในค าว่า change, 

orange เสียงควบกล า้ประเภททาบหลงั 3 เสียง เช่น เสียง // ในค าว่า text เสียง // ในค า
วา่ first และเสียงควบกล า้ประเภททาบหลงั 4 เสียง เช่น เสียง // ในค าว่า twelfths เสียงควบกล า้
ในภาษาองักฤษทุกประเภทจะไม่มีเสียงสระใดๆ ขัน้อยู่ระหว่างเสียงพยญัชนะเหล่านัน้ จึงท าให้   
คนไทยออกเสียงควบกล า้ภาษาอังกฤษให้ถูกต้องได้ล าบาก คนไทยโดยมากจะใส่เสียงสระ // 
ระหว่างพยญัชนะ เช่น school // ออกเสียงเป็น // เป็นต้น (วิทยา นาทอง อ้างอิงใน 
ดาราวดี สุกมลสันต์, 2542) และการท่ีพยัญชนะควบกล า้สองเสียงต าแหน่งท้ายค าไม่พบใน
ภาษาไทยท าให้คนไทยมกัจะตดัเสียงพยญัชนะควบกล า้ท่ีอยู่ท้ายค าทิง้ไปหมด ซึ่งมีผลอย่างมาก
ในการออกเสียงภาษาองักฤษ 
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ความแตกต่างทางด้านระบบเสียงพยัญชนะต้นค าและท้ายค าของภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ 

กฤษณา บุญช่ืน (2553, หน้า 13) ได้ระบุไว้ในการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เร่ือง 
การศกึษาปัญหาการออกเสียงควบกล า้ภาษาองักฤษ: กรณีศกึษานกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 
โรงเรียนบ้านคลองไทร สาขาบ้านแม่เรวา จังหวัดนครสวรรค์ ว่าระบบเสียงท้ายค าของทัง้ระบบ
ภาษาไทยและภาษาองักฤษ มีความแตกต่างกันหลายลกัษณะท่ีเห็นได้ชดั คือ ความต่างในด้าน
จ านวนของหนว่ยเสียง  

รัชนี มโนอ่ิม (2542, หน้า 12) กล่าวว่า นอกจากภาษาองักฤษจะมีพยญัชนะควบกล า้
สองเสียงท้ายค า ยังมีพยญัชนะควบกล า้สามและส่ีเสียงท้ายค าด้วย และมักปรากฏเม่ือมีหน่วย  
ค าสองหน่วยค ามาประกอบกัน การท่ีพยัญชนะควบกล า้สองเสียงต าแหน่งท้ายค าไม่พบใน
ภาษาไทยจึงท าให้มีความแตกต่างอย่างมากระหว่างพยัญชนะท้ายของภาษาไทยและ
ภาษาองักฤษ และท่ีนกัเรียนไทยบางคนไมอ่อกเสียงควบกล า้ท้ายค านัน้ น่าจะเป็นเพราะความเคย
ชินกับระบบเสียงและโครงสร้างพยางค์ของภาษาไทย ปัญหาดงักล่าวน่าจะเป็นปัญหาอย่างยิ่ง
ส าหรับผู้ เรียนภาษาองักฤษเป็นภาษาตา่งประเทศ (พิณทิพย์ ทวยเจริญ, 2529)  

เทย์เลอร์ (Taylor, 1995) กล่าวว่า การรวมกนัของพยญัชนะท่ีเรียกว่าพยญัชนะควบกล า้ 
(Clusters) นัน้ เป็นปัญหาอย่างยิ่งส าหรับผู้ เรียนภาษาองักฤษเป็นภาษาตา่งประเทศ เพราะภาษา
อ่ืนๆ สว่นใหญ่มีโครงสร้างท่ีง่ายกว่าภาษาองักฤษ ดงันัน้ เม่ือพบกบัพยญัชนะควบกล า้ทีไม่คุ้นเคย
ก็จะก่อให้เกิดปัญหาในการเรียน เช่น ผู้ พูดภาษาท่ีไม่ มีพยัญชนะควบกล า้ท้ายค า มักจะตัด
พยญัชนะท่ีอยูท้่ายค าทิง้ไปหมด ซึง่มีผลอยา่งมากในการออกเสียงภาษาองักฤษ 
 
การศึกษาด้านความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้เสียงและการผลิตเสียง 

1. การศึกษาด้านการรับรู้เสียง (Perceptual Learning) 
การเรียนรู้ภาษาให้ประสบความส าเร็จนัน้ ผู้ เรียนต้องสามารถบอกได้ถึงความ

แตกต่างของหน่วยเสียงพยญัชนะและสระต่างๆ เช่น ความแตกต่างระหว่างเสียง /t/ และ /d/ 
การศกึษาเร่ืองการออกเสียง (speech production) บอ่ยครัง้ท่ีมกัมีการพิจารณาควบคูไ่ปกบัการ
ฝึกฝนการรับรู้หน่วยเสียง (speech perception) กล่าวคือการศกึษาถึงการออกเสียงและการรับรู้
เสียงนัน้ เพ่ือตอบค าถามว่าหลังจากท่ีผู้ ฟังได้รับการฝึกฝนการรับรู้แล้ว สิ่งท่ีพวกเขาเปล่งเสียง
ออกมาแตกจากสิ่งท่ีได้รับจากการฝึกฝนนัน้อยา่งไร จ าเป็นหรือไมท่ี่วา่ถ้าผู้ เรียนสามารถระบเุสียงท่ี
ได้ยินวา่เป็นหนว่ยเสียงใด เขาก็สามารถออกเสียงๆ นัน้ได้ หนึ่งในลกัษณะเดน่ของการรับรู้เสียงใน
ภาษาแมข่องมนษุย์คือการรับรู้ท่ีสามารถแยกแยะได้ ตวัอย่างของการรับรู้แบบแยกแยะเกิดขึน้เม่ือ
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มีเสียงก้องเกิดขึน้ (Voice onset time) ซึ่งเป็นช่วงเวลาระหว่างการปล่อยเสียงพยญัชนะเสียง
ระเบิดและเร่ิมเปล่งเสียงสระ ซึ่งความแตกต่างนีท้ าให้เสียง / t/ แตกต่างจากเสียง /d/ ใน
ภาษาองักฤษ (Lisker and Abramson, 1964) ความแตกตา่งนีมี้ความหมายในภาษาองักฤษ นัน่ก็
คือ มีค าในภาษาอังกฤษท่ีแตกต่างจากกันโดยเกิดจากเสียงสองเสียง (ตวัอย่างเช่น "tab" และ 
"dab" เป็นค าท่ีแตกตา่งกนัในภาษาองักฤษ) ผู้ ท่ีใช้ภาษาองักฤษเป็นภาษาแม่จะสามารถแยกเสียง 
/r/ - /l/ ได้จากความแตกตา่งท่ีมีความหมายในภาษาแม่ของพวกเขา อย่างไรก็ตาม ผู้ ฟังชาวญ่ีปุ่ น 
มีปัญหาในการออกเสียงและระบุความแตกตา่งในสองเสียงดงักล่าว โดยเฉพาะในต าแหน่งต้นค า
มากกว่าท้ายค า (e.g., Goto, 1971) กล่าวคือ ความสามารถในการรับรู้ของพวกเขาจะได้รับ
อิทธิพลจากโครงสร้างในภาษาแม่ของพวกเขา (e.g., Best, McRoberts and Sithole, 1988; Kuhl, 
Williams, Lacerda, Stevens, and Lindblom, 1992; Liberman, et al., 1957; Pegg, Werker, 
Ferguson, Menn and Stoel-Gammon, 1992; Werker and Tees, 1984; Werker, Gilbert, 
Humphrey, and Tees, 1981). 

2. การศึกษาด้านการออกเสียง (Production learning) 
ผลงานด้านการเรียนรู้ด้วยการรับรู้มีความเป็นมาท่ีค่อนข้างชัดเจน ซึ่งท าให้มีงาน

เขียนเร่ืองการศึกษาท่ีเก่ียวกับการรับรู้เสียงมากกว่างานเขียนด้านการศกึษาท่ีเก่ียวกับการออกเสียง 
หลายๆ งานวิจัยได้ศึกษาการเรียนรู้ในการออกเสียงท่ีไม่มีในภาษาแม่ บางงานวิจัยได้ศึกษา
อิทธิพลของการฝึกการรับรู้เสียงท่ีมีผลตอ่การออกเสียง (e.g., (Bradlow, et al., 1997; Bradlow et 
al., 1999) หลายๆ การศกึษาได้ศกึษาถึงความสามารถในการออกเสียงของผู้พดูในภาษาท่ีสอง 
หลังช่วงเวลาท่ีได้สัมผัส (expose) กับภาษาท่ีสองเพิ่มมากขึน้ (e.g., Birdsong, 2007; 
Bongaerts, 1999; Flege, 1993; Flege and Davidian, 1984; Flege and Hillenbrand, 1984) 
Bradlow, et al. (1997) ศกึษาการผลิตเสียง /r/ และ /l/ โดยผู้พดูชาวญ่ีปุ่ นผู้ ท่ีผ่านการฝึกทางด้าน
การออกเสียง พบว่ากลุ่มตัวอย่างในการศึกษาไม่เพียงแสดงให้เห็นการพัฒนาในการรับรู้เสียง     
แต่การออกเสียงของพวกเขาก็ดีขึน้อย่างเห็นได้จากการทดสอบก่อน-หลงั แม้ว่าการออกเสียงจะ
ไมไ่ด้ถกูรวบรวมเข้าไว้ในการฝึกอย่างชดัเจน การศกึษานีเ้ป็นเคร่ืองยืนยนัถึงการส่งตอ่จากการรับรู้
เสียงไปสู่การออกเสียง แม้ว่าความสมัพนัธ์ระหว่างการเรียนรู้ด้วยการรับรู้เสียงและการเรียนรู้ด้วย
การออกเสียงของแต่ละคนจะไม่เท่าเทียมกนั ผลลพัธ์เหล่านีบ้อกเป็นนยัถึงความสมัพนัธ์ระหว่าง
การรับรู้เสียงและการผลิตเสียง Bongaerts ,1999 and Birdsong, 2007 ได้ศกึษาการออกเสียง
ภาษาฝร่ังเศสโดยผู้ เรียนชาวดชัน์และชาวองักฤษ เรียนภาษาฝร่ังเศสตอนโต ทัง้สองการศึกษา
แสดงให้เห็นวา่ผู้พดูสามารถบรรลเุป้าหมายระดบัสงูในการออกเสียงเหมือนเจ้าของภาษา โดยการ
ตดัสินจากคนท่ีเป็นเจ้าของภาษาหรือมาตรวดัการออกเสียง (acoustic measures) Flege and 
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Hillenbrand (1984) แสดงให้เห็นว่าผู้ เรียนภาษาองักฤษชาวฝร่ังเศสสามารถประสบความส าเร็จ
ในการออกเสียงบางหน่วยเสียง แต่ไม่ใช่ทัง้หมดทุกหน่วยเสียง พวกเขาตีความสิ่งนีเ้พ่ือเป็นการ
ยืนยนัว่าโครงสร้างของภาษาแม่มีอิทธิพลตอ่การเรียนรู้ในการออกเสียงภาษาอ่ืนๆ เม่ือผู้พดูยึดติด
อยู่กบั phonotactic constraints ของภาษานัน้ หลากหลายการศึกษา แสดงให้เห็นว่าประชากร
กลุ่มตวัอย่างท่ีเข้าร่วมในการวิจยัสามารถรับรู้การออกเสียงค าหลงัจากการได้ยินในช่วงเวลาสัน้ๆ  
แสดงให้เห็นวา่ความผิดพลาดในการพดูเกิดจากข้อจ ากดัของการออกเสียงค าในภาษาแมข่องตน  

3. ความสัมพันธ์ของการรับรู้เสียงและการผลิตเสียง (The relationship between 
perception and production) 

มีการศกึษาท่ีแสดงให้เห็นวา่ผู้พดูมีความสามารถในการปรับเปล่ียนการออกเสียงของ
ตวัเองโดยขึน้อยูก่บัคณุสมบตักิารรับรู้ท่ีได้รับ ซึ่งอาจจะตีความได้ว่า การเรียนรู้ประเภทการรับรู้นัน้
เกิดก่อนการผลิตเสียง หลกัฐานนีมี้ความสอดคล้องกบัความสมัพนัธ์ระหว่างทัง้สองรูปแบบ นัน่คือ 
เม่ือเกิดการเรียนรู้ในรูปแบบหนึ่งแล้วนัน้ อาจน าไปสู่การเรียนรู้ในอีกรูปแบบหนึ่ง ความสามารถใน
การออกเสียงได้รับผลกระทบโดยตรงจากการท่ีผู้ เรียนได้เกิดเรียนรู้จากการรับรู้(Onishi, et al., 
2002) อย่างไรก็ตาม บางงานวิจยัก็แสดงผลท่ีตา่งออกไป อาทิเช่น Bradlow, et al. (1997) แสดง
ให้เห็นวา่ ความสามารถในการออกเสียงท่ีไม่มีในภาษาแม่ ของชาวญ่ีปุ่ น (เช่น ในภาษาองักฤษ /r/ 
และ /l/) ไม่เกิดการพัฒนาขึน้แต่อย่างใด หลังจากการฝึกฝน และการพัฒนาการการรับรู้ของ
คุณสมบัติทัง้สองเสียงก็ไม่ได้มีความสัมพันธ์กัน นั่นคือ พัฒนาการด้านการรับรู้เสียงไม่ได้มี
ความสมัพนัธ์กบัพฒันาการด้านการผลิตเสียง Sheldon and Strange (1982) ได้ศกึษาชาวญ่ีปุ่ นท่ี
เรียนภาษาองักฤษและพบว่าการออกเสียง /r/ และ /l/ ในบางครัง้ดีกว่าความสามารถในการรับรู้
แตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญั แสดงให้เห็นว่าการผลิตเสียงนัน้เกิดก่อนการรับรู้เสียง Flege (1993) 
ได้ผลการวิจยัท่ีคล้ายกนัในการท าการศกึษาชาวองักฤษท่ีเรียนภาษาจีนกลาง เขาล้มเหลวในการ
ค้นหาความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการรับรู้เสียงและการผลิตเสียงของผู้ เข้าร่วมวิจัย 
เน่ืองจากประสิทธิภาพของกลุ่มผู้ เข้าร่วมวิจยัแสดงให้เห็นถึงการรับรู้ท่ีดีกว่าความสามารถในการ
ผลิตเสียง เขาใช้ข้อมูลของเขาเพ่ือสนบัสนุนสมมติฐานท่ีแสดงให้เห็นว่าการรับรู้ต้องมาก่อนการ
เปล่ียนแปลงในการออกเสียง จากท่ีกล่าวมาข้างต้น ยังไม่มีข้อสรุปท่ีชัดเจนว่าการรับรู้สียงมี
ความสมัพนัธ์กันหรือไม่ ความสามารถในการรับรู้เสียงมาก่อนหรือมาหลังความสามารถในการ
ออกเสียง 
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เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
 สมุน อริยพิธิพนัธ์ (Ariyapitipun Sumon, 1989) วิเคราะห์และเปรียบเทียบข้อผิดพลาด
ในการออกเสียงสระและพยญัชนะภาษาองักฤษของนกัศกึษาไทย กลุ่มตวัอย่างคือ นกัศกึษาไทยท่ี
เรียนภาษาองักฤษเป็นภาษาตา่งประเทศในมหาวิทยาลยัจอร์เจีย จ านวน 10 คน จ าแนกตาม
ระยะเวลาท่ีอาศยัอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา คือ 2-3 ปี ปีละ 3 ปีคร่ึง - 6 ปี โดยได้รับการทดสอบ
การจ าแนกหน่วยค า (Written Phoneme Discrimination) และบนัทึกการออกเสียง (Oral Production 
Tasks) ลงในเทปเพ่ือเป็นข้อมลูประกอบการวิเคราะห์ ผลการศกึษาพบว่า ข้อผิดพลาดในการออก
เสียงพยัญชนะของนักศึกษา ส่วนมากเกิดจากการแทนท่ีพยญัชนะเสียงก้อง (Voiced) ด้วย
พยญัชนะเสียงไม่ก้อง (Voiceless) นอกจากนีย้งัมีข้อผิดพลาดด้านอ่ืนๆ ได้แก่ การแทรกแซง การ
ละเสียง และการกลืนเสียง เป็นต้น สาเหตขุองข้อผิดกลาดในการออกเสียงของนกัศกึษาคือ การ
แทรกแซงของภาษาแม่ เน่ืองจากการขาดความรู้เร่ืองการออกเสียงภาษาองักฤษ ความคลาด
เคล่ือนในการรับรู้เสียง (Misperception of sounds) และการได้รับการสอนเร่ืองการออกเสียงอย่าง
ไม่ถูกต้องมีส่วนสัมพนัธ์กับการรับรู้ ส าหรับระยะเวลาในการอาศยัอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา 
(ประสบการณ์ทางภาษา) มีสว่นสมัพนัธ์กบัความถกูต้องในการออกเสียงภาษาองักฤษ 

ชศูกัดิ์ สารผล (2535) ได้ศกึษาปัญหาในด้านการออกเสียงพยญัชนะภาษาองักฤษ ของ
นกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีท่ี 3 เพ่ือทราบถึงปัญหาและความสามารถในการออกเสียงพยญัชนะ
ภาษาองักฤษ พบว่า เสียงพยญัชนะท่ีเป็นปัญหาในการออกเสียงในระดบัมากถึงมากท่ีสดุ ได้แก่ 

เสียง // และ // ในต าแหน่งท้ายพยางค์ เสียง // ในค าท่ีเติมปัจจยั –s หรือ –es หลงั x, z, sh, 

ge, s และ ch เสียง // ในค าท่ีเตมิปัจจยั –d หรือ –ed หลงั t และ d หรือ de เสียงควบกล า้ท่ีเป็น
ปัญหาในการออกเสียงส าหรับนกัเรียนอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ได้แก่เสียงควบกล า้ท้ายพยางค์สอง

เสียงขึน้ไป เชน่ เสียง // // // // และ //  
สมพร วันประกอบ (2537) ศึกษาความสามารถในการฟังเพ่ือ ความเข้าใจใน

ภาษาองักฤษของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 5 ในโรงเรียนมธัยมศึกษา สงักัดกรมสามญัศึกษา 
กรุงเทพมหานคร ท่ีฟังข้อความท่ีมีลักษณะต่างกัน และมีพืน้ความรู้เดิมในเร่ืองท่ีฟังต่างกัน และ
วิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ระหว่างลักษณะของข้อความท่ีฟังกับพืน้ความรู้เดิมในเร่ืองท่ีฟังท่ีมีต่อ
ความสามารถในการฟังเพ่ือความเข้าใจภาษาองักฤษของนกัเรียน ตวัอย่างประชากรท่ีใช้ในการ
วิจยัคือ นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 5 ซึง่ก าลงัศกึษาอยูใ่นภาคปลาย ปีการศกึษา 2537 ในโรงเรียน
มธัยมศกึษา สงักัดกรมสามญัศกึษา กรุงเทพมหานคร จ านวน 330 คน ซึ่งได้จากการสุ่มตวัอย่าง
แบบหลายขัน้ตอน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยประกอบด้วยเคร่ืองมือท่ีใช้คัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง



24 

ประชากรได้แก่ แบบสอบความสามารถในการฟังภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสาร และเคร่ืองมือท่ีใช้ใน
การเก็บข้อมลูได้แก่ แบบสอบความสามารถใน การฟังเพ่ือความเข้าใจภาษาองักฤษ และแบบสอบ
พืน้ความรู้เดมิในเร่ืองท่ีฟัง แบบสอบทัง้ 3 ฉบบัได้รับการตรวจความครอบคลมุเนือ้หา และความถกู
ต้องเหมาะสมในการใช้ภาษา จากผู้ทรงคุณวฒุิ จ านวน 5 ท่าน ก่อนน าไปทดลองใช้ 2 ครัง้ ได้คา่
ความเท่ียงของแบบสอบความสามารถในการฟังภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารเท่ากบั 0.89 คา่ความ
เท่ียงของแบบสอบความสามารถในการฟังเพ่ือความเข้าใจภาษาองักฤษเท่ากบั 0.86 และคา่ความ
เท่ียงของแบบสอบพืน้ฐานความรู้เดิมในเร่ืองท่ีฟังเท่ากับ 0.85 ผู้วิจยัน าแบบสอบทัง้ 3 ฉบบัไป
ทดสอบกับตวัอย่างประชากรท่ีเลือกไว้ แล้วน าคะแนนท่ีได้มาวิเคราะห์ ตามวิธีการทางสถิติ โดย
การหาคา่มชัฌิมาเลขคณิต คา่ส่วนเบี่ยงเบนมาตรบาน วิเคราะห์ความแปรปรวนแบบ 2 ทาง และ
วิเคราะห์ความแตกต่างรายคู่โดยวิธีของตูกี แล้วน าเสนอในรูปตารางประกอบความเรียง 
ผลการวิจยัสรุปได้ดงันี ้1) ความสามารถในการฟังเพ่ือความเข้าใจภาษาองักฤษของนกัเรียนท่ีฟัง
ข้อความท่ีมีลกัษณะของข้อความต่างกัน คือข้อความท่ีไม่ปรับภาษาข้อความท่ีมีการปรับภาษา
แบบใช้โครงสร้างของประโยคท่ีไม่ซับซ้อน และข้อความท่ีมีการปรับภาษาแบบการซ า้ความ 
แตกต่างกันอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 2) ความสามารถในการฟังเพ่ือความเข้าใจ
ภาษาองักฤษของนกัเรียนท่ีมีพืน้ความรู้เดิมในเร่ืองท่ีฟังต่างกัน แตกต่างกันอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05 3) มีปฏิสมัพนัธ์ระหว่างลกัษณะของข้อความท่ีฟังกบัพืน้ความรู้เดิมในเร่ืองท่ีฟัง
ตอ่ความสามารถในการฟังเพ่ือความเข้าในภาษาองักฤษอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 

ศรัญธร นิ่มไพบลูย์ (2539) ศกึษาการแปรของการออกเสียงพยญัชนะท้าย //, //, // 

ในค าภาษาอังกฤษของพนักงานต้อนรับบนเคร่ืองบินท่ีเป็นผู้หญิงไทย ตามตวัแปรทางสังคม  
2 ประการ คือ ประสบการณ์การใช้ภาษาองักฤษและปริบทการใช้ภาษา โดยศึกษาจากพนกังาน
ต้อนรับบนเคร่ืองบินท่ีเป็นผู้หญิงไทย 2 กลุ่ม คือ กลุ่มท่ีมีประสบการณ์ทางภาษามาก 30 คน และ
กลุ่มท่ีมีประสบการณ์ทางภาษาน้อย 30 คน โดยการสัมภาษณ์ด้วยบัตรรายการ (Cue-Card 
Technique) และการออกเสียงตามปริบท 2 ปริบท คือ ปริบทภาษาไทย 15 ค าทดสอบ และปริบท
ภาษาองักฤษ 15 ค าทดสอบ ผลการวิจยัพบว่ามีความสมัพนัธ์ระหว่างการแปรของตวัแปรทาง
ภาษาและตวัแปรทางสงัคม ทัง้ 2 ประการ ความแตกตา่งท่ีเกิดจากการออกเสียงของตวัแปรแตล่ะ
ตวัมีนยัส าคญัทางสถิติทุกตวั ยกเว้น การแปรของ // ตามประสบการณ์ภาษาองักฤษ และ // 
ตามปริบทการใช้ภาษา สว่นการแปรของ // และ // นัน้คล้ายคลงึกนั 
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งานวิจยัของ พชันี มาลารักษ์ (2540) ท่ีมุ่งศกึษาพยญัชนะท่ีมุ่งศกึษาพยญัชนะควบกล า้ท่ี
เกิดจากการเติมหน่วยเสียงทางไวยกรณ์ท้ายค าของภาษาอังกฤษ โดยศึกษาการออกเสียง  (s)   
เกิดจาการเติม (s) หรือ (es) ท้ายค า แล้วก็ท าให้เกิดพยญัชนะท้ายค าหนึ่งเสียง เช่น play - plays 
หรือสองเสียง เช่น run - runs จ านวน 6 ประโยค ตามตวัแปรทางสงัคม คือ ประสบการณ์ทาง
ภาษา ซึง่หมายถึงประสบการณ์ในการใช้ภาษาองักฤษหรือโอกาสในการใช้ภาษาองักฤษท่ีนกัเรียน
ได้รับ ทัง้ในและนอกโรงเรียน และพบว่าประสบการณ์ทางภาษามีผลตอ่การแปรในการออกเสียง
ดงักลา่ว คือ กลุม่ท่ีมีประสบการณ์ทางภาษาองักฤษมากจะออกเสียงด้วยรูปแปรท่ีถกูต้องมากกว่า
กลุม่ท่ีมีประสบการณ์ทางภาษาน้อย 

ปรัศนียา จารุสนัต์ (2540) ศกึษาความสมัพนัธ์ของการรับรู้และการเปล่งเสียงหนกัเบา 
ในค าภาษาองักฤษสามพยางค์ของนกัศกึษาไทย โดยคดัเลือกค าภาษาองักฤษท่ีมีโครงสร้างพยางค์
แบบภาษาไทย จ านวน 30 โครงสร้างๆ ละ 2 ค า รวม 60 ค า โดยน าไปทดสอบกบันกัศกึษาชัน้ปีท่ี 1 
มหาวิทยาลัยรังสิต รวม 80 คน ท่ีผ่านการคัดเลือกด้วยแบบสอบถามเก่ียวกับประสบการณ์
ภาษาองักฤษ และการทดสอบความสามารถในการฟัง โดยแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มตวัอย่าง คือ 1) 
กลุม่ท่ีมีประสบการณ์ภาษาองักฤษมาก 20 คน 2) กลุ่มท่ีมีประสบการณ์ภาษาองักฤษน้อย 20 คน 
3) กลุ่มท่ีมีความสามารถในการฟังดี 20 คน และ 4) กลุ่มท่ีมีความสามารถในการฟังไม่ดี 20 คน 
กลุ่มตวัอย่างทัง้ 4 กลุ่มนี ้ได้ทดสอบการรับรู้และการเปล่งเสียงหนกัเบารวม 4 ขัน้ตอน ตามล าดบั 
ดงันีคื้อ ก) การเปล่งเสียงหนกัเบาครัง้ท่ี 1 ข) การรับรู้การเปล่งเสียงหนกัเบา ท่ีเปล่งโดยเจ้าของ
ภาษา ค) การรับรู้การเปล่งเสียงหนักเบาของตนเอง ง) การเปล่งเสียงหนักเบาครัง้ท่ี 2 ผลการ
ทดสอบพบว่า ผลคะแนนของการทดสอบการรับรู้เสียงหนักเบา มีความสัมพันธ์ไปในทิศทาง
เดียวกัน กับผลคะแนนของการทดสอบการเปล่งเสียงหนกัเบาเป็นส่วนใหญ่ ยกเว้น ในกลุ่มท่ีมี
ความสามารถในการฟังไมดี่ ซึง่มีผลคะแนนของการรับรู้ต ่าท่ีสดุ และผลคะแนนการเปล่งเสียงหนกั
เบาครัง้ท่ี 2 ไม่มีการเปล่ียนแปลง ส่วนในกลุ่มอ่ืนๆ พบว่า กลุ่มท่ีมีผลการทดสอบทัง้ 4 ขัน้ตอน
สงูสดุ คือ กลุ่มท่ีมีความสามารถในการฟังดี และรองลงมาคือ กลุ่มท่ีมีประสบการณ์ภาษาองักฤษมาก 
และกลุ่มท่ีมีประสบการณ์ภาษาองักฤษน้อย ตามล าดบั ส่วนผลการวิเคราะห์ทางสถิติพบว่า การ
เปลง่เสียงหนกัเบา มีความสมัพนัธ์ในทางบวกกบัการรับรู้การเปล่งเสียงหนกัเบา อย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยมีคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์เท่ากบั 0.32 ซึ่งเป็นความสมัพนัธ์ในระดบั
ปานกลาง โดยกลุ่มตวัอย่างท่ีมีประสบการณ์ภาษาองักฤษมาก เป็นกลุ่มท่ีมีผลของคา่สมัประสิทธ์ิ
สหสมัพนัธ์ของเพียร์สนั (rxy) ระหว่างการเปล่งเสียงหนกัเบาครัง้ท่ี 1 กบัการเปล่งเสียงหนกัเบา 
ครัง้ท่ี 2 (rxy = 0.70) และการรับรู้การเปล่งเสียงหนกัเบาท่ีเปล่งโดยเจ้าของภาษา กบัการรับรู้การ
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เปล่งเสียงหนักเบาของตนเอง (rxy = 0.88) สูงท่ีสุดมากกว่ากลุ่มอ่ืนๆ รองลงมา คือ กลุ่มท่ีมี
ประสบการณ์ภาษาองักฤษน้อย กลุ่มท่ีมีความสามารถในการฟังท่ีดี และกลุ่มท่ีมีความสามารถใน
การฟังไมดี่ ตามล าดบั งานวิจยันีแ้สดงให้เห็นวา่ ตวัแปรส าคญัท่ีมีผลตอ่การรับรู้และการเปล่งเสียง
หนกัเบาในภาษา คือ ประสบการณ์ทางภาษาของผู้ เรียน ซึ่งเกิดขึน้ได้จากการสัง่สมเวลาในการใช้
ภาษา หรือการสัมผสักับภาษานัน้ ตวัแปรนี ้มีส่วนช่วยท าให้การเรียนรู้ภาษาเป็นไปด้วยดีและมี
พัฒนาการอย่างสม ่าเสมอ ส่วนความสามารถในการฟังนัน้ เป็นความสามารถเฉพาะตัวท่ีต้อง
อาศยัการฝึกฝนและพฒันาอย่างตอ่เน่ือง จนมีความสามารถท่ีจะน าไปสู่การพฒันาความสามารถ
ทางภาษาของผู้ เรียนให้เกิดขึน้อยา่งถาวร 

ปานตา ใช้เทียมวงศ์ (2541) การสอนทกัษะฟังและพดูจากหนงัสือ Keep Talking, Book 
Two ระบวุ่าการสอนทกัษะฟังและการพูด ควรเน้นการพูดภาษาองักฤษเพ่ือให้ผู้ เรียนสามารถน า
ภาษาองักฤษท่ีเรียนมาแล้วมาใช้ในการส่ือสารได้และฝึกความเข้าใจในการฟังภาษาองักฤษของ
ชาวต่างประเทศ โดยท่ีผู้ เรียนไม่จ าเป็นต้องออกเสียงชัดเจนเหมือนชาวต่างประเทศ ทัง้นีใ้นการ
สนทนาครูมีหน้าท่ีช่วยเหลือแนะน าและควรค านึงว่าผู้พูดสามารถพูดให้ผู้ ฟังเข้าใจสิ่งท่ีตนเอง
ต้องการจะส่ือความหมายหรือไม่ ถ้าผู้ ฟังเข้าใจดีก็ถือว่าผู้ เรียนสามารถใช้ภาษาองักฤษส่ือสารได้
ถึงแม้วา่จะพดูผิดไวยากรณ์หรือใช้ค าศพัท์ผิดก็ตาม 

รัชนี มโนอ่ิม (2542) วิเคราะห์การออกเสียงพยัญชนะควบกล า้สองเสียงท้ายค า
ภาษาอังกฤษของนกัเรียนไทย ศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างระดบัความยากง่ายในการออกเสียง
พยญัชนะควบกล า้สองเสียงท้ายค าตามทฤษฎีการศึกษาเปรียบต่างกับความถูกต้องในการออก
เสียงและเปรียบเทียบความสามารถในการออกเสียงได้ถูกต้อง ระหว่างเพศชายและเพศหญิง 
งานวิจยันีศ้กึษาตวัแปรภาษาจ านวน 6 ชดุ ข้อมลูท่ีใช้ในการวิจยันีไ้ด้จากการบนัทึกเสียงรายการ
อ่านค าศพัท์ภาษาองักฤษ จ านวน 40 ค า ของกลุ่มตวัอย่างซึ่งเป็นนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 5 
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ ท่ีมีเกรดเฉล่ียตัง้แต ่3.00 ขึน้ไป จ านวน 60 คน แบง่เป็นเพศชาย 30 คน 
และเพศหญิง 30 คน ผลการวิจยัพบว่ากลุ่มตวัอย่างออกเสียงพยญัชนะควบกล า้สองเสียงท้ายค า
ภาษาองักฤษ เป็นรูปแปร 5 ประเภท คือ 1) ออกเสียงได้ถกูต้องทัง้สองเสียง 2) ตดัเสียงควบกล า้
ออกหนึ่งเสียง 3) เปล่ียนเสียงควบกล า้หนึ่งหรือสองเสียง 4) ตดัเสียงควบกล า้ออกหนึ่งเสียงพร้อม
ทัง้เปล่ียนเสียงท่ีเหลือ และ 5) เพิ่มเสียง ซึ่งในงานวิจยันีพ้บว่าตวัแปรภาษากลุ่มท่ีเป็นเสียงก้อง
กงัวาน (resonant) ตามด้วยเสียงกกักัน้ (obstruent) มีการออกเสียงได้ถกูต้องมากท่ีสดุ และพบ

การตดัเสียงในกลุม่เสียงกกักัน้ตามด้วยเสียงกกักัน้มากท่ีสดุ คือ // เชน่ box, fox เป็นต้น  
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 ทวีศกัดิ ์ ข ันยศ (2544) ศึกษาปัญหาการออกเสียงภาษาอังกฤษของครูผู้ สอน
ภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาในจังหวัดพิษณุโลกและสุโขทัย กลุ่มตัวอย่างเป็นครูผู้ สอน
ภาษาองักฤษ จ านวน 300 คน เก็บรวบรวมข้อมลูโดยการส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์และด้วย
ตนเอง วิเคราะห์ข้อมลูโดยหาคา่เฉล่ีย ผลการวิจยัพบว่า ครูผู้สอนส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่า
เพศชาย ครูท่ีไม่มีวุฒิวิชาเอกหรือวิชาโทภาษาอังกฤษมีจ านวนมากกว่าครูท่ีมีวุฒิ และครูท่ีมี
ประสบการณ์ต ่ากว่า 5 ปี มีจ านวนมากกว่าครูท่ีมีประสบการณ์มากกว่า 5 ปี ส าหรับปัญหา
ทางด้านการออกเสียงภาษาอังกฤษ พบว่า ครูมีปัญหาการออกเสียงทุกประเภท ได้แก่ เสียง
พยญัชนะ เสียงสระ เสียงเน้นหนกัในค า ท านองเสียงและการเช่ือมโยงเสียง เม่ือมีปัญหาในการ
ออกเสียงครูสว่นใหญ่แก้ปัญหาโดยการเปิดพจนานกุรมดเูสียงค าอา่นท่ีเป็นภาษาไทย 

ปรารถนา กาลเนาวกุล (2546) กล่าวว่า ปัจจบุนัพบว่าคนไทยมีการใช้ภาษาองักฤษปน
ภาษาไทยถึง 64% เช่น ค าว่า “problem” ซึ่งแปลว่าปัญหา คนไทยนิยมมาพดูว่า No problem    
ไม่มีปัญหาจนเพีย้นเป็นค าว่า พลอมแพลม หรือโนพลอมแพลม หรือจากป้ายโฆษณาท่ีเป็นค าทบั
ศพัท์ภาษาองักฤษ เช่น ค าว่า “เซลล์ (sale) แปลเป็นภาษาไทยว่า ลดราคา “ฮาร์ฟไพรส์ (half 
price)” แปลเป็นภาษาไทยวา่ ลดคร่ึงลาคาของสินค้าราคาเต็ม หรือเกิดจากคา่นิยม การเลียนแบบ
ของวัยรุ่นท่ีเกิดจากการรับชมรายการเรียลิตีโ้ชว์ เกิดจากการเห็นพฤติกรรมของผู้ อ่ืนจากส่ือ
โทรทศัน์ โดยอาจเกิดจากความช่ืนชอบในคนคนนัน้ หรืออาจเกิดจากความนิยมจากการสนบัสนุน
ของส่ือมวลชนในการเผยแพร่ข้อมลูข่าวสาร ทัง้ด้านของรายการหรือผู้ เข้าแข่งขนั ท าให้วยัรุ่นเกิด
ความสนใจในการติดตามและอยากมีส่วนร่วมด้วยการแสดงออกมาทางด้านพฤติกรรมต่างๆ 
ส่ือมวลชนจึงควรระมดัระวงัในการน าเสนอ แม้แตบ่คุคลส าคญัของบ้านเมืองบางคน เวลาท่านให้
สมัภาษณ์ก็มกัจะพดูผสมผสานกนัระหวา่งภาษาองักฤษบ้าง ภาษาไทยบ้าง เช่น “เรามี innovation 
ใหม่หรือไม่? เราต้องท าการ development เพื่อค้นหาองค์ความรู้ใหม่ๆ หรือ KM ตลอดเวลา 
ซึ่งการค้นคว้าและ research ท่ีส าคญั” แต่เวลาคนไทยออกเสียงค าเหล่านีม้ักจะออกเสียง
ภาษาไทย ท่ีเห็นได้ชัดคือจะไม่มีการออกเสียงท้ายและไม่มีการเน้นค า ซึ่งลักษณะนีมี้อิทธิพล
โดยตรงต่อการพูดภาษาอังกฤษภายหลัง ท าให้เวลาออกเสียงภาษาอังกฤษ นักเรียนไทยติด
ลกัษณะการออกเสียงแบบนีไ้ปด้วย สง่ผลให้เวลาคนไทยพดูภาษาองักฤษจึงมีส าเนียงภาษาคล้าย
พดูภาษาไทยอยูเ่สมอ 

พลเรือเอก ชุมศักดิ์ มัธยมจันทร์ (2547) ได้กล่าวไว้ในหนังสือเร่ือง วิธีออกเสียงและ
ส าเนียงภาษาองักฤษ ว่า คนไทยจะมีปัญหาในการออกเสียงภาษาองักฤษท่ีพยัญชนะอยู่ติดกัน  
ยิ่งเป็นพยัญชนะท่ีอยู่ติดกันทางท้ายค ายิ่งมีปัญหาเน่ืองจากภาษาไทยเองไม่มีการออกเสียง
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พยัญชนะท้ายค าซึ่งในภาษาอังกฤษต้องออกเสียงยกเว้นบางกรณี ค าในภาษาอังกฤษท่ีมี
พยญัชนะตดิกนัมากกวา่หนึง่พยญัชนะโดยไมมี่สระอยูร่ะหว่างกลางยิ่งเป็นปัญหา  

ประกอบ ผลงาม (2549, บทความ) เร่ือง “การสงัเคราะห์งานวิจัยด้านการออกเสียง
พยัญชนะภาษาอังกฤษของนักศึกษาไทย” โดยสังเคราะห์จากงานวิจัยของนักศึกษาวิชาเอก
ภาษาองักฤษ ระดบับณัฑิตศกึษา มหาวิทยาลยัราชภฏัเลย จ านวน 4 คน 4 เล่ม ซึ่งเป็นงานวิจยัท่ี
เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาวิชาวากยสัมพันธ์และสรวิทยาเพ่ือภาษาอังกฤษศึกษา ผลการวิจัย
พบว่า คุณลักษณะทางสัทศาสตร์ท่ีเป็นปัญหาในการออกเสียงพยัญชนะภาษาอั งกฤษของ
นกัศกึษาไทยในเขตจงัหวดัเลยและขอนแก่นเรียงตามประเภทเสียง ดงันี  ้ 1) ในกลุ่มเสียงหยดุหรือ
เสียงกัก นกัศึกษาไม่สามารถจ าแนกเสียงท่ีมีลมพ่น (Stops with aspiration) และไม่มีลมพ่น 
(Inspirited stops) ได้ 2) นกัศกึษาไมค่ายเสียงพยญัชนะท้ายทกุตวั 3) นกัศกึษาออกเสียงโฆษะใน
กลุ่มเสียงหยุดท่ีเพดานแข็งไม่ได้ 4) นกัศกึษาออกเสียงโฆษะและอโฆษะในกลุ่มเสียงเสียดแทรก
และกึ่งเสียดแทรกทกุตวัไม่ได้ 5) นกัศกึษาจ าแนกและออกเสียงข้างลิน้และเสียงกระดกลิน้ในทุก
ต าแหนง่ไมไ่ด้ 

ภูเบต ไข่ชยัภูมิ (2550, บทคดัย่อ) ได้ท าการวิจยัเร่ือง “การพฒันาทักษะการออกเสียง
พยญัชนะท้ายค าภาษาองักฤษของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี  5 โรงเรียนบ้านท่ามะไฟหวาน 
อ าเภอแก้งคร้อ จงัหวดัชยัภูมิ” กลุ่มตวัอย่างคดัเลือกจากผู้ ท่ีมีคะแนนจากการทดสอบเพ่ือศกึษา
คณุลกัษณะเชิงสรีรสทัศาสตร์ของพยญัชนะท้ายค าในภาษาองักฤษท่ีเป็นปัญหา จ านวน 30 คน
สดุท้ายท่ีมีคะแนนต ่าสุด เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัประกอบด้วย  1) แบบทดสอบเพ่ือศึกษาเสียง
พยญัชนะท้ายค าและคณุลกัษณะเชิงสรีรสทัศาสตร์ท่ีเป็นปัญหาในการออกเสียงพยญัชนะท้ายค า
ภาษาอังกฤษ 2) ชุดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการออกเสียงพยัญชนะท้ายค าภาษาอังกฤษ 
3) แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิ ทางการเรียนก่อนและหลงัการใช้ชุดการเรียนรู้ ผลการวิจยัพบว่า 
เสียงพยญัชนะท้ายค าท่ีเป็นปัญหาในการออกเสียงคือ 1) กลุ่มเสียงกึ่งเสียดแทรก 2) กลุ่มเสียง
เสียดแทรกและกลุ่มเสียงหยุดหรือกัก คิดร้อยละของนกัเรียนท่ีมีปัญหาคือ 71.28, 61.97 และ 
51.78 ตามล าดบั ส่วนกลุ่มเสียงท่ีมีปัญหาน้อยที่สุดคือ เสียงกระดกลิน้ คิดเป็นร้อยละ 6.39 
สว่นคณุลกัษณะเชิงสรีรสทัศาสตร์ของพยญัชนะท้ายค าภาษาองักฤษทกุกลุ่มเสียงท่ีเป็นปัญหาใน
การออกเสียงมากท่ีสุดคือการออกเสียงให้ถกูต้องตามลกัษณะการท างานของฐานกรณ์ในการปิด
และเปิดกระแสลมใน 3 ลกัษณะ ดงันี ้1) การปิดและเปิดเส้นเสียงท่ีสมัพนัธ์กบัลกัษณะการเดินทาง
ของกระแสลมท่ีท าให้เกิดเสียงลกัษณะต่างๆ 2) ต าแหน่งของฐานกรณ์ท่ีปิดกัน้และการปล่อย
กระแสลม 3) ลกัษณะการท างานของฐานกรณ์ในการปิดกัน้และการปล่อยกระแสลม หลงัจากการ
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ใช้ชดุการเรียนรู้เพ่ือพฒันาทกัษะการออกเสียงพยญัชนะท้ายค า โดยใช้กระบวนการสอนภาษาเพ่ือ
การส่ือสารแล้ว พบว่า นกัเรียนสามารถออกเสียงพยญัชนะท้ายค าภาษาองักฤษกลุ่มเสียงกึ่งเสียด
แทรกได้ถูกต้องร้อยละ 89.33 เสียงเสียดแทรก ร้อยละ 88.00 และกลุ่มเสียงหยุดหรือกัก ร้อยละ 
85.00 และเม่ือพิจารณาตามคณุลกัษณะเชิงสรีรสทัศาสตร์ของพยญัชนะท้ายค าภาษาองักฤษแล้ว
พบว่า นกัเรียนสามารถออกเสียงท่ีจ าแนกตาม 1) ลกัษณะโฆษะหรืออโฆษะ 2) ต าแหน่งของฐาน
กรณ์ และ3) ลักษณะการท างานของฐานกรณ์ได้ถูกต้อง และผลการเปรียบเทียบคะแนน
แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิ ก่อนและหลงัการใช้ชุดการเรียนรู้ พบว่า คะแนนหลงัเรียนสูงกว่าก่อน
เรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 

ณฐพร ทองศิลป์ (Nathaporn Thongsin, 2007) ศกึษาปัญหาการออกเสียงภาษาองักฤษ
ของผู้ เรียนชาวไทย มีวตัถปุระสงค์เพ่ือส ารวจการออกเสียงพยญัชนะภาษาองักฤษในต าแหน่งต้น
ค าและท้ายค า หนว่ยเสียงพยญัชนะท่ีน ามาศกึษา จ านวน 9 เสียง ได้แก่ // // // // // // // // 

และ // ซึ่งเป็นเสียงท่ีมีปัญหาในออกเสียงภาษาอังกฤษของผู้ เรียนชาวไทย ประชากรและกลุ่ม
ตวัอย่างคือนิสิตระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยันเรศวร วิทยาเขตพะเยา จ านวน 22 คน และนิสิต
ระดบัปริญญาโท มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตกรุงเทพ จ านวน 18 คน รวมทัง้หมดเป็นจ านวน 
40 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคือชุดค าศัพท์ทดสอบการออกเสียงและเก็บข้อมูลด้วยการ
บนัทึกเสียง สถิติท่ีใช้ในงานวิจยันีใ้ช้การค านวณหาค่าร้อยละแล้วน าผลการวิเคราะห์มาจดัเรียง
ตามล าดบัจากมากไปหาน้อย ผลการวิจยัพบว่ากลุ่มตวัอย่างทัง้ 40 คนมีปัญหาน้อยในการออก
เสียงพยญัชนะภาษาองักฤษ // // // // // // // // และ // ต าแหน่งต้นค าและท้ายค า หน่วยเสียง 
// คือหน่วยเสียงท่ีกลุ่มตวัอย่างออกเสียงไม่ถูกมากท่ีสุดในต าแหน่งต้นค า คิดเป็นร้อยละ 98.3 

และหน่วยเสียง // คือหน่วยเสียงท่ีกลุ่มตวัอย่างออกเสียงไม่ถูกมากท่ีสุดในต าแหน่งท้ายค า  
คดิเป็นร้อยละ 98.3 

สมัฤทธ์ิ โพธ์ิไพร (2551) ศกึษาการใช้เกมทางภาษาเพ่ือแก้ปัญหาการออกเสียงค าควบกล า้

ท้ายค าสองเสียงภาษาองักฤษของหน่วยเสียง //, //, // ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 
จ านวน 45 คน โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบรีุ จงัหวดันนทบรีุ ซึ่งจากผลการวิจยัพบว่าเกมทางภาษา
สามารถพัฒนาการอ่านออกเสียงควบกล า้ท้ายค าสองเสียงภาษาอังกฤษของนักเรียนชัน้
มธัยมศึกษาปีท่ี 1 ได้ดีขึน้ ส่วนลกัษณะการอ่านออกเสียงไม่ถูกต้อง นกัเรียนส่วนใหญ่อ่านออก
เสียงตดัเสียงท้าย //, //, // ออกเสมอ หลกัการทดลองนกัเรียนส่วนใหญ่มีความสามารถในการ
อ่านออกเสียงควบกล า้ท้ายค าสองเสียงภาษาองักฤษได้ดีขึน้กว่าก่อนการทดลองอย่างมีนยัส าคญั
ทีระดบั 0.05 โดยใช้การประมวลผลคอมพิวเตอร์เพ่ือหาค า T-test 
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หรินฟ้า รองวิริยะพานิช (2552) ศกึษาการแปรของ /v/ ในต าแหน่งต้นพยางค์และท้าย
พยางค์ในค าภาษาอังกฤษตามวัจนลีลาและประสบการณ์ทางภาษาอังกฤษของนักศึกษาไทย   
เพ่ือส ารวจและเปรียบเทียบรูปแปรในการออกเสียง /v/ ในต าแหน่งต้นพยางค์และท้ายพยางค์ 
ในค าภาษาองักฤษของนกัศึกษาท่ีมีประสบการณ์ทางภาษาองักฤษท่ีตา่งกนัในวจันลีลาท่ีต่างกัน 
รวมทัง้ศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างการแปรเสียง /v/ กบัตวัแปรทางสงัคมทัง้ 2 ประการ คือ วจันลีลา
และประสบการณ์ทางภาษาองักฤษ กลุม่ตวัอยา่งท่ีศกึษาคือ นิสิตเพศหญิงระดบัปริญญาตรี ชัน้ปีท่ี 1 
สาขาวิชาเอกภาษาองักฤษ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร จ านวน 20 คน ซึ่งแบ่งเป็น
กลุ่มท่ีมีประสบการณ์ทางภาษาอังกฤษสูงจ านวน 10 คน และกลุ่มท่ีมีประสบการณ์ทาง
ภาษาอังกฤษต ่าจ านวน 10 คน โดยวัจนลีลาท่ีศึกษา ได้แก่ วัจนลีลาแบบการสัมภาษณ์ซึ่งเป็น  
วัจนลีลาแบบไม่เป็นทางการ การอ่านข้อความซึ่งเป็นวัจนลีลาแบบเป็นทางการ และการอ่านคู่
เทียบเสียงซึ่งเป็นวจันลีลาแบบเป็นทางการมากท่ีสุด ข้อมูลท่ีศึกษาได้จากการเก็บข้อมูลการออก
เสียง /v/ ในต าแหน่งต้นพยางค์และท้ายพยางค์ในค าภาษาองักฤษของกลุ่มตวัอย่างในวจันลีลาทัง้ 
3 แบบ ผลการวิจยัพบว่า /v/ ปรากฏรูปแปรทัง้หมด 10 รูป ซึ่งแบง่เป็นรูปแปรท่ีมีความถ่ีมาก 5 รูป
เรียงตามความถ่ีมากไปหาน้อย คือ [v], [w], [f], [p] และ [ø] ตามล าดบั และรูปแปรอ่ืนๆ ท่ีมี
ความถ่ีน้อยมากอีก 5 รูป ได้แก่ [t], [b], [d], [s] และ [ft] ซึ่งแตล่ะรูปนัน้มีความถ่ีในการปรากฏ
รวมกันไม่ถึงร้อยละ 1 ทัง้นีพ้บว่า [w] และ [b] ปรากฏเฉพาะในต าแหน่งต้นพยางค์ ขณะท่ี [p], 
[ø], [t], [d], [s] และ [ft] ปรากฏเฉพาะในต าแหน่งท้ายพยางค์เท่านัน้ ผลการวิเคราะห์ทางสถิติ
พบว่ามีความสัมพันธ์ระหว่างการแปรเสียงของ  /v/ ในค าภาษาอังกฤษกับตวัแปรทางสังคมทัง้  
2 ประการอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิต ิโดยพบวา่รูปแปรมาตรฐาน [v] มีความถ่ีในการปรากฏมากขึน้
ในวจันลีลาท่ีเป็นทางการมากขึน้และปรากฏในกลุ่มท่ีมีประสบการณ์ทางภาษาองักฤษสงูมากกว่า
ในกลุม่ท่ีมีประสบการณ์ทางภาษาองักฤษต ่า 

พรพิมล ริยาย และ ธนางกรู ข าศรี (2555) กล่าวว่าทกัษะการฟัง เป็นทกัษะท่ีส าคญัท่ีสดุ 
ท่ีจะน าไปสู่ทกัษะขัน้ต่อๆ ไป คือการพูด การอ่าน และการเขียน การฟังแยกออกเป็น 2 ระดบั คือ
ระดบัเร่ิมต้นจะเน้นในการฟังเสียงให้นกัเรียนจ าเสียงได้และสามารถออกเสียงได้ถกูต้องรู้จกัสงัเกต
และจับได้ว่าเสียงต่างๆ มีความแตกต่างกันอย่างไร ระดบัท่ี 2 เป็นการฟังประโยคและเร่ืองราว   
เพ่ือความเข้าใจ การฝึกทกัษะการฟังจงึประกอบไปด้วย การฟังเสียง พยางค์ ค าศพัท์ ประโยค การ
สนทนา และฟังเร่ืองราวได้เข้าใจเป็นขัน้สดุท้าย (ดวงเดือน แสงชยั, 2533) ทกัษะการพดูเป็นทกัษะ
ท่ีสอดคล้องและควบคู่ไปกับทักษะการฟังอยู่เสมอ เม่ือมีการพูดเกิดขึน้ ย่อมจะท าให้เกิดทักษะ 
การฟังด้วย ซึ่งสอดคล้องกับค ากล่าวท่ีว่า การสอนพูดจะแทรกปนไปกับการสอนฟังเป็นทกัษะท่ี   
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จะฝึกควบคู่กันไปกับการฟังเสมอการพูดเป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญัในการส่ือสารยิ่งกว่าการอ่านและ
การเขียน 

ฮาสีด๊ะ ดีนามอ (2553) ศกึษาความสามารถในการฟัง - พดูภาษาองักฤษของนกัเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 โดยวิธีการสอนภาษาเพ่ือการส่ือสารตามแนวคิดของ คีธ จอห์นสัน ซึ่งกลุ่ม
ตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครัง้นี ้เป็นนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนดารุสสาลาม จงัหวัด
นราธิวาส ท่ีเรียนในภาคการเรียนท่ี 2 ปีการศกึษา 2551 จ านวน 42 คน ซึ่งได้จากการเลือกแบบ
เจาะจง ใช้รูปแบบการวิจยัเชิงทดลองแบบกลุ่มทดลองกลุ่มเดียว วดัผลก่อนและหลงัการทดลอง 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉล่ีย ค่าร้อยละ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และการหาค่า
สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ ผลการวิจยัพบว่า 1) นกัเรียนมีความสามารถในการฟังภาษาองักฤษหลงั
เรียนโดยวิธีการสอนภาษาเพ่ือการส่ือสารตามแนวคิดของ คีธ จอห์นสนั สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 2) นกัเรียนมีความสามารถในการพูดภาษาองักฤษหลงัเรียนโดย
วิธีการสอนภาษาเพ่ือการส่ือสารตามแนวคิดของ คีธ จอห์นสนั สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิตท่ีิระดบั .05 และ 3) นกัเรียนท่ีเรียนภาษาองักฤษโดยวิธีการสอนภาษาเพ่ือการส่ือสารตาม
แนวคิดของ คีธ จอห์นสัน มีความสามารถในการฟังภาษาอังกฤษกับความสามารถในการพูด
ภาษาองักฤษสมัพนัธ์กนัในเชิงบวกอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 

ธีราภรณ์ พลายเล็ก (2554) ได้ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลตอ่การพดูภาษาองักฤษของนกัศกึษา
ชัน้ปีท่ี 2 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร 
จ านวน 2 แห่ง คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา จ านวน 161 คน โดยเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั ได้แก่ แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดบั โดยมีคา่ความเช่ือมัน่ 0.830 และแบบสมัภาษณ์สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน F-test และการวิเคราะห์ 
ค่าถดถอยพหุคูณ ซึ่งผลจากการวิจัยพบว่า 1) นักศึกษาส่วนใหญ่มีความสามารถในการพูด
ภาษาองักฤษอยูใ่นระดบัปานกลาง มีเพียงสว่นน้อยท่ีมีความสามารถในการพดูภาษาองักฤษอยู่ใน
ระดบัสงู สว่นนกัศกึษาท่ีมีความสามารถในการพดูภาษาองักฤษอยู่ในระดบัต ่ามีเพียงร้อยละ 8.07 
และ 2) ปัจจยัท่ีมีผลต่อความสามารถในการพดูภาษาองักฤษ ได้แก่ ปัจจยัด้านผู้ เรียน คือกลวิธี  
การเรียนและลกัษณะนิสยัในเร่ืองการใช้ภาษา และปัจจยัด้านข้อมลูพืน้ฐาน คือ ระดบัผลการเรียน     
มีผลตอ่การพดูภาษาองักฤษ อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 

ปิยะกมล พินทโุยธิน (2554) ศกึษาว่า 1) การใช้เพลงภาษาองักฤษสามารถพฒันาการ
ออกเสียงพยญัชนะภาษาองักฤษท่ีเป็นปัญหาส าหรับผู้ เรียนชาวไทยได้หรือไม่เม่ือเปรียบเทียบกับ
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การสอนโดยตรง หน่วยเสียงท่ีเป็นปัญหาและมุ่งศกึษาคือ //, //, //, //, //, //, //, //, // และ 
// ซึ่งเป็นหน่วยเสียงท่ีไม่ปรากฏในภาษาไทย และ 2) ส าหรับแต่ละหน่วยเสียง ผู้ เรียนสามารถ
พฒันาการออกเสียงได้มากน้อยเพียงใด การศึกษานีใ้ช้วิธีการวิจยัแบบกึ่งทดลอง มีกลุ่มตวัอย่าง
เป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 30 คน แบ่งเป็นกลุ่มท่ีใช้วิธีการสอนโดยตรง (กลุ่ม
ควบคมุ)15 คน และกลุ่มท่ีใช้เพลงภาษาองักฤษ (กลุ่มทดลอง) 15 คน การวิเคราะห์ข้อมลูใช้สถิติ
เชิงบรรยาย และสถิติอ้างอิง paired sample t-test และ independent sample t-test เพ่ือวดั
พฒันาการของนกัเรียนในการออกเสียงหน่วยเสียงท่ีเป็นปัญหาหลงัจากการเรียน 15 ชัว่โมง เป็น
เวลา 5 สปัดาห์ ผลการวิจยัพบว่า 1) ทัง้สองวิธีสามารถพฒันาการออกเสียงภาษาองักฤษท่ีเป็น
ปัญหาของนักเรียนในภาพรวมได้อย่างมีนัยส าคญัท่ีระดับ .05 โดยกลุ่มท่ีใช้การสอนโดยตรงมี
คะแนนส่วนต่างของคะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนสูงกว่ากลุ่มท่ีใช้เพลงภาษาอังกฤษ
เล็กน้อย นอกจากนี ้ยงัพบวา่ 2) การใช้เพลงภาษาองักฤษสามารถพฒันาการออกเสียงหน่วยเสียง
ท่ีเป็นปัญหาได้อย่างมีนยัส าคญัเพียง 6 หน่วยเสียงจาก 10 หน่วยเสียง ในขณะท่ีการสอนโดยตรง
สามารถพฒันาการออกเสียงของนกัเรียนได้อย่างมีนยัส าคญัถึง 8 หน่วยเสียง จึงสรุปได้ว่าแม้ว่า
การเรียนการออกเสียงภาษาอังกฤษผ่านเพลงเพียงอย่างเดียวจะสามารถพัฒนาการออกเสียง
หนว่ยเสียงท่ีเป็นปัญหาในภาพรวมได้ แตก็่มีประสิทธิภาพไม่ดีเท่าการสอนปกติเพราะการใช้เพลง
ไมส่ามารถพฒันาการออกเสียงบางเสียงได้ ทัง้นีเ้น่ืองจากมีปัจจยัตา่งๆ เข้ามาเก่ียวข้อง 

ถิรวฒัน์ ตนัทนิส (2555) ศกึษาปัญหาในการออกเสียงภาษาองักฤษและกลวิธีการเรียน
การออกเสียงภาษาองักฤษของนกัศกึษาสหวิทยาการชัน้ปีท่ี 3 เพ่ือวิเคราะห์สาเหตขุองข้อผิดพลาด
ในการออกเสียงภาษาองักฤษและศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างการออกเสียงภาษาองักฤษและการ
ใช้กลวิธีการเรียนการออกเสียงภาษาอังกฤษของนักศึกษา เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคือ 
แบบทดสอบการออกเสียงภาษาองักฤษ แบบสอบถามกลวิธีการเรียนการออกเสียงภาษาองักฤษ 
และแบบประเมินการออกเสียงพยญัชนะและสระภาษาองักฤษ วิเคราะห์ข้อมลูการออกเสียงโดยใช้
ผู้ทรงคณุวฒุิ 3 ทา่น ใช้โปรแกรม SPSS โดยหาคา่เฉล่ีย คา่ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และหา
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson Correlation Coefficient) ผลการวิจัยสรุปได้ว่า
นกัศกึษาสหวิทยาการ ชัน้ปีท่ี 3 มีปัญหาในการออกเสียงภาษาองักฤษในต าแหน่งพยญัชนะท้าย
มากกวา่ต าแหนง่พยญัชนะต้น โดยมีปัญหาในการออกเสียงกกัเสียดแทรกมากท่ีสดุ 

สุทธาสินี เกสร์ประทุม (2555) ระบุไว้ในงานวิจยัเร่ือง การวิเคราะห์ข้อผิดพลาดในการ
ออกเสียงพยญัชนะภาษาองักฤษของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี ชัน้ปีท่ี 1 หลกัสตูรภาษาองักฤษ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าการวิจัยครัง้นีมี้วัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์ข้อผิดพลาดในการ  
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ออกเสียงพยัญชนะภาษาอังกฤษในต าแหน่งต้นค าเท่านัน้ หน่วยเสียงพยัญชนะท่ีน ามาศึกษา 
จ านวน 22 เสียง ได้แก่ // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // และ 

// ประชากรและกลุ่มตัวอย่างคือนักศึกษาระดับปริญญาตรีชัน้ปีท่ี 1 หลักสูตรภาษาอังกฤษ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจ ัย คือ  แบบทดสอบชุดใหญ่ 1 ช ุด 
ประกอบด้วยคู่เทียบเสียง จ านวน 14 คู่เสียง สถิติท่ีใช้ในงานวิจัยนีใ้ช้การค านวณหาค่าร้อยละ  
เพ่ือศกึษาความถ่ีในการปรากฏของรูปแปรจากหน่วยเสียงท่ีเกิดข้อผิดพลาด จากผลการวิจยัพบว่า 
หน่วยเสียงท่ีกลุ่มตวัอย่างออกเสียงไม่ถูกมากท่ีสุดนัน้คือ หน่วยเสียง // คิดเป็นร้อยละ 86.58 
และหนว่ยเสียงท่ีพบข้อผิดพลาดในล าดบัรองลงมาคือ หนว่ยเสียง // คดิเป็นร้อยละ 85.36 
 สุวดี สดแสนรัตน์ (2555) ศึกษาข้อมูลพืน้ฐานเก่ียวกับเสียงปัญหาภาษาองักฤษของ
นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีศึกษาในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาการ
มธัยมศึกษา เขต 29 ในกลุ่มเครือข่ายวารินช าราบ กลุ่มตวัอย่างได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งชัน้ 
(Stratified Random Sampling) จากนกัเรียนท่ีศึกษาในโรงเรียนสงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา
การมธัยมศกึษา เขต 29 ในกลุม่เครือข่ายวารินช าราบ จ านวน 3 แห่ง คือ โรงเรียนลือค าหาญวาริน
ช าราบ โรงเรียนวิจิตราพิทยา และโรงเรียนวารินช าราบ รวมจ านวนกลุ่มตวัอย่างทัง้หมด 265 คน 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัคือแบบวดัความรู้พืน้ฐานเก่ียวกบัเสียงปัญหาภาษาองักฤษซึ่งเป็นแบบวดั
ปรนยัจ านวน 30 ข้อ โดยมีคา่ดชันีความยากระหว่าง .37 - .81 คา่อ านาจจ าแนกระหว่าง .26 - .81 
และคา่ความเช่ือมัน่ของแบบวดัทัง้ฉบบัเท่ากับ .95 จากผลการวิจยัพบว่าข้อมลูพืน้ฐานเก่ียวกับ
เสียงปัญหาภาษาองักฤษของนกัเรียน มีเสียงปัญหาภาษาองักฤษ จ านวน 7 เสียง โดยจ าแนกเสียง
ท่ีนกัเรียนตอบผิดร้อยละ 60 ขึน้ไป ประกอบด้วยเสียง //, //, //, //, //, //และ // ตามล าดบั
ร้อยละท่ีมีคา่มากไปหาน้อย 
 จากการทบทวนเอกสารและงานวิจยัดงักล่าวข้างต้น ท าให้ผู้ วิจยัมีความสนใจท่ีจะศกึษา
ความสมัพันธ์ระหว่างการออกเสียงและการรับรู้เสียงพยัญชนะภาษาอังกฤษกลุ่มท่ีมีการกักลม 
(Plosives/Affricates) ซึ่งพยญัชนะเหล่านีมี้จ านวน 4 คู ่(8 เสียง) คือ // //, // //, // //, // // 
กรณีศึกษานกัศึกษาระดบัปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาองักฤษ มหาวิทยาลยัราชภัฏพิบูลสงคราม 
ซึ่งคาดหวังว่าจะสามารถน าผลการศึกษาครัง้นีเ้ป็นข้อมูลพืน้ฐานให้แก่สาขาวิชา คณะและ
สถาบนัการศึกษา ตลอดจนหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือใช้ประกอบการหาแนวทางหรือจดัโครงการ
พฒันาศกัยภาพของนกัศกึษาทางด้านทกัษะการพดูและฟังภาษาองักฤษให้สามารถใช้ในส่ือสารได้
อยา่งมีประสิทธิภาพตอ่ไป 



บทที่  3 
 

วิธีด ำเนินงำนวิจัย 
 

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองครัง้นี ้เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการออกเสียง 
(Production) และการรับรู้เสียง (Perception) พยัญชนะภาษาอังกฤษกลุ่มท่ีมีการกักลม 
(Plosives/Affricates) กรณีศกึษานกัศกึษาระดบัปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาองักฤษ มหาวิทยาลยั
ราชภัฏพิบูลสงคราม ซึ่งผู้ วิจัยได้ด าเนินการตามกระบวนการวิจัย และด าเนินการเป็นขัน้ตอน
ตามล าดบั ดงันี ้

1. ประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 
2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
3. การตรวจสอบคณุภาพของเคร่ืองมือ 
4. การเก็บรวบรวมข้อมลู 
5. การวิเคราะห์ข้อมลู 

 
ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 

ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาครัง้นี ้ได้แก่ นักศึกษาระดบัปริญญาตรี ชัน้ปีท่ี 1 สาขาวิชา
ภาษาองักฤษ มหาวิทยาลยัราชภัฏพิบูลสงคราม จ านวน 53 คน และ นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี 
ชัน้ปีท่ี 3 สาขาวิชาภาษาองักฤษ มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม จ านวน 47 คน ภาคเรียนท่ี 2 
ประจ าปีการศกึษา 2556 รวมทัง้หมดเป็นจ านวน 100 คน 

กลุ่มตวัอย่าง คือ นักศึกษาระดบัปริญญาตรี ชัน้ปีท่ี 1 และ 3 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
มหาวิทยาลยัราชภัฏพิบลูสงคราม จ านวน 80 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) โดยแบง่กลุม่ตวัอยา่งดงักลา่วออกเป็น 2 ประเภท ดงันี ้ 

1. กลุม่นกัศกึษาระดบัปริญญาตรี ชัน้ปีท่ี 1 สาขาวิชาภาษาองักฤษ มหาวิทยาลยัราชภฏั
พิบลูสงคราม จ านวน 40 คน  

2. กลุม่นกัศกึษาระดบัปริญญาตรี ชัน้ปีท่ี 3 สาขาวิชาภาษาองักฤษ มหาวิทยาลยัราชภฏั
พิบลูสงคราม จ านวน 40 คน 
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เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยครัง้นี ้ คือ แบบทดสอบความสามารถการออกเสียงและ

ความสามารถการรับรู้เสียงพยญัชนะภาษาองักฤษกลุ่มท่ีมีการกักลม  (Plosives/Affricates) ซึ่ง
ประกอบด้วย 

1. Word-list Test เพ่ือวดัความสามารถในการออกเสียง (production)   
2. Intelligibility Test เพ่ือวดัความสามารถการรับรู้เสียง (perception)   
รวมค าศพัท์ภาษาองักฤษกลุ่มท่ีมีการกกัลม (Plosives/Affricates) ท่ีน ามาศกึษาทัง้หมด 

จ านวน 58 ค า ส าหรับสาเหตุท่ีค าศัพท์ทัง้สองต าแหน่งท่ีน ามาศึกษามีจ านวนไม่เท่ากันนัน้ 
เน่ืองจากพยญัชนะภาษาองักฤษกลุ่มท่ีมีการกักลม (Plosives/Affricates) บางเสียง ไม่มีเสียงควบกล า้
ท่ีต าแหน่งพยญัชนะต้นค า และพยญัชนะท้ายค า ในภาษาองักฤษ รายละเอียดดงัตารางแนบท้าย
ในภาคผนวก ซึ่งรายการค าศัพท์ท่ีใช้ในการวิจัยนี ้น ามาจากรวมค าศัพท์มาตรฐานของ
กระทรวงศึกษาธิการ ระดบัชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 6 จ านวน 29 ค า ซึ่งรวบรวมมาจากหนังสือเรียน 
จ านวน 15 เลม่ ดงัตอ่ไปนี ้

1. Global Link 6 (Student Book)  
2. Global Link 6 (Workbook)  
3. Super Goal 6 (Student Book)  
4. Super Goal 6 (Workbook)  
5. World Club 3 (Students’ Book)  
6. World Club 3 (Activity Book)  
7. My World 6 (Student Book)   
8. My World 6 (Workbook)  
9. Concentrate of Critical Reading 6 A  
10. Concentrate of Critical Reading 6 B  
11. Speak out 3  
12. Different 3  
13. Listen in 3  
14. Snapshot  
15. Green Light 6  
นอกจากนี ้ยงัมีการใช้ค าไร้ความหมาย (Pseudo word) เข้ามาประกอบการทดสอบด้วย 

จ านวน 29 ค า เน่ืองจากค าไร้ความหมายเหล่านีไ้ม่ใช่ค าศพัท์ท่ีมีใช้งานจริง ดงันัน้ ถ้ากลุ่มตวัอย่าง
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สามารถออกเสียงและรับรู้เสียงพยัญชนะภาษาอังกฤษในค าไร้ความหมายได้ถูกต้อง แสดงถึง
ความสามารถแท้จริงซึง่ไมไ่ด้เกิดจากความทรงจ าหรือประสบการณ์ในอดีต 

ขัน้ตอนในการสร้างเคร่ืองมือและตรวจสอบคณุภาพของเคร่ืองมือท่ีใช้ในงานวิจยั 
ขัน้ตอนท่ี 1 ศกึษาข้อมลูและเนือ้หาตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบังานวิจยั  
ขัน้ตอนท่ี 2 เลือกค าศพัท์ตามประเภทกลุม่เสียงท่ีต้องการศกึษา โดยแบง่รายการค าศพัท์

เป็น 2 กลุม่ ดงันี ้ 
1. กลุ่มค าศัพท์เสียงพยัญชนะต้นค า จ านวน 28 ค า ประกอบด้วย เสียงควบกล า้ 

(complex onsets) 12 ค า และเสียงไมค่วบกล า้ (simplex onsets) 16 ค า  
2. กลุม่ค าศพัท์เสียงพยญัชนะท้ายค า จ านวน 30 ค า ประกอบด้วย เสียงควบกล า้ (complex 

codas) 14 ค า และเสียงไมค่วบกล า้ (simplex codas) 16 ค า 
ขัน้ตอนท่ี 3 น าค าศพัท์ทัง้ 2 กลุ่ม ไปท าเป็นแบบทดสอบท่ีจะใช้เพ่ือศกึษาความสามารถ

การออกเสียงและการรับรู้เสียงพยัญชนะภาษาอังกฤษกลุ่มท่ีมีการกักลม (Plosives/Affricates) 
และท าการศกึษาน าร่อง (Pilot Study) กบักลุ่มอ่ืนท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่างเพ่ือหาข้อบกพร่อง โดยกลุ่ม
ตวัอยา่งในการศกึษาน าร่องนีเ้ป็นนิสิตสาขาวิชาตา่งๆ ภายในมหาวิทยาลยันเรศวร จ านวน 10 คน 
น าผลการศกึษาน าร่องท่ีได้ไปปรับปรุงแก้ไขรายการค าศพัท์ ท าการเก็บบนัทกึและรวบรวมข้อมลู 

ขัน้ตอนท่ี 4 น าแบบทดสอบเพ่ือศึกษาความสามารถการออกเสียงและการรับรู้เสียง
พยัญชนะภาษาอังกฤษกลุ่มท่ีมีการกักลม (Plosives/Affricates) เสนอผู้ เช่ียวชาญ เพ่ือท าการ
ประเมินและตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา (Content Validity) ของค าศพัท์ท่ีน ามาใช้ใน
แบบทดสอบ และขอค าแนะน ามาปรับปรุงแก้ไขในสว่นท่ีบกพร่อง 

ขัน้ตอนท่ี 5 น าแบบทดสอบมาปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าแล้ว เสนอผู้ เช่ียวชาญทัง้ 4 ท่าน 
อีกครัง้ เพ่ือตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้หา (Content Validity) และน ามาหาคา่ดชันีความสอดคล้อง
ระหวา่งค าศพัท์ท่ีใช้ในแบบทดสอบกบัวตัถปุระสงค์ของการวิจยั (IOC: Index of Congruence)  

ขัน้ตอนท่ี 6 น าแบบทดสอบท่ีจะใช้เพ่ือศึกษาความสามารถการออกเสียงและการรับรู้
เสียงพยญัชนะภาษาองักฤษกลุ่มท่ีมีการกักลม (Plosives/Affricates) ดงักล่าว ไปท าการทดสอบ
(Try out) กบักลุม่อ่ืนอีกครัง้ โดยกลุม่ตวัอยา่งในการศกึษาน าร่องนีเ้ป็นนิสิตสาขาวิชาภาษาองักฤษ 
มหาวิทยาลยันเรศวร จ านวน 30 คน 

ขัน้ตอนท่ี 7 จดัพิมพ์เป็นแบบทดสอบฉบบัสมบรูณ์ เพ่ือน าไปใช้เก็บข้อมลูแล้วน าผลจาก
การศกึษามาวิเคราะห์ตอ่ไป 
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กำรตรวจสอบคุณภำพของเคร่ืองมือ 
ผู้วิจัยท าการตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยครัง้นี ้ โดยการตรวจสอบ

ความตรงตามเนือ้หา (Content Validity) และทดสอบความเท่ียงระหว่างผู้ประเมิน (Inter-Rater 
Reliability) ดงัตอ่ไปนี ้

1. การตรวจสอบความตรงตามเนือ้หา (Content Validity) 
1.1 ผู้วิจยัน าค าศพัท์ท่ีใช้เป็นแบบทดสอบเพ่ือศกึษาความสามารถการออกเสียงและ

การรับรู้เสียงพยญัชนะภาษาองักฤษกลุ่มท่ีมีการกกัลม (Plosives/Affricates) จ านวน 58 ค า เสนอ
ผู้ เช่ียวชาญ จ านวน 4 ท่าน ซึ่งประกอบด้วยอาจารย์ผู้ทรงคณุวุฒิทางด้านภาษาศาสตร์ชาวไทย 
จ านวน 2 ท่าน และอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านภาษาศาสตร์และด้านการสอนภาษาอังกฤษ    
ซึ่งเป็นชาวตา่งประเทศท่ีใช้ภาษาองักฤษเป็นภาษาแม่ จ านวน 2 ท่าน ดงัรายนามในภาคผนวก ค 
เพ่ือท าการประเมินและตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา (Content Validity) ของค าศพัท์ท่ี
น ามาใช้ในแบบทดสอบ และขอค าแนะน ามาปรับปรุงแก้ไขในสว่นท่ีบกพร่อง 

 1.2 ผู้วิจยัน าค าศพัท์ท่ีใช้เป็นแบบทดสอบมาปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าแล้ว เสนอ
ผู้ เช่ียวชาญทัง้ 4 ท่านอีกครัง้ เพ่ือตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้หา (Content Validity) และน ามาหา
ค่าดชันีความสอดคล้องระหว่างค าศพัท์ท่ีใช้ในแบบทดสอบกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย ( IOC: 
Index of Congruence) โดยก าหนดเกณฑ์การพิจารณา ดงันี ้

 เห็นวา่สอดคล้อง  ให้คะแนน   1 
 ไมแ่นใ่จ   ให้คะแนน   0 
 เห็นวา่ไมส่อดคล้อง  ให้คะแนน  -1 

 การวิเคราะห์ข้อมูลความเหมาะสมสอดคล้องระหว่างแบบทดสอบกับ
วตัถปุระสงค์ของการวิจยั โดยใช้ดชันีความสอดคล้อง (IOC) ค านวณคา่ตามสตูร   

N
R

IOC 
  

เม่ือ IOC  =  ดชันีความสอดคล้องระหวา่งแบบทดสอบกบัวตัถปุระสงค์การวิจยั 
  R   =  ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญ 
   N    =  จ านวนผู้ เช่ียวชาญ 

จากนัน้ น าข้อมูลท่ีรวบรวมจากความคิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญมาค านวณหาค่า 
IOC โดยเลือกค าศพัท์ท่ีมีคา่ IOC อยู่ในระหว่าง 0.50 - 1.00 มาใช้เป็นเคร่ืองมือ ซึ่งจากการหาคา่
ความเท่ียงตรงของแบบทดสอบเพ่ือศกึษาความสามารถการออกเสียงและการรับรู้เสียงพยญัชนะ
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ภาษาองักฤษกลุ่มท่ีมีการกักลม (Plosives/Affricates) ครัง้นี ้ได้ค่าดชันีความสอดคล้อง (IOC: 
Index of Congruence) เทา่กบั 0.93 

2. การทดสอบความเท่ียงระหวา่งผู้ประเมิน (Inter-Rater Reliability) 
ผู้วิจยัท าการทดสอบความเท่ียงระหว่างผู้ประเมิน (Inter-Rater Reliability) วิเคราะห์

ข้อมูลโดยการหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของการให้คะแนนผลทดสอบความสามารถในการ  
ออกเสียงพยญัชนะภาษาองักฤษกลุ่มท่ีมีการกักลม (Plosives/Affricates) จากผู้ประเมินซึ่งเป็น
เจ้าของภาษา (Native Speaker of the English Language) จ านวน 3 ท่าน ดงัรายนามใน
ภาคผนวก ง การทดสอบความเท่ียงระหว่างผู้ประเมินดงักล่าวพบว่า แสดงคา่สมัประสิทธ์ิระหว่าง
ช่วงคะแนนอยู่ท่ี 0.320 - 0.568 สะท้อนความสมัพนัธ์ในทางบวกระดบัต ่าถึงปานกลาง (low to 
moderate positive correlation) (Salkind, 2010) 
 
กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจยัด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมลูด้วยตนเอง โดยมีขัน้ตอน ดงันี ้

1. ท าหนังสือถึงคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และ
ประธานสาขาวิชาภาษาองักฤษ เพ่ือขออนุญาตเก็บข้อมูลจากนกัศึกษาชัน้ปีท่ี 1 และ 3 ในสงักัด 
ซึง่เป็นกลุม่ตวัอยา่ง 

2. ระยะเวลาท่ีใช้ในการด าเนินงาน ผู้วิจยัจะด าเนินการเก็บข้อมลูการออกเสียงและการ
รับรู้เสียงของกลุ่มตวัอย่างในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2556 ระยะเวลา 5 เดือน ตัง้แต่เดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 - เดือนมีนาคม พ.ศ. 2557 ขัน้ตอนในการด าเนินการ 

2.1 น าแบบทดสอบ Word-list test ไปทดสอบกบักลุ่มตวัอย่าง เพ่ือวดัความสามารถ
ในการออกเสียง (production) พยญัชนะภาษาองักฤษกลุม่ท่ีมีการกกัลม (Plosives/Affricates)  

2.2 ผู้วิจยัท าการบนัทกึข้อมลูด้วยเคร่ืองบนัทกึเสียง 
2.3 หลงัจากการบนัทึกเสียง 4 สปัดาห์ น าแบบทดสอบ Intelligibility test มาทดสอบ

กบักลุม่ตวัอย่าง เพ่ือวดัความสามารถการรับรู้เสียง (perception) พยญัชนะภาษาองักฤษกลุ่มท่ีมี
การกกัลม (Plosives/Affricates) 
 
กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 1. กำรวิเครำะห์ข้อมูลในด้ำนควำมสำมำรถในกำรออกเสียง 

1.1 น าข้อมลูเสียงท่ีได้ไปให้ผู้ เช่ียวชาญในด้านการออกเสียง (Raters) จ านวน 3 ท่าน 
คือ ผู้ เช่ียวชาญชาวตา่งประเทศท่ีเป็นเจ้าของภาษา ท าการวิเคราะห์ข้อมลูโดยการฟังเสียงท่ีถกูบนัทึกไว้ 



39 

และผู้ เช่ียวชาญบันทึกไว้ว่ากลุ่มตัวอย่างออกเสียงพยัญชนะภาษาอังกฤษกลุ่มท่ีมีการกักลม 
(Plosives/Affricates) ในแตล่ะรายการค าศพัท์เป็นเสียงใด ถกูต้องหรือไม่ 

1.2 บันทึกข้อมูลการออกเสียงพยัญชนะภาษาอังกฤษกลุ่มท่ีมีการกักลม (Plosives/ 
Affricates) ของกลุม่ตวัอยา่ง 

1.3 วิเคราะห์ความสามารถในการออกเสียงพยญัชนะภาษาองักฤษกลุ่มท่ีมีการกกัลม 
(Plosives/Affricates) ได้เป็น 2 แบบ คือ สามารถออกเสียงได้ถกูต้อง และไม่สามารถออกเสียงได้
ถกูต้อง  

1.4 น าข้อมลูใสล่งในโปรแกรม SPSS เพ่ือหาคา่คะแนนในเสียงตา่งๆ 
2. กำรวิเครำะห์ข้อมูลในด้ำนควำมสำมำรถในกำรรับรู้เสียง 

ผู้วิจยัตรวจข้อสอบ Intelligibility test พร้อมกบัการกรอกข้อมลูคะแนนในเสียงตา่งๆ      
ท่ีวดัในโปรแกรม SPSS 

3. กำรวิเครำะห์รวมเพื่อหำค่ำควำมสัมพันธ์ 
3.1 น าคะแนนจากโปรแกรม SPSS ทัง้ด้าน perception และ production มาเปรียบเทียบ

กนั ภายในกลุม่เพ่ือหาคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ด้วยวิธีของเพียร์สนั (Pearson Correlation)   
3.2 น าคา่สหสมัพนัธ์หรือคา่ r จากกลุม่นกัศกึษาระดบัปริญญาตรี ชัน้ปีท่ี 1 สาขาวิชา

ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และกลุ่มนักศึกษาระดบัปริญญาตรี ชัน้ปีท่ี 3 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มาเปรียบเทียบกันว่ากลุ่มใดมีค่า
สหสมัพนัธ์ท่ีสงูกวา่กนั 

3.3 น าคา่สหสมัพนัธ์หรือค่า r จากผลการศกึษาระดบัความสามารถในการออกเสียง
และผลการศกึษาระดบัความสามารถในการรับรู้เสียงของกลุ่มตวัอย่างทัง้หมด มาเปรียบเทียบกัน
วา่ความสามารถด้านใดมีคา่สหสมัพนัธ์ท่ีสงูกวา่กนั 
 4. สถติท่ีิใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 

4.1 ค่าสถิติพืน้ฐาน ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าเบี่ยงเบน
มาตราฐาน (Standard Deviation) 

4.2 ค่าสถิติท่ีใช้ในการหาคุณภาพของเคร่ืองมือ ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง
ค าศพัท์ในแบบทดสอบกับจุดประสงค์ (IOC: Index of Congruence) เพ่ือตรวจสอบความ
สอดคล้องระหวา่งค าศพัท์ในแบบทดสอบกบัจดุประสงค์การเรียนรู้ 

4.3 คา่สถิตท่ีิใช้ในการประมวลผลจาก โปรแกรม SPSS 
คา่สหสมัพนัธ์ หรือคา่ Correlation (r) เพ่ือดคูวามสมัพนัธ์ระหว่างความสามารถใน

การออกเสียง (production) และการรับรู้เสียง (perception) ของกลุ่มทดลองว่ามีความสอดคล้อง
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ตอ่กนัในระดบัใด (สงู-กลาง-ต ่า) นอกจากนี ้คา่สหสมัพนัธ์ยงัใช้ในการหาความสอดคล้องในการให้
คะแนนการออกเสียงจากผู้ เช่ียวชาญทัง้สามคน ซึ่งค่าดงักล่าวเรียกว่าค่าการทดสอบความเท่ียง
ระหวา่งผู้ประเมิน (Inter-Rater Reliability) 



 

บทที่  4 

 
ผลการวิจัย 

 
ผลการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เร่ือง การศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างการออกเสียงและ

การรับรู้เสียงพยญัชนะภาษาองักฤษกลุ่มท่ีมีการกกัลม (Plosives/Affricates) กรณีศกึษา: นกัศกึษา
ระดบัปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาองักฤษ มหาวิทยาลยัราชภัฏพิบูลสงคราม  โดยมีวตัถุประสงค์
เพ่ือศึกษาความสามารถในการออกเสียง (production) และการรับรู้เสียง  (perception) 
พย ัญชนะภาษาอ ังกฤษกลุ ่ม ที ่ม ีการก ักลม (Plosives/Affricates) และเ พื ่อศ ึกษา
ความสัมพ ันธ์ของความสามารถในการออกเสียง  (production) และการรับรู้เสียง
(perception) พยัญชนะภาษาอังกฤษกลุ่มท่ีมีการกักลม (Plosives/Affricates) ของศึกษา
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชัน้ปีท่ี 1 และ 3 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม ซึง่ผู้วิจยัได้ตัง้สมมตุฐิานในการวิจยัไว้ 2 ข้อ ดงันี ้

1. กลุ่มนักศึกษาระดบัปริญญาตรี ชัน้ปีที่ 1 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลยั
ราชภัฏพิบูลสงคราม และกลุ่มนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชัน้ปีท่ี 3 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีความสามารถในการออกเสียง (production) และการรับรู้
เสียง (perception) พยญัชนะภาษาองักฤษกลุ่มท่ีมีการกกัลม (Plosives/Affricates) แตกตา่งกนั 

2. ระดบัความสมัพนัธ์ของความสามารถในการออกเสียง (production) และการรับรู้
เสียง (perception) พยญัชนะภาษาองักฤษกลุ่มท่ีมีการกกัลม (Plosives/Affricates) ของนกัศกึษา
ระดับปริญญาตรี ชัน้ปีท่ี 3 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สูงกว่า 
นกัศกึษาระดบัปริญญาตรี ชัน้ปีท่ี 1 สาขาวิชาภาษาองักฤษ มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบลูสงคราม 

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองครัง้นี  ้เป็นการวิจัยในรูปแบบการศึกษาเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) เคร่ืองมือวิจยัท่ีใช้ทดสอบความสามารถการออกเสียงและความสามารถ
การรับรู้เสียงพยญัชนะภาษาองักฤษกลุ่มท่ีมีการกกัลม (Plosives/Affricates) ได้แก่ Intelligibility 
Test เพ่ือใช้วดัความสามารถการรับรู้เสียง (perception) และ Word-list Test เพ่ือใช้วัด
ความสามารถในการออกเสียง (production) โดยท่ีข้อสอบทัง้สองประกอบไปด้วยการวดัเสียง
พยญัชนะต้นค าและเสียงพยญัชนะท้ายค า จ านวนทัง้หมด 58 ค า โดยเลือกค าศพัท์ตามประเภท
กลุ่มเสียงท่ีต้องการศึกษา มาจากรวมค าศพัท์ภาษาอังกฤษมาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการ 
ระดบัมธัยมศกึษาปีท่ี 6 จ านวน 29 ค า ซึ่งรวบรวมมาจากหนงัสือเรียน จ านวน 15 เล่ม นอกจากนี ้
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ยงัมีการใช้ค าไร้ความหมาย(Pseudo word) เข้ามาประกอบการทดสอบด้วย จ านวน 29 ค า 
เน่ืองจากค าไร้ความหมายเหล่านีไ้ม่ใช่ค าศพัท์ท่ีมีใช้งานจริง ดงันัน้ ถ้ากลุ่มตวัอย่างสามารถออก
เสียงและรับรู้เสียงพยญัชนะภาษาอังกฤษในค าไร้ความหมายได้ถูกต้อง แสดงถึงความสามารถ
แท้จริงซึ่งไม่ได้เกิดจากความทรงจ าหรือประสบการณ์ในอดีต ซึ่งผู้ วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูล
ดงักลา่ว และจดัแบง่การน าเสนอผลการศกึษาออกเป็น 3 ขัน้ตอน ดงันี ้

ตอนท่ี 1 ภาพรวมผลการศึกษาความสามารถในการออกเสียง (production) และการ 
รับรู้เสียง (perception) พยญัชนะภาษาองักฤษกลุ่มท่ีมีการกักลม (Plosives/Affricates) กรณีศกึษา
นกัศกึษาระดบัปริญญาตรี ชัน้ปีท่ี1 และ 3 สาขาวิชาภาษาองักฤษ มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบลูสงคราม 

ตอนท่ี 2 แสดงการเปรียบเทียบร้อยละของผลการทดสอบความสามารถในการออกเสียง 
(production) และการรับรู้เสียง (perception) พยัญชนะภาษาอังกฤษกลุ่มที่มีการกักลม 
(Plosives/Affricates) ระหว่างนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี ชัน้ปีท่ี 1 และ 3 สาขาวิชาภาษาองักฤษ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบลูสงคราม 

ตอนท่ี 3 แสดงผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของความสามารถในการออกเสียง 
(production) และการรับรู้เสียง (perception) พยัญชนะภาษาอังกฤษกลุ่มที่มีการกักลม  
(Plosives/Affricates) กรณีศึกษานักศึกษาระดบัปริญญาตรี ชัน้ปีที่1 และ 3 สาขาวิชา
ภาษาองักฤษ มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบลูสงคราม 

จากผลการวิจยัและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณจากกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นนักศึกษาระดบั
ปริญญาตรี ชัน้ปีท่ี1 และ 3 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จ านวน
ทัง้หมด 80 คน ปรากฏข้อมลูทัว่ไป ดงัตอ่ไปนี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



43 

ภาพรวมผลการศึกษาความสามารถในการออกเสียง (production) และการรับรู้เสียง 
(perception) พยัญชนะภาษาอังกฤษกลุ่มที่ มีการกักลม (Plosives/Affricates) กรณีศึกษา
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชัน้ปีที่1 และ 3 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พบูิลสงคราม  
 

 
 

ภาพ 1 แผนภูมิค่าร้อยละของผลการทดสอบความสามารถด้านการออกเสียง  
(production) และรับรู้เสียง (perception) พยัญชนะภาษาอังกฤษกลุ่มที่มีการกัก
ลม (Plosives/Affricates) ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชัน้ปีที่ 1 และ 3 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏพบูิลสงคราม จ านวน 80 คน 

 
จากภาพ 1 แสดงผลค่าร้อยละของผลการทดสอบความสามารถด้านการออกเสียง 

(production) และการรับรู้เสียง (perception) พยัญชนะภาษาอังกฤษกลุ่มที่มีการกักลม  
(Plosives/Affricates) ของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี ชัน้ปีท่ี 1 และ 3 สาขาวิชาภาษาองักฤษ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม จ านวน 80 คน จากการวิจยัสามารถสรุปได้ว่านักศึกษากลุ่ม
ตวัอย่างมีความสามารถในการออกเสียง (production) ค าศพัท์พยัญชนะภาษาองักฤษกลุ่มท่ี
มีการกกัลม (Plosives/Affricates) ได้อย่างถกูต้อง คิดเป็นร้อยละ 47.66 และมีความสามารถใน
การรับรู้เสียง (perception) ค าศพัท์พยญัชนะภาษาองักฤษกลุ่มท่ีมีการกกัลม (Plosives/Affricates) 
ได้อยา่งถกูต้อง คดิเป็นร้อยละ 83.69 
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ตาราง 1 ค าศัพท์และค่าร้อยละของผลการทดสอบความสามารถด้านการออกเสียง 
(Production) พยัญชนะภาษาอังกฤษกลุ่มที่มีการกักลม (Plosives/Affricates) ของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชัน้ปีที่ 1 และ 3 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพบูิลสงครามสามารถออกเสียงได้ถูกต้องมากท่ีสุด จ านวน 3 ล าดับแรก 

 

ค าศัพท์ หน่วยเสียง 
ร้อยละ 

ออกเสียงถูก ออกเสียงผิด รวม 
dear  // 92.92 7.08 100.00 

pot // 92.08 7.92 100.00 

kick // 87.08 12.92 100.00 

 
จากตาราง 1 ด้านการออกเสียง (Production) เม่ือพิจารณาจากรายการค าศพัท์จ านวน 

58 ค า ท่ีผู้ วิจยัน ามาใช้ในการทดสอบจะพบว่า ค าศพัท์ท่ีนกัศกึษากลุ่มตวัอย่างชัน้ปีท่ี 1 และ 3 
สาขาวิชาภาษาองักฤษ มหาวิทยาลยัราชภัฏพิบูลสงคราม จ านวน 80 คน สามารถออกเสียงได้
ถกูต้องมากท่ีสุด คือค าว่า dear // คิดเป็นร้อยละ 92.92 ล าดบัรองลงมาคือค าว่า pot // 
ออกเสียงถูกต้องคิดเป็นร้อยละ 92.08 ล าดบัท่ีสามคือค าว่า kick // ออกเสียงถูกต้องคิดเป็น
ร้อยละ 87.08  

 
ตาราง 2 ค าศัพท์และค่าร้อยละของผลการทดสอบความสามารถด้านการออกเสียง 

(Production) พยัญชนะภาษาอังกฤษกลุ่มที่มีการกักลม (Plosives/Affricates) ของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชัน้ปีที่ 1 และ 3 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพบูิลสงครามสามารถออกเสียงได้ถูกต้องน้อยที่สุด จ านวน 3 ล าดับแรก 

 

ค าศัพท์ หน่วยเสียง 
ร้อยละ 

ออกเสียงถูก ออกเสียงผิด รวม 
gulb // 6.67 93.33 100.00 
bulb // 9.17 90.83 100.00 

charge // 14.58 85.42 100.00 
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จากตาราง 2 ด้านการออกเสียง (Production) แสดงว่า ค าศพัท์ท่ีนกัศกึษากลุ่มตวัอย่าง
ชัน้ปีท่ี 1 และ 3 สาขาวิชาภาษาองักฤษ มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบลูสงคราม จ านวน 80 คน สามารถ
ออกเสียงได้น้อยหรือยากต่อการออกเสียงนัน้ ได้แก่ค าว่า gulb // ซึ่งสามารถออกเสียงได้
ถกูต้องเพียงร้อยละ 6.67 รองลงมาคือค าว่า bulb // ออกเสียงถกูต้องคิดเป็นร้อยละ 9.17 
และถดัมาคือค าวา่ charge // ออกเสียงถกูต้องคดิเป็นร้อยละ 14.58 ตามล าดบั  

 
ตาราง 3 ค าศัพท์และค่าร้อยละของผลการทดสอบความสามารถด้านการรับรู้เสียง 

(Perception) พยัญชนะภาษาอังกฤษกลุ่มที่มีการกักลม (Plosives/Affricates) ของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชัน้ปีที่1 และ 3 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพบูิลสงคราม สามารถรับรู้เสียงได้ถูกต้องมากท่ีสุด จ านวน 3 ล าดับแรก 

 

ค าศัพท์ หน่วยเสียง 
ร้อยละ 

รับรู้เสียงถูก รับรู้เสียงผิด รวม 
baf  // 100.00 0.00 100.00 

dear // 100.00 0.00 100.00 

dream // 100.00 0.00 100.00 

tump // 100.00 0.00 100.00 

box // 98.75 1.25 100.00 

time // 98.75 1.25 100.00 

dook // 98.75 1.25 100.00 

drit // 98.75 1.25 100.00 

mob // 98.75 1.25 100.00 

kave // 97.50 2.50 100.00 

jeef // 97.50 2.50 100.00 

bright // 97.50 2.50 100.00 

draft // 97.50 2.50 100.00 

 
จากตาราง 3 ด้านการรับรู้เสียง (Perception) เม่ือพิจารณาจากรายการค าศพัท์ จ านวน 

58 ค า ท่ีผู้ วิจยัน ามาใช้ในการทดสอบจะพบว่า ค าศพัท์ท่ีนกัศกึษากลุ่มตวัอย่างชัน้ปีท่ี 1 และ 3
สาขาวิชาภาษาองักฤษ มหาวิทยาลยัราชภัฏพิบูลสงคราม จ านวน 80 คน สามารถรับรู้เสียงได้
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ถกูต้องเหมือนกนัทัง้หมด 80 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 มีจ านวน 4 ค า ได้แก่ ค าว่า baf //, 
dear //, dream //, และ tump // ล าดบัรองลงมาคือนกัศกึษากลุ่มตวัอย่างสามารถ
รับรู้เสียงได้ถูกต้องคิดเป็นร้อยละ 98.75 มีจ านวน 5 ค า ได้แก่ ค าว่า box //, time //, 
dook //, drit //, และ mob // ล าดบัทีสามซึ่งนกัศกึษากลุ่มตวัอย่างสามารถรับรู้เสียง
ได้ถูกต้องคิดเป็นร้อยละ 97.50 มีจ านวน 4 ค า ได้แก่ ค าว่า kave //, jeef //, bright 
//, และ draft // 

 
ตาราง 4 ค าศัพท์และค่าร้อยละของผลการทดสอบความสามารถด้านการรับรู้เสียง 

(Perception) พยัญชนะภาษาอังกฤษกลุ่มที่มีการกักลม (Plosives/Affricates) ของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชัน้ปีที่ 1 และ 3 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพบูิลสงคราม สามารถรับรู้เสียงได้ถูกต้องน้อยที่สุด จ านวน 3 ล าดับแรก 

 

ค าศัพท์ หน่วยเสียง 
ร้อยละ 

รับรู้เสียงถูก รับรู้เสียงผิด รวม 
desk // 25.00 75.00 100.00 

chooth // 31.25 68.75 100.00 

jib // 35.00 65.00 100.00 

 
จากตาราง 4 ด้านการรับรู้เสียง (Perception) แสดงว่า ค าศพัท์ท่ีนกัศกึษากลุ่มตวัอย่าง 

ชัน้ปีท่ี 1 และ 3 สาขาวิชาภาษาองักฤษ มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบลูสงคราม จ านวน 80 คน สามารถ
รับรู้เสียงได้น้อยท่ีสดุ คือค าว่า desk // รับรู้เสียงถกูต้องคิดเป็นร้อยละ 25.00 รองลงมาคือ  
ค าวา่ chooth // รับรู้เสียงถกูต้องคิดเป็นร้อยละ 31.25 และถดัมาคือค าว่า jib // รับรู้เสียง
ถกูต้องคดิเป็นร้อยละ 35.00 ตามล าดบั 
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ภาพ 2 แผนภูมิค่าร้อยละของผลการทดสอบความสามารถด้านการออกเสียง 

(production) และรับรู้เสียง (perception) พยัญชนะภาษาอังกฤษกลุ่มที่มีการ
กักลม (Plosives/Affricates) ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชัน้ปีที่ 1 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏพบูิลสงคราม จ านวน 40 คน 

 
จากภาพ 2 แสดงผลค่าร้อยละของผลการทดสอบความสามารถด้านการออกเสียง 

(production) และการรับรู้เสียง (perception) พยัญชนะภาษาอังกฤษกลุ่มที่มีการกักลม  
(Plosives/Affricates) ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชัน้ปีท่ี  1 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
มหาวิทยาลยัราชภัฏพิบูลสงคราม จ านวน 40 คน จากการวิจยัสามารถสรุปได้ว่านกัศึกษากลุ่ม
ตวัอย่างชัน้ปีท่ี 1 มีความสามารถในการออกเสียง (production) ค าศพัท์พยญัชนะภาษาองักฤษ
กลุ่มท่ีมีการกักลม (Plosives/Affricates) ได้อย่างถูกต้อง คิดเป็นร้อยละ 38.20 และ มี
ความสามารถในการรับรู้เสียง (perception) ค าศพัท์พยญัชนะภาษาองักฤษกลุ่มท่ีมีการกักลม 
(Plosives/Affricates) ได้อยา่งถกูต้อง คดิเป็นร้อยละ 79.83 
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ตาราง 5 ค าศัพท์และค่าร้อยละของผลการทดสอบความสามารถด้านการออกเสียง 
(production) พยัญชนะภาษาอังกฤษกลุ่มที่มีการกักลม (Plosives/Affricates) ของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชัน้ปีที่ 1 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พบูิลสงคราม สามารถออกเสียงได้ถูกต้องมากท่ีสุด จ านวน 3 ล าดับแรก 

 

ค าศัพท์ หน่วยเสียง 
ร้อยละ 

ออกเสียงถูก ออกเสียงผิด รวม 
dear  // 89.17 10.83 100.00 

pot // 89.17 10.83 100.00 
cry // 85.00 15.00 100.00 

kick // 80.83 19.17 100.00 

gas // 80.83 19.17 100.00 

 
จากตาราง 5 ด้านการออกเสียง (production) เม่ือพิจารณาจากรายการค าศพัท์จ านวน 

58 ค า ท่ีผู้ วิจยัน ามาใช้ในการทดสอบจะพบว่าค าศพัท์ท่ีกลุ่มตวัอย่างนกัศกึษาชัน้ปีท่ี 1 สาขาวิชา
ภาษาองักฤษ มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบลูสงคราม จ านวน 40 คน สามารถออกเสียงได้ถกูต้องมาก
ท่ีสดุ ได้แก่ค าว่า dear // และ pot // คิดเป็นร้อยละ 89.17 ออกเสียงได้ถกูต้องมากล าดบัท่ี
สอง ได้แก่ค าว่า cry // คิดเป็นร้อยละ 85.00 ออกเสียงได้ถกูต้องมากล าดบัท่ีสาม ได้แก่ค าว่า 
kick // และ gas // คดิเป็นร้อยละ 80.83  
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ตาราง 6 ค าศัพท์และค่าร้อยละของผลการทดสอบความสามารถด้านการออกเสียง 
(production) พยัญชนะภาษาอังกฤษกลุ่มที่มีการกักลม (Plosives/Affricates) ของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชัน้ปีที่ 1 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พบูิลสงคราม สามารถออกเสียงได้ถูกต้องน้อยที่สุด จ านวน 3 ล าดับแรก 

 

ค าศัพท์ หน่วยเสียง 
ร้อยละ 

ออกเสียงถูก ออกเสียงผิด รวม 
gulb // 6.67 93.33 100.00 

marge // 7.50 92.50 100.00 

charge // 7.50 92.50 100.00 

bulb // 9.17 90.83 100.00 

 
จากตาราง 6 ด้านการออกเสียง (production) แสดงว่า ค าศพัท์ท่ีนกัศกึษากลุ่มตวัอย่าง

ชัน้ปีท่ี 1 สาขาวิชาภาษาองักฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จ านวน 40 คน สามารถ     
ออกเสียงถกูต้องน้อยท่ีสดุ ได้แก่ค าว่า gulb // ออกเสียงถกูต้องคิดเป็นร้อยละ 6.67 รองลงมา
คือค าวา่ marge // และ charge // ออกเสียงถกูต้องคิดเป็นร้อยละ 7.50 และถดัมาคือ
ค าวา่ bulb // คดิเป็นร้อยละ 9.17 ตามล าดบั 

 
ตาราง 7 ค าศัพท์และค่าร้อยละของผลการทดสอบความสามารถด้านการรับรู้เสียง 

(Perception) พยัญชนะภาษาอังกฤษกลุ่มที่มีการกักลม (Plosives/Affricates)   
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชัน้ปีที่  1 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพบูิลสงคราม สามารถรับรู้เสียงได้ถูกต้องมากที่สุด จ านวน 3 ล าดับแรก 

 

ค าศัพท์ หน่วยเสียง 
ร้อยละ 

รับรู้เสียงถูก รับรู้เสียงผิด รวม 
box // 100.00 0.00 100.00 
baf // 100.00 0.00 100.00 

time // 100.00 0.00 100.00 

dear // 100.00 0.00 100.00 
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ตาราง 7 (ต่อ) 
 

ค าศัพท์ หน่วยเสียง 
ร้อยละ 

รับรู้เสียงถูก รับรู้เสียงผิด รวม 
kave // 100.00 0.00 100.00 

dream // 100.00 0.00 100.00 

tump // 100.00 0.00 100.00 

dook // 97.50 2.50 100.00 

bright // 97.50 2.50 100.00 

drit // 97.50 2.50 100.00 

mob // 97.50 2.50 100.00 

draft // 97.50 2.50 100.00 

launch // 97.50 2.50 100.00 

jeef // 95.00 5.00 100.00 

pot // 95.00 5.00 100.00 

change // 95.00 5.00 100.00 

 
จากตาราง 7 ด้านการรับรู้เสียง (perception) เม่ือพิจารณาจากรายการค าศพัท์ จ านวน 

58 ค า ท่ีผู้วิจยัน ามาใช้ในการทดสอบจะพบว่า ค าศพัท์ท่ีกลุ่มตวัอย่างนกัศกึษาชัน้ปีท่ี 1 สาขาวิชา
ภาษาองักฤษ มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบลูสงคราม จ านวน 40 คน สามารถรับรู้เสียงได้ถกูต้องทกุคน 
คิดเป็นร้อยละ 100.00 มีจ านวน 7 ค า ได้แก่ค าว่า box //, baf //, time //, dear 
//, kave //, dream //, และ tump // ค าศพัท์ท่ีสามารถรับรู้เสียงได้ถกูต้องเป็น
ล าดบัท่ีสอง คิดเป็นร้อยละ 97.50 มีจ านวน 6 ค า ได้แก่ ค าว่า dook //, bright //, drit 
//, mob //, draft //, launch // และค าศพัท์ท่ีสามารถรับรู้เสียงได้ถกูต้องเป็น
ล าดบัท่ีสอง คิดเป็นร้อยละ 95.00 มีจ านวน 3 ค า ได้แก่ ค าว่า jeef //, pot //, change 
// 
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ตาราง 8 ค าศัพท์และค่าร้อยละของผลการทดสอบความสามารถด้านการรับรู้เสียง 
(Perception) พยัญชนะภาษาอังกฤษกลุ่มที่มีการกักลม (Plosives/Affricates) ของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชัน้ปีที่ 1 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พบูิลสงคราม สามารถรับรู้เสียงได้ถูกต้องน้อยที่สุด จ านวน 3 ล าดับแรก 

 

ค าศัพท์ หน่วยเสียง 
ร้อยละ 

รับรู้เสียงถูก รับรู้เสียงผิด รวม 
ground // 20.00 80.00 100.00 

desk // 20.00 80.00 100.00 
jib // 27.50 72.50 100.00 

chooth // 27.50 72.50 100.00 

charge // 35.00 65.00 100.00 

 
จากตาราง 8 ด้านการรับรู้เสียง (Perception) แสดงว่า ค าศพัท์ท่ีนกัศกึษากลุ่มตวัอย่าง

ชัน้ปีท่ี 1 สาขาวิชาภาษาองักฤษ มหาวิทยาลยัราชภัฏพิบลูสงคราม จ านวน 40 คน สามารถรับรู้
เสียงถูกต้องน้อยท่ีสุด ได้แก่ค าว่า desk // และ ground // รับรู้เสียงถูกต้องคิดเป็น
ร้อยละ 20.00 รองลงมาคือค าว่า jib // และ chooth // รับรู้เสียงถกูต้องคิดเป็นร้อยละ 
27.50 และถดัมาคือค าวา่ charge // รับรู้เสียงถกูต้องคดิเป็นร้อยละ 35.00 ตามล าดบั  
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ภาพ 3 แผนภูมิค่าร้อยละของผลการทดสอบความสามารถด้านการออกเสียง 
(production) และรับรู้เสียง (perception) พยัญชนะภาษาอังกฤษกลุ่มที่มีการ
กักลม (Plosives/Affricates) ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชัน้ปีที่  3 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏพบูิลสงคราม จ านวน 40 คน 

 
จากภาพ 3 แสดงผลค่าร้อยละของผลการทดสอบความสามารถด้านการออกเสียง 

(production) และการรับรู้เสียง (perception) พยัญชนะภาษาอังกฤษกลุ่มท่ีมีการกักลม 
(Plosives/Affricates) ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชัน้ปีท่ี  3 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
มหาวิทยาลยัราชภัฏพิบูลสงคราม จ านวน 40 คน จากการวิจยัสามารถสรุปได้ว่านกัศึกษากลุ่ม
ตวัอย่างชัน้ปีท่ี 3 มีความสามารถในการออกเสียง (production) ค าศพัท์พยญัชนะภาษาองักฤษ
กลุ่มท่ีมีการกักลม (Plosives/Affricates) ได้อย่างถูกต้อง คิดเป็นร้อยละ 57.11 และมี
ความสามารถในการรับรู้เสียง (perception) ค าศพัท์พยญัชนะภาษาองักฤษกลุ่มท่ีมีการกักลม 
(Plosives/Affricates) ได้อยา่งถกูต้อง คดิเป็นร้อยละ 87.54 
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ตาราง 9 ค าศัพท์และค่าร้อยละของผลการทดสอบความสามารถด้านการออกเสียง 
(Production) พยัญชนะภาษาอังกฤษกลุ่มที่มีการกักลม (Plosives/Affricates) ของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชัน้ปีที่ 3 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พบูิลสงคราม สามารถออกเสียงได้ถูกต้องมากท่ีสุด จ านวน 3 ล าดับแรก 

 

ค าศัพท์ หน่วยเสียง 
ร้อยละ 

ออกเสียงถูก ออกเสียงผิด รวม 
dear  // 96.67 3.33 100.00 

pot // 95.00 5.00 100.00 
kick // 93.33 6.67 100.00 

 
จากตาราง 9 ด้านการออกเสียง (production) เม่ือพิจารณาจากรายการค าศพัท์จ านวน 

58 ค า ท่ีผู้วิจยัน ามาใช้ในการทดสอบจะพบว่า ค าศพัท์ท่ีกลุ่มตวัอย่างนกัศกึษาชัน้ปีท่ี 3 สาขาวิชา
ภาษาองักฤษ มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบลูสงคราม จ านวน 40 คน สามารถออกเสียงได้ถกูต้องมาก
ท่ีสดุ คิดเป็นร้อยละ 96.67 ได้แก่ค าว่า dear // ออกเสียงได้ถกูต้องมากล าดบัท่ีสอง ได้แก่ค าว่า 
pot // คดิเป็นร้อยละ 95.00 ออกเสียงได้ถกูต้องมากล าดบัท่ีสาม ได้แก่ค าว่า kick // คิดเป็น
ร้อยละ 93.33  
 
ตาราง 10 ค าศัพท์และค่าร้อยละของผลการทดสอบความสามารถด้านการออกเสียง 

(Production) พยัญชนะภาษาอังกฤษกลุ่มที่ มีการกักลม (Plosives/Affricates) 
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชัน้ปีที่ 3 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพบูิลสงคราม สามารถออกเสียงได้ถูกต้องน้อยท่ีสุด จ านวน 3 ล าดับแรก 

 

ค าศัพท์ หน่วยเสียง 
ร้อยละ 

ออกเสียงถูก ออกเสียงผิด รวม 
gulb // 6.67 93.33 100.00 
bulb // 9.17 90.83 100.00 

chooth // 18.33 81.67 100.00 
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จากตาราง 10 ด้านการออกเสียง (Production) แสดงว่า ค าศพัท์ท่ีนกัศกึษากลุ่มตวัอย่าง
ชัน้ปีท่ี 3 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จ านวน 40 คน ออกเสียง   
ถกูต้องน้อยท่ีสดุ ได้แก่ ค าวา่ gulb // ออกเสียงถกูต้องคิดเป็นร้อยละ 6.67 รองลงมาคือ ค าว่า 
bulb // ออกเสียงถูกต้องคิดเป็นร้อยละ 9.17 และถัดมาคือค าว่า chooth // ออกเสียง
ถกูต้องคดิเป็นร้อยละ 18.33 ตามล าดบั 

 
ตาราง 11 ค าศัพท์และค่าร้อยละของผลการทดสอบความสามารถด้านการรับรู้เสียง 

(Perception) พยัญชนะภาษาอังกฤษกลุ่มที่ มีการกักลม (Plosives/Affricates) 
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชัน้ปีที่  3 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพบูิลสงคราม สามารถรับรู้เสียงได้ถูกต้องมากท่ีสุด จ านวน 3 ล าดับแรก 

 

ค าศัพท์ หน่วยเสียง 
ร้อยละ 

รับรู้เสียงถูก รับรู้เสียงผิด รวม 
pig // 100.00 0.00 100.00 
baf  // 100.00 0.00 100.00 

dear // 100.00 0.00 100.00 
dook // 100.00 0.00 100.00 
jeef // 100.00 0.00 100.00 
train // 100.00 0.00 100.00 

dream // 100.00 0.00 100.00 
drit // 100.00 0.00 100.00 
cry // 100.00 0.00 100.00 

mob // 100.00 0.00 100.00 
rich // 100.00 0.00 100.00 

tump // 100.00 0.00 100.00 
hest // 100.00 0.00 100.00 

found // 100.00 0.00 100.00 
box // 97.50 2.50 100.00 
time // 97.50 2.50 100.00 
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ตาราง 11 (ต่อ) 
 

ค าศัพท์ หน่วยเสียง 
ร้อยละ 

รับรู้เสียงถูก รับรู้เสียงผิด รวม 
bright // 97.50 2.50 100.00 

deep // 97.50 2.50 100.00 

fut // 97.50 2.50 100.00 
hard // 97.50 2.50 100.00 

peak // 97.50 2.50 100.00 

draft // 97.50 2.50 100.00 

change // 97.50 2.50 100.00 

pape // 95.00 5.00 100.00 

kave // 95.00 5.00 100.00 

pot // 95.00 5.00 100.00 

beck // 95.00 5.00 100.00 

poch // 95.00 5.00 100.00 

 
จากตาราง 11 ด้านการรับรู้เสียง (Perception) เม่ือพิจารณาจากรายการค าศพัท์ จ านวน 

58 ค า ท่ีผู้วิจยัน ามาใช้ในการทดสอบจะพบว่า ค าศพัท์ท่ีกลุ่มตวัอย่างนกัศกึษาชัน้ปีท่ี 3 สาขาวิชา
ภาษาองักฤษ มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบลูสงคราม จ านวน 40 คน สามารถรับรู้เสียงได้ถกูต้องทกุคน 
คิดเป็นร้อยละ 100.00 มีจ านวนสงูถึง 14 ค า ได้แก่ค าว่า pig //, baf //, dear //, dook 
//, jeef //, train //, dream //, drit //, cry //, mob //, rich //, 
tump //, hest //, found // ค าศพัท์ท่ีสามารถรับรู้เสียงได้ถกูต้องเป็นล าดบัท่ีสอง 
คิดเป็นร้อยละ 97.50 มีจ านวน 9 ค า ได้แก่ค าว่า box //, time //, bright //, deep 
//, fut //, hard //, peak //, draft //, change // และค าศพัท์ท่ี
สามารถรับรู้เสียงได้ถกูต้องเป็นล าดบัท่ีสาม คดิเป็นร้อยละ 95.00 มีจ านวน 5 ค า ได้แก่ค าว่า pape 
//, kave //, pot //, beck //, poch // 
 
 
 



56 

ตาราง 12 ค าศัพท์และค่าร้อยละของผลการทดสอบความสามารถด้านการรับรู้เสียง 
(Perception) พยัญชนะภาษาอังกฤษกลุ่มที่ มีการกักลม (Plosives/Affricates) 
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชัน้ปีที่  3 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพบูิลสงคราม สามารถรับรู้เสียงได้ถูกต้องน้อยท่ีสุด จ านวน 3 ล าดับแรก 

 

ค าศัพท์ หน่วยเสียง 
ร้อยละ 

รับรู้เสียงถูก รับรู้เสียงผิด รวม 
desk // 30.00 70.00 100.00 

chooth // 35.00 65.00 100.00 

jib // 42.50 57.50 100.00 

 
จากตาราง 12 ด้านการรับรู้เสียง (Perception) แสดงว่า ค าศพัท์ท่ีนกัศกึษากลุ่มตวัอย่าง

ชัน้ปีท่ี 1 สาขาวิชาภาษาองักฤษ มหาวิทยาลยัราชภัฏพิบลูสงคราม จ านวน 40 คน สามารถรับรู้
เสียงถกูต้องน้อยท่ีสดุ ได้แก่ ค าว่า desk // รับรู้เสียงถกูต้องคิดเป็นร้อยละ 30.00 รองลงมา
คือ ค าว่า chooth // รับรู้เสียงถกูต้องคิดเป็นร้อยละ 35.00 และถดัมาคือค าว่า jib // รับรู้
เสียงถกูต้องคดิเป็นร้อยละ 42.50 ตามล าดบั 
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การเปรียบเทียบค่าร้อยละของผลการศึกษาความสามารถในการออกเสียง (production) และ
การรับรู้เสียง (perception) พยัญชนะภาษาอังกฤษกลุ่มที่มีการกักลม (Plosives/Affricates) 
ระหว่างนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชัน้ปีที่  1 และ 3 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพบูิลสงคราม 
 

 
 

ภาพ 4 แผนภูมิการเปรียบเทียบค่าร้อยละของผลการศึกษาความสามารถในด้าน 
การออกเสียง (production) และการรับรู้เสียง (perception) พยัญชนะ
ภาษาอังกฤษกลุ่มที่มีการกักลม (Plosives/Affricates) ระหว่างนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ชัน้ปีที่ 1 และ 3 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม 

 
จากแผนภูมิข้างต้นแสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชัน้ปีท่ี 1   

และ 3 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  รวมทัง้หมดจ านวน 80 คน 
มีความสามารถในด้านการออกเสียง (Production) พยัญชนะภาษาอังกฤษกลุ่มท่ีมีการกักลม 
(Plosives/Affricates) โดยเฉล่ียรวมคดิเป็นร้อยละ 47.66 และมีความสามารถในด้านการรับรู้เสียง 
(Perception) พยญัชนะภาษาองักฤษกลุ่มท่ีมีการกักลม (Plosives/Affricates) โดยเฉล่ียรวมคิด
เป็นร้อยละ 83.69  

 

79.83 

38.20 

87.54 

57.11 

83.69 

47.66 

Perception Production

1st year students 3rd year students Overall performance from both group
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เม่ือผู้วิจยัท าการวิเคราะห์ข้อมลูโดยการแบง่แยกกลุ่มตวัอย่างตามชัน้ปีท่ีศกึษา ออกเป็น 
2 กลุ่ม จ านวนกลุ่มละ 40 คน พบว่า กลุ่มตวัอย่างนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ชัน้ปีท่ี 1 และ 3 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีความสามารถด้านการออกเสียง 
(Production) และการรับรู้เสียง (Perception) พยัญชนะภาษาอังกฤษกลุ่มท่ีมีการกักลม 
(Plosives/Affricates) ในระดบัท่ีแตกตา่งกนั ดงันี ้ 

กลุ่มตวัอย่างนกัศกึษาชัน้ปีท่ี 1 มีความสามารถด้านการออกเสียง คิดเป็นร้อยละ 38.20 
ความสามารถด้านการรับรู้เสียง (Perception) คิดเป็นร้อยละ 79.83 และกลุ่มตวัอย่างนกัศกึษาชัน้
ปีท่ี 3 มีความสามารถด้านการออกเสียง คิดเป็นร้อยละ 57.11 ความสามารถด้านการรับรู้เสียง 
(Perception) คิดเป็นร้อยละ 87.54 จากความแตกต่างของจ านวนร้อยละผลการทดสอบ
ความสามารถดังกล่าว ท าให้สรุปได้ว่า กลุ่มตัวอย่างนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชัน้ปีท่ี 3 มี
ความสามารถทัง้สองด้านสงูกว่า กลุ่มตวัอย่างนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี ชัน้ปีท่ี 1 โดยมีผลตา่ง
ของความสามารถด้านการออกเสียง (Production) และการรับรู้เสียง (Perception) เท่ากบัร้อยละ 
18.91 และ 7.71 ตามล าดบั 
 
ตาราง 13 ค่าร้อยละของผลการทดสอบความสามารถด้านการออกเสียง (production) 

พยัญชนะภาษาอังกฤษกลุ่มที่มีการกักลม (Plosives/Affricates) ของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี ชัน้ปีที่ 1 และ 3 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พบูิลสงคราม 

 

 Perception Production 
1st year students 79.83 38.20 
3rd year students 87.54 57.11 
Overall performance 83.69 47.66 
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การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของความสามารถในการออกเสียง (Production) และการรับรู้
เสียง (Perception) พยัญชนะภาษาอังกฤษกลุ่มที่มีการกักลม  (Plosives/Affricates) 
กรณีศึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรี ชัน้ปีที่ 1 และ 3 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพบูิลสงคราม 

 

ตาราง 14 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของความสามารถในการออกเสียง (Production) 
และความสามารถในการรับรู้เสียง (Perception) พยัญชนะภาษาอังกฤษกลุ่มที่มี
การกักลม (Plosives/Affricates) กรณีศึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรี ชัน้ปีที่ 1 
และ 3 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัย    ราชภัฏพบูิลสงคราม  

 

 Perception 

Production Pearson Correlation 
  Sig. (2-tailed) 
  N 

0.499 

.000** 
80 

 

** มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.01 (2-tailed) 
 

จากตาราง 14 แสดงคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ระหว่างความสามารถในการออกเสียง 
(Production) และการรับรู้เสียง (Perception) พยัญชนะภาษาอังกฤษกลุ่มท่ีมีการกักลม 
(Plosives/Affricates) กรณีศึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรี ชัน้ปีท่ี 1 และ 3 สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จ านวน 80 คน เม่ือทดสอบโดยใช้การหาค่า
สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ด้วยวิธีของเพียร์สนั (Pearson Correlation) พบว่า ความสามารถในการ
ออกเสียง (Production) มีความสมัพนัธ์ทางบวกกับความสามารถในการรับรู้เสียง (Perception) 
ในระดบัปานกลางอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.01 (r=0.499) (Neil J., Salkind, 2010) 
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ตาราง 15 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของความสามารถในการออกเสียง (Production) 
และความสามารถในการรับรู้เสียง (Perception) พยัญชนะภาษาอังกฤษกลุ่มที่มี
การกักลม (Plosives/Affricates) ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชัน้ปีที่ 1 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏพบูิลสงคราม  

 

 Perception 
Production Pearson Correlation 
  Sig. (2-tailed) 
  N 

0.396 
.011* 

80 
 

* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 (2-tailed) 
จากตาราง 15 แสดงคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ระหว่างความสามารถในการออกเสียง 

(Production) และการรับรู้เสียง (Perception) พยัญชนะภาษาอังกฤษกลุ่มท่ีมีการกักลม 
(Plosives/Affricates) กรณีศึกษานักศึกษาระดบัปริญญาตรี ชัน้ปีท่ี 1 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จ านวน 40 คน เม่ือทดสอบโดยใช้การหาค่าสมัประสิทธ์ิ
สหสมัพนัธ์ด้วยวิธีของเพียร์สนั (Pearson Correlation) พบว่าความสามารถในการออกเสียง 
(Production) มีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัความสามารถในการรับรู้เสียง (Perception) ในระดบัต ่า
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 (r=0.396) (Neil J., Salkind, 2010) 

 
ตาราง 16 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของความสามารถในการออกเสียง (Production) 

และความสามารถในการรับรู้เสียง (Perception) พยัญชนะภาษาอังกฤษกลุ่มที่มี
การกักลม (Plosives/Affricates) ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชัน้ปีที่  3 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏพบูิลสงคราม  

 
 Perception 
Production Pearson Correlation 
  Sig. (2-tailed) 
  N 

0.396 
.001** 

80 

 
** มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.01 (2-tailed) 
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จากตาราง 16 แสดงคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ระหว่างความสามารถในการออกเสียง 
(Production) และการรับรู้เสียง (Perception) พยัญชนะภาษาอังกฤษกลุ่มท่ีมีการกักลม 
(Plosives/Affricates) กรณีศึกษานักศึกษาระดบัปริญญาตรี ชัน้ปีท่ี 3 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จ านวน 40 คน เม่ือทดสอบโดยใช้การหาค่าสมัประสิทธ์ิ
สหสมัพนัธ์ด้วยวิธีของเพียร์สนั (Pearson Correlation) พบว่าความสามารถในการออกเสียง 
(Production) มีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัความสามารถในการรับรู้เสียง (Perception) ในระดบั
ปานกลางอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.01 (r = 0.522) (Neil J., Salkind, 2010)  

เม่ือพิจารณาผลการวิจยั เร่ือง การศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างการออกเสียงและการรับรู้
เสียงพยญัชนะภาษาองักฤษกลุ่มท่ีมีการกกัลม (Plosives/Affricates) กรณีศกึษา: นกัศกึษาระดบั
ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาองักฤษ มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม ท่ีได้น าเสนอมา ปรากฏว่า
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชัน้ปีท่ี 1 และ 3 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม มีความสามารถในการรับรู้เสียง (perception) สูงกว่าความสามารถในการออกเสียง 
(production) คอ่นข้างมากอยา่งเป็นไปในทิศทางเดียวกนั และมีคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์สะท้อน
ความสมัพนัธ์ทางบวกในระดบัต ่าถึงปานกลาง 

จากผลการวิจยัท่ีปรากฏข้างต้นทัง้หมดนัน้ แสดงให้เห็นว่า 1) นกัศกึษาระดบัปริญญา
ตรี ชัน้ปีท่ี 3 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีความสามารถในการ
ออกเสียง (production) และการรับรู้เสียง (perception) พยญัชนะภาษาองักฤษกลุ่มท่ีมีการกกัลม 
(Plosives/Affricates) สูงกว่า นักศึกษาระดบัปริญญาตรี ชัน้ปีท่ี 1 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 2) ระดบัความสัมพันธ์ของความสามารถในการออกเสียง 
(production) และการรับรู้เสียง (perception) พยัญชนะภาษาองักฤษกลุ่มท่ีมีการกักลม 
(Plosives/Affricates) ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชัน้ปีท่ี  3 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สูงกว่า นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชัน้ปีท่ี 1 สาขาวิชา
ภาษาองักฤษ มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบลูสงคราม อย่างมีนยัส าคญั ซึ่งผู้ วิจยัจะได้สรุปและอภิปราย
ผลในบทท่ี 5 ตอ่ไป 

 
 



 

บทที่  5 
 

บทสรุป 
 

ในการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เร่ือง การศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างการออกเสียงและ
การรับรู้เสียงพยญัชนะภาษาองักฤษกลุ่มท่ีมีการกกัลม (Plosives/Affricates) กรณีศกึษา: นกัศกึษา
ระดบัปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาองักฤษมหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม นัน้ ผู้ วิจยัได้ก าหนด
วิธีด าเนินการตามหวัข้อ ดงันี ้

1. สรุปผลการวิจยั 
2. อภิปรายผล 
3. ข้อเสนอแนะ 

 
สรุปผลการวิจัย 

จากผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการออกเสียงและการรับรู้เสียงพยัญชนะ
ภาษาอังกฤษกลุ่มท่ีมีการกักลม (Plosives/Affricates) กรณีศึกษานักศึกษาระดบัปริญญาตรี 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม นัน้ แสดงให้เห็นว่า 1) นักศึกษา
นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ชัน้ปีท่ี 1 และ 3 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม มีความสามารถในการออกเสียง (production) และการรับรู้เสียง (perception) พยญัชนะ
ภาษาองักฤษกลุม่ท่ีมีการกกัลม (Plosives/Affricates) แตกตา่งกนั โดยนกัศกึษานกัศกึษาชัน้ปีท่ี 3 
มีความสามารถในการออกเสียงและการรับรู้เสียงพยญัชนะภาษาองักฤษกลุ่มท่ีมีการกกัลม สงูกว่า
นักศึกษาชัน้ปีท่ี 1 ทัง้สองด้าน 2) ระดับความสัมพันธ์ของความสามารถในการออกเสียง 
(production) และการรับรู้เสียง (perception) พยัญชนะภาษาอังกฤษกลุ่มท่ีมีการกักลม 
(Plosives/Affricates) ของนกัศกึษาชัน้ปีท่ี 3 สงูกวา่ นกัศกึษาชัน้ปีท่ี 1 อย่างมีนยัส าคญั ซึ่งผู้วิจยัได้
แบง่รายละเอียดสรุปผลการศกึษาออกเป็น 3 ตอน ดงันี ้

ตอนที่ 1 แสดงภาพรวมผลการศกึษาความสามารถในการออกเสียง(production) และ
การรับรู้เสียง (perception) พยัญชนะภาษาอังกฤษกลุ่มท่ีมีการกักลม (Plosives/Affricates) 
กรณีศึกษานกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ชัน้ปีท่ี 1 และ 3 สาขาวิชาภาษาองักฤษ มหาวิทยาลยัราช
ภฏัพิบลูสงคราม 
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1. จากการศึกษาความสามารถในการออกเสียง (production) และการรับรู้เสียง 
(perception) พยญัชนะภาษาองักฤษกลุ่มท่ีมีการกกัลม (Plosives/Affricates) ของนกัศกึษาระดบั
ปริญญาตรี ชัน้ปีท่ี 1 และ 3 สาขาวิชาภาษาองักฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จ านวน   
80 คน สามารถสรุปได้ว่า นกัศกึษากลุ่มตวัอย่างมีความสามารถในการออกเสียง (production) 
ค าศพัท์พยญัชนะภาษาองักฤษกลุ่มท่ีมีการกกัลม (Plosives/Affricates) ได้อย่างถกูต้อง คิดเป็น
ร้อยละ 47.66 และมีความสามารถในการรับรู้เสียง (perception) ค าศพัท์พยญัชนะภาษาองักฤษ
กลุ่มท่ีมีการกกัลม (Plosives/Affricates) ได้อย่างถกูต้อง คิดเป็นร้อยละ 83.69 โดยมีรายละเอียด
ดงันี ้

ด้านความสามารถในการออกเสียง (production) พยญัชนะภาษาองักฤษกลุ่มท่ีมีการ
กักลม (Plosives/Affricates) เม่ือพิจารณาจากรายการค าศัพท์ทัง้หมดจ านวน 58 ค า พบว่า 
ค าศพัท์ท่ีนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ชัน้ปีท่ี 1 และ 3 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบลูสงคราม สามารถออกเสียงได้ถกูต้องมากท่ีสดุ จ านวน 3 ล าดบัแรก ได้แก่ค าว่า dear // คิด
เป็นร้อยละ 92.92 ล าดบัรองลงมาคือค าว่า pot // คิดเป็นร้อยละ 92.08 ล าดบัท่ีสามคือค าว่า 
kick // คิดเป็นร้อยละ 87.08  ส าหรับค าศพัท์ท่ีสามารถออกเสียงได้ถกูต้องน้อยท่ีสดุ จ านวน 3 
ล าดบัแรก ได้แก่ค าว่า gulb // คิดเป็นร้อยละ 6.67 รองลงมาคือค าว่า bulb // คิดเป็น
ร้อยละ 9.17 และถดัมาคือค าวา่ charge // คดิเป็นร้อยละ 14.58 ตามล าดบั  

 ด้านความสามารถในการรับรู้เสียง (perception) พยญัชนะภาษาองักฤษกลุ่มท่ีมีการ
กักลม (Plosives/Affricates) เม่ือพิจารณาจากรายการค าศพัท์ทัง้หมดจ านวน 58 ค า พบว่า 
ค าศพัท์ท่ีนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ชัน้ปีท่ี 1 และ 3 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบลูสงคราม สามารถรับรู้เสียงได้ถกูต้องมากท่ีสดุ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 100.00 มีจ านวน 4 ค า ได้แก่ 
ค าว่า baf //, dear //, dream //, และ tump // ล าดบัรองลงมาคิดเป็นร้อยละ 
98.75 มีจ านวน 5 ค า ได้แก่ ค าว่า box //, time //, dook //, drit //, และ mob 
// ล าดบัทีสามคิดเป็นร้อยละ 97.50 มีจ านวน 4 ค า ได้แก่ ค าว่า kave //, jeef //, 
bright //, และ draft // ส าหรับค าศพัท์ท่ีสามารถรับรู้เสียง (perception) ได้ถกูต้องน้อย
ท่ีสุด จ านวน 3 ล าดบัแรก ได้แก่ค าว่า desk // คิดเป็นร้อยละ 25.00 รองลงมาคือค าว่า 
chooth // คิดเป็นร้อยละ 31.25 และถัดมาคือค าว่า jib // คิดเป็นร้อยละ 35.00 
ตามล าดบั 
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2. จากการศึกษาความสามารถในการออกเสียง (production) และการรับรู้เสียง 
(perception) พยญัชนะภาษาองักฤษกลุ่มท่ีมีการกกัลม (Plosives/Affricates) ของนกัศกึษาระดบั
ปริญญาตรี ชัน้ปีท่ี 1 สาขาวิชาภาษาองักฤษ มหาวิทยาลยัราชภัฏพิบูลสงคราม จ านวน 40 คน 
สามารถสรุปได้ว่า นักศึกษาชัน้ปีท่ี 1 มีความสามารถในการออกเสียง (production) ค าศพัท์
พยญัชนะภาษาองักฤษกลุ่มท่ีมีการกกัลม (Plosives/Affricates) ได้อย่างถูกต้อง คิดเป็นร้อยละ 
38.20 และมีความสามารถในการรับรู้เสียง (perception) ค าศพัท์พยญัชนะภาษาองักฤษกลุ่มท่ีมี
การกกัลม (Plosives/Affricates) ได้อยา่งถกูต้อง คดิเป็นร้อยละ 79.83 โดยมีรายละเอียดดงันี ้

ด้านความสามารถในการออกเสียง (production) พยญัชนะภาษาองักฤษกลุ่มท่ีมีการ
กักลม (Plosives/Affricates) เม่ือพิจารณาจากรายการค าศัพท์ทัง้หมดจ านวน 58 ค า พบว่า 
ค าศัพท์ท่ีนักศึกษาระดบัปริญญาตรี ชัน้ปีท่ี 1 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม สามารถออกเสียงได้ถกูต้องมากท่ีสดุ จ านวน 3 ล าดบัแรก ได้แก่ค าว่า dear // และ 
pot // คิดเป็นร้อยละ 89.17 ล าดบัท่ีสองได้แก่ค าว่า cry // คิดเป็นร้อยละ 85.00 ล าดบัท่ี
สามได้แก่ค าว่า kick // และ gas //  คิดเป็นร้อยละ 80.83 ส าหรับค าศพัท์ท่ีสามารถออก
เสียงได้ถูกต้องน้อยท่ีสดุ จ านวน 3 ล าดบัแรก ได้แก่ ค าว่า gulb // ออกเสียงถกูต้องคิดเป็น
ร้อยละ 6.67 น้อยรองลงมาคือค าว่า marge // และ charge // คิดเป็นร้อยละ 7.50 
ถดัมาคือค าวา่ bulb // คดิเป็นร้อยละ 9.17 ตามล าดบั  

ด้านความสามารถในการรับรู้เสียง (perception) พยญัชนะภาษาองักฤษกลุ่มท่ีมีการ
กักลม (Plosives/Affricates) เม่ือพิจารณาจากรายการค าศพัท์ทัง้หมดจ านวน 58 ค า พบว่า 
ค าศัพท์ท่ีนักศึกษาระดบัปริญญาตรี ชัน้ปีท่ี 1 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม สามารถรับรู้เสียงได้ถกูต้องมากท่ีสดุ คิดเป็นร้อยละ 100.00 มีจ านวน 7 ค า ได้แก่ค าว่า 
box //, baf //, time //, dear //, kave //, dream //, และ tump // 
ล าดบัท่ีสอง คิดเป็นร้อยละ 97.50 มีจ านวน 6 ค า ได้แก่ ค าว่า dook //, bright //, drit 
//, mob //, draft //, launch // และล าดบัท่ีสาม คิดเป็นร้อยละ 95.00 
มีจ านวน 3 ค า ได้แก่ค าว่า jeef //, pot //, change // ส าหรับค าศพัท์ท่ีสามารถ
ออกเสียงได้ถกูต้องน้อยท่ีสดุ จ านวน 3 ล าดบัแรก ได้แก่ค าว่า desk // และ ground // 
คิดเป็นร้อยละ 20.00 รองลงมาคือค าว่า jib // และ chooth // คิดเป็นร้อยละ 27.50 และ
ถดัมาคือค าวา่ charge // คดิเป็นร้อยละ 35.00 ตามล าดบั  
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3. จากการศึกษาความสามารถในการออกเสียง (production) และการรับรู้เสียง 
(perception) พยญัชนะภาษาองักฤษกลุ่มท่ีมีการกกัลม (Plosives/Affricates) ของนกัศกึษาระดบั
ปริญญาตรี ชัน้ปีท่ี 3 สาขาวิชาภาษาองักฤษ มหาวิทยาลยัราชภัฏพิบูลสงคราม จ านวน 40 คน 
สามารถสรุปได้ว่า นักศึกษาชัน้ปีท่ี 3 มีความสามารถในการออกเสียง (production) ค าศพัท์
พยญัชนะภาษาองักฤษกลุ่มท่ีมีการกกัลม (Plosives/Affricates) ได้อย่างถูกต้อง คิดเป็นร้อยละ 
57.11 และมีความสามารถในการรับรู้เสียง (perception) ค าศพัท์พยญัชนะภาษาองักฤษกลุ่มท่ีมี
การกกัลม (Plosives/Affricates) ได้อยา่งถกูต้อง คดิเป็นร้อยละ 87.54 โดยมีรายละเอียดดงันี ้

ด้านความสามารถในการออกเสียง (production) พยญัชนะภาษาองักฤษกลุ่มท่ีมีการ
กักลม (Plosives/Affricates) เม่ือพิจารณาจากรายการค าศัพท์ทัง้หมดจ านวน 58 ค า พบว่า 
ค าศัพท์ท่ีนักศึกษาระดบัปริญญาตรี ชัน้ปีท่ี 3 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม สามารถออกเสียงได้ถกูต้องมากท่ีสดุ จ านวน 3 ล าดบัแรก ได้แก่ค าว่า dear //  คิดเป็น
ร้อยละ 96.67 ล าดบัท่ีสองได้แก่ค าวา่ pot // คิดเป็นร้อยละ 95.00 ล าดบัท่ีสามได้แก่ค าว่า kick 
// คิดเป็นร้อยละ 93.33 ส าหรับค าศพัท์ท่ีสามารถออกเสียงได้ถูกต้องน้อยท่ีสุด ได้แก่ค าว่า 
gulb // คิดเป็นร้อยละ 6.67 น้อยรองลงมาคือค าว่า bulb // คิดเป็นร้อยละ 9.17 และถดั
มาคือค าวา่ chooth // คดิเป็นร้อยละ 18.33 ตามล าดบั  

ด้านความสามารถในการรับรู้เสียง (perception) พยญัชนะภาษาองักฤษกลุ่มท่ีมีการ
กักลม (Plosives/Affricates) เม่ือพิจารณาจากรายการค าศพัท์ทัง้หมดจ านวน 58 ค า พบว่า 
ค าศัพท์ท่ีนักศึกษาระดบัปริญญาตรี ชัน้ปีท่ี 3 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม สามารถรับรู้เสียงได้ถกูต้องมากท่ีสดุ คิดเป็นร้อยละ 100.00 มีจ านวนสงูถึง 14 ค า ได้แก่
ค าว่า pig //, baf //, dear //, dook //, jeef //, train //, dream //, 
drit //, cry //, mob //, rich //, tump //, hest //, found // ล าดบั
ท่ีสอง คิดเป็นร้อยละ 97.50 มีจ านวน 9 ค า ได้แก่ค าว่า box //, time //, bright //, 
deep //, fut //, hard //, peak //, draft //, change // และล าดบัท่ี
สาม คิดเป็นร้อยละ 95.00 มีจ านวน 5 ค า ได้แก่ค าว่า pape //, kave //, pot //, beck 
//, poch // ส าหรับค าศพัท์ท่ีสามารถรับรู้เสียงได้ถกูต้องน้อยท่ีสุด จ านวน 3 ล าดบัแรก 

ได้แก่ ค าว่า desk // คิดเป็นร้อยละ 30.00 รองลงมาคือค าว่า chooth // คิดเป็นร้อยละ 
35.00 และถดัมาคือค าวา่ jib // คดิเป็นร้อยละ 42.50 ตามล าดบั 
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ตอนที่ 2 แสดงการเปรียบเทียบร้อยละของผลการทดสอบความสามารถในการออกเสียง 
(production) และการรับรู้เสียง (perception) พยัญชนะภาษาอังกฤษกลุ่มท่ีมีการกักลม 
(Plosives/Affricates) ระหว่างนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี ชัน้ปีท่ี 1 และ 3 สาขาวิชาภาษาองักฤษ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบลูสงคราม แสดงให้เห็นว่า กลุ่มตวัอย่างนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี ชัน้ปีท่ี 1 
และ 3 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  รวมทัง้หมดจ านวน 80 คน 
มีความสามารถ ในด้านการออกเสียง (production) พยญัชนะภาษาอังกฤษกลุ่มท่ีมีการกักลม 
(Plosives/Affricates) โดยเฉล่ียรวมคิดเป็นร้อยละ 47.66 และมีความสามารถในด้านการรับรู้เสียง 
(perception) พยญัชนะภาษาองักฤษกลุ่มท่ีมีการกักลม (Plosives/Affricates) โดยเฉล่ียรวมคิด
เป็นร้อยละ 83.69  

เม่ือผู้วิจยัท าการวิเคราะห์ข้อมลูโดยการแบง่แยกกลุ่มตวัอย่างตามชัน้ปีท่ีศกึษา ออกเป็น 
2 กลุ่ม จ านวนกลุ่มละ 40 คน พบว่า กลุ่มตวัอย่างนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ชัน้ปีท่ี 1 และ 3 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีความสามารถด้านการออกเสียง 
(production) และการรับรู้เสียง (perception) พยัญชนะภาษาอังกฤษกลุ่มท่ีมีการกักลม 
(Plosives/Affricates) ในระดบัท่ีแตกตา่งกนั ดงันี ้กลุ่มตวัอย่างนกัศกึษาชัน้ปีท่ี 1 มีความสามารถ
ด้านการออกเสียง (production) คิดเป็นร้อยละ 38.20 มีความสามารถด้านการรับรู้เสียง 
(perception) คิดเป็นร้อยละ 79.83 และกลุ่มตวัอย่างนกัศึกษาชัน้ปีท่ี 3 มีความสามารถด้านการ
ออกเสียง (production) คิดเป็นร้อยละ 57.11 มีความสามารถด้านการรับรู้เสียง (perception) คิด
เป็นร้อยละ 87.54 จากความแตกตา่งของจ านวนร้อยละผลการทดสอบความสามารถดงักล่าว ท า
ให้สรุปได้ว่า กลุ่มตวัอย่างนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี ชัน้ปีท่ี 3 มีความสามารถทัง้สองด้านสงูกว่า 
กลุม่ตวัอยา่งนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี ชัน้ปีท่ี 1 โดยมีผลตา่งของความสามารถด้านการออกเสียง 
(production) และการรับรู้เสียง (perception) เทา่กบัร้อยละ 18.91 และ 7.71 ตามล าดบั 

ตอนที่  3 แสดงผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของความสามารถในการออกเสียง 
(production) และการรับรู้เสียง (perception) พยัญชนะภาษาอังกฤษกลุ่มท่ีมีการกักลม 
(Plosives/Affricates) กรณีศึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรี ชัน้ปีท่ี 1 และ 3 สาขาวิชา
ภาษาองักฤษ มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบลูสงคราม  

1. ผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างความสามารถในการออกเสียง (production) 
และการรับรู้เสียง (perception) พยญัชนะภาษาองักฤษกลุ่มท่ีมีการกกัลม (Plosives/Affricates) 
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชัน้ปีท่ี 1 และ 3 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏ   
พิบูลสงคราม จ านวน 80 คน เม่ือทดสอบโดยใช้การหาค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธ์ด้วยวิธีของ   
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เพียร์สนั (Pearson Correlation) พบว่า ความสามารถในการออกเสียง (Production) มี
ความสมัพนัธ์ทางบวกกับความสามารถในการรับรู้เสียง (perception) ในระดบัปานกลางอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.01 (r = 0.499) (Neil J., Salkind, 2010) 

2. ผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ของความสามารถในการออกเสียง (production) และ
ความสามารถในการรับรู้ เ สียง (perception) พยัญชนะภาษาอังกฤษกลุ่ม ท่ี มีการกักลม 
(Plosives/Affricates) ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชัน้ปีท่ี  1 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จ านวน 40 คน เม่ือทดสอบโดยใช้การหาค่าสมัประสิทธ์ิ
สหสมัพนัธ์ด้วยวิธีของเพียร์สนั (Pearson Correlation) พบว่า ความสามารถในการออกเสียง 
(production) มีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัความสามารถในการรับรู้เสียง (perception) ในระดบัต ่า
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 (r = 0.396) (Neil J., Salkind, 2010) 

3. ผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ของความสามารถในการออกเสียง (production) และ
ความสามารถในการรับรู้ เ สียง (perception) พยัญชนะภาษาอังกฤษกลุ่ม ท่ี มีการกักลม 
(Plosives/Affricates) ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชัน้ปีท่ี  3 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จ านวน 40 คน เม่ือทดสอบโดยใช้การหาค่าสมัประสิทธ์ิ
สหสมัพนัธ์ด้วยวิธีของเพียร์สนั (Pearson Correlation) พบว่า ความสามารถในการออกเสียง 
(Production) มีความสมัพนัธ์ทางบวกกับความสามารถในการรับรู้เสียง (perception) ในระดบั
ปานกลางอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.01 (r=0.522) (Neil J., Salkind, 2010) 

เพราะฉะนัน้ จากการศกึษากลุ่มตวัอย่างพบว่า ความสามารถระหว่างการออกเสียงและ
การรับรู้เสียงพยญัชนะภาษาองักฤษกลุ่มท่ีมีการกักลม (Plosives/Affricates) มีความสมัพนัธ์กัน 
และเม่ือพิจารณาจากผลการศกึษาเร่ืองการศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างการออกเสียงและการรับรู้
เสียงพยญัชนะภาษาองักฤษกลุ่มท่ีมีการกักลม (Plosives/Affricates) กรณีศึกษานกัศึกษาระดบั
ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ท่ีได้ศึกษามาปรากฏว่า
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชัน้ปีท่ี 1 และ 3 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม มีความสามารถในการรับรู้เสียง (perception) สูงกว่า ความสามารถในการออกเสียง 
(production) คอ่นข้างมากอยา่งเป็นไปในทิศทางเดียวกนั และมีคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์สะท้อน
ความสัมพันธ์ทางบวกในระดบัต ่าถึงปานกลาง  ส าหรับสาเหตุท่ีค่าเฉล่ียคะแนนการทดสอบ
ความสามารถในการออกเสียง (production) และการรับรู้เสียง (perception) พยัญชนะ
ภาษาอังกฤษกลุ่มท่ีมีการกักลม (Plosives/Affricates) ของนักศึกษาชัน้ปีท่ี 3 สูงกว่านักศึกษา   
ชัน้ปีท่ี 1 นัน้ ย่อมแสดงให้เห็นว่าประสบการณ์ในการเรียนภาษาองักฤษ มีผลต่อความสามารถ 
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การออกเสียง (production) และการรับรู้เสียง (perception) ภาษาองักฤษของนกัศึกษาอย่างมี
นยัส าคญั  
 
อภปิรายผล 

ผู้วิจยัได้แบง่รายละเอียดอภิปรายผลการวิจยัออกเป็น 3 ตอน ดงันี ้
ตอนที่  1 ภาพรวมผลการศึกษาความสามารถในการออกเสียง(production) และการ

รับรู้เสียง (perception) พยัญชนะภาษาอังกฤษกลุ่มท่ีมีการกักลม (Plosives/Affricates) 
กรณีศกึษานกัศกึษาระดบัปริญญาตรี ชัน้ปีท่ี 1 และ3 สาขาวิชาภาษาองักฤษ มหาวิทยาลยัราชภฏั
พิบลูสงคราม 

1. ผลการศึกษาความสามารถในการออกเสียง (production) และการรับรู้เสียง 
(perception) พยญัชนะภาษาองักฤษกลุ่มท่ีมีการกักลม (Plosives/Affricates) ของนกัศึกษาระดบั
ปริญญาตรี ชัน้ปีท่ี 1 และ 3 สาขาวิชาภาษาองักฤษ มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบลูสงคราม จ านวน 80 คน  

จากการศึกษาความสามารถในการออกเสียง (production) และการรับรู้เสียง 
(perception) พยญัชนะภาษาองักฤษกลุ่มท่ีมีการกกัลม (Plosives/Affricates) ของนกัศกึษาระดบั
ปริญญาตรี ชัน้ปีท่ี 1 และ 3 สาขาวิชาภาษาองักฤษ มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบลูสงคราม จ านวน 80 
คน สามารถสรุปได้ว่า นักศึกษากลุ่มตัวอย่างทัง้สองชัน้ปีมีความสามารถในการออกเสียง 
(production) ค าศพัท์พยญัชนะภาษาองักฤษกลุ่มท่ีมีการกกัลม (Plosives/Affricates) ได้อย่าง
ถกูต้อง คดิเป็นร้อยละ 47.66 และมีความสามารถในการรับรู้เสียง (perception) ค าศพัท์พยญัชนะ
ภาษาองักฤษกลุม่ท่ีมีการกกัลม (Plosives/Affricates) ได้อย่างถกูต้อง คิดเป็นร้อยละ 83.69 โดยมี
รายละเอียดดงันี ้

ด้านความสามารถในการออกเสียง (production) พยญัชนะภาษาองักฤษกลุ่มท่ีมีการ
กักลม (Plosives/Affricates) เม่ือพิจารณาจากรายการค าศัพท์ทัง้หมดจ านวน 58 ค า พบว่า 
ค าศพัท์ท่ีนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ชัน้ปีท่ี 1 และ 3 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบลูสงคราม สามารถออกเสียงได้ถกูต้องมากท่ีสดุ จ านวน 3 ล าดบัแรก ได้แก่ค าว่า dear //  
คิดเป็นร้อยละ 92.92 ล าดบัรองลงมาคือค าว่า pot // คิดเป็นร้อยละ 92.08 ล าดบัท่ีสามคือค า
วา่ kick // คดิเป็นร้อยละ 87.08  ส าหรับค าศพัท์ท่ีสามารถออกเสียงได้ถกูต้องน้อยท่ีสดุ จ านวน 
3 ล าดบัแรก ได้แก่ค าว่า gulb // คิดเป็นร้อยละ 6.67 รองลงมาคือค าว่า bulb // คิดเป็น
ร้อยละ 9.17 และถดัมาคือค าวา่ charge // คดิเป็นร้อยละ 14.58 ตามล าดบั  
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ผลการทดสอบความสามารถการออกเสียงดงักล่าว สอดคล้องกับกับค ากล่าวของ
เอเวอร่ีและเออร์ลิช (Avery and Ehrlich, 1992, p. 102) ท่ีระบไุว้ว่า พยญัชนะภาษาองักฤษกลุ่ม
ก้องกกั ได้แก่ //, //, // เป็นปัญหาส าหรับการออกเสียงในต าแหน่งท้ายค า โดยกล่าวว่า นกัเรียน
ท่ีใช้ภาษาองักฤษเป็นภาษาท่ีสองจะไม่ออกเสียงพยญัชนะกักก้องในต าแหน่งท้ายค า แต่จะออก
เสียงพยัญชนะกักไม่ก้องท่ีมีฐานท่ีเกิดเดียวกันแทน สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชูศักดิ์ สารผล 
(2535) ท่ีได้ศกึษาปัญหาในด้านการออกเสียงพยญัชนะภาษาองักฤษ ของนกัเรียนชนัมธัยมศกึษา
ปีท่ี 3 เพ่ือทราบถึงปัญหาและความสามารถในการออกเสียงพยญัชนะภาษาองักฤษ ผลการวิจยั
พบว่า เสียงพยญัชนะท่ีเป็นปัญหาในการออกเสียงในระดบัมากถึงมากท่ีสดุ ได้แก่ เสียง // และ 
// และเสียงควบกล า้ท่ีเป็นปัญหาในการออกเสียงส าหรับนกัเรียนอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ ได้แก่เสียง
ควบกล า้ท้ายพยางค์สองเสียงขึน้ไป ซึ่งสอดคล้องกับ เทย์เลอร์ (Taylor, 1995) ท่ีกล่าวว่า การ
รวมกนัของพยญัชนะท่ีเรียกวา่พยญัชนะควบกล า้ (Clusters) นัน้ เป็นปัญหาอย่างยิ่งส าหรับผู้ เรียน
ภาษาองักฤษเป็นภาษาตา่งประเทศ เพราะภาษาอ่ืนๆ สว่นใหญ่มีโครงสร้างท่ีง่ายกว่าภาษาองักฤษ 
ดงันัน้ เม่ือพบกบัพยญัชนะควบกล า้ทีไม่คุ้นเคยก็จะก่อให้เกิดปัญหาในการเรียน เช่น ผู้พดูภาษาท่ี
ไม่มีพยญัชนะควบกล า้ท้ายค า มกัจะตัดพยญัชนะท่ีอยู่ท้ายค าทิง้ไปหมด ซึ่งมีผลอย่างมากในการ
ออกเสียงภาษาอังกฤษ สอดคล้องกับท่ี พลเรือเอก ชุมศกัดิ์ มัธยมจันทร์ (2547) ได้กล่าวไว้ใน
หนังสือเร่ือง วิธีออกเสียงและส าเนียงภาษาอังกฤษ ว่า คนไทยจะมีปัญหาในการออกเสียง
ภาษาอังกฤษท่ีพยัญชนะอยู่ติดกัน ยิ่งเป็นพยญัชนะท่ีอยู่ติดกันทางท้ายค ายิ่งมีปัญหาเน่ืองจาก
ภาษาไทยเองไม่มีการออกเสียงพยญัชนะท้ายค าซึ่งในภาษาองักฤษต้องออกเสียงยกเว้นบางกรณี 
ค าในภาษาองักฤษท่ีมีพยญัชนะติดกนัมากกว่าหนึ่งพยญัชนะโดยไม่มีสระอยู่ระหว่างกลางยิ่งเป็น
ปัญหา นอกจากนี ้ยงัสอดคล้องกบังานวิจยัของ กมลเนตร ลีวาเมาะ (2544) ท่ีศกึษาความสามารถ
ในการออกเสียงพยญัชนะกกัท้ายค าภาษาองักฤษของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 ท่ีมีภูมิหลงัทาง
ภาษาต่างกัน ผลการวิจัยพบว่า นกัเรียนท่ีมีภูมิหลงัทาง 3 ภาษา สามารถออกเสียงได้ถูกต้องสูง
กวา่นกัเรียนท่ีมีภมูิหลงั 2 ภาษา นกัเรียนทัง้สองกลุม่สามารถออกเสียงกกัไม่ก้องท้ายค า ได้ถกูต้อง
กว่าเสียงกักก้อง และลักษณะข้อผิดในการออกเสียงพยัญชนะกักไม่ก้องท้ายค าภาษาอังกฤษท่ี
ปรากฏมากท่ีสดุคือ การเปล่ียนเสียง ส่วนลกัษณะข้อผิดในการออกเสียงพยญัชนะกักก้องท้ายค า
ภาษาองักฤษท่ีปรากฏมากท่ีสดุคือ การแปรเสียง  

ด้านความสามารถในการรับรู้เสียง (perception) พยญัชนะภาษาองักฤษกลุ่มท่ีมีการ
กักลม (Plosives/Affricates) เม่ือพิจารณาจากรายการค าศพัท์ทัง้หมดจ านวน 58 ค า พบว่า 
ค าศพัท์ท่ีนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ชัน้ปีท่ี 1 และ 3 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
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พิบลูสงคราม สามารถรับรู้เสียงได้ถกูต้องมากท่ีสดุ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 100.00 มีจ านวน 4 ค า ได้แก่ 
ค าว่า baf //, dear //, dream //, และ tump // ล าดบัรองลงมาคิดเป็นร้อยละ 
98.75 มีจ านวน 5 ค า ได้แก่ ค าว่า box //, time //, dook //, drit //, และ mob 
// ล าดบัทีสามคิดเป็นร้อยละ 97.50 มีจ านวน 4 ค า ได้แก่ ค าว่า kave //, jeef //, 
bright //, และ draft // ส าหรับค าศพัท์ท่ีสามารถรับรู้เสียง (perception) ได้ถกูต้องน้อย
ท่ีสุด จ านวน 3 ล าดบัแรก ได้แก่ค าว่า desk // คิดเป็นร้อยละ 25.00 รองลงมาคือค าว่า 
chooth // คิดเป็นร้อยละ 31.25 และถัดมาคือค าว่า jib // คิดเป็นร้อยละ 35.00 
ตามล าดบั 

ผลการทดสอบความสามารถการออกเสียงดงักล่าว สอดคล้องกบัท่ี กมลเนตร ลีวาเมาะ 
(2544) ได้กล่าวว่า การรับรู้เสียงมกัจะเกิดจากการปะปนระหว่างภาษาเป็นข้อผิดพลาดท่ีเกิดจาก
การแทรกแซงของภาษาแม่ เน่ืองจากภาษาแม่และภาษาท่ีสองอาจมีสิ่งท่ีเหมือนกนัและแตกต่าง
กนั ผู้ เรียนอาจไม่สามารถแยกความแตกตา่งนัน้ได้ อาจมี ความสบัสนเน่ืองจากเสียงพยญัชนะท่ีมี
ในภาษาองักฤษ แต่ในภาษาไทยไม่มีท าให้นักศึกษาออกเสียงโดยใช้เสียงภาษาไทยท่ีมีลักษณะ
ใกล้เคียงกันแทน เช่น การใช้เสียงไม่ก้องในภาษาไทยแทนพยัญชนะเสียงก้องในภาษาอังกฤษ 
สอดคล้องกบัท่ี ทิพย์วลัย์ ตลุยะสขุ (2535 อ้างอิงใน ฤทยัรัตน์ ปานจรินทร์, 2555) กล่าวว่าทกัษะ
การฟังเป็นทกัษะประการแรกท่ีต้องพิจารณาก่อนการพดูและการอ่านออกเสียงอย่างถกูต้อง เพราะ
ก่อนท่ีจะพูดภาษาใดได้เราจะต้องฟังค าพูดในภาษานัน้ให้เข้าใจก่อน ทักษะการฟังเป็นทักษะ
ทางด้านการรับ (Receptive Skill) ผู้ ฟังรับฟังข้อมลูแล้วน าไปตีความหมายหรือวิเคราะห์สิ่งท่ีได้ยิน
และใช้แหลง่ข้อมลูท่ีมีอยูเ่ดมิกบัแหลง่ข้อมลูใหมม่าประกอบ เพ่ือท าความเข้าใจกบัสิ่งท่ีได้ฟังอย่าง
ถูกต้อง เพราะถ้าฟังไม่เข้าใจหรือเข้าใจคนละเร่ืองก็จะท าให้การส่ือสารนัน้ล้มเหลว การฟังท่ีมี
ประสิทธิภาพจ าเป็นต้องอาศยัการฝึกฝนเชน่เดียวกบัการพดู ผู้ ฟังท่ีดีต้องปรับปรุงการฟังอยูเ่สมอ  

2. ผลการศึกษาความสามารถในการออกเสียง (production) และการรับรู้เสียง 
(perception) พยญัชนะภาษาองักฤษกลุ่มท่ีมีการกกัลม (Plosives/Affricates) ของนกัศกึษาระดบั
ปริญญาตรี ชัน้ปีท่ี 1 สาขาวิชาภาษาองักฤษ มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบลูสงคราม จ านวน 40 คน 

จากการศึกษาความสามารถในการออกเสียง (production) และการรับรู้เสียง 
(perception) พยญัชนะภาษาองักฤษกลุ่มท่ีมีการกกัลม (Plosives/Affricates) ของนกัศกึษาระดบั
ปริญญาตรี ชัน้ปีท่ี 1 สาขาวิชาภาษาองักฤษ มหาวิทยาลยัราชภัฏพิบูลสงคราม จ านวน 40 คน 
สามารถสรุปได้ว่า นักศึกษาชัน้ปีท่ี 1 มีความสามารถในการออกเสียง (production) ค าศพัท์
พยญัชนะภาษาองักฤษกลุ่มท่ีมีการกกัลม (Plosives/Affricates) ได้อย่างถกูต้อง คิดเป็นร้อยละ 38.20 
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และมีความสามารถในการรับรู้เสียง (perception) ค าศพัท์พยญัชนะภาษาองักฤษกลุ่มท่ีมีการกกั
ลม (Plosives/Affricates) ได้อยา่งถกูต้อง คดิเป็นร้อยละ 79.83 โดยมีรายละเอียดดงันี ้

ด้านความสามารถในการออกเสียง (production) พยญัชนะภาษาองักฤษกลุ่มท่ีมีการ
กักลม (Plosives/Affricates) เม่ือพิจารณาจากรายการค าศัพท์ทัง้หมดจ านวน 58 ค า พบว่า 
ค าศัพท์ท่ีนักศึกษาระดบัปริญญาตรี ชัน้ปีท่ี 1 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม สามารถออกเสียงได้ถกูต้องมากท่ีสดุ จ านวน 3 ล าดบัแรก ได้แก่ค าว่า dear // และ 
pot // คิดเป็นร้อยละ 89.17 ล าดบัท่ีสองได้แก่ค าว่า cry // คิดเป็นร้อยละ 85.00 ล าดบัท่ี
สามได้แก่ค าว่า kick // และ gas //  คิดเป็นร้อยละ 80.83 ส าหรับค าศพัท์ท่ีสามารถออก
เสียงได้ถกูต้องน้อยท่ีสดุ จ านวน 3 ล าดบัแรก ได้แก่ค าว่า gulb // ออกเสียงถกูต้องคิดเป็นร้อย
ละ 6.67 น้อยรองลงมาคือค าว่า marge // และ charge // คิดเป็นร้อยละ 7.50 ถดัมา
คือค าวา่ bulb // คดิเป็นร้อยละ 9.17 ตามล าดบั  

ผลทดสอบความสามารถในการออกเสียงดงักล่าว สอดคล้องกับงานวิจยัของ ไพลิน 
ยนัตรีสิงห์ (2542) ท่ีกล่าวว่า เสียงพยญัชนะเป็นเสียงส าคญัของภาษาพดูท่ีใช้ในการส่ือสารอนัจะ
จ าแนกความหมายต่างๆท่ีใช้ในการฟัง-พูด ได้ชัดเจน เสียงพยัญชนะส าคญัในภาษาอังกฤษมี
ทัง้หมด 24 เสียง จะมีความใกล้เคียงกนับ้างแตกตา่งกนับ้างกบัภาษาไทยจึงท าให้เกิดความสบัสน
ในการออกเสียงทั่วไป มักจะเอาความเคยชินในการออกเสียงของภาษาตนเองไปใช้ในการออก
เสียงภาษาใหม่จึงท าให้เกิดปัญหาในการออกเสียงเกิดขึน้ในค าศพัท์แตล่ะค า เสียง // และ // 
สองเสียงนีไ้ม่มีภาษาไทยจึงเป็นเสียงปัญหาของคนไทยเพราะไม่คอ่ยระวงั แต่จะออกคล้ายเสียง 
“ช” หรือ “จ” ในภาษาไทย ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ สุวดี สดแสนรัตน์ (2555) ท่ีศึกษา
ข้อมูลพืน้ฐานเก่ียวกับเสียงปัญหาภาษาอังกฤษของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีศึกษาใน
โรงเรียนสงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาการมธัยมศกึษา เขต 29 ในกลุ่มเครือข่ายวารินช าราบ 
จ านวน 265 คน จากผลการวิจยัพบวา่ข้อมลูพืน้ฐานเก่ียวกบัเสียงปัญหาภาษาองักฤษของนักเรียน 
มีเสียงปัญหาภาษาองักฤษ จ านวน 7 เสียง โดยจ าแนกเสียงท่ีนกัเรียนตอบผิดร้อยละ 60 ขึน้ไป 
ประกอบด้วยเสียง //, //, //, //, //, // และ // ตามล าดบั สอดคล้องกบังานวิจยัของ ถิรวฒัน์ 
ตนัทนิส (2555) ท่ีศึกษาปัญหาในการออกเสียงภาษาอังกฤษและกลวิธีการเรียนการออกเสียง
ภาษาองักฤษของนกัศกึษาสหวิทยาการชัน้ปีท่ี 3 เพ่ือวิเคราะห์สาเหตขุองข้อผิดพลาดในการออก
เสียงภาษาองักฤษและศกึษาความสมัพนัธ์ระหวา่งการออกเสียงภาษาองักฤษและการใช้กลวิธีการ
เรียนการออกเสียงภาษาองักฤษของนกัศกึษา ผลการวิจยัสรุปได้ว่านกัศกึษาสหวิทยาการ ชัน้ปีท่ี 3 
มีปัญหาในการออกเสียงภาษาอังกฤษในต าแหน่งพยัญชนะท้ายมากกว่าต าแหน่งพยัญชนะต้น 
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และมีปัญหาในการออกเสียงกักเสียดแทรกมากท่ีสุด สอดคล้องกับงานวิจยัของ ภูเบต ไข่ชัยภูมิ 
(2550) ได้ท าการวิจัยเร่ือง “การพัฒนาทักษะการออกเสียงพยัญชนะท้ายค าภาษาอังกฤษของ
นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 5 โรงเรียนบ้านท่ามะไฟหวาน อ าเภอแก้งคร้อ จงัหวดัชยัภูมิ” เพ่ือ
ศึกษาคุณลักษณะเชิงสรีรสัทศาสตร์ของพยัญชนะท้ายค าในภาษาอังกฤษทีเป็นปัญหา โดยมี
นกัเรียนกลุ่มตวัอย่างจ านวน 30 คน ผลการวิจยัพบว่า เสียงพยญัชนะท้ายค าท่ีเป็นปัญหาในการ
ออกเสียงคือ 1) กลุม่เสียงกกักึ่งเสียดแทรก 2) กลุ่มเสียงเสียดแทรกและกลุ่มเสียงกกัหรือเสียงหยดุ 
คิดร้อยละของนกัเรียนท่ีมีปัญหาคือ 71.28, 61.97 และ 51.78 ตามล าดบั และสอดคล้องกับ
งานวิจยัของ บญุเปรียบ ประจนับริบาล (2501) ท่ีได้ศกึษาปัญหาการออกเสียงพยญัชนะควบกล า้
ภาษาอังกฤษของคนไทย โดยการบันทึกเสียงของนักศึกษาไทยท่ีอยู่ในฮอนโนลูลู ประเทศ
สหรัฐอเมริกา จ านวน 9 คน ด้วยการให้กลุม่ตวัอยา่งออกเสียงค า 522 ค า ผลการศกึษาพบว่า เสียง
ควบกล า้หลายๆ เสียงเป็นปัญหามาก และเสียงควบกล า้ท่ีปรากฏท้ายค าเป็นปัญหามากกว่าท่ี
ปรากฏต้นค า 

ด้านความสามารถในการรับรู้เสียง (perception) พยญัชนะภาษาองักฤษกลุ่มท่ีมีการ
กักลม (Plosives/Affricates) เม่ือพิจารณาจากรายการค าศพัท์ทัง้หมดจ านวน 58 ค า พบว่า 
ค าศัพท์ท่ีนักศึกษาระดบัปริญญาตรี ชัน้ปีท่ี 1 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม สามารถรับรู้เสียงได้ถกูต้องมากท่ีสดุ คิดเป็นร้อยละ 100.00 มีจ านวน 7 ค า ได้แก่ค าว่า 
box //, baf //, time //, dear //, kave //, dream //, และ tump 
// ล าดบัท่ีสอง คิดเป็นร้อยละ 97.50 มีจ านวน 6 ค า ได้แก่ค าว่า dook //, bright //, 
drit //, mob //, draft //, launch // และล าดบัท่ีสาม คิดเป็นร้อยละ 95.00 มี
จ านวน 3 ค า ได้แก่ค าว่า jeef //, pot //, change // ส าหรับค าศพัท์ท่ีสามารถออก
เสียงได้ถกูต้องน้อยท่ีสดุ จ านวน 3 ล าดบัแรก ได้แก่ค าว่า desk // และ ground // คิด
เป็นร้อยละ 20.00 รองลงมาคือค าว่า jib // และ chooth // คิดเป็นร้อยละ 27.50 และถดั
มาคือค าวา่ charge // คดิเป็นร้อยละ 35.00 ตามล าดบั  

ผลการทดสอบความสามารถด้านการรับรู้เสียงดังกล่าว สอดคล้องกับท่ี อ็อดลิน 
(Odlin,1989:27) กล่าวว่าการถ่ายโอน หมายถึงอิทธิพลในการใช้ภาษาท่ีมาจากความเหมือนหรือ
ความแตกตา่งระหวา่งภาษาเป้าหมาย ซึง่เป็นภาษาท่ีสองของผู้ เรียนกบัภาษาแม่หรือภาษาอ่ืนใดท่ี
ผู้ เรียนได้ท าการเรียนรู้มาก่อนซึ่งการเรียนรู้มาก่อนนีอ้าจจะมีความสมบูรณ์หรือไม่ก็ได้  และ
สอดคล้องกบั เอลลิส (Ellis, 1994) กล่าวว่า การถ่ายโอนนัน้เป็นตวัท่ีก าหนดถึงความยากง่ายของ
ภาษาเป้าหมายหรือภาษาท่ีสองของผู้ เรียนโดยถ้ารูปแบบของภาษาเป้าหมายเหมือนหรือคล้ายกบั
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ภาษาแม่หรือภาษาท่ีได้เรียนรู้มาก่อนหน้าก็จะส่งผลให้การเรียนรู้ภาษาเป้าหมายเป็นไปได้ง่าย
ยิ่งขึน้ แตใ่นทางตรงกนัข้าม ถ้าภาษาเป้าหมายมีความแตกต่างกับภาษาแม่หรือภาษาท่ีเรียนรู้มา
ก่อนของผู้ เรียนมากเท่าไหร่ การเรียนภาษาเป้าหมายก็จะยากและมีข้อผิดพลาดมากขึน้เป็นเงา
ตามตวั นอกจากนีย้งักล่าวถึงการถ่ายโอนทางภาษา 1) การถ่ายโอนเพ่ือความสะดวกในการใช้
ภาษา คือ การถ่ายโอนเชิงบวกท่ีผู้ เรียนน าเอาความรู้ในสิ่งท่ีมีในภาษาแม่หรือภาษาท่ีเรียนรู้ก่อน
หน้ามาใช้ท าให้การเรียนรู้ภาษาท่ีสองเป็นไปได้ง่ายขึน้ เช่น การท่ีนกัเรียนไทยเอาความรู้เร่ืองการ
ออกเสียงพยัญชนะหรือสระท่ีมีในภาษาแม่ภาษาไทยมาใช้ในการออกเสียงภาษาองักฤษ 2) การ
ถ่ายโอนท่ีท าให้เกิดข้อผิดพลาด หรือเกิดการรับรู้ผิดพลาด คือการถ่ายโอนภาษาเชิงลบท่ีผู้ เรียนใช้
รูปแบบภาษาเป้าหมายผิดไปจากมาตรฐาน ซึ่งเกิดการแทรกแซงโดยตรงของภาษาแม่ของผู้ เรียน 
(จิตราวดี สิงหนิยม, 2542) 

3. ผลการศึกษาความสามารถในการออกเสียง (production) และการรับรู้เสียง 
(perception) พยญัชนะภาษาองักฤษกลุ่มท่ีมีการกกัลม (Plosives/Affricates) ของนกัศกึษาระดบั
ปริญญาตรี ชัน้ปีท่ี 3 สาขาวิชาภาษาองักฤษ มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบลูสงคราม จ านวน 40 คน 

จากการศึกษาความสามารถในการออกเสียง (production) และการรับรู้เสียง 
(perception) พยญัชนะภาษาองักฤษกลุ่มท่ีมีการกกัลม (Plosives/Affricates) ของนกัศกึษาระดบั
ปริญญาตรี ชัน้ปีท่ี 3 สาขาวิชาภาษาองักฤษ มหาวิทยาลยัราชภัฏพิบูลสงคราม จ านวน 40 คน 
สามารถสรุปได้ว่า นักศึกษาชัน้ปีท่ี 3 มีความสามารถในการออกเสียง (production) ค าศพัท์
พยญัชนะภาษาองักฤษกลุ่มท่ีมีการกกัลม (Plosives/Affricates) ได้อย่างถูกต้อง คิดเป็นร้อยละ 
57.11 และมีความสามารถในการรับรู้เสียง (perception) ค าศพัท์พยญัชนะภาษาองักฤษกลุ่มท่ีมี
การกกัลม (Plosives/Affricates) ได้อยา่งถกูต้อง คดิเป็นร้อยละ 87.54 โดยมีรายละเอียดดงันี ้

ด้านความสามารถในการออกเสียง (production) พยญัชนะภาษาองักฤษกลุ่มท่ีมีการ
กักลม (Plosives/Affricates) เม่ือพิจารณาจากรายการค าศัพท์ทัง้หมดจ านวน 58 ค า พบว่า 
ค าศัพท์ท่ีนักศึกษาระดบัปริญญาตรี ชัน้ปีท่ี 3 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม สามารถออกเสียงได้ถกูต้องมากท่ีสดุ จ านวน 3 ล าดบัแรก ได้แก่ค าว่า dear // คิดเป็น
ร้อยละ 96.67 ล าดบัท่ีสองได้แก่ค าวา่ pot // คิดเป็นร้อยละ 95.00 ล าดบัท่ีสามได้แก่ค าว่า kick 
// คิดเป็นร้อยละ 93.33 ส าหรับค าศพัท์ท่ีสามารถออกเสียงได้ถูกต้องน้อยท่ีสุด ได้แก่ค าว่า 
gulb // คิดเป็นร้อยละ 6.67 น้อยรองลงมาคือค าว่า bulb // คิดเป็นร้อยละ 9.17 และถดั
มาคือค าวา่ chooth // คดิเป็นร้อยละ 18.33 ตามล าดบั  
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ผลทดสอบความสามารถในการออกเสียงดังกล่าว สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ประกอบ ผลงาม (2549) เร่ือง “การสงัเคราะห์งานวิจยัด้านการออกเสียงพยญัชนะภาษาองักฤษ
ของนักศึกษาไทย” โดยสังเคราะห์จากงานวิจัยของนักศึกษาวิชาเอกภาษาอังกฤษ ระดับ
บณัฑิตศกึษา มหาวิทยาลยัราชภฏัเลย จ านวน 4 เล่ม ซึ่งเป็นงานวิจยัท่ีเป็นส่วนหนึ่งของการศกึษา
วิชาวากยสัมพันธ์และสรวิทยาเพ่ือภาษาอังกฤษศึกษา ผลการวิจัยพบว่า คุณลักษณะทาง
สทัศาสตร์ท่ีเป็นปัญหาในการออกเสียงพยญัชนะภาษาอังกฤษของนกัศกึษาไทยในเขตจงัหวดัเลย
และขอนแก่นเรียงตามประเภทเสียง ดงันี  ้ 1) ในกลุ่มเสียงหยดุหรือเสียงกกั นกัศกึษาไม่สามารถ
จ าแนกเสียงท่ีมีลมพ่น (Stops with aspiration) และไม่มีลมพ่น (Inspirited stops) ได้ 2) นกัศกึษา  
ไม่คายเสียงพยญัชนะท้ายทุกตวั 3) นกัศกึษาออกเสียงโฆษะในกลุ่มเสียงหยุดท่ีเพดานแข็งไม่ได้  
4) นักศึกษาออกเสียงโฆษะและอโฆษะในกลุ่มเสียงเสียดแทรกและกึ่งเสียดแทรกทุกตวัไม่ได้       
5) นกัศึกษาจ าแนกและออกเสียงข้างลิน้และเสียงกระดกลิน้ในทุกต าแหน่งไม่ได้ สอดคล้องกับ 
กมลเนตร ลีวาเมาะ(2544) ท่ีได้ศกึษาเปรียบเทียบการออกเสียงพยญัชนะกกัท้ายค าภาษาองักฤษ
ของนกัเรียน ดงันี ้1) การแปรเสียง ได้แก่การแทนเสียงพยญัชนะกักก้องต าแหน่งท้ายค าด้วยเสียง
อบุไม่ก้องท่ีมีฐานท่ีเกิดเดียวกนั เช่น ค าว่า “lib” ออกเสียงเป็น “lip” 2) การเปล่ียนแปลง ได้แก่การ
แทนเสียงพยญัชนะกักท้ายค าด้วยเสียงท่ีมีฐานเกิดของเสียงและลกัษณะการเปล่งเสียงท่ีต่างไป  
3) การเพิ่มเสียงได้แก่การออกเสียงพยัญชนะต าแหน่งท้ายค าเป็นสองเสียง 4) การตดัเสียง ได้แก่ 
การไม่ออกเสียงพยญัชนะท้ายค าภาษาองักฤษ ดงัท่ี อ็อดลิน (Odlin, 1989) กล่าวว่าการถ่ายโอน
หมายถึงอิทธิพลในการใช้ภาษาท่ีมาจากความเหมือนหรือความแตกตา่งระหว่างภาษาเป้าหมาย  
ซึ่งเป็นภาษาท่ีสองของผู้ เรียนกับภาษาแม่หรือภาษาอ่ืนใดท่ีผู้ เรียนได้ท าการเรียนรู้มาก่อนซึ่งการ
เรียนรู้มาก่อนนีอ้าจจะมีความสมบรูณ์หรือไม่ก็ได้ และเม่ือศกึษารายละเอียดแล้วยงัพบว่าการออก
เสียงท้ายค านัน้ นกัศกึษามกัออกเสียงเป็นเสียงอปุ หรือเป็นเสียงไม่ก้อง (จิตราวดี สิงหนิยม, 2542)  
ซึง่สอดคล้องกบัค ากล่าวของ เอ-บรัมสนั (พิณทิพย์ ทวยเจริญ, 2529 อ้างอิงใน Abramson, 1972) 
ท่ีวา่ นกัเรียนไทยมกัมีปัญหาในการออกเสียงพยญัชนะท้ายค า เน่ืองจากเสียงท้ายค าในภาษาไทย
เป็นเสียงกกัไม่ก้องทัง้สิน้ สอดคล้องกบั รัชนี มโนอ่ิม (2542) ซึ่งกล่าวว่า นอกจากภาษาองักฤษจะ
มีพยญัชนะควบกล า้สองเสียงท้ายค า ยงัมีพยญัชนะควบกล า้สามและส่ีเสียงท้ายค าด้วย และมกั
ปรากฏเม่ือมีหน่วยค าสองหน่วยค ามาประกอบกนั การท่ีพยญัชนะควบกล า้สองเสียงต าแหน่งท้าย
ค าไม่พบในภาษาไทยจึงท าให้มีความแตกตา่งอย่างมากระหว่างพยญัชนะท้ายของภาษาไทยและ
ภาษาองักฤษ และท่ีนกัเรียนไทยบางคนไมอ่อกเสียงควบกล า้ท้ายค านัน้ น่าจะเป็นเพราะความเคย
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ชินกับระบบเสียงและโครงสร้างพยางค์ของภาษาไทย ปัญหาดงักล่าวน่าจะเป็นปัญหาอย่างยิ่ง
ส าหรับผู้ เรียนภาษาองักฤษเป็นภาษาตา่งประเทศ 

ด้านความสามารถในการรับรู้เสียง (perception) พยญัชนะภาษาองักฤษกลุ่มท่ีมีการ
กักลม (Plosives/Affricates) เม่ือพิจารณาจากรายการค าศพัท์ทัง้หมดจ านวน 58 ค า พบว่า 
ค าศัพท์ท่ีนักศึกษาระดบัปริญญาตรี ชัน้ปีท่ี 3 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม สามารถรับรู้เสียงได้ถกูต้องมากท่ีสดุ คิดเป็นร้อยละ 100.00 มีจ านวนสงูถึง 14 ค า ได้แก่
ค าว่า pig  //, baf //, dear //, dook //, jeef //, train //, dream //, 
drit //, cry //, mob //, rich //, tump //, hest //, found // ล าดบั
ท่ีสอง คิดเป็นร้อยละ 97.50 มีจ านวน 9 ค า ได้แก่ ค าว่า box //, time //, bright //, 
deep //, fut //, hard //, peak //, draft //, change // และล าดบัท่ี
สาม คิดเป็นร้อยละ 95.00 มีจ านวน 5 ค า ได้แก่ค าว่า pape //, kave //, pot //, beck 
//, poch // ส าหรับค าศพัท์ท่ีสามารถรับรู้เสียงได้ถกูต้องน้อยท่ีสุด จ านวน 3 ล าดบัแรก 

ได้แก่ค าว่า desk //  คิดเป็นร้อยละ 30.00 รองลงมาคือค าว่า chooth // คิดเป็นร้อยละ 
35.00 และถดัมาคือค าวา่ jib // คดิเป็นร้อยละ 42.50 ตามล าดบั 

ผลการทดสอบความสามารถด้านการรับรู้เสียงดงักล่าว สอดคล้องกบัท่ี เอลลิส (Ellis, 
1994) กล่าวว่าการถ่ายโอนนัน้เป็นตวัท่ีก าหนดถึงความยากง่ายของภาษาเป้าหมายหรือภาษาท่ี
สองของผู้ เรียนโดยถ้ารูปแบบของภาษาเป้าหมายเหมือนหรือคล้ายกับภาษาแม่หรือภาษาท่ีได้
เรียนรู้มาก่อนหน้าก็จะส่งผลให้การเรียนรู้ภาษาเป้าหมายเป็นไปได้ง่าย  นอกจากนี ้ยงัมีความ
สอดคล้องกบัทฤษฎีการกลมกลืนการรับรู้ของเบสต์และเสตรนจ์  (จิตราวดี สิงหนิยม, 2542) ซึ่งได้
อธิบายว่า ในระยะเร่ิมเรียนรู้ภาษาท่ีสองนัน้ ประสบการณ์ภาษาแม่จะสร้างกฎเกณฑ์ส าหรับการ
รับรู้ความแตกต่าง (Discriminate) ของเสียงในภาษาท่ีสอง ตอ่มาถ้าผู้ เรียนได้สมัผสักบัภาษาท่ี
สองมากขึน้ ผู้ เรียนอาจปรับกฎเกณฑ์ท่ีเคยใช้รับรู้เสียงในภาษาท่ีสองให้มีลกัษณะใกล้เคียงกับ
เจ้าของภาษามากขึน้ ดงัท่ี ดิอาซ-ริโคและแคทรีน (Diaz–Rico and Kathryn, 1995) อธิบายว่า 
ผู้ เรียนสามารถเรียนรู้ภาษาโดยการเลียนแบบ การกระท าซ า้ การจดจ ารูปแบบท่ีได้ยินหรือรับรู้ ซึ่ง
รูบนิ (Rubin, 1990) ได้อธิบายว่า เด็กๆ เรียนรู้ภาษาจากค าพดูของคนรอบๆ ตวั และเรียนรู้กฎการ
ใช้ค าท่ีเข้าใจได้จากรับรู้และการฟัง ดงันัน้การฟังจึงเป็นทกัษะท่ีส าคญั และยงัมีความสมัพนัธ์กับ
การพฒันาทกัษะการพดูด้วย 
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ตอนที่ 2 แสดงการเปรียบเทียบร้อยละของผลการทดสอบความสามารถในการออกเสียง 
(production) และการ รับ รู้ เ สียง  (perception)พยัญชนะภาษาอังกฤษกลุ่ม ท่ี มีการกักลม 
(Plosives/Affricates) ระหว่างนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี ชัน้ปีท่ี 1 และ 3 สาขาวิชาภาษาองักฤษ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบลูสงคราม 

การเปรียบเทียบร้อยละของผลการทดสอบความสามารถในการออกเสียง (production) 
และการรับรู้เสียง (perception) พยญัชนะภาษาอังกฤษกลุ่มท่ีมีการกักลม (Plosives/Affricates) 
ระหว่างนักศึกษาระดบัปริญญาตรี ชัน้ปีท่ี 1 และ 3 สาขาวิชาภาษาองักฤษ มหาวิทยาลยัราชภัฏ
พิบูลสงคราม รวมทัง้หมดจ านวน 80 คน มีความสามารถในด้านการออกเสียง (production) 
พยัญชนะภาษาอังกฤษกลุ่มท่ีมีการกักลม  (Plosives/Affricates) โดยเฉล่ียรวมคิดเป็นร้อยละ 
47.66 และมีความสามารถในด้านการรับรู้เสียง (perception) พยญัชนะภาษาองักฤษกลุ่มท่ีมีการ
กกัลม (Plosives/Affricates) โดยเฉล่ียรวมคดิเป็นร้อยละ 83.69  

เม่ือผู้ วิจยัค้นคว้าท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการแบ่งแยกกลุ่มตวัอย่างตามชัน้ปีท่ีศึกษา 
ออกเป็น 2 กลุ่ม จ านวนกลุ่มละ 40 คน พบว่า กลุ่มตวัอย่างนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี ชัน้ปีท่ี 1 
และ 3 สาขาวิชาภาษาองักฤษ มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม มีความสามารถด้านการออกเสียง 
(production) และการรับรู้เสียง (perception) พยัญชนะภาษาอังกฤษกลุ่มท่ีมีการกักลม 
(Plosives/Affricates) ในระดบัท่ีแตกตา่งกนั ดงันี ้1) กลุ่มตวัอย่างนกัศกึษาชัน้ปีท่ี 1 มีความสามารถ
ด้านการออกเสียง คิดเป็นร้อยละ 38.20 ความสามารถด้านการรับรู้เสียง คิดเป็นร้อยละ 79.83 
และ 2) กลุ่มตวัอย่างนกัศกึษาชัน้ปีท่ี 3 มีความสามารถด้านการออกเสียง คิดเป็นร้อยละ 57.11 
ความสามารถด้านการรับรู้เสียง คดิเป็นร้อยละ 87.54 จากความแตกตา่งของจ านวนร้อยละผลการ
ทดสอบความสามารถดงักล่าว ท าให้สรุปได้ว่า กลุ่มตวัอย่างนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ชัน้ปีท่ี 3   
มีความสามารถทัง้สองด้านสงูกว่า กลุ่มตวัอย่างนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี ชัน้ปีท่ี 1 โดยมีผลตา่ง
ของความสามารถด้านการออกเสียงและการรับรู้เสียง เทา่กบัร้อยละ 18.91 และ 7.71 ตามล าดบั  

จากข้อมูลการเปรียบเทียบร้อยละของผลการทดสอบความสามารถในการออกเสียง 
(production) และการรับรู้ เ สียง (perception) พยัญชนะภาษาอังกฤษกลุ่ม ท่ี มีการกักลม 
(Plosives/Affricates) ระหว่างนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี ชัน้ปีท่ี 1 และ 3 สาขาวิชาภาษาองักฤษ 
มหาวิทยาลยัราชภัฏพิบูลสงครามดงักล่าว ปรากฏว่า นกัศึกษาชัน้ปีท่ี 3 มีความสามารถทัง้สอง
ด้านสงูกวา่นกัศกึษาชัน้ปีท่ี 1 นัน้ ย่อมแสดงให้เห็นว่าประสบการณ์ในการเรียนภาษาองักฤษ มีผล
ตอ่ความสามารถในด้านการออกเสียงและการรับรู้เสียง ซึ่งสอดคล้องกบั งานวิจยัของ ประไพศรี 
อยูท่วี (2513) ท่ีได้ศกึษาความสามารถในการจ าแนกเสียงพยญัชนะภาษาองักฤษ ระหว่างนกัเรียน
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ชัน้ประถมปีท่ี 5 ทีมีพืน้ความรู้ภาษาองักฤษและท่ีไม่มีพืน้ความรู้ภาษาองักฤษ จ านวน 200 คน ผล
ปรากฏว่านักเรียนท่ีมีพืน้ความรู้ภาษาอังกฤษมีความสามารถในการจ าแนกเสียงพยัญชนะ
ภาษาอังกฤษสูงกว่านกัเรียนท่ีไม่มีพืน้ความรู้ภาษาอังกฤษ สอดคล้องกับท่ี สุมน อริยพิธิพันธ์ 
(Ariyapitipun, Sumon, 1989) ได้ท าการวิเคราะห์และเปรียบเทียบข้อผิดพลาดในการออกเสียง
สระและพยัญชนะภาษาอังกฤษของนักศึกษาไทย  กลุ่มตัวอย่างคือ นักศึกษาไทยท่ีเรียน
ภาษาองักฤษเป็นภาษาตา่งประเทศในมหาวิทยาลยัจอร์เจีย จ านวน 10 คน จ าแนกตามระยะเวลา
ท่ีอาศยัอยูใ่นประเทศสหรัฐอเมริกา ผลการศกึษาพบว่า ข้อผิดพลาดในการออกเสียงพยญัชนะของ
นกัศกึษา ส่วนมากเกิดจากการแทนท่ีพยญัชนะเสียงก้อง (Voiced) ด้วยพยญัชนะเสียงไม่ก้อง 
(Voiceless) นอกจากนีส้าเหตขุองข้อผิดพลาดในการออกเสียงของนกัศกึษาคือ การแทรกแซงของ
ภาษาแม่ เน่ืองจากการขาดความรู้เร่ืองการออกเสียงภาษาองักฤษ  ความคลาดเคล่ือนในการรับรู้
เสียง (Misperception of sounds) และการได้รับการสอนเร่ืองการออกเสียงอย่างไม่ถกูต้องมีส่วน
สมัพนัธ์กบัการรับรู้ ส าหรับระยะเวลาในการอาศยัอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ประสบการณ์ทาง
ภาษา) มีส่วนสมัพนัธ์กบัความถกูต้องในการออกเสียงภาษาองักฤษ ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของ 
พชันี มาลารักษ์ (2540) ท่ีศึกษาพยญัชนะท่ีมุ่งศึกษาพยญัชนะควบกล า้ท่ีเกิดจากการเติมหน่วย
เสียงทางไวยกรณ์ท้ายค าของภาษาองักฤษ ตามตวัแปรทางสงัคม คือ ประสบการณ์ทางภาษา และ
พบว่าประสบการณ์ทางภาษามีผลตอ่การแปรในการออกเสียงดงักล่าว คือ กลุ่มท่ีมีประสบการณ์
ทางภาษาองักฤษมากจะออกเสียงด้วยรูปแปรท่ีถูกต้องมากกว่ากลุ่มท่ีมีประสบการณ์ทางภาษา
น้อย สอดคล้องกบังานวิจยัของ หรินฟ้า รองวิริยะพานิช (2552) ท่ีศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างการ
แปรเสียง /v/ กับตวัแปรทางสงัคมทัง้ 2 ประการ คือ วจันลีลาและประสบการณ์ทางภาษาองักฤษ 
ของนิสิตเพศหญิงระดับปริญญาตรี ชัน้ปีท่ี 1 สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลยันเรศวร ผลการวิเคราะห์ทางสถิติพบว่ามีความสมัพนัธ์ระหว่างการแปรเสียงของ /v/ 
ในค าภาษาอังกฤษกับตัวแปรทางสังคมทัง้ 2 ประการอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับความ
เช่ือมัน่ 0.01 และกลุ่มท่ีมีประสบการณ์ทางภาษาองักฤษสูงออกเสียง /v/ เป็นรูปแปรมาตรฐาน
มากกว่ากลุ่มท่ีมีประสบการณ์ทางภาษาองักฤษต ่า และสอดคล้องกับงานวิจยัของ ศรัญธร นิ่ม
ไพบลูย์ (2539) ท่ีได้ศกึษาการแปรของการออกเสียง //, //, // ในค าภาษาองักฤษของพนกังาน
ต้อนรับบนเคร่ืองบินท่ีเป็นผู้หญิงไทย ตามตวัแปรทางสงัคม 2 ประการคือ ประสบการณ์ในการใช้
ภาษาองักฤษและปริบทในการใช้ภาษา ผลการวิเคราะห์พบว่ามีความสมัพนัธ์ระหว่างการแปรของ
ตวัแปรภาษากบัตวัแปรทางสงัคมทัง้ 2 ประการ กลุ่มท่ีมีประสบการณ์ในภาษาองักฤษน้อยจะมี
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ความโน้มเอียงเข้าสู่ภาษาแม่ภายใต้ปริบทไทยมากท่ีสุด  ในขณะท่ีกลุ่มท่ีมีประสบการณ์ใน
ภาษาองักฤษมากจะมีความโน้มเอียงเข้าสู่ภาษาองักฤษมาก 

ตอนที่  3 แสดงผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของความสามารถในการออกเสียง 
(production) และการรับรู้เสียง (perception) พยัญชนะภาษาอังกฤษกลุ่มท่ีมีการกักลม 
(Plosives/Affricates) กรณีศึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรี ชัน้ปีท่ี 1 และ 3 สาขาวิชา
ภาษาองักฤษ มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบลูสงคราม  

1. ผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ของความสามารถในการออกเสียง (production) และ
ความสามารถในการรับรู้ เ สียง (perception) พยัญชนะภาษาอังกฤษกลุ่ม ท่ี มีการกักลม 
(Plosives/Affricates) ของนักศึกษาระดบัปริญญาตรี ชัน้ปีท่ี 1 และ 3 สาขาวิชาภาษาองักฤษ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จ านวน 80 คน เม่ือทดสอบโดยใช้การหาค่าสมัประสิทธ์ิ
สหสมัพนัธ์ด้วยวิธีของเพียร์สนั (Pearson Correlation) พบว่าความสามารถในการออกเสียง 
(production) มีความสมัพนัธ์ทางบวกกับความสามารถในการรับรู้เสียง (perception) ในระดบั
ปานกลางอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.01 (r = 0.499)  

2. ผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ของความสามารถในการออกเสียง (production) และ
ความสามารถในการรับรู้ เ สียง (perception) พยัญชนะภาษาอังกฤษกลุ่ม ท่ี มีการกักลม 
(Plosives/Affricates) ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชัน้ปีท่ี  1 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จ านวน 40 คน เม่ือทดสอบโดยใช้การหาค่าสมัประสิทธ์ิ
สหสมัพนัธ์ด้วยวิธีของเพียร์สนั(Pearson Correlation) พบว่า ความสามารถในการออกเสียง 
(production) มีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัความสามารถในการรับรู้เสียง (perception) ในระดบัต ่า
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 (r = 0.396)  

3. ผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ของความสามารถในการออกเสียง (production) และ
ความสามารถในการรับรู้ เ สียง (perception) พยัญชนะภาษาอังกฤษกลุ่ม ท่ี มีการกักลม 
(Plosives/Affricates) ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชัน้ปีท่ี  3 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จ านวน 40 คน เม่ือทดสอบโดยใช้การหาค่าสมัประสิทธ์ิ
สหสมัพนัธ์ด้วยวิธีของเพียร์สนั (Pearson Correlation) พบว่าความสามารถในการออกเสียง 
(production) มีความสมัพนัธ์ทางบวกกับความสามารถในการรับรู้เสียง (perception) ในระดบั
ปานกลางอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.01 (r = 0.522)  

เพราะฉะนัน้  จากการศึกษาค้นคว้าพบว่า  ความสามารถในการออกเ สียง 
(production) และความสามารถในการรับรู้เสียง (perception) พยญัชนะภาษาองักฤษกลุ่มท่ีมี



 79 

การกกัลม (Plosives/Affricates) ของกลุ่มตวัอย่างดงักล่าว  มีความสมัพนัธ์กนัอย่างมีนยัส าคญั 
และเม่ือพิจารณาผลการวิเคราะห์ท่ีได้น าเสนอมาข้างต้นแล้ว ปรากฏว่านกัศกึษาระดบัปริญญาตรี 
ชัน้ปีท่ี 1 และ 3 สาขาวิชาภาษาองักฤษ มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบลูสงคราม มีความสามารถในการ
รับรู้เสียง(perception) สูงกว่า ความสามารถในการออกเสียง (production) คอ่นข้างมากอย่าง
เป็นไปในทิศทางเดียวกนั และมีคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์สะท้อนความสมัพนัธ์ทางบวกในระดบัต ่า
ถึงปานกลาง  ส าหรับสาเหตุท่ีค่าเฉล่ียคะแนนการทดสอบความสามารถในการออกเสียง 
(production) และการรับรู้เสียง (perception) พยัญชนะภาษาอังกฤษกลุ่มท่ีมีการกักลม 
(Plosives/Affricates) ของนกัศึกษาชัน้ปีท่ี 3 สูงกว่านกัศึกษาชัน้ปีท่ี 1 นัน้ ย่อมแสดงให้เห็นว่า
ประสบการณ์ในการเรียนภาษาองักฤษ มีผลตอ่ความสามารถการออกเสียง (production) และการ
รับรู้เสียง (perception) ภาษาองักฤษของนกัศกึษาอย่างมีนยัส าคญั ดงัท่ี แครชเชนและเทอร์เรล 
(Krashen and Terrell, 1983) กลา่วว่า ความสามารถในการพดู คือ ความเข้าใจในการฟัง การพดู
อย่างคล่องแคล่วในภาษาท่ีสองเกิดจากความสามารถในการพูดท่ีปรากฏออกมาหลังจากสร้าง
สมรรถภาพโดยผ่านข้อมูลจากการป้อนเข้าท่ีสามารถเข้าใจความหมายได้ (Comprehensible 
input) จากการฟังมาแล้ว สอดคล้องกับงานวิจัยของ ฮาสีด๊ะ ดีนามอ (2553) ท่ีได้ศึกษา
ความสมัพนัธ์ของความสามารถในการฟังกบัความสามารถในการพดูภาษาองักฤษ โดยวิธีการสอน
ภาษาเพ่ือการส่ือสารตามแนวคดิของ คีธ จอห์นสนั ผลการวิจยัพบว่า นกัเรียนท่ีเรียนภาษาองักฤษ
โดยวิธีการสอนภาษาเพ่ือการส่ือสารตามแนวคิดของ คีธ จอห์นสัน มีความสามารถในการฟัง
ภาษาองักฤษกบัความสามารถในการพดูภาษาองักฤษสัมพนัธ์กนัในเชิงบวก อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.01 นอกจากนี ้ยงัสอดคล้องกับงานวิจยัของ ปรัศนียา จารุสนัต์ (2540) ท่ีศึกษา
ความสมัพนัธ์ของการรับรู้และการเปล่งเสียงหนกัเบา ในค าภาษาองักฤษสามพยางค์ของนกัศกึษา 
ซึ่งผลการวิเคราะห์ทางสถิติพบว่า การเปล่งเสียงหนกัเบา มีความสมัพนัธ์ในทางบวกกับการรับรู้
การเปล่งเสียงหนกัเบา อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์
เท่ากับ 0.32 ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง โดยกลุ่มตัวอย่างท่ีมีประสบการณ์
ภาษาองักฤษมาก เป็นกลุ่มท่ีมีผลของค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ของเพียร์สนั (rxy) ระหว่างการ
เปลง่เสียงหนกัเบาสงูท่ีสดุมากกว่ากลุ่มอ่ืนๆ งานวิจยันีแ้สดงให้เห็นว่า ตวัแปรส าคญัท่ีมีผลตอ่การ
รับรู้และการเปล่งเสียงหนกัเบาในภาษา คือ ประสบการณ์ทางภาษาของผู้ เรียน ซึ่งเกิดขึน้ได้จาก
การสั่งสมเวลาในการใช้ภาษา หรือการสมัผัสกับภาษานัน้ ตวัแปรนี ้มีส่วนช่วยท าให้การเรียนรู้
ภาษาเป็นไปด้วยดีและมีพัฒนาการอย่างสม ่าเสมอ ส่วนความสามารถในการฟังนัน้ เป็น
ความสามารถเฉพาะตวัท่ีต้องอาศยัการฝึกฝนและพฒันาอย่างต่อเน่ือง จนมีความสามารถท่ีจะ
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น าไปสู่การพฒันาความสามารถทางภาษาของผู้ เรียนให้เกิดขึน้อย่างถาวร สอดคล้องกับท่ี ระวิว
รรณ ศรีคร้ามครัน (2544) ได้กล่าวถึงความส าคญัของการผสานทักษะการฟังและการพูดเข้า
ด้วยกันว่า การท่ีผู้ เรียนจะมีทักษะในด้านการพูด และสามารถน าไปใช้ส่ือความหมายได้นัน้ 
จ าเป็นต้องมีทกัษะในการฟังเป็นอย่างดี ดงันัน้ การฝึกทกัษะการฟังและการพูดภาษาองักฤษควร
ฝึกรวมทัง้สองทักษะเข้าด้วยกัน จึงจะท าให้เกิดความสามารถในการฟัง-พูดภาษาอังกฤษสูงขึน้ 
ดงัท่ี พรพิมล ริยาย และ ธนางกูร ข าศรี (2555) กล่าวว่าทักษะการฟัง เป็นทกัษะท่ีส าคญัท่ีจะ
น าไปสู่ทกัษะขัน้ตอ่ๆ ไป คือการพดู การอ่าน และการเขียน การฟังแยกออกเป็น 2 ระดบั คือระดบั
เร่ิมต้นจะเน้นในการฟังเสียงให้นกัเรียนจ าเสียงได้และสามารถออกเสียงได้ถกูต้องรู้จกัสงัเกตและ
จบัได้วา่เสียงตา่งๆ มีความแตกตา่งกนัอยา่งไร ระดบัท่ี 2 เป็นการฟังประโยคและเร่ืองราวเพ่ือความ
เข้าใจ การฝึกทกัษะการฟังจึงประกอบไปด้วย การฟังเสียง พยางค์ ค าศพัท์ ประโยค การสนทนา 
และฟังเร่ืองราวได้เข้าใจเป็นขัน้สุดท้าย ทกัษะการพูดจึงเป็นทกัษะท่ีสอดคล้องและควบคู่ไปกับ
ทกัษะการฟังอยู่เสมอ เม่ือมีการพูดเกิดขึน้ ย่อมจะท าให้เกิดทกัษะการฟังด้วย ดงัท่ี แอนเดอร์สนั
และลินช์ (Anderson and Lynch, 1988) ได้อธิบายว่า การพดูเป็นเคร่ืองมือส าคญัท่ีใช้ในการ
ส่ือสารซึ่งจะมีประสิทธิภาพได้นัน้เกิดจากการรับรู้สาร ดงันัน้  ทกัษะการพูดจึงมีความสมัพนัธ์กับ
ทกัษะการฟัง และผู้ เรียนควรต้องได้รับการพัฒนาทัง้การฟังและการพูดควบคู่ไปพร้อมๆ กันอยู่
เสมอ 
 
ข้อเสนอแนะ 

ผู้วิจยัได้แบง่รายละเอียดข้อเสนอแนะออกเป็น 3 ตอน ดงันี ้
1. ข้อเสนอแนะทัว่ไปในการท าวิจยั 

1.1 การเตรียมความพร้อมของนกัศึกษาก่อนท่ีจะออกเสียงและเพ่ือให้เกิดการรับรู้
เสียงได้ดีกว่าเพ่ือจะท าให้นกัศึกษาได้ปรับตวัพร้อมท่ีจะออกเสียง เพราะเม่ือนกัศึกษาเกิดความ
พร้อมจะชว่ยให้เกิดแรงจงูใจ ความกระตือรือร้นท่ีจะอา่นออกเสียงและเพิ่มการรับรู้ภาษาองักฤษจะ
ท าให้ได้ประโยชน์และเกิดผลมากขึน้ 

1.2 การอา่นออกเสียงและการรับรู้ภาษาองักฤษควรเน้นและให้ความส าคญักบัระดบั
ของค า เช่นการลงเสียงหนกัเบา ซึ่งจะท าให้ความสามารถในการรับรู้และการออกเสียงนัน้อาจ
เปล่ียนแปลงไปได้ 

1.3 การเลือกค าศพัท์ท่ีน ามาศึกษายงัไม่ครอบคลุมค าศพัท์ทัง้หมดในภาษาองักฤษ 
จึงท าให้ผู้ อ่านออกเสียงขาดประสบการณ์ในการอ่าน หรือการสอนอ่านออกเสียงพยญัชนะ สระ 
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และค าในภาษาองักฤษหรือการสอนอ่านในบริบทอ่ืนจากส่ือ เช่น นิทาน กลอน เร่ืองสัน้ บทความ 
เพลงจงึอาจท าให้นกัศกึษาสามารถน าความรู้ไปใช้ได้ 
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ตอ่ไป   

2.1 ควรมีการศึกษาความสามารถหรือความสมัพนัธ์ระหว่างการออกเสียงและการ
รับรู้เสียงจากกลุม่นกัศกึษาท่ีมีผลการเรียนแตกตา่งกนั 

2.2 ควรศึกษาวิจัยการออกเสียงสระหรือพยัญชนะควบกล า้หรือเสียงกลุ่มค าหรือ
ระดบัประโยคกบันกัศกึษาในแตล่ะชัน้ปี 

2.3 ควรมีการศึกษาการออกเสียงและการรับรู้เสียงจากตวัแปรอ่ืนๆ เช่น วจันลีลา
ตา่งๆ หรือจากกลุม่ตวัอยา่งมีประกอบอาชีพโดยมีการใช้ภาษาองักฤษในการส่ือสาร 
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ภาคผนวก ก English double onsets 

 

ตาราง 17 English double onsets (Yavas, Mehmet, 2006, p. 137) 

 

           
          

          

          ()

          ()

          

          

          

          

          

          ()

          

          

          

          ()

          ()
 

Note: 
 Double onsets that are allowed in English. 
() For most speakers of American English, these are not found. 
 Impossible combination. 
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ภาคผนวก ข English double codas 
 

ตาราง 18 English double codas (Yavas, Mehmet, 2006, p. 140) 
 

                  
                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  
                  

Note: 
 Non-suffixed double codas. 
 Suffixed double codas. 
 Impossible combination. 
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ภาคผนวก ค รายช่ือผู้เช่ียวชาญ 

 

รายช่ือผู้ เช่ียวชาญตรวจแก้ไขเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั จ านวน 4 ทา่น 

 
1. ช่ือ   ผู้ชว่ยศาสตราจารย์แก้วตา สาลีโภชน์ 
 ต าแหนง่  อาจารย์ประจ าภาควิชาภาษาศาสตร์ 
 สถานทีท างาน คณะมนษุยศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร 
 
2. ช่ือ   ดร.ชมนาด อินทจามรรักษ์ 
 ต าแหนง่  อาจารย์ประจ าภาควิชาภาษาศาสตร์ 
 สถานทีท างาน คณะมนษุยศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร 
 
3. ช่ือ   Assoc. Prof. Mary Elizabeth Sarawit, Ph.D. 
    (Native Speaker of English Language) 
 ต าแหนง่  Distinguished Specialist for Language and International Affairs 
 สถานทีท างาน Office of the President, Naresuan University 

 

4. ช่ือ   Mr. Roy Irvine Morien  
    (Native Speaker of English Language) 
 ต าแหนง่  English Language Lecturer 
 สถานทีท างาน Naresuan University Language Center 
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ภาคผนวก ง รายการค าศัพท์ที่ใช้เป็นเคร่ืองมือในการวิจัย 
 
ตาราง 19 รายการค าศัพท์ที่ใช้เป็นเคร่ืองมือในการวิจัย จ านวนทัง้หมด 58 ค า 

 

ล าดับ ค าศัพท์ เสียง 

01  pig  // 
02  *pape  // 
03  box  // 
04  *baf  // 
05  time  // 
06  *tull  // 
07  dear  // 
08  *dook  // 
09  kick  // 
10  *kave  // 
11  gas  // 
12  *gup  // 

13  charge  // 

14  *chooth  // 
15  juice  // 
16  *jeef  // 
17  price  // 
18  *plake  // 
19  bright  // 
20  *bloss  // 
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ล าดับ ค าศัพท์ เสียง 

21  train  // 

22  *twee  // 

23  dream  // 

24  *drit  // 

25  cry  // 

26  *kleen  // 

27  ground  // 

28  *glant  // 

29  deep  // 

30  *sep  // 

31  mob  // 

32  *jib  // 

33  pot  // 

34  *fut  // 

35  hard  // 

36  *ked  // 

37  peak  // 

38  *beck  // 

39  dog  // 

40  *mag  // 

41  rich  // 

42  *poch  // 
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ล าดับ ค าศัพท์ เสียง 

43  page  // 

44  *marge  // 

45  help  // 

46  *tump  // 

47  bulb  // 

47  *gulb  // 

49  draft  // 

50  *hest  // 

51  found  // 

52  *kold  // 

53  desk  // 

54  *vink  // 

55  launch  // 

56  *kinch  // 

57  change  // 

58  *benge  // 

 
หมายเหตุ: ค าท่ีมีเคร่ืองหมาย * อยู่ด้านหน้าคือค าไร้ความหมาย (Pseudowords)  
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ภาคผนวก จ รายช่ือและข้อมูลของเจ้าของภาษาที่ช่วยประเมินการออกเสียง (Raters) 
 

รายช่ือและข้อมลูเจ้าของภาษาท่ีชว่ยประเมินการออกเสียงค าศพัท์ภาษาองักฤษของนกัศกึษากลุม่
ตวัอยา่ง จ านวน 3 ทา่น (Raters) ดงัตอ่ไปนี ้

 
1. ช่ือ   Ms Samantha Jane Green 

เชือ้ชาติ  British  
เพศ  Female 

อาย ุ  35 Years 
ต าแหนง่  English Language Teacher  
สถานท่ีท างาน Rojanawit Malabieng School, Phitsanulok, Thailand 
 

2. ช่ือ   Ms Samantha Jane Green 

เชือ้ชาติ  Australian  
เพศ  Female 

อาย ุ  55 Years 
ต าแหนง่  Associate Professor in Subacute and Aged Nursing 
สถานท่ีท างาน Griffith University and Gold Coast Hospital, Australia 
 

3. ช่ือ   Captain David Coronado 

เชือ้ชาติ  American 
เพศ  Male 

อาย ุ  42 Years 
ต าแหนง่  Captain (Pilot)  
สถานท่ีท างาน Albatros Airlines, Caracas, Venezuela 
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ภาคผนวก ฉ ผลการทดสอบความเท่ียงระหว่างผู้ประเมิน (Inter-Rater Reliability) 
 
ตาราง 20 สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของการให้คะแนนผลทดสอบความสามารถในการออก

เสียงพยัญชนะภาษาอังกฤษกลุ่มที่มีการกักลม (Plosives/Affricates) ระหว่างผู้
ประเมิน 3 ท่าน 

 

Descriptive Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

rater1 29.1000 9.18116 80 

rater2 27.3625 8.40772 80 

rater3 25.4000 9.53687 80 

 

Correlations 

  rater1 rater2 rater3 

rater1 Pearson Correlation 1 0.568** 0.565** 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 

Sum of Squares 6659.200 3464.100 3908.800 

Covariance 84.294 43.849 49.478 

rater2 Pearson Correlation 0.568** 1 0.320** 

Sig. (2-tailed) .000  .004 

Sum of Squares 3464.100 5584.487 2029.400 

Covariance 43.849 70.690 25.689 

rater 3 Pearson Correlation 0.565** 0.320** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .004  

Sum of Squares 3908.800 2029.400 7185.200 

Covariance 49.478 25.689 90.952 



98 

Correlations 

  rater1 rater2 rater3 

rater1 Pearson Correlation 1 0.568** 0.565** 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 

Sum of Squares 6659.200 3464.100 3908.800 

Covariance 84.294 43.849 49.478 

rater2 Pearson Correlation 0.568** 1 0.320** 

Sig. (2-tailed) .000  .004 

Sum of Squares 3464.100 5584.487 2029.400 

Covariance 43.849 70.690 25.689 

rater 3 Pearson Correlation 0.565** 0.320** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .004  

Sum of Squares 3908.800 2029.400 7185.200 

Covariance 49.478 25.689 90.952 

 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 
 ผลการทดสอบความเท่ียงระหว่างผู้ประเมิน (Inter-Rater Reliability) ในการศึกษา
ค้นคว้าครัง้นี ้แสดงสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างช่วงคะแนน 0.320 – 0.568 สะท้อน
ความสมัพนัธ์ในทางบวกระดบัต ่าถึงปานกลาง (low to moderate positive correlation) โดยใช้
เกณฑ์การแปลความหมายคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ (r) ของ Salkind (2010) ดงัตอ่ไปนี ้

.00 – .19  “มีความสมัพนัธ์ในทางบวกระดบัต ่ามากหรือไมมี่ความสมัพนัธ์” 

.20 – .39  “มีความสมัพนัธ์ในทางบวกระดบัต ่า” 

.40 – .59  “มีความสมัพนัธ์ในทางบวกระดบัปานกลาง” 

.60 – .79  “มีความสมัพนัธ์ในทางบวกระดบัสงู” 

.80 – 1.0 “มีความสมัพนัธ์ในทางบวกระดบัสงูมาก” 
 



99 

ภาคผนวก ช ตารางแสดงจ านวนและร้อยละของผลการศึกษาโดยละเอียด 
 
ตาราง 21 จ านวนและร้อยละของผลการทดสอบความสามารถด้านการออกเสียง 

(production) และรับรู้เสียง (perception) ค าศัพท์พยัญชนะภาษาอังกฤษกลุ่มที่
มีการกักลม (Plosives/Affricates) จ านวนทัง้หมด 58 ค า ของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ชัน้ปีที่ 1 และ 3 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม จ านวน 80 คน 

 

ล าดบั ค าศพัท์ เสียง 
ออกเสียงถกูต้อง รับรู้เสียงถกูต้อง 

จ านวนเฉล่ีย คดิเป็นร้อยละ จ านวนเฉล่ีย คดิเป็นร้อยละ 

  01  pig  // 56 69.58 75 93.75 

  02  pape  // 60 75.00 75 93.75 

  03  box  // 45 55.83 79 98.75 

  04  baf  // 55 68.75 80 100.00 

  05  time  // 64 79.58 79 98.75 

  06  tull  // 39 48.75 64 80.00 

  07  dear  // 74 92.92 80 100.00 

  08  dook  // 58 72.50 79 98.75 

  09  kick  // 70 87.08 69 86.25 

  10  kave  // 49 60.83 78 97.50 

  11  gas  // 68 84.58 60 75.00 

  12  gup  // 40 50.00 67 83.75 

  13  charge  // 11 14.58 38 47.50 

  14  chooth  // 12 15.42 25 31.25 

  15  juice  // 35 43.75 69 86.25 

  16  jeef  // 46 57.92 78 97.50 

  17  price  // 39 48.33 72 90.00 
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ตาราง 21 (ต่อ) 

ล าดบั ค าศพัท์ เสียง 
ออกเสียงถกูต้อง รับรู้เสียงถกูต้อง 

จ านวนเฉล่ีย คดิเป็นร้อยละ จ านวนเฉล่ีย คดิเป็นร้อยละ 

  18  plake  // 13 16.67 62 77.50 

  19  bright  // 35 43.75 78 97.50 

  20  bloss  // 25 31.25 62 77.50 

  21  train  // 59 74.17 77 96.25 

  22  twee  // 29 36.25 54 67.50 

  23  dream  // 61 76.25 80 100.00 

  24  drit  // 39 49.17 79 98.75 

  25  cry  // 66 82.92 76 95.00 

  26  kleen  // 33 41.25 61 76.25 

  27  ground // 26 32.50 32 40.00 

  28  glant  // 22 27.08 71 88.75 

  29  deep  // 49 60.83 75 93.75 

  30  sep  // 13 15.83 48 60.00 

  31  mob  // 66 82.08 79 98.75 

  32  jib  // 26 32.50 28 35.00 

  33  pot  // 73 92.08 76 95.00 

  34  fut  // 52 65.42 76 95.00 

  35  hard  // 48 60.00 67 83.75 

  36  ked  // 23 28.33 69 86.25 

  37  peak  // 47 59.17 76 95.00 

  38  beck  // 29 36.67 67 83.75 

  39  dog  // 58 72.50 40 50.00 
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ตาราง 21 (ต่อ) 

ล าดบั ค าศพัท์ เสียง 
ออกเสียงถกูต้อง รับรู้เสียงถกูต้อง 

จ านวนเฉล่ีย คดิเป็นร้อยละ จ านวนเฉล่ีย คดิเป็นร้อยละ 

  40  mag  // 21 26.67 58 72.50 

  41  rich  // 34 42.92 76 95.00 

  42  poch  // 33 41.25 73 91.25 

  43  page  // 28 35.42 52 65.00 

  44  marge  // 19 23.33 68 85.00 

  45  help  // 39 49.17 72 90.00 

  46  tump  // 34 42.50 80 100.00 

  47  bulb  // 7 9.17 69 86.25 

  48  gulb  // 5 6.67 62 77.50 

  49  draft  // 38 47.08 78 97.50 

  50  hest  // 34 42.50 77 96.25 

  51  found  // 21 26.25 68 85.00 

  52  kold  / 35 43.33 68 85.00 

  53  desk  // 32 40.42 20 25.00 

  54  vink  // 17 20.83 72 90.00 

  55  launch  // 16 19.58 75 93.75 

  56  kinch  // 33 40.83 72 90.00 

  57  change  / 29 35.83 77 96.25 

  58  benge  / 23 28.33 66 82.75 

เฉล่ียรวม 38 47.66 67 83.69 
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ตาราง 22 จ านวนและร้อยละของผลการทดสอบความสามารถด้านการออกเสียง 
(production) และรับรู้เสียง (perception) ค าศัพท์พยัญชนะภาษาอังกฤษกลุ่มที่
มีการกักลม (Plosives/Affricates) จ านวนทัง้หมด 58 ค า ของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ชั ้นปีที่  1 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม จ านวน 40 คน 

 

ล าดบั ค าศพัท์ เสียง 
ออกเสียงถกูต้อง รับรู้เสียงถกูต้อง 

จ านวนเฉล่ีย คดิเป็นร้อยละ จ านวนเฉล่ีย คดิเป็นร้อยละ 

  01  pig  // 23 56.67 35 87.50 

  02  pape  // 27 66.67 37 92.50 

  03  box  // 16 39.17 40 100.00 

  04  baf  // 24 60.83 40 100.00 

  05  time  // 31 76.67 40 100.00 

  06  tull  // 20 50.83 32 80.00 

  07  dear  // 36 89.17 40 100.00 

  08  dook  // 24 59.17 39 97.50 

  09  kick  // 32 80.83 34 85.00 

  10  kave  // 22 55.83 40 100.00 

  11  gas  // 32 80.83 27 67.50 

  12  gup   // 13 32.50 32 80.00 

  13  charge  // 3 7.50 14 35.00 

  14  chooth  // 5 12.50 11 27.50 

  15  juice  // 14 35.00 82 82.50 

  16  jeef  // 19 47.50 38 95.00 

  17  price  // 10 25.83 35 87.50 

  18  plake  // 5 11.67 30 75.00 

  19  bright  // 10 25.83 39 97.50 
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ตาราง 22 (ต่อ) 
 

ล าดบั ค าศพัท์ เสียง 
ออกเสียงถกูต้อง รับรู้เสียงถกูต้อง 

จ านวนเฉล่ีย คดิเป็นร้อยละ จ านวนเฉล่ีย คดิเป็นร้อยละ 

  20  bloss  // 7 17.50 28 70.00 

  21  train  // 25 62.50 37 92.50 

  22  twee  // 16 40.83 27 67.50 

  23  dream  // 24 60.83 40 100.00 

  24  drit  // 15 36.67 39 97.50 

  25  cry  // 34 85.00 36 90.00 

  26  kleen  // 14 34.17 29 72.50 

  27  ground // 12 30.00 8 20.00 

  28  glant  // 6 15.83 34 85.00 

  29  deep  // 18 44.17 36 90.00 

  30  sep  // 5 12.50 18 45.00 

  31  mob  // 32 80.00 39 97.50 

  32  jib  // 9 22.50 11 27.50 

  33  pot  // 36 89.17 38 95.00 

  34  fut  // 24 60.83 37 92.50 

  35  hard  // 21 53.33 28 70.00 

  36  ked  // 6 14.17 32 80.00 

  37  peak  // 18 44.17 37 92.50 

  38  beck  // 11 28.33 29 72.50 

  39  dog  // 28 70.00 18 45.00 

  40  mag  // 11 26.67 31 77.50 

  41  rich  // 11 26.67 36 90.00 
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ตาราง 22 (ต่อ) 
 

ล าดบั ค าศพัท์ เสียง 
ออกเสียงถกูต้อง รับรู้เสียงถกูต้อง 

จ านวนเฉล่ีย คดิเป็นร้อยละ จ านวนเฉล่ีย คดิเป็นร้อยละ 

  42  poch  // 11 26.67 35 87.50 

  43  page  // 7 18.33 19 47.50 

  44  marge  // 3 7.50 33 82.50 

  45  help  // 12 29.17 36 90.00 

  46  tump  // 12 30.00 40 100.00 

  47  bulb  // 4 9.17 32 80.00 

  48  gulb  // 3 6.67 28 70.00 

  49  draft  // 13 33.33 39 97.50 

  50  hest  // 13 31.67 37 92.50 

  51  found  // 6 16.67 28 70.00 

  52  kold  // 12 29.17 35 87.50 

  53  desk  // 11 27.50 8 20.00 

  54  vink  // 5 13.33 37 92.50 

  55  launch  // 4 20.83 39 97.50 

  56  kinch  // 9 21.67 35 87.50 

  57  change  // 9 21.67 38 95.00 

  58  benge  // 5 13.33 32 72.50 

เฉล่ียรวม 15 38.20 32 79.83 
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ตาราง 23 จ านวนและร้อยละของผลการทดสอบความสามารถด้านการออกเสียง 
(production) และรับรู้เสียง (perception) ค าศัพท์พยัญชนะภาษาอังกฤษกลุ่มที่มี
การกักลม (Plosives/Affricates) จ านวนทัง้หมด 58 ค า ของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ชัน้ปีที่ 3 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
จ านวน 40 คน 

 

ล าดบั ค าศพัท์ เสียง 
ออกเสียงถกูต้อง รับรู้เสียงถกูต้อง 

จ านวนเฉล่ีย คดิเป็นร้อยละ จ านวนเฉล่ีย คดิเป็นร้อยละ 

  01  pig  // 33 82.50 40 100.00 

  02  pape  // 33 83.33 38 95.00 

  03  box  // 29 72.50 39 97.50 

  04  baf  // 31 76.67 40 100.00 

  05  time  // 33 82.50 39 97.50 

  06  tull  // 19 46.67 32 72.50 

  07  dear  // 39 96.67 40 100.00 

  08  dook  // 34 85.83 40 100.00 

  09  kick  // 37 93.33 35 87.50 

  10  kave  // 26 65.83 38 95.00 

  11  gas  // 35 88.33 33 82.50 

  12  gup  // 27 67.50 35 87.50 

  13  charge  // 9 21.67 24 60.00 

  14  chooth  // 7 18.33 14 35.00 

  15  juice  // 21 52.50 36 90.00 

  16  jeef  // 27 68.33 40 100.00 

  17  price  // 28 70.83 37 92.50 

  18  plake  // 9 21.67 32 72.50 

  19  bright  // 25 61.67 39 97.50 
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ตาราง 23 (ต่อ) 
 

ล าดบั ค าศพัท์ เสียง 
ออกเสียงถกูต้อง รับรู้เสียงถกูต้อง 

จ านวนเฉล่ีย คดิเป็นร้อยละ จ านวนเฉล่ีย คดิเป็นร้อยละ 

  20  bloss  // 18 45.00 34 85.00 

  21  train  // 34 85.83 40 100.00 

  22  twee  // 13 31.67 27 67.50 

  23  dream  // 37 91.67 40 100.00 

  24  drit  // 25 61.67 40 100.00 

  25  cry  // 32 80.83 40 100.00 

  26  kleen  // 19 48.33 32 72.50 

  27  ground // 14 35.00 24 60.00 

  28  glant  // 15 38.33 37 92.50 

  29  deep  // 31 77.50 39 97.50 

  30  sep  // 8 19.17 30 75.00 

  31  mob  // 34 84.17 40 100.00 

  32  jib  // 17 42.50 17 42.50 

  33  pot  // 38 95.00 38 95.00 

  34  fut  // 28 70.00 39 97.50 

  35  hard  // 27 66.67 39 97.50 

  36  ked  // 17 42.50 37 92.50 

  37  peak  // 30 74.17 39 97.50 

  38  beck  // 18 45.00 38 95.00 

  39  dog  // 30 75.00 22 55.00 

  40  mag  // 11 26.67 27 67.50 

  41  rich  // 24 59.17 40 100.00 
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ตาราง 23 (ต่อ) 
 

ล าดบั ค าศพัท์ เสียง 
ออกเสียงถกูต้อง รับรู้เสียงถกูต้อง 

จ านวนเฉล่ีย คดิเป็นร้อยละ จ านวนเฉล่ีย คดิเป็นร้อยละ 

  42  poch  // 22 55.83 38 95.00 

  43  page  // 21 52.50 33 82.50 

  44  marge  // 16 39.17 35 87.50 

  45  help  // 28 69.17 36 90.00 

  46  tump  // 22 55.00 40 100.00 

  47  bulb  // 4 9.17 37 92.50 

  48  gulb  // 3 6.67 34 85.00 

  49  draft  // 24 60.83 39 97.50 

  50  hest  // 21 53.33 40 100.00 

  51  found  // 14 35.83 40 100.00 

  52  kold  // 23 57.50 33 82.50 

  53  desk  // 21 53.33 12 30.00 

  54  vink  // 11 28.33 35 87.50 

  55  launch  // 12 29.17 36 90.00 

  56  kinch  // 24 60.83 37 92.50 

  57  change  // 20 50.00 39 97.50 

  58  benge  // 17 43.33 37 92.50 

เฉล่ียรวม 23 57.11 35 87.54 
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ภาคผนวก ซ ตารางแสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยโปรแกรม SPSS 
 
ตาราง 24 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยโปรแกรม SPSS ของการทดสอบความสามารถด้านการ

ออกเสียง (production) และรับรู้เสียง (perception) ค าศัพท์พยัญชนะ
ภาษาอังกฤษกลุ่มที่ มีการกักลม (Plosives/Affricates) จ านวนทัง้หมด 58 ค า 
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชัน้ปีที่  1 และ 3 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพบูิลสงคราม จ านวน 80 คน 

 
 Descriptive Statistics (overall performance) 

 Mean Std. Deviation Percentages N 

Production 27.7250 7.41473 47.80 80 

Perception 48.5375 4.63051 83.68 80 

 
ตาราง 25 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยโปรแกรม SPSS ผลความสัมพันธ์ของความสามารถ

ด้านการออกเสียง (production) และความสามารถด้านการรับรู้เสียง 
(perception) ค า ศัพท์พยัญชนะภาษาอังกฤษกลุ่มที่ มีการกักลม 
(Plosives/Affricates) จ านวนทัง้หมด 58 ค า ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชัน้
ปีที่  1 และ 3 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
จ านวน 80 คน 

 

Correlations (overall performance) 

  Production Perception  

Production Pearson Correlation 1 0.499** 

Sig. (2-tailed)  .000 

N 80 80 

Perception  Pearson Correlation 0.499** 1 

Sig. (2-tailed) .000  

N 80 80 
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Correlations (overall performance) 

  Production Perception  

Production Pearson Correlation 1 0.499** 

Sig. (2-tailed)  .000 

N 80 80 

Perception  Pearson Correlation 0.499** 1 

Sig. (2-tailed) .000  

N 80 80 

 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 
ตาราง 26 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยโปรแกรม SPSS ของผลการทดสอบความสามารถด้าน

การออกเสียง (production) และรับรู้เสียง (perception) ค าศัพท์พยัญชนะ
ภาษาอังกฤษกลุ่มที่ มีการกักลม (Plosives/Affricates) จ านวนทัง้หมด 58 ค า 
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชัน้ปีที่  1 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพบูิลสงคราม จ านวน 40 คน 

 
 Descriptive Statistics (First year students) 

 Mean Std. Deviation Percentages N 

Production 25.9333 6.05822 44.71 40 

Perception 46.3000 4.43876 79.82 40 
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ตาราง 27 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยโปรแกรม SPSS ผลความสัมพันธ์ของความสามารถ
ด้านการออกเสียง (production) และความสามารถด้านการรับรู้เสียง 
(perception) ค า ศัพท์พยัญชนะภาษาอังกฤษกลุ่มที่ มีการกักลม 
(Plosives/Affricates) จ านวนทัง้หมด 58 ค า ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชัน้ปี
ที่ 1 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏพบูิลสงคราม จ านวน 40 คน 

 

Correlations(First year students) 

  Production Perception 

Production Pearson Correlation 1 0.396* 

Sig. (2-tailed)  .011 

N 40 40 

Perception  Pearson Correlation 0.396* 1 

Sig. (2-tailed) .011  

N 40 40 

 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

ตาราง 28 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยโปรแกรม SPSS ของผลการทดสอบความสามารถด้าน
การออกเสียง (production) และรับรู้เสียง (perception) ค าศัพท์พยัญชนะ
ภาษาอังกฤษกลุ่มที่ มีการกักลม (Plosives/Affricates) จ านวนทัง้หมด 58 ค า 
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชัน้ปีที่  3 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพบูิลสงคราม จ านวน 40 คน 

 
 Descriptive Statistics (Third year students) 

 Mean Std. Deviation Percentages N 

Production 29.5167 8.25103 50.87 40 

Perception 50.7750 3.66891 87.54 40 
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ตาราง 29 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยโปรแกรม SPSS ผลความสัมพันธ์ของความสามารถ
ด้านการออกเสียง (production) และความสามารถด้านการรับรู้เสียง 
(perception) ค า ศัพท์พยัญชนะภาษาอังกฤษกลุ่มที่ มีการกักลม 
(Plosives/Affricates) จ านวนทัง้หมด 58 ค า ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชัน้ปี
ที่ 3 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏพบูิลสงคราม จ านวน 40 คน 

 
Correlations (Third year students) 

   
Production Perception 

Production Pearson Correlation  1 0.522** 

Sig. (2-tailed)   .001 

N  40 40 

Perception Pearson Correlation  0.522** 1 

Sig. (2-tailed)  .001  

N  40 40 

  

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 



ประวัตผู้ิวิจัย 
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ท่ีอยู่ปัจจุบัน 407/1 หมู ่10 ต าบลบงึพระ อ าเภอเมือง จงัหวดัพิษณุโลก 65000 
ที่ท ำงำนปัจจุบัน คณะสาธารณสขุศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร 
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