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บทสรุปผู้บริหาร
(Executive Summary)
ข้าพเจ้า อาจารย์ธนนท์รัฐ นาคทั่ง อาจารย์สุทธิรักษ์ สุวรรณเดชา และอาจารย์ชนาภา ตรีวรรณกุล ได้รับทุน
สนับสนุนโครงการวิจัยจากมหาวิทยาลัยบูรพา ประเภทงบประมาณเงินรายได้ จากเงินอุดหนุนรัฐบาล
(งบประมาณแผ่นดิน) มหาวิทยาลัยบูรพา โครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียนระบบเสียงและสัทศาสตร์
ภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับทัศนคติและความสามารถทางการออกเสียงภาษาอังกฤษของผู้เรียนให้สูงขึ้น
(ENGLISH PHONOLOGY AND PHONETICS LESSONS DEVELOPMENT TO ENHANCE LEARNERS’
ENGLISH ATTITUDES AND PRONUNCIATION ABILITY) รหัสโครงการ __________ /สัญญาเลขที่
30/2560 ได้รับงบประมาณรวมทั้งสิ้น 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) ระยะเวลาดาเนินงาน 2 ปี 5 เดือน
(1 ตุลาคม 2559 ถึง 31 มีนาคม 2562)

บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบความสามารถทางการออกเสียงภาษาอังกฤษของผู้เรียนที่เรียน
วิชาการออกเสียงภาษาอังกฤษหรือวิชาที่เกี่ยวข้องกับการออกเสียงภาษาอังกฤษก่อนและหลังการใช้บทเรียน
ระบบเสี ย งและสั ท ศาสตร์ ภ าษาอังกฤษ 2) เปรียบเที ยบทั ศนคติของกลุ่ มผู้ เรียนที่ เรียนวิช าการออกเสี ยง
ภาษาอังกฤษหรือวิชาที่ เกี่ยวข้องกับ การออกเสียงภาษาอังกฤษ ก่อนและหลังการใช้บทเรียนระบบเสี ยงฯ
3) เปรียบเทียบความถูกต้องแม่นยาในการออกเสียงภาษาอังกฤษของผู้เรียนก่อนและหลังใช้บทเรียนระบบ
เสียงฯ และ 4) สารวจความพึงพอใจของผู้เรียนต่อบทเรียนระบบเสียงฯ กลุ่มทดลองที่ใช้ในงานวิจัย ได้แก่
นิสิตระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี และคณะศิลป
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จานวน 155 ราย จากการสุ่มแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยประกอบไป
ด้วย 1) แบบประเมินตนเองด้านความสามารถทางการออกเสียงภาษาอังกฤษก่อนและหลั งใช้บทเรียนระบบ
เสียงฯ 2) แบบประเมินตนเองด้านทัศนคติต่อการออกเสียงภาษาอังกฤษก่อนและหลังใช้บทเรียนระบบเสียงฯ
3) แบบประเมิ น ความถู ก ต้ อ งแม่ น ย าการออกเสี ย งภาษาอั งกฤษก่ อ นและหลั งใช้ บ ทเรี ย นระบบเสี ย งฯ
4) แบบสอบถามความพึ ง พอใจต่ อ บทเรี ย นระบบเสี ย งฯ และ 5) บทเรี ย นระบบเสี ยงและสั ท ศาสตร์
ภาษาอังกฤษ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณา ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติ
เชิงอนุมาน ได้แก่ และ แพร์ ซิมเพิล ทีเทส (Paired Sample t-test)
ผลการวิจัยสรุปได้ว่าผลจากการวิเคราะห์ทางสถิติพบว่าบทเรียนระบบเสียงฯมีผลต่อพัฒ นาการด้านความ
แม่นยาในการออกเสียงภาษาอังกฤษในกลุ่มทดลองจากมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ที่ระดับนัยสาคัญ
0.05 บทเรียนระบบเสียงฯมีผลต่อพัฒนาการด้านความสามารถในการออกเสียงภาษาอังกฤษในกลุ่มทดลอง
จากมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 บทเรียนระบบเสียงฯไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงด้านทัศนคติ
ในกลุ่มทดลองทั้ง 2 กลุ่ม ที่ระดับ นัยสาคัญ 0.05 และกลุ่มทดลองทั้ง 2 กลุ่ ม มีความพึงพอใจต่อบทเรียน
ระบบเสียงฯไม่ต่างกัน ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05
คาสาคัญ: ทัศนคติต่อการออกเสียงภาษาอังกฤษ ความสามารถทางการออกเสียงภาษาอังกฤษ ความแม่นยา
ในการออกเสียงภาษาอังกฤษ บทเรียนระบบเสียงและสัทศาสตร์ภาษาอังกฤษ

ABSTRACT
This research aimed to: 1) compare learners’ English pronunciation ability of the
learners enrolling English Pronunciation course or other related courses between pre and
post English pronunciation lessons use; 2) compare learners’ attitudes towards English
pronunciation ability between pre and post English pronunciation lessons use; 3) compare
pronunciation accuracy of learners between pre and post English pronunciation lessons; and
4) survey satisfaction levels of learners utilizing English pronunciation lessons. The samples
of this research were 155 English majored students of Faculty of Science and Arts from
Burapha University Chanthaburi Campus and Faculty of Arts from University of Payao, who
are enrolling English Pronunciation course or other related courses. Attitudes Selfassessment forms, pronunciation ability self-assessment forms, English pronunciation
accuracy assessment forms, satisfaction levels assessment forms, and English pronunciation
lessons were used to collect data. Data analysis was based on descriptive statistics: average,
percentage, and standard deviation as well as inferential statistics using Paired Sample t-test.
Keywords : attitudes towards English pronunciation, English pronunciation ability, English
pronunciation lessons, English pronunciation accuracy

ผลผลิตที่ได้จากโครงการวิจัย
โครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียนระบบเสียงและสัทศาสตร์ภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับทัศนคติ
และความสามารถทางการออกเสี ย งภาษาอั งกฤษของผู้ เรียนให้ สู งขึ้น ซึ่งได้รับ ทุ นสนั บ สนุ นการวิจัยจาก
งบประมาณเงิน รายได้ จ ากเงิน อุ ด หนุ น รั ฐ บาล (งบประมาณแผ่ น ดิ น ) ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2560
มหาวิทยาลัยบูรพา ผ่านสานักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ เลขที่สัญญา 30/2560 ได้ตีพิมพ์ผลการ
ศึกษาวิจัยบางส่วนในรายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดั บชาติทางศิลปศาสตร์ประยุกต์ ครั้งที่ 7 คณะ
ศิลปศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จานวน 1 เรื่อง คือ ธนนท์รัฐนาคทั่ง*,
สุทธิรักษ์ สุวรรณเดชา, ชนาภา ตรีวรรณกุล. 2561. ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถทางการออกเสียง
ภาษาอังกฤษและทัศนคติต่อการออกเสียงภาษาอังกฤษ
นอกจากนี้ ผลการศึกษายังสามารถใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการพัฒ นาการเรียนการสอนใน
รายวิชาการออกเสียงภาษาอังกฤษ และรายวิชาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง คือ “การพัฒนาการออกเสียงภาษาอังกฤษ
ของผู้เรียน เช่น ความถี่ในการฝึกฝน สื่อการเรียนรู้ ปฏิสัมพันธ์กับเจ้าของภาษา บริบททางสังคม ทัศนคติต่อ
การเรียนรู้ภาษา ความเข้าใจจุดประสงค์การเรียนรู้ ความจาเป็นในการเรียนรู้ของผู้เรียน ความสามารถของ
ผู้สอน ทัศนคติของผู้สอนต่อเนื้อหาที่สอน และต่อผู้เรียน ล้วนแต่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกั บประสบการณ์การ
เรียนรู้ในมิติอื่น”
ข้อเสนอแนะ
การพัฒนาการออกเสียงภาษาอังกฤษของผู้เรียนถือเป็นกระบวนการสาคัญและเป็นกลไกที่ได้รับการยอมรับใน
แวดวงการศึกษาด้านการสอนภาษาอังกฤษว่าช่วยต่อยอดไปสู่การพัฒนาทักษะการฟัง -พูดเพื่อการสื่อสาร และ
ยังเป็นทักษะกลุ่มแรกที่เป็นพฤติกรรมที่สามารถสัมผัสได้ด้วยประสาทสัมผัสที่ผู้ที่ใช้ภาษาอังกฤษทั่วโลกต่างให้
ความสาคัญ ผลที่ได้จากโครงการวิจัยนี้นับเป็นผล/องค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาจากกลุ่มทดลอง 2 สถาบัน
เท่ า นั้ น ดั งนั้ น การศึ ก ษาเพิ่ ม กลุ่ ม ทดลองจากสถาบั น อื่ น ในวิ ธี ก ารเดี ย วกั น จะช่ ว ยให้ เห็ น ภาพรวมของ
ปรากฏการณ์ ทางการออกเสีย งภาษาอังกฤษได้ครอบคลุ มมากยิ่งขึ้น และยังเป็นการช่วยวางแนวทางการ
พัฒ นาการเรียนการสอน และการพัฒนาพฤติกรรมการออกเสียงภาษาอังกฤษของผู้เรียนจากปัจจัยอื่ นๆได้
ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ

กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้จากเงินอุดหนุนรัฐบาล (งบประมาณ
แผ่นดิน) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยบูรพา ผ่านสานักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ
เลขทีส่ ัญญา 30/2560

สารบัญเรื่อง
บทที่ 1 บทนา
ความสาคัญและที่มาของการทาวิจัย
วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
ขอบเขตของการวิจัย
บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การพัฒนาผู้เรียนให้ออกเสียงภาษาอังกฤษได้ถูกต้อง
แนวทางการพัฒนาการสอนการออกเสียงภาษาอังกฤษ
ความคาดหวังของผู้เรียนในการออกเสียงเหมือนเจ้าของภาษา
ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อบทเรียนการออกเสียงภาษาอังกฤษ
บทที่ 3 วิธีการศึกษาวิจัย
สถานที่ทาการวิจัย
ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย
วิธีการวิจัย
- ประชากรกลุ่มตัวอย่าง
- เครื่องมือวิจัย
- ขั้นตอนการเก็บข้อมูล
การวิเคราะห์
บทที่ 4 ผลการศึกษาวิจัยและอภิปรายผล
ผลการเปรียบเทียบความแม่นยาในการออกเสียงภาษาอังกฤษก่อนและหลังใช้บทเรียน
ระบบเสียงและสัทศาสตร์ภาษาอังกฤษของนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา
ผลการเปรียบเทียบความแม่นยาในการออกเสียงภาษาอังกฤษก่อนและหลังใช้บทเรียน
ระบบเสียงและสัทศาสตร์ภาษาอังกฤษของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา
ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการออกเสียงภาษาอังกฤษก่อนและหลังใช้บทเรียน
ระบบเสียงและสัทศาสตร์ภาษาอังกฤษของนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา
ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการออกเสียงภาษาอังกฤษก่อนและหลังใช้บทเรียน
ระบบเสียงและสัทศาสตร์ภาษาอังกฤษของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา
ผลการเปรียบเทียบทัศนคติต่อการออกเสียงภาษาอังกฤษก่อนและหลังใช้บทเรียนระบบ
เสียงและสัทศาสตร์ภาษาอังกฤษของนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา
ผลการเปรียบเทียบทัศนคติต่อการออกเสียงภาษาอังกฤษก่อนและหลังใช้บทเรียนระบบ
เสียงและสัทศาสตร์ภาษาอังกฤษของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา
แสดงความพึงพอใจต่อการใช้บทเรียนระบบเสียงและสัทศาสตร์ภาษาอังกฤษ
บทที่ 5 สรุปผลการศึกษาวิจัย
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สารบัญเรื่อง (ต่อ)
หน้า
เอกสารอ้างอิง
ภาคผนวก
- ประวัติผู้วิจัยโครงการวิจัย
- รายงานสรุปการเงิน
- แบบประเมินความแม่นยาในการออกเสียงภาษาอังกฤษ
- แบบประเมินตนเองด้านความสามารถและทัศนคติต่อการออกเสียงภาษาอังกฤษ
- แบบประเมินความพึงพอใจต่อการใช้บทเรียนฯ

22
25

สารบัญตาราง
ตารางที่
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7

ตารางแสดงการเปรียบเทียบความแม่นยาในการออกเสียงภาษาอังกฤษก่อนและหลังใช้
บทเรียนระบบเสียงและสัทศาสตร์ภาษาอังกฤษของนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา
ตารางแสดงการเปรียบเทียบความแม่นยาในการออกเสียงภาษาอังกฤษก่อนและหลังใช้
บทเรียนระบบเสียงและสัทศาสตร์ภาษาอังกฤษของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา
ตารางเปรียบเทียบความสามารถในการออกเสียงภาษาอังกฤษก่อนและหลังใช้บทเรียน
ระบบเสียงและสัทศาสตร์ภาษาอังกฤษของนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา
ตารางเปรียบเทียบความสามารถในการออกเสียงภาษาอังกฤษก่อนและหลังใช้บทเรียน
ระบบเสียงและสัทศาสตร์ภาษาอังกฤษของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา
ตารางเปรียบเทียบทัศนคติต่อการออกเสียงภาษาอังกฤษก่อนและหลังใช้บทเรียนระบบ
เสียงและสัทศาสตร์ภาษาอังกฤษของนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา
ตารางเปรียบเทียบทัศนคติต่อการออกเสียงภาษาอังกฤษก่อนและหลังใช้บทเรียนระบบ
เสียงและสัทศาสตร์ภาษาอังกฤษของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา
ตารางแสดงความพึงพอใจต่อการใช้บทเรียนระบบเสียงและสัทศาสตร์ภาษาอังกฤษ

หน้า
12
13
14
15
16
17
18

บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมสำคัญและที่มำของกำรวิจัย
เนื่องด้วยปัจจุบันภาษาอังกฤษที่ใช้ในประเทศไทยมิได้เป็นภาษาที่สอง ภาษาแม่หรือภาษาราชการและ
การสื่อสารแต่อย่างใดถึงแม้รัฐบาลจะพยายามส่งเสริมให้ ใช้ในแวดวงธุรกิจมายาวนานและมีแผนจะผลักดัน
ภาษาอังกฤษให้เป็นภาษาที่สองในแผนการสอนภายในประเทศไทย พ.ศ. 2556 ( กระทรวงศึกษาธิการ, 2553 )
แต่ก็ยังพบว่าคนส่วนมากก็ยังออกเสียงภาษาอังกฤษผิด ส่งผลให้เนื้อหาในการสื่อสารไม่ชัดเจน หรือไม่สามารถ
สื่อสารได้เข้าใจ จากมุมมองของความเข้าใจร่วมกันทั่วโลก ความหลากหลายของภาษาอังกฤษที่แตกต่างกันในแต่
ละพื้นที่ทั่วโลก เป็นหัวใจสาคัญของทั้งผู้พูดและผู้ฟัง อย่างไรก็ตามผู้เรียนมักมีความคิดในอุดมคติว่าผู้พูดที่เป็น
เจ้าของภาษาเป็นบรรทัดฐานและการพูดจากประเทศที่เป็นเจ้าของภาษาอาจเป็นที่ชื่นชอบมากขึ้นอย่างมหาศาล
ซึ่งมากกว่าผู้พูดที่ไม่ใช่เจ้าของภาษา
โดยปั ญ หาหลั ก ในการออกเสี ย งผิ ด เพราะมี บ างตั ว อั ก ษรหรื อ พยั ญ ชนะที่ ไ ม่ ส ามารถเที ย บได้
ในภาษาไทยแต่ผู้เรียนก็ยังใช้ภาษาไทยมาเทียบเคียงภาษาอั งกฤษเพื่อความสะดวกในการออกเสียง แม้ว่าการ
เรียนในห้องเรียนจะเข้มข้นสักเท่าใดเมื่อออกจากห้องเรียนแล้วก็ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษในการสนทนา เช่น เวลา
ออกไปซื้อของก็พบว่าภาษาไทยสะดวกมากกว่าในการสื่อสาร ซึ่งต่างจากประเทศข้ างเคียงในอาเซียนที่เคยเป็น
เมืองขึ้นของประเทศมหาอานาจ เช่น สิงคโปร์และมาเลเซีย ที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการติดต่อสื่อสาร
ทาให้เวลาที่เด็กออกจากห้องเรียนมีโอกาสได้พูดคุยภาษาอังกฤษมากกว่าเด็กไทย และด้วยความได้เปรียบของ
การใช้ภาษา ส่งผลให้ประเทศเพื่อนบ้านดังกล่าวมีความก้าวหน้าในด้านธุรกิจอย่างรวดเร็ว
ปัญหาในการออกเสียงภาษาอังกฤษของผู้เรียนชาวไทย พบว่ามีพยัญชนะและสระภาษาอังกฤษหลายตัว
ที่ไม่ส ามารถเทีย บเสีย งในภาษาไทยได้ ผู้ เรียนชาวไทยบางคนที่ใช้การเทียบเสียงภาษาไทยในการออกเสียง
ภาษาอังกฤษจะไม่สามารถออกเสียงได้อย่างถูกต้องตามหลักภาษา งานวิจัยส่วนใหญ่ที่ศึกษาด้านการออกเสียง
ภาษาอังกฤษของผู้เรียนชาวไทย พบว่า /ð/ เป็นพยัญชนะที่ปัญหามากที่สุด รองลงมา /θ/ /z/ /l/ /ʤ/ /ʧ/
และ /v/ ตามลาดับ เพื่อให้เข้าใจได้ง่าย สามารถแบ่ง Manner of Articulation ของพยัญชนะเป็น 3 ประเภท
ได้แก่ เสียงเสียดแทรก (Fricatives Consonants) เสียงกักเสียดแทรก (Affricates Consonants) และเสียงข้าง
ลิ้น (Liquid Lateral Consonants)
กลุ่ ม ของ เสี ย งเสี ย ดแทรก (Fricatives Consonants) ได้ แก่ /f/ /v/ /θ/ /ð/ /s/ /z/ /ʃ/ /ʒ/ และ
/h/ ปัญหาที่พบมากที่สุดคือเสียงพยัญชนะ /ð/ และรองลงมาคือ /θ/ ส่วนในกลุ่มของ เสียงกักเสียดแทรก
(Affricates Consonants) ได้แก่ /ʧ/ และ /ʤ/ กลุ่มสุดท้ายคือ เสียงข้างลิ้น (Liquid Lateral Consonants)
ได้แก่ /l/ (ธนนท์รัฐ และคณะ, 2561)
จากที่ทีมผู้วิจัยเคยสอนภาษาอังกฤษให้นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาจนถึงระดับ นิสิต/นักศึกษาปริญญา
ตรี พบว่า เด็กไทยส่ วนใหญ่ จ ะออกเสี ย งผิ ด และจะใช้เสี ยงและไวยากรณ์ ไทยบางตัวไปใช้แทนในเสี ยงและ
ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษโดยไม่รู้ตัว ซึ่งเป็นอิ ทธิพลมาจากภาษาแม่และการที่ ผู้เรียนไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษในการ
สนทนาเป็ น หลั ก ผู้ วิ จั ย จึ ง เกิ ด ความคิ ด ที่ จ ะวิ จั ย และศึ ก ษาปั ญ หาที่ เกิ ด ขึ้ น ในเรื่ อ งนี้ ให้ เห็ น แจ้ ง ชั ด โดย
1

เปรียบเทียบความสามารถในการออกเสียงและสัทศาสตร์ภาษาอังกฤษของผู้เข้าทดลอง จึงได้พัฒนาบทเรียน
สัทศาสตร์ขึ้นมาเพื่อช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้านการออกเสียงที่ถูกต้องและตระหนักถึงการออกเสียงที่ผิดซึ่งจะทา
ให้ความหมายเปลี่ยนหรือส่งผลให้การสื่อสารไม่ชัดเจน
1.2 วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย
1.2.1 เปรียบเทียบความสามารถทางการออกเสียงภาษาอังกฤษของระหว่างผู้เรียนที่เรีย นวิชาการออกเสียง
ภาษาอังกฤษหรือวิชาที่เกี่ยวของกับการออกเสียงภาษาอังกฤษ
1.2.2 เปรียบเทียบทัศนคติของกลุ่มผู้เรียนที่เรียนวิชาการออกเสียงภาษาอังกฤษหรือวิชาที่เกี่ยวของ
กับการออกเสียงภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี และมหาวิทยาลัยพะเยา
ก่อนและหลังการใช้บทเรียนระบบเสียงและสัทศาสตร์ภาษาอังกฤษ
1.2.3 เปรียบเทียบความแม่นยาทางการออกเสียงภาษาอังกฤษของระหว่างผู้เรียนที่เรียนวิชาการออก
เสียงภาษาอังกฤษหรือวิชาที่เกี่ยวของกับการออกเสียงภาษาอังกฤษ
1.2.4 สารวจความพึงพอใจของผู้เรียนต่อบทเรียนระบบเสียงและสัทศาสตร์ภาษาอังกฤษ
1.3 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
สามารถนาผลที่ได้ในด้านความสามารถทางการออกเสียงภาษาอังกฤษและทัศนคติต่อการออกเสียง
ภาษาอังกฤษมาต่อยอดในการปรับปรุงพัฒ นาบทเรียน แผนการจัดการเรียนรู้ และการจัดประสบการณ์ทาง
ภาษาอังกฤษให้แก่ผู้เรียนได้อย่างตรงจุดเพื่อพัฒนาทักษะการออกเสียงและส่งเสริมการเรียนรู้สู่ทักษะฟัง -พูดได้
อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
1.4 ขอบเขตของกำรดำเนินกำรวิจัย
งานวิจัยนี้เป็นการสารวจความแม่นยาทางการออกเสียงภาษาอังกฤษ ความสามารถทางการออกเสียง
ภาษาอังกฤษ ทัศนคติของการออกเสี ยงภาษาอังกฤษ และความพึงพอใจต่อการใช้บทเรียนระบบเสี ยงและ
สัทศาสตร์ภาษาอังกฤษของผู้เรียนรายบุคคล โดยกลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่างได้แก่ ผู้เรียนที่เรียนในรายวิชา
การออกเสียงภาษาอังกฤษหรือรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการออกเสียงภาษาอังกฤษ คณะวิทยาศาสตร์และศิลป
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี และคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จานวน 155 ราย โดย
ใช้แบบประเมินตนเองด้านความสามารถทางการออกเสียงภาษาอังกฤษจานวน 20 ข้อ และแบบวัดทัศนคติต่อ
การออกเสียงภาษาอังกฤษจานวน 20 ข้อ แบบประเมินความแม่นยาในการออกเสียงภาษาอังกฤษ จานวน 106
ข้อ บทเรียนระบบเสียงและสัทศาสตร์ภาษาอังกฤษ และแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการใช้บทเรียนระบบ
เสียงและสัทศาสตร์ภาษาอังกฤษจานวน 13 ข้อ ข้อเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลข้อมูล
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บทที่ 2
เอกสำรและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ผู้วิจัยได้ได้แบ่งประเภทของการการเรียนการสอนการออกเสียงภาษาอังกฤษเป็น 4 ประเด็น ได้แก่ การ
พัฒนาผู้เรียนให้ออกเสียงภาษาอังกฤษได้ถูกต้อง แนวทางการพัฒนาการสอนการออกเสียงภาษาอังกฤษ ความ
คาดหวังของผู้เรียนในการออกเสียงเหมือนเจ้าของภาษา และความพึงพอใจของผู้เรียนต่อบทเรียนการออกเสียง
ภาษาอังกฤษ
2.1 กำรพัฒนำผู้เรียนให้ออกเสียงภำษำอังกฤษได้ถูกต้อง
Tergujeff (2013) ได้ ศึ ก ษาด้ า นการรั บ รู้ แ ละมุ ม มองของผู้ เ รี ย นที่ มี ต่ อ การสอนการออกเสี ย ง
ภาษาอังกฤษ โดยการสัมภาษณ์นักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย มัธยมศึกษาตอนต้นและปลายจานวน 6 คน
ในระบบการเรียนของประเทศฟินแลนด์ โดยให้ตอบคาถามปลายเปิดได้อย่างอิสระ คาถามการสัมภาษณ์เกี่ยวกับ
จุดประสงค์ของการเรียนการออกเสียงภาษาอังกฤษของนักเรียนแต่ละคน รวมทั้งให้พิจารณาถึงการออกเสียง
ภาษาอังกฤษที่ใช้ในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ผลจากการศึกษาพบว่า นักเรียนไม่ได้คานึงถึงการออกเสียงลม
พ่ น (aspiration) ที่ ถู ก ต้ อ งให้ เ หมื อ นกั บ เจ้ า ของภาษา แต่ นั ก เรี ย นให้ ค วามส าคั ญ กั บ ความเข้ า ใจได้
(intelligibility) และความคล่ องแคล่ ว (fluency) ในการสนทนา มีเพียงไม่กี่คนที่มีความพึงพอใจในการออก
เสียงแบบอังกฤษหรืออเมริกันซึ่งนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายให้ความพึงพอใจในการเรียนการออก
เสียงอย่างมาก ในขณะที่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาลงความเห็นว่าเรียนการออกเสียงภาษาอังกฤษไม่เพียงพอ
จะต้องเรียนนอกห้องเพิ่มเติมตามสื่อต่างๆและการสนทนาในสถานการณ์จริง
Silveira (2002) ได้ศึกษาการขอบเขตของโครงสร้างการออกเสียงภาษาอังกฤษซึ่งเริ่มจากการมุ่งเน้นไป
ที่ความแตกต่างของการเรีย นรู้ภาษาที่สองจากการเข้าถึงโดยใช้วิธีการสื่อสารโดยตรง เล่มหนังสื อ และการ
วิเคราะห์ การออกเสีย งเป็ น ประจาทุกปี ขั้นสุ ดท้ายข้อมูลจากการค้นคว้าทั้งหมดจะถูกสรุป ซึ่งข้อสรุปจะไม่
รวมกันระหว่างการค้นคว้าและผลของโครงสร้างการออกเสียง นอกจากนี้ยังไม่รวมผู้เรียนที่ มีภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาชาติกาเนิดอีกด้วย
Yunus Salehi & Amini (2015) ได้ศึกษากระบวนการการออกเสียงภาษาอังกฤษที่ใช้รูปปากในการ
สื่อสารในชั้น เรียนของครูชาวอิห ร่านที่ส อนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ (EFL Teacher) และความรู้
เกี่ยวกับลักษณะการเรียนภาษาของผู้เรียน วิจัยหลายชิ้นได้ชี้นาเกี่ยวกับวิธีการพัฒนาความรู้อยู่ตลอดเวลาของ
ผู้สอน วิจัยโดยครูผู้สอนจะให้คาตอบกับบทสัมภาษณ์เชิงลึกเพื่อผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจ
ของกระบวนการการอ่านออกเสียง นอกจากนี้ยังให้นักเรียนตอบแบบสอบถามเพื่อเข้าถึงความคิดเห็ นเกี่ยวกับ
แนวทางการใช้ที่ได้จากครูผู้สอนระหว่างการศึกษาการออกเสียงภาษาอังกฤษ คุณภาพและปริมาณของผลของ
การวิจัยแสดงให้เห็นว่ามีความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนระหว่างประสบการณ์ของครูผู้สอนกับความรู้ความเข้าใจของ
ครูผู้สอนเกี่ยวกับผู้เรียนภาษา นอกจากนี้ผลการวิจัยยังแสดงให้เห็นว่าครูผู้สอนที่สอนอยู่ในระดับชั้นเรียนภาษา
ขั้นสูงมีความรู้ความเข้าใจทั้งกระบวนการสอนและเรียนรู้ลักษณะนิสัยของผู้เรียนภาษาได้ดีมากขึ้นเช่นกัน
Hismanoglu & Hismanoglu (2011) ได้ศึกษาเกี่ยวกับสระในภาษาอังกฤษที่เป็นสาเหตุของปัญหา
การออกเสียงสาหรับผู้เรียนชาวตุรกีที่เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ (EFL) และเผยข้อสงสัยที่ว่าให้ครู
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สอนการออกเสี ย งภาษาอั งกฤษโดยใช้ สื่ อ อิ น เทอร์ เน็ ต เป็ น ตั ว ช่ ว ยนั้ น ได้ ผ ลดี ก ว่ าการให้ ค รูผู้ ส อนโดยผ่ า น
ตัวหนังสือ เพื่อที่จะสาเร็จจุดประสงค์ได้ทาการทดสอบนักเรียน 30 คน โดยบันทึกเสียงการอ่านออกเสียง 30
คา ซึ่งเป็นคาที่มีปัญหาการออกเสียงสระ แล้วคานวณค่าเฉลี่ยจานวนที่สามารถอ่านได้อย่างถูกต้องและคาที่มัก
อ่านผิด ซึ่งสระในภาษาอังกฤษที่มักอ่านผิดสาหรับนักเรียน EFL ชาวตุรกีจะถูกวิเคราะห์ผ่านกระบวนการพิสูจน์
คาตอบ หลั งจากผ่ านขั้น ตอนแล้ ว สระ 3 ตั วที่เป็นปัญ หาจะถูกนามาสอนในห้ องเรียนให้ กับ นักเรียนในเชิง
ทดสอบแบบกลุ่มโดยใช้สื่ออินเทอร์เน็ตในการเรียนการสอนการออกเสียง อย่างไรก็ตามนักเรียนที่อยู่ในกลุ่มที่
ควบคุมจะไม่ใช้สื่ออินเทอร์เน็ตในการสอนการออกเสียงแต่ใช้โครงสร้างการออกเสียงแบบที่เคยเรียน จากนั้นจะ
มีการทดสอบหลักการทดลองโดยข้อมูลที่ได้มาจะถูกวิเคราะห์ เพื่อให้ ทราบว่าผู้ เรียน EFL ชาวตุรกีส ามารถ
แก้ปัญหาในการออกเสียงของสระที่เป็นปัญหาทั้ง 3 คา ได้หรือไม่และการพัฒนาภาษาที่สองของการออกเสียง
โดยการไม่ใช้สื่ออินเทอร์เน็ตในการเรียนการสอน ผลปรากฏว่าสระ / æ /,/ ou / และ / ɛ / เป็นเสียงที่มี
ปัญหามากที่สุดสาหรับนักเรียน EFL ชาวตุรกี และนักเรียนสามารถแก้ไขปัญหาการออกเสียงของตนเองได้ทั้ง 3
เสียง โดยไม่ต้องใช้สื่ออินเทอร์เน็ต
Foote Holtby & Derwing (2010) ได้ศึกษาถึงการสอนการออกเสียงในชั้นเรียนกลุ่มที่ใช้ภาษาอังกฤษ
ในฐานะภาษาที่สองในแคนาดา จุดประสงค์ของการสอบถามได้เพิ่มขึ้น 2 เท่า คือเพื่อได้เห็นภาพรวมของการ
ฝึ ก ฝนในปั จ จุ บั น และเพื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ ภาพรวมเมื่ อ 10 ปี ที่ แ ล้ ว เราได้ อ้ า งถึ ง ผลงานในปั จ จุ บั น บน
Breitkreutz, Derwing & Rossiter (2011) ซึ่งการสอบถามเหล่านี้ได้สอบถามกับครูผู้สอนเกี่ยวกับแหล่งที่มา
วิธีการ และความเข้าใจเกี่ยวกับการสอนการออกเสียง และเรายังสอบถามถึงภูมิหลังของข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตร
การศึกษาที่เป็นทางการและประสบการณ์การสอน ซึ่งในส่วนใหญ่หลักสูตรการสอนการออกเสียงในแคนาดา
ไม่ได้เปลี่ย นไปอย่างจริงจังในทศวรรษที่ ผ่านมา โอกาสที่จะฝึ กฝนสามารถเข้าถึงได้มากขึ้นแม้ว่าจะยังคงมี
ปริมาณไม่เพียงพอต่อผู้ตอบแบบสอบถาม จานวนหลักสูตรที่เสนอให้กับแผนการเรียนของกลุ่มผู้ใช้ ภาษาอังกฤษ
ในฐานะภาษาที่สองมีการเพิ่มขึ้น ความเข้า ใจของครูผู้สอนเกี่ยวกับวิธีการออกเสียงยังคงมีจานวนมากเท่าเดิม
ด้วยการมุ่งเน้นที่คล้ายคลึงกันในแต่ละหน่วย อย่างไรก็ตามเราได้พบความแตกต่างเล็กน้อยเกี่ยวกับครูผู้สอน
เข้าถึงแง่มุมของการออกเสียงอย่างไร เมื่อ 10 ปีก่อน ครูผู้ส อนได้บันทึกอย่างเน้นย้าทั้งมุมมองในชั้ นเรียนที่
ปัจจุบันดูเหมือนมีการรวมแต่ละหน่วยเข้าด้วยกัน สุดท้ายนี้ผู้วิจัยได้เสนอหลายคาแนะนาสาหรับหลักแผนการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษที่เป็นภาษาที่สอง แผนการเรียนสาหรับกลุ่มผู้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองและ
หลักสูตรการเรียนสาหรับกลุ่มผู้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง
Hismanoglu (2012) ได้ ศึ ก ษาถึงสาเหตุข องปั ญ หาค าเสี ย งหนั ก -เบา ส าหรับ ผู้ เรีย นชาวตุรกี ที่ ใช้
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศและตรวจสอบข้อกังขาว่าการใช้อินเทอร์เน็ตในการเรียนรู้การออกเสียงนั้นมี
ผลดีกว่าการเรียนแบบเดิมเพื่อเสริมสร้างการอ่านที่ถูกต้องของเสียงหนัก-เบาของคาแต่ละพยางค์ในภาษาอังกฤษ
ให้ กับ ผู้ เรีย นชาวตุรกีที่ใช้ภ าษาอังกฤษเป็ น ภาษาต่างประเทศ บันทึกเสียงก่อน-หลัง ของผู้ เรียนจะถูกนาไป
วิเคราะห์ ค วบคู่ ไปกั บ ตั ว อย่ าง t-test และไม่ อ้ า งอิ ง t-test ผลการวิ จั ย ชี้ ให้ เห็ น ว่ าการทดสอบแบบกลุ่ ม มี
ประสิทธิภาพสูงกว่าการควบคุมแบบกลุ่ม
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2.2 แนวทำงกำรพัฒนำกำรสอนกำรออกเสียงภำษำอังกฤษ
Gilakjani (2011) ได้ศึกษาถึงความสาคัญของการออกเสียงภาษาอังกฤษในการสอน การพูดภาษาที่
สองต้องใช้ทักษะที่หลากหลายเช่น โครงสร้างการใช้ คาศัพท์ การศึกษาและอื่นๆ หากผู้พูดมีการออกเสียงที่ไม่ดี
ผู้ฟังจะไม่สามารถเข้าใจสิ่งในที่ผู้พูดต้องการจะสื่อ ทั้งๆที่ในความเป็นจริงแล้วการเข้าใจการออกเสียงนั้นทาได้
ยากมากแต่การสอนการออกเสียงในหลายห้องเรียนของ ESL/EFL ก็ยังไม่ได้รับความสนใจเท่าที่ควร ผู้วิจัยจึงได้
ปรึกษาถึงระดับการสอนการออกเสียงจากความคิดเห็นทั้งจากผู้สอนภาษาอัง กฤษจานวนมาก นักวิจัยหลายคน
และนักเขียน สิ่งที่ปรึกษาเป็นประการแรกคือการสอนการออกเสียงในอดีตที่ผ่านมาและปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
เรียนรู้การออกเสียง ประการที่สองคือเหตุผลที่จะกระตุ้นให้ผู้เรียนพัฒนาการออกเสียงและระยะเวลาของการทา
ความเข้าใจการออกเสียง ประการที่สามคือผู้วิจัยจะทาการตรวจสอบประเภทของปัจจัยการออกเสียงและจัดให้
เป็นส่วนย่อยต่อไปเป็นลาดับ ประการสุดท้ายผลของขั้นตอนทั้งหมดจะเป็นแนวทางให้กับผู้สอนการออกเสียง
เพื่อให้มีการเรียนการสอนที่เหมาะสมต่อผู้เรียนและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
Chen (2011) ได้ศึกษาถึงการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning: CL) เป็นการเพิ่ม
ความสะดวกให้ กั บ ผู้ เรี ย นภาษาอั งกฤษซึ่ ง ช่ ว ยให้ ง่ า ยต่ อ การเรี ย นรู้ จ ากสิ่ ง แวดล้ อ ม (English Language
Learners: ELLs) ออกเสียงที่ถูกต้องโดย ELLs เป็นสิ่งที่สาคัญต่อการสื่อสารและยังมีประโยชน์ต่อการประสบ
ความสาเร็จของผู้เรียน ฉะนั้นการพิจารณาที่เพียงพอจาเป็นต้องได้รับจากการร่วมกันในรูปแบบหลักสูตรรูปแบบ
วิธีการพูด อย่างไรก็ตามการที่จะได้รับความสนใจนั้นจาเป็นต้องใช้เวลาในการร่วมมือในด้านสังคมและปัจจัย
ด้านวัฒ นธรรมเพื่อนาไปปฏิบัติจริงในการเรียนภาษาอังกฤษในชั้นเรีย น การทดลองที่คล้ายคลึงวิจัยนี้คือการ
ทดสอบก่อนและหลังทั้งสองแบบถูกจัดขึ้นโดยการกระจายมีผลต่อการร่วมมือด้านสภาพแวดล้อมในทักษะการ
ออกเสียงของผู้เรียนภาษาอังกฤษ ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าความแตกต่างของการพัฒนากลุ่มการจัดการเรียนรู้
แบบร่วมมือและ การควบคุมกลุ่มไม่ ได้สาคัญพอที่จะยืนยันว่าการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เป็นปัจจัยหลักที่
แตกต่าง ปั จจั ย เหล่ านี้ ส่ งผลต่อการน าไปปฏิบั ติของการจัดการเรียนรู้แบบร่ว มมือ ซึ่งเป็ นที่โต้แย้งผู้ ที่เรียน
ภาษาอังกฤษ
Gilakjani (2012) ศึกษาถึงลักษณะของการออกเสียง การอธิบายปัจจัยที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ การขยาย
ความการออกเสียงเชิงบูรณาการในหลักสูตรการสอน ปรึกษาด้านกลยุทธ์การสอนเพื่อช่วยให้ผู้เรียน EFL ได้
ค้นพบตนเองและความต้องการที่จะเชียวชาญของแต่ละบุคคล ความคิดเห็นจากนักอักษรศาสตร์การระบุให้เห็น
ถึงลักษณะของการออกเสียง การอธิบายปัจจัยที่ส่งผลต่ อการเรียนรู้ การขยายความการออกเสียงเชิงบูรณาการ
ในหลักสูตรการสอน ปรึกษาด้านกลยุทธ์การสอนเพื่อช่วยให้ผู้เรียน EFL ได้ค้นพบตนเองและความต้องการที่จะ
เชียวชาญของแต่ละบุคคล ความคิดเห็นจากนักอักษรศาสตร์ การออกเสียงเป็นรากฐานส่วนหนึ่งของการเรียนรู้
ภาษาต่างชาติเนื่ องจากการออกเสียงมีผลโดยตรงต่อการสื่อสารของผู้เรียนซึ่งมีความสาคัญเท่าเทียมกับการ
ปฏิบัติ ข้อจากัดทางการออกเสียงสามารถลดความมั่นใจของผู้เรียนได้จากปฏิสัมพันธ์ที่ถูกจากัดทางสังคมและ
ส่งผลในทางลบต่อความน่าเชื่อถือและความสามารถของผู้พูด โดยในปัจจุบันมุ่งเน้นไปที่วิธีการสื่อสารสาหรับการ
เรียนการออกเสียงของการเรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ (English as a Foreign language: EFL)
และการให้ความสนใจกับการสร้างทักษะทางด้านการสื่อสารที่ฟื้นฟูความสนใจที่มีบทบาทสาคัญต่อการเรียนการ
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ออกเสียงโดยรวมใน EFL ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าการเตรียมความพร้อมและการบูรณาการการออกเสียงเป็น
บทบาทสาคัญในการที่จะช่วยให้ผู้เรียนโดยรวมมีทักษะการสื่อสารที่ดี
Baker (2010) ศึกษาเกี่ยวกับการทดสอบความรู้ความเข้าใจเพิ่มมากขึ้นของครูผู้สอนภาษาที่สอง (L2)
วิจัยส่วนมากได้จั ดหาข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสิ่ง ที่เป็นความเข้าใจและความรู้เกี่ยวกับการสอน เช่น ความเข้าใจ
ภาษาของผู้ เรีย นจะพั ฒ นาอย่ างไรและสิ่ งเหล่ านี้ ถูกสะท้อนอย่างไรในการฝึ กฝนในห้ องเรียน (Borg, 2006)
ถึงแม้ว่าจะมีวิจัยจานวนมากที่ครอบคลุมเนื้อหาหลักสูตรเพื่อเจาะจงข้อมูลของไวยกรณ์ โดยใช้การอ่านและการ
เขี ย นเพื่ อ ตรวจสอบความรู้ ค วามเข้ า ใจ โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง กระบวนการรู้คิ ด (cognition) และการฝึ ก ฝน
(practise) ที่ เกี่ ย วกั บ การสอนการออกเสี ย งภาษาอั ง กฤษ เป้ า หมายของวิ จั ย ในปั จ จุ บั น เป็ น การค้ น คว้ า
ความสัมพันธ์ที่จะกระตุ้นการมีอยู่ระหว่างความรู้ความเข้าใจครูผู้สอนภาษาที่สองและการฝึกฝนที่เกี่ยวกับการ
สอน แต่มุ่งเน้นโดยเฉพาะในด้านของความรู้ที่มีการพัฒนาตลอดเวลา ในส่วนของความรู้ความเข้าใจและการ
ฝึกฝนของครูผู้สอน ESL ที่มีประสบการณ์ 5 คน ได้ถูกตรวจสอบและผลลัพธ์คือพวกเขามีผลต่อการสอนการ
ออกเสียง โดยรวมแล้ววิจัยแสดงให้เห็นว่าจานวนของครู ฝึกอบรมที่ได้รับการสอนการออกเสียงไม่ได้ส่งผลอย่าง
มากเพียงแค่ความรู้ของการออกเสียงและเกี่ยวกับการสอนการออกเสียงแต่ยังส่งผลต่อความมั่นใจของพวกเขา
ด้วย ผลสรุปอื่นๆก็แสดงให้เห็นเช่นกันว่าประสบการณ์การเรียนภาษาที่สอง ประสบการณ์การสอนและการให้
ความร่วมมือกับสถาบันเองก็สามารถมีอิทธิพลต่อการฝึกฝนของครูผู้สอนและกระบวนการรู้คิด
Witt (2012) วิจัยนี้ได้ศึกษาถึงวิธีการค้นคว้าของระบบคอมพิวเตอร์ที่จะช่วยในการสอนการออกเสียง
ผลของการหารือเกี่ยวกับองค์ประกอบหลักทั้งหมดที่จะสร้างการประเมินการออกเสียงภาษาซึ่งถูกนาเสนอการ
ปรึกษาในปี พ.ศ. 2555 ซึ่งจะถูกตามด้วยบทสรุปของวิจัยที่เป็นปัจจุบัน นอกจากนี้การอธิบายคร่าวๆจะนามาใช้
ในการค้นคว้าในการเรียนรู้ซอฟต์แวร์โดยใช้ภาษาในเชิงธุรกิจซึ่งจะไปในทางเดียวกันไปกับการคาปรึกษาที่เป็น
จุดประสงค์เดิมและมีความเป็นไปได้กับวิจัยในอนาคต
Shah Othman & Senom (2017) วิจัยนี้ได้แสดงให้เห็นถึงทัศนคติว่าการเรียนและการสอนมีอิทธิพล
ต่อการฝึกฝนของผู้ศึกษา และเป็นบทบาทสาคัญที่เป็นองค์ประกอบของการสอนการออกเสียงภาษาอังกฤษ ซึ่ง
วิจัยนี้ ได้ใช้ห ลายกรณี ศึกษาของครูผู้สอนที่สอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง (ESL) 5 คนในโรงเรียนระดับ
มัธ ยมซึ่ งมุ่ งเน้ น ไปที่ ข อบเขตและการฝึ ก ฝนต่างๆในห้ องเรียน ข้ อ มู ล ต่ างๆถู ก รวบรวมผ่ านการสั งเกตและ
สัม ภาษณ์ แบบเชิงลึ กผ่ านผู้ ส อนและผู้ เรีย นโดยแท้จริงจากชั้นเรียน ผลงานวิจัยนี้ได้พบว่าครูผู้ ส อนใน ESL
ค่อนข้างเชื่อว่าทักษะในการสอนการออกเสียงภาษาอังกฤษเป็นการสอนแบบเชิงบูรณาการร่วมกับทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษด้วย ผลของการวิจัยยังระบุถึงความแตกต่างระหว่างทัศนคติของครูผู้สอนเกี่ยวกับขอบเขตที่มุ่งเน้น
ของการออกเสียงและข้อกาหนดหลักสูตรที่ระบุไว้ นอกจากนี้ครูผู้สอนใน ESL ค่อนข้างมีทัศนคติที่คลุมเครือและ
ขั ด แย้ ง กั น เกี่ ย วกั บ ขอบเขตที่ มุ่ ง เน้ น ในการออกเสี ย งซึ่ ง ทั ศ นคติ เหล่ า นี้ ขึ้ น อยู่ กั บ การเรี ย นรู้ ภ าษาและ
ประสบการณ์ที่เชี่ยวชาญของครูผู้สอนซึ่งมีผลมาจากปัจจัยต่างๆ เช่น การพินิจพิเคราะห์และข้อจากัดด้านเวลา
ทัศนคติเหล่านี้เองก็นาไปสู่องค์ประกอบของการออกเสียงที่กาลังถูกละทิ้งไปทั้งๆที่ถูกกาหนดไว้โดยหลักสูตร
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2.3 ควำมคำดหวังของผู้เรียนในกำรออกเสียงเหมือนเจ้ำของภำษำ
Jayapalan & Pillai (2011) ได้ศึกษาถึงความเข้าใจเกี่ยวกับการออกเสียงของครูผู้สอนและผู้เรียน ได้
เล็งเห็นว่าขอบเขตการออกเสียงภาษาอังกฤษคือการสอนในโรงเรียน โดยได้รับแรงบัลดาลใจจากบทวิจารณ์ของ
นักพูดชาวมาเลเซียที่ออกเสียงภาษาอังกฤษผิดและการประกาศมาตรฐานภาษาอังกฤษในหลักสูตรวิชาให้เป็น
แบบชาวอังกฤษในประเทศมาเลเซีย ซึ่งพื้นฐานของปัญหาในการเลือกต้นแบบการออกเสียงนั้นมาจากการสอน
และการเรียนรู้จากการฝึกฝน วิจัยนี้พบว่าการเรียนและการสอนมีการละเลยองค์ประกอบในการออกเสียงทั้งๆที่
มีอยู่ในหลักสูตรและได้รับการพิจารณาแล้วว่าเป็นสิ่งที่สาคัญโดยมาจากการตอบคาถามจากครูผู้สอนและผู้เรียน
เอง นอกจากนี้ยั งมีการถกเถียงกัน ระหว่างการใช้สาเนียงภาษาอังกฤษของคนท้องถิ่นที่แตกต่างจากสาเนียง
ต่างชาติ เช่น สาเนียงแบบชาวอังกฤษ
Rubin (2012) ได้ศึกษาเกี่ยวกับ เรื่ อง Reverse linguistic stereotyping ที่เน้นเรื่องการออกเสี ยงที่
ผู้เรียนจะเลือกฟังเฉพาะเสียงที่พวกเขาคาดหวังจะได้ยิน ผู้วิจัยได้สารวจนักศึกษา พบว่านักศึกษาระดับวิทยาลัย
ในประเทศอเมริกาเหนือ มักจะคาดหวังว่าผู้ช่วยสอนชาวต่างชาติพูดด้วยสาเนียงที่ฟังแล้วไม่เข้าใจ และให้ระดับ
การออกเสี ย งของผู้ ช่ ว ยสอนว่าไม่ ได้ ม าตรฐาน นอกจากนี้ งานวิ จัย ยั งมี ข้ อ เสนอแนะอยู่ 4 ประการ ได้ แ ก่
สนั บ สนุ น ทางานวิจั ย ที่ธ รรมดา สม่าเสมอและทาซ้าๆ การให้ คะแนนการออกเสี ยงนั้ นสามารถแปรผั นตาม
อารมณ์และทาให้ข้อผิดพลาดได้ การฝึกฟังร่วมด้วยกับการฝึกพูด การตัดสิน ความถูกต้องของการออกเสียงควร
ขึ้นอยู่กับสังคมของผู้ใช้ภาษานั้นเป็นหลัก
Nair Krishasamy & Mello (2017) ได้ ศึ กษาถึ งความสามารถในการพู ดภาษาอั งกฤษซึ่ งขึ้ น อยู่ กั บ
หลายทั ก ษะด้ ว ยกั น คื อ ค าศั พ ท์ โครงสร้ างการใช้ การเน้ น ปฏิ บั ติ แ ละอื่ น ๆ ซึ่ งยั งเป็ น ที่ ถ กเถี ย งกั น อย่ า ง
กว้างขวาง ความสาคัญ ของทักษะเหล่ านี้ คือการออกเสียง ทั้งๆที่มีความเข้าใจคาศัพ ท์และโครงสร้างการใช้
ภาษาอังกฤษแล้วผู้พูดก็ยังสื่อความหมายที่คลุมเครือเนื่องจากมีการออกเสียงภาษาที่ไม่ดี ถึงแม้ว่าการออกเสียง
เป็นมุมมองของภาษาที่ยากต่อการเข้าใจ แต่ในความเป็นจริงก็มีการใช้ในหลายชั้นเรียน การสอนการออกเสียง
ได้รับ ความสนใจที่ น้ อยมาก เมื่อครูผู้ ส อนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ส อง (ESL) โต้แย้งกัน เรื่องการออกเสี ยง
ภาษาอังกฤษที่ไม่ดีของนักเรียนซึ่งการถกเถียงครั้งนี้สามารถอธิบายได้ว่าพวกเขาไม่สามารถสอนให้ผู้เรียนออก
เสียงได้อย่างเหมาะสมหรือผู้เรียนรู้สึกว่าเป็นภาษาที่เป็นผลมาจากการล่าอาณานิคม งานวิจัยนี้ได้เริ่มต้นขึ้นโดย
การปรึกษาหารือและสอบถามความคิดเห็นของผู้สอนหลายระดับชั้นที่มีประสบการณ์ในการสอนภาษาอังกฤษ
ผลการวิจัยของข้อมูลบางส่วนชี้ให้ เห็นถึงธรรมชาติของการออกเสียงภาษาที่สองและความต้องการของครู ESL
ในการสอน โดยการมุ่งเน้นไปที่สื่อการสอนและวิธีสอนที่โรงเรียนจะจัดหามาให้ สุดท้ายแล้ววิจัยที่นาเสนอมานี้
ได้แสดงถึงคาแนะนาวิธีการสอนการออกเสียงที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพให้กับชั้นเรียน ESL
Kang (2014) วิจัยนี้ได้ตรวจสอบนักเรียนจานวน 167 คน เกี่ยวกับความเข้าใจและความคาดหวังใน
การออกเสียงและทัศนคติที่มีต่อสาเนียงการพูดของครูผู้สอนที่มีความหลากหลายในการใช้ภาษาอังกฤษทั้ง 3
แบบซึ่งได้รวบรวมมาทั้ง 6 ประเทศที่อยู่ในกลุ่มเจ้าของภาษา (สหรัฐอเมริกาและนิวซี แลนด์) ประเทศที่ไม่ได้เป็น
เจ้าของภาษา (แอฟริกาใต้และปากีสถาน) และประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ (ญี่ปุ่นและ
เกาหลีใต้) ผลลัพธ์ที่ได้แสดงให้เห็นว่านักเรียนที่อยู่ในกลุ่มประเทศเจ้าของภาษาและประเทศที่ที่ใช้ภาษาอังกฤษ
ในฐานะภาษาต่างประเทศนั้นเปรียบเที ยบกับประเทศที่ไม่ใช่เจ้าของภาษาแล้วพวกเขาไม่พอใจกับหลักสูตรการ
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เรียนการสอนการออกเสียงในปัจจุบันรวมทั้งยังมีความสับสนกับวิธีออกเสียงที่ลากหลายของแต่ละแบบซึ่งการ
ออกเสียงของครูผู้สอนมีการเปลี่ยนแปลงไม่คงตัวและขาดความพยายามที่จะผสมผสานบทบาทของภาษาอังกฤษ
ให้เป็นระดับภาษาสากล วิจัยเหล่านี้ได้ชี้นาแนวคิดของชาวอังกฤษทั่วโลกที่ว่าควรจะดีขึ้นกว่านี้หากผสมผสาน
กลุ่มที่ใช้ภาษาอังกฤษในฐานะภาษาที่สองและกลุ่มที่ใช้ภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศเข้าไว้ในห้องการ
เรียนการสอนเดียวกัน
2.4 ควำมพึงพอใจของผู้เรียนต่อบทเรียนกำรออกเสียงภำษำอังกฤษ
พัชราภรณ์ ห่อตระกูล และ สุพจน์ แก้วไพฑูรย์ (2561) ได้สร้างและหาประสิทธิภาพของชุดฝึกปฏิบัติ
เพื่อประกอบการสอนเสียงพยัญชนะ เปรียบเทียบ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการเรียนโดยใช้ชุดฝึก
ปฏิบัติเพื่อประกอบการสอนเสียงพยัญชนะ ภาษาอังกฤษที่เป็นปัญหาในรายวิชาสัทศาสตร์ และศึกษาความพึง
พอใจของนิสิตต่อชุดฝึกปฏิบัติ จากการวิจัยพบว่า ชุดฝึกปฏิบัติเพื่อประกอบการสอนเสียงพยัญชนะภาษาอังกฤษ
ที่เป็ น ปั ญ หาในรายวิช าสั ทศาสตร์มีป ระสิ ทธิภ าพตามที่กาหนดไว้ที่ 89.76 : 88.43 ส าหรับ แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์มีค่า ความตรงเชิงเนื้อหาอยู่ระหว่าง 0.67 – 1.00 มีค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.40 – 0.74 และมี
ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบเท่ากับ 0.89 และแบบสารวจความพึงพอใจของนิสิตต่อการใช้ชุดฝึกปฏิบัติมีค่า
ความตรงตามเนื้ อหาอยู่ระหว่าง 0.67 – 1.00 โดยมีค่าเฉลี่ยของคะแนนอยู่ ระหว่าง 4.10 – 4.19 สรุปได้ว่า
ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อบทเรียนการออกเสียงภาษาอังกฤษ
สุธามาศ คชรัตน์ และพุทธชาด ลิ้มศิริเรืองไร (2557) ได้พัฒนาทักษะการออกเสียงภาษาอังกฤษของ
นักศึกษาสาขาวิช าภาษาอังกฤษโดยใช้แบบฝึกสัทอักษรภาษาอังกฤษ ซึ่งโดยภาพรวมอยู่ในระดับสูงมาก ซึ่ง
หมายความว่าสื่ อการเรีย นการสอนสามารถไปช่ ว ยพั ฒ นาทั กษะการออกเสี ยงของนัก ศึก ษา นอกจากนี้ ยั ง
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการออกเสียงภาษาอังกฤษของนักศึกษาก่อนและหลังการเรียนโดยใช้แบบฝึกสัทอักษร
ภาษาอังกฤษที่ผ่านการพัฒนาในขั้นต้น คะแนนการทดสอบการออกเสียงภาษาอังกฤษของนักศึกษาหลังการ
เรียนออกเสียงภาษาอังกฤษโดยใช้แบบฝึกสัทอักษรภาษาอังกฤษสูงกว่าก่อนการเรียนออกเสียงภาษาอังกฤษโดย
ใช้ แ บบฝึ ก สั ท อั ก ษรภาษาอั งกฤษอย่ า งมี นั ย สาคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ระดั บ 0.01 ซึ่ งเป็ น ไปตามสมมติ ฐ านที่ ตั้ งไว้
นอกจากนี้ยังศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนออกเสียงภาษาอังกฤษโดยใช้แบบฝึกสัทอักษร
ภาษาอังกฤษ ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการพัฒนาทักษะการออกเสียงภาษาอังกฤษโดย
ใช้แบบฝึกสัทอักษรภาษาอังกฤษโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.2) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่านักศึกษา
มีความพึงพอใจด้านแบบฝึกทักษะการออกเสียงมากที่สุด ( = 4.30) รองลงมาคือด้านอาจารย์ผู้สอน ( = 4.24)
ด้านทั ก ษะการออกเสี ย ง ( = 4.20) ด้ านกิ จกรรมการเรียนการสอน ( = 4.17) และด้านเนื้ อหา ( = 4.15)
ตามลาดับ
จัน ทนี กัณโฑ (2554) ได้ศึกษาด้านพัฒ นาการออกเสียงท้าย - ts , - st และ - s ที่ไม่ถูกต้องและไม่
ชัดเจนของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิ จ ที่ขาด
ทักษะความสามารถในการอ่านออกเสียงท้าย - ts , - st และ - s คัดเลือกนักศึกษาที่ได้คะแนนต่ากว่าเกณฑ์มา
ฝึกทักษะการอ่านออกเสียง จานวน 26 คน การทดสอบการอ่านออกเสียงท้าย - ts , - st และ - s ของนักศึกษา
วิเคราะห์โดยความถี่ ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาที่ขาดทักษะการอ่านออกเสียงท้าย - ts , - st และ - s จานวน
ทั้งสิ้นรวม 26 คน โดยให้ทาแบบทดสอบ 3 ครั้ง ครั้งแรกมีผู้ผ่านเกณฑ์การออกเสียงที่ถูกต้อง ร้อยละ 19.23
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ครั้งที่ 2 ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 34.61 และทดสอบครั้งที่ 3 จึงผ่านตามเกณฑ์ครบทุกคน ร้อยละ 46.15 นักศึกษามี
ความพึงพอใจต่อบทเรียนที่สามารถพัฒ นาการออกเสียงภาษาอังกฤษได้ ถึงแม้ว่าจะออกเสียงไม่ได้ดี แต่ออก
เสียงได้ถูกต้องตามหลักการ
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บทที่ 3
วิธีกำรศึกษำวิจัย
3.1 สถำนที่ทำกำรวิจัย
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี และมหาวิทยาลัยพะเยา
3.2 ระยะเวลำที่ใช้ในกำรวิจัย
1 ตุลาคม 2559 ถึง 31 มีนาคม 2562
3.3 วิธีกำรวิจัย
3.3.1 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง
- ประชากร
: นิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
: นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา
- กลุ่มตัวอย่าง : นิสิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ คณะวิทยาศาสตร์
และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี และนิสิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
จานวน 155 ราย
3.3.2 เครื่องมือวิจัย
- แบบประเมินตนเองด้านความสามารถทางการออกเสียงภาษาอังกฤษ เลือกใช้แบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ส่วนที่ 1 ของแบบสอบถามมีจานวน 20 ข้อ แบ่งเป็น 5 ด้าน
ดังนี้ 1.ปั ญ หาทั่ว ไปเกี่ย วกับ การออกเสีย งภาษาอังกฤษของผู้เ รียน 2. การออกเสียงพยัญ ชนะภาษาอังกฤษ
3. การออกเสียงสระภาษาอังกฤษ 4. การออกเสียงสูงต่าภาษาอังกฤษในระดับประโยค 5. การเน้นเสียงหนัก-เบา
ภาษาอังกฤษในระดับพยางค์ 6. การออกเสียงภาษาอังกฤษเพื่อเชื่อมคาและพยางค์ 7. ภาพรวมในการออกเสียง
ภาษาอังกฤษโดยแบบประเมินนี้ใช้ก่อนที่กลุ่มตัวอย่างจะเริ่มใช้บทเรียนระบบเสียงและสัทศาสตร์ภาษาอังกฤษ
และหลังใช้บทเรียนฯ
- แบบประเมินตนเองด้านทัศนคติต่อความสามารถทางการออกเสียงภาษาอังกฤษเลือกใช้แบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ส่วนที่ 1 ของแบบสอบถามมีจานวน 20 ข้อ แบ่งเป็น 5 ด้าน ดังนี้
1. อิทธิพลภาษาแม่กับการออกเสียงภาษาอังกฤษ 2. การออกเสียงภาษาอังกฤษที่ถูกต้องกับความเชื่อมโยงด้าน
การสื่อสารและทักษะฟัง-พูด 3.การออกเสียงภาษาอังกฤษที่ถูกต้องกับความเข้าใจในการสื่อสาร 4. อิทธิพลของ
ผู้สอนด้านการออกเสียงภาษาอังกฤษ 5. อิทธิพลของผู้สอนด้านการออกเสียงภาษาอังกฤษ 6. การออกเสียง
ภาษาอั งกฤษโดยการใช้ ร ะบบเสี ย งภาษาไทยทดแทน 7. ทั ศ นคติ ข องผู้ เรีย นต่ อ การเรีย นรู้ก ารออกเสี ย ง
ภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ภาษา โดยแบบประเมินนี้ใช้ก่อนที่กลุ่มตัวอย่างจะเริ่มใช้บทเรียน
ระบบเสียงและสัทศาสตร์ภาษาอังกฤษ และหลังใช้บทเรียนฯ
- แบบประเมิน ความถูกต้องแม่นยาการออกเสียงภาษาอังกฤษก่อนและหลังใช้บทเรียนระบบเสียงฯ
แบ่งออกเป็น 15 ส่วน ส่วนที่ 1จานวน 5 ข้อ ส่วนที่ 2 จานวน 10 ข้อ ส่วนที่ 3 จานวน 5 ข้อ ส่วนที่ 4 จานวน
5 ข้อ ส่วนที่ 5 จานวน 12 ข้อ ส่วนที่ 6 จานวน 5 ข้อ ส่วนที่ 7 จานวน 5 ข้อ ส่วนที่ 8 จานวน 12 ข้อ ส่วนที่ 9
จานวน 5 ข้อ ส่วนที่ 10 จานวน 5 ข้อ ส่วนที่ 11 จานวน 10 ข้อ ส่วนที่ 12จานวน 5 ข้อ ส่วนที่ 13 จานวน 5
ข้อ ส่วนที่ 14 จานวน 12 ข้อ และส่วนที่ 15 จานวน 5 ข้อ โดยแต่ละส่วนจะประกอบไปด้วยแบบทดสอบความ
ถูกต้องแม่นยาของการออกเสียงภาษาอังกฤษในระดับคาและระดับประโยค โดยแบบประเมินนี้ใช้ก่อนที่กลุ่ม
ตัวอย่างจะเริ่มใช้บทเรียนระบบเสียงและสัทศาสตร์ภาษาอังกฤษ และหลังใช้บทเรียนฯ
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- บทเรีย นระบบเสี ยงและสั ทศาสตร์ภ าษาอังกฤษ ที่ คณะผู้ วิจัยร่วมกัน ออกแบบขึ้นโดยอ้างอิงจาก
งานวิจั ย ที่เกี่ย วข้องเกี่ยวกับ ปั ญ หาการออกเสี ยงภาษาอังกฤษของผู้ เรียนภาษาอังกฤษเป็ นภาษาที่ส องหรือ
ภาษาต่างประเทศ โดยแบ่งออกเป็น 10 บทเรียน ได้แก่ บทที่ 1 เสียง /f/ บทที่ 2 /v/ บทที่ 3 /θ/ บทที่ 4 /ð/
บทที่ 5 /s/ บทที่ 6 /z/ บทที่ 7 /sh/ บทที่ 8 /ch/ บทที่ 9 /r/ บทที่ 10 /l/ โดยแต่ละบทเรียนถูกออกแบบ
ตามลักษณะของเสียงและตาแหน่งของเสียงดังกล่าวในตาแหน่งต่างๆ เช่น เสียงต้น เสียงกลาง เสียงท้าย และ
เสี ย งควบกล้ า บทเรี ย นแต่ ล ะบทมี ภ าพประกอบที่ เข้ า ใจง่ ายเพื่ อ ให้ ผู้ เรี ย นออกเสี ย งได้ ถู ก ต้ อ งและทราบ
ความหมายของคาศัพท์ที่มีเสียงต่างๆอยู่ไปพร้อมๆกัน แต่ละระดับของบทเรียนเรียงเนื้อหาของเสียงจากง่ายไป
ยาก และมีแบบฝึ กหั ด เรื่องเสี ย งคู่เพื่อให้ กลุ่ มตั วอย่างสามารถเข้าใจความแตกต่า งของเสี ยงได้อย่างชัด เจน
บทเรียนที่ออกแบบขึ้นนี้คณะผู้วิจัยไม่ได้กาหนดการใช้งานและวิธีใช้งานที่เฉพาะเจาะจง แต่ผู้ใช้บทเรียน เช่น
ผู้สอน และผู้เรียน สามารถนาไปเป็นส่วนเสริมของชั้นเรียนที่มีอยู่ได้ หรือเป็นเอกสารเรียนรู้เพิ่มเติมด้วยต้นเอง
ได้เช่นกัน
- แบบประเมินความพึงพอใจการออกเสียงภาษาอังกฤษเลือกใช้แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating
Scale) 5 ระดับ ส่วนที่ 1 สอบถามความพึงพอใจของการใช้บทเรียนระบบเสียงฯ แบบสอบถามมีจานวน 13 ข้อ
แบ่งเป็น 3 ด้าน ดังนี้ 1. ด้านเนื้อหา 2. ด้านเทคนิคผลิตบทเรียน 3. ประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้บทเรียน
ระบบเสียงฯ
3.3.3 ขั้นตอนกำรเก็บข้อมูล
- ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัญหาในการออกเสียง
ภาษาอังกฤษของผู้เรียนชาวไทยเพื่อพัฒนาเครื่องมือในการเก็บข้อมูล
- ศึกษาแนวคิดของการพัฒนาแบบประเมินตนเองด้านความสามารถทางการออกเสียง
ภาษาอังกฤษ และแบบวัดทัศนคติเกี่ยวกับการออกเสียงภาษาอังกฤษ และออกแบบ
เครื่องมือในการเก็บข้อมูล
- ศึ ก ษาหลั ก การ แนวคิ ด ทฤษฎี ข องการออกแบบบทเรีย นภาษาอั งกฤษ การวางเนื้ อ หา
บทเรียน ตามจุดประสงค์ของบทเรียน และศิลปะในการสร้างบทเรียนให้น่าสนใจ
- ตรวจสอบความเชื่อมั่นของเครื่องมือก่อนนาไปเก็บข้อมูล
- ทดลองใช้ เครื่ อ งมื อ กั บ กลุ่ ม ที่ ไม่ ใช่ ก ลุ่ ม เป้ า หมายจ านวน 30 คน และหาความเชื่ อ มั่ น
(reliability)
- นาเครื่องมือไปใช้จริงกับกลุ่มเป้าหมายจานวน 155 ราย
3.4 กำรวิเครำะห์ผล
- วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณ (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่ามัธยฐาน
เพื่อทราบความพึงพอใจของการใช้บทเรียนระบบเสียงและสัทศาสตร์ภาษาอังกฤษ
- วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ได้แก่ Paired Sample t-test
เพื่ อ ทราบผลการเปรี ย บเที ย บความแม่ น ย าในการออกเสี ย งภาษาอั งกฤษ ความสามารถในการออกเสี ย ง
ภาษาอังกฤษ ทัศนคติต่อความสามารถในการออกเสียงภาษาอังกฤษ ความพึงพอใจต่อการใช้บทเรียนระบบ
เสียงฯ
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บทที่ 4
ผลกำรศึกษำวิจัยและอภิปรำยผล
ตาราง 4.1 : ตารางแสดงการเปรียบเทียบความแม่นยาในการออกเสียงภาษาอังกฤษก่อนและหลังใช้บทเรียน
ระบบเสียงและสัทศาสตร์ภาษาอังกฤษของนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี คณะวิทยาศาสตร์และ
ศิลปศาสตร์ ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาการออกเสียงภาษาอังกฤษ หรือวิชาที่เกี่ยวข้อง

ค่าสถิติ

ความแม่นยาในการออกเสียงภาษาอั งกฤษด้วยบทเรียนระบบ
เสี ยงและสัทศาสตร์ภ าษาอังกฤษของนิสิตมหาวิทยาลั ยบูรพา
วิทยาเขตจันทบุรี

Mean
Variance
Observations

Post-test
73.73333
267.4414
75

Pre-test
68.29333
395.6425
75

จากสมมติฐานการทดสอบ H0 : คะแนนความแม่นยาของกลุ่มเป้าหมายหลังการทดลองไม่แตกต่างกัน
(μก่อน = μหลัง)
H1 : คะแนนความแม่นยาของกลุ่มเป้าหมายก่อนและหลังการทดลองแตกต่างกัน
(μก่อน ≠ μหลัง)
(เป็นสมมติฐานการทดสอบ 2 ด้าน) สถิติทดสอบคือ paired t-test
จากการประมวลผลข้อมูลได้ค่าสถิติทดสอบ paired t-test มีค่าเท่ากับ 2.139 (p-value = 0.03) ผล
การทดสอบพบว่า คะแนนความแม่นยาในการออกเสียงภาษาอังกฤษก่อนและหลังใช้บทเรียนระบบเสียงและ
สัทศาสตร์ภาษาอังกฤษของนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรีแตกต่างกันที่ระดับนัยสาคัญ 0.05
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ตาราง 4.2 : ตารางแสดงการเปรียบเทียบความแม่นยาในการออกเสียงภาษาอังกฤษก่อ นและหลังใช้บทเรียน
ระบบเสียงและสัทศาสตร์ภาษาอังกฤษของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา คณะศิลปศาสตร์ ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา
การออกเสียงภาษาอังกฤษ หรือวิชาที่เกี่ยวข้อง

ค่าสถิติ

ความแม่นยาในการออกเสียงภาษาอังกฤษด้วยบทเรียนระบบ
เสียงและสัทศาสตร์ภาษาอังกฤษของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา

Mean
Variance
Observations

Post-test
84.525
144.9613924
80

Pre-test
66.4625
82.7327532
80

จากสมมติฐานการทดสอบ H0 : คะแนนความแม่นยาของกลุ่มเป้าหมายหลังการทดลองไม่แตกต่างกัน
(μก่อน = μหลัง)
H1 : คะแนนความแม่นยาของกลุ่มเป้าหมายก่อนและหลังการทดลองแตกต่างกัน
(μก่อน ≠ μหลัง)
(เป็นสมมติฐานการทดสอบ 2 ด้าน) สถิติทดสอบคือ paired t-test
จากการประมวลผลข้อมูลได้ค่าสถิติทดสอบ paired t-test มีค่าเท่ากับ 10.821 (p-value = 2.909)
ผลการทดสอบพบว่า คะแนนความแม่นยาในการออกเสียงภาษาอังกฤษก่อนและหลังใช้ บทเรียนระบบเสียงและ
สัทศาสตร์ภาษาอังกฤษของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา ไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยสาคัญ 0.05
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ตาราง 4.3 : ตารางเปรียบเทียบความสามารถในการออกเสียงภาษาอังกฤษก่อนและหลังใช้บทเรียนระบบเสียง
และสัทศาสตร์ภาษาอังกฤษของนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจั นทบุรี คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ที่
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาการออกเสียงภาษาอังกฤษ หรือวิชาที่เกี่ยวข้อง
ความสามารถในการออกเสียงภาษาอังกฤษด้วยบทเรียนระบบ
เสี ยงและสัทศาสตร์ภ าษาอังกฤษของนิสิตมหาวิทยาลั ยบูรพา
วิทยาเขตจันทบุรี

ค่าสถิติ
Mean
Variance
Observations

Pre-test
62.84
38.59567568
75

Post-test
68.93333333
45.38738739
75

จากสมมติฐานการทดสอบ H0 : คะแนนความความสามารถในการออกเสียงภาษาอังกฤษของกลุ่มเป้าหมาย
หลังการทดลองไม่แตกต่างกัน
(μก่อน = μหลัง)
H1 :

คะแนนความสามารถในการออกเสียงภาษาอังกฤษในการออกเสียง
ภาษาอังกฤษของกลุ่มเป้าหมายก่อนและหลังการทดลองแตกต่างกัน
(μก่อน ≠ μหลัง)
(เป็นสมมติฐานการทดสอบ 2 ด้าน) สถิติทดสอบคือ paired t-test

จากการประมวลผลข้อมูลได้ค่าสถิติทดสอบ paired t-test มีค่าเท่ากับ -0.104 (p-value = 4.361) ผล
การทดสอบพบว่า คะแนนความสามารถในการออกเสียงภาษาอังกฤษก่อนและหลังใช้บทเรียนระบบเสียงและ
สัทศาสตร์ภาษาอังกฤษของนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรีไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยสาคัญ 0.05
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ตาราง 4.4 : ตารางเปรียบเทียบความสามารถในการออกเสียงภาษาอังกฤษก่อนและหลังใช้บทเรียนระบบเสี ยง
และสัทศาสตร์ภาษาอังกฤษของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา คณะศิลปศาสตร์ ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาการออก
เสียงภาษาอังกฤษ หรือวิชาที่เกี่ยวข้อง
ความสามารถในการออกเสียงภาษาอังกฤษด้วยบทเรียนระบบ
เสียงและสัทศาสตร์ภาษาอังกฤษของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา

ค่าสถิติ
Mean
Variance
Observations

Pre-test
65.6375
157.347943
80

Post-test
74.9625
73.32768987
80

จากสมมติฐานการทดสอบ H0 : คะแนนความความสามารถในการออกเสียงภาษาอังกฤษของกลุ่มเป้าหมาย
หลังการทดลองไม่แตกต่างกัน
(μก่อน = μหลัง)
H1 :

คะแนนความสามารถในการออกเสียงภาษาอังกฤษในการออกเสียง
ภาษาอังกฤษของกลุ่มเป้าหมายก่อนและหลังการทดลองแตกต่างกัน
(μก่อน ≠ μหลัง)
(เป็นสมมติฐานการทดสอบ 2 ด้าน) สถิติทดสอบคือ paired t-test

จากการประมวลผลข้อมูลได้ค่าสถิติทดสอบ paired t-test มีค่าเท่ากับ -3.744 (p-value = 0.000) ผล
การทดสอบพบว่า คะแนนความสามารถในการออกเสียงภาษาอังกฤษก่อนและหลังใช้บทเรียนระบบเสียงและ
สัทศาสตร์ภาษาอังกฤษของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยาแตกต่างกันที่ระดับนัยสาคัญ 0.05

15

ตาราง 4.5 : ตารางเปรียบเทียบทัศนคติต่อการออกเสียงภาษาอังกฤษก่อนและหลังใช้บทเรียนระบบเสียงและ
สัทศาสตร์ภ าษาอังกฤษของนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ที่
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาการออกเสียงภาษาอังกฤษ หรือวิชาที่เกี่ยวข้อง
ทัศนคติต่อการออกเสียงภาษาอังกฤษด้วยบทเรียนระบบเสียง
และสัทศาสตร์ภาษาอังกฤษของนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยา
เขตจันทบุรี

ค่าสถิติ
Mean
Variance
Observations

Pre-test
75.2
53.67567568
75

Post-test
75.01333333
63.8781982
75

จากสมมติฐานการทดสอบ H0 : คะแนนทัศนคติต่อการออกเสียงภาษาอังกฤษของกลุ่มเป้าหมาย
หลังการทดลองไม่แตกต่างกัน
(μก่อน = μหลัง)
H1 :

คะแนนทัศนคติต่อการออกเสียงภาษาอังกฤษในการออกเสียงภาษาอังกฤษ
ของกลุ่มเป้าหมายก่อนและหลังการทดลองแตกต่างกัน
(μก่อน ≠ μหลัง)
(เป็นสมมติฐานการทดสอบ 2 ด้าน) สถิติทดสอบคือ paired t-test

จากการประมวลผลข้อมูลได้ค่าสถิติทดสอบ paired t-test มีค่าเท่ากับ 0.150 (p-value = 0.881) ผล
การทดสอบพบว่า คะแนนทั ศ นคติต่ อ การออกเสี ยงภาษาอั งกฤษก่อ นและหลั งใช้ บ ทเรียนระบบเสี ย งและ
สัทศาสตร์ภาษาอังกฤษของนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรีไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยสาคัญ 0.05
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ตาราง 4.6 : ตารางเปรียบเทียบทัศนคติต่อการออกเสียงภาษาอังกฤษก่ อนและหลังใช้บทเรียนระบบเสียงและ
สัทศาสตร์ภาษาอังกฤษของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา คณะศิลปศาสตร์ ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาการออกเสียง
ภาษาอังกฤษ หรือวิชาที่เกี่ยวข้อง
ทัศนคติต่อการออกเสียงภาษาอังกฤษด้วยบทเรียนระบบเสียง
และสัทศาสตร์ภาษาอังกฤษของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา

ค่าสถิติ
Mean
Variance
Observations

Pre-test
65.6375
157.347943
80

Post-test
74.9625
73.32768987
80

จากสมมติฐานการทดสอบ H0 : คะแนนทัศนคติต่อการออกเสียงภาษาอังกฤษของกลุ่มเป้าหมาย
หลังการทดลองไม่แตกต่างกัน
(μก่อน = μหลัง)
H1 :

คะแนนทัศนคติต่อการออกเสียงภาษาอังกฤษในการออกเสียงภาษาอังกฤษ
ของกลุ่มเป้าหมายก่อนและหลังการทดลองแตกต่างกัน
(μก่อน ≠ μหลัง)
(เป็นสมมติฐานการทดสอบ 2 ด้าน) สถิติทดสอบคือ paired t-test

จากการประมวลผลข้อมูลได้ค่าสถิติทดสอบ paired t-test มีค่าเท่ากับ 5.670 (p-value = 2.250) ผล
การทดสอบพบว่า คะแนนทั ศ นคติต่ อ การออกเสี ยงภาษาอั งกฤษก่อ นและหลั งใช้ บ ทเรียนระบบเสี ย งและ
สัทศาสตร์ภาษาอังกฤษของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยาไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยสาคัญ 0.05

17

ตาราง 4.7 : ตารางแสดงความพึงพอใจต่อการใช้บทเรียนระบบเสียงและสัทศาสตร์ภาษาอังกฤษ
ความพึงพอใจต่อการใช้บทเรียน
ค่าสถิติ
Mean
Variance
Observations

นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา
52.2125
33.71376582
80

นิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา
วิทยาเขตจันทบุรี
50.92
53.34486486
75

จากการประมวลผลข้อมูลได้ค่าสถิติทดสอบ Independent t-test (Unequal Variances) มีค่าเท่ากับ
1.214 (p-value = 0.227) ผลการทดสอบพบว่า คะแนนความพึงพอใจระหว่าง นิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยา
เขตจันทบุรีและ นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยาไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยสาคัญ 0.05
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บทที่ 5
สรุปผลกำรศึกษำวิจัย
การศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนาบทเรียนระบบเสียงและสัทศาสตร์ภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับทัศนคติและ
ความสามารถทางการออกเสี ย งภาษาอั งกฤษของผู้ เรี ย นให้ สู ง ขึ้ น มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บ
ความสามารถในการออกเสียงภาษาอังกฤษก่อนและหลังการทดลอง ทัศนคติต่อการออกเสียงภาษาอังกฤษก่อน
และหลังการทดลอง และความพึงพอใจของผู้ใช้บทเรียนระบบเสียงและสัทศาสตร์ภาษาอังกฤษ โดยกลุ่มทดลอง
เป็นนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนวิชาการออกเสียงภาษาอังกฤษ หรือวิชาที่เกี่ยวข้อง จากคณะวิทยาศาสตร์และศิลป
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี และ คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา จานวนทั้งสิ้น 155 ราย
การเลื อ กลกลุ่ ม ตั ว อย่ า งใช้ วิธี ก ารสุ่ ม แบบเจาะจง เครื่ อ งมื อ ในการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ได้ แ ก่ แบบประเมิ น
ความสามารถทางการออกเสียงภาษาอังกฤษก่อนและหลั งใช้บทเรียนระบบเสียงฯ แบบประเมินทัศนคติต่อ
ความสามารถทางการออกเสียงภาษาอังกฤษก่อนและหลังใช้บทเรียนระบบเสียงฯ แบบประเมินความแม่ นยา
การออกเสียงภาษาอังกฤษ(ที่ผู้เรียนชาวไทยมักประสบปัญหา)ก่อนและหลังใช้บทเรียนระบบเสียงฯ บทเรียน
ระบบเสี ย งและสั ท ศาสตร์ภ าษาอังกฤษ และแบบประเมิน ความพึ งพอใจของผู้ ใช้บ ทเรียนระบบเสี ยงฯ ผล
การศึกษาสามารถสรุปผลได้ดังต่อไปนี้
5.1 จากตารางแสดงการเปรียบเทียบความแม่นยาในการออกเสียงภาษาอังกฤษก่อนและหลังใช้บทเรียน
ระบบเสียงฯของนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันบุรี คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ (ตาราง4.1) พบว่า
กลุ่มทดลองมีความแตกต่างกัน ในด้านความแม่นยาในการออกเสียงภาษาอังกฤษที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 ทั้งก่อน
และหลังใช้บทเรียนระบบเสียงฯ ซึ่งสามารถอนุมานได้ว่ากลุ่มทดลองมี พัฒนาการในด้านความแม่นยาในการออก
เสียงภาษาอังกฤษหลังใช้บทเรียนระบบเสียงฯ
5.2 จากตารางแสดงการเปรี ย บเที ย บความแม่ น ย าในการออกเสี ย งภาษาอั งกฤษก่ อนและหลั งใช้
บทเรียนระบบเสียงฯของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา คณะศิลปศาสตร์ (ตาราง4.2) พบว่ากลุ่มทดลองไม่ มีความ
แตกต่างกันในด้านความแม่นยาในการออกเสียงภาษาอังกฤษที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 ทั้งก่อนและหลังใช้บทเรียน
ระบบเสียง ซึ่งสามารถอนุมานได้ว่ากลุ่มทดลองไม่มีพัฒนาการในด้านความแม่นยาในการออกเสียงภาษาอังกฤษ
ทั้งก่อนและหลังใช้บทเรียนระบบเสียงฯ
ทั้งนีจ้ านวนของกลุ่มทดลองของแต่ละสถาบันมีความแตกต่างกันโดยกลุ่มทดลองจากมหาวิทยาลัยบูรพา
มีจานวน 75 ราย และกลุ่มทดลองจากมหาวิทยาลัยพะเยามีจานวน 80 ราย จึงสรุปได้ว่า บทเรียนระบบเสียงมี
ผลต่อพัฒ นำกำรในด้านความแม่น ยาในการออกเสี ยงภาษาอังกฤษต่อ กลุ่มทดลองจากมหำวิทยำลัยบูร พำ
วิทยำเขตจันทบุรี คณะวิทยำศำสตร์และศิลปศำสตร์
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5.3 จากตารางแสดงการเปรียบเทียบการประเมินตนเองด้านความสามารถในการออกเสียงภาษาอังกฤษ
ก่อนและหลังใช้บ ทเรียนระบบเสียงฯของนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันบุรี คณะวิทยาศาสตร์และศิลป
ศาสตร์ (ตาราง 4.3) พบว่ากลุ่มทดลองไม่มีความแตกต่างด้านความสามารถในการออกเสียงภาษาอังกฤษที่ระดับ
นัยสาคัญ 0.05 ทั้งก่อนและหลังใช้บทเรียนระบบเสียงฯ ซึ่งสามารถอนุมานได้ว่ากลุ่มทดลองไม่มีพัฒนาการในด้าน
ความสามารถในการออกเสียงภาษาอังกฤษทั้งก่อนและหลังใช้บทเรียนระบบเสียงฯ
5.4 จากตารางแสดงการเปรี ย บเที ย บการประเมิ น ตนเองด้ า นความสามารถในการออกเสี ย ง
ภาษาอังกฤษก่อนและหลังใช้บทเรียนระบบเสียงฯของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา คณะศิลปศาสตร์ (ตาราง 4.4)
พบว่ากลุ่มทดลองมีความแตกต่างกัน ในด้านความสามารถในการออกเสียงภาษาอังกฤษที่ระดับนัยสาคัญ 0.05
ทั้งก่อนและหลังใช้บทเรียนระบบเสียงฯ ซึ่งสามารถอนุมานได้ว่ากลุ่มทดลองมีพัฒนาการในด้านความสามารถใน
การออกเสียงภาษาอังกฤษหลังใช้บทเรียนระบบเสียงฯ
ทั้งนี้จานวนของกลุ่มทดลองของแต่ละสถาบันมีความแตกต่างกันโดยกลุ่มทดลองจากมหาวิทยาลัยบูรพามี
จานวน 75 ราย และกลุ่มทดลองจากมหาวิทยาลัยพะเยามีจานวน 80 ราย จึงสรุปได้ว่าบทเรียนระบบเสียงมีผล
ต่อพัฒนำกำรในด้านความสามารถในการออกเสียงภาษาอังกฤษต่อกลุ่มทดลองจากมหำวิทยำลัยพะเยำ คณะ
ศิลปศำสตร์
5.5 จากตารางแสดงการเปรียบเทียบทัศนคติต่อความสามารถในการออกเสียงภาษาอังกฤษก่อนและหลัง
ใช้บทเรียนระบบเสียงฯของนิ สิตมหาวิทยาลัยบูรพา คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ (ตาราง 4.5) พบว่ากลุ่ม
ทดลองไม่มีความแตกต่างกันในด้านทัศนคติต่อความสามารถในการออกเสียงภาษาอังกฤษที่ระดับนัยสาคัญ 0.05
ทั้งก่อนและหลังใช้บทเรียนระบบเสียงฯ ซึ่งสามารถอนุมานได้ว่ากลุ่มทดลองไม่มีการเปลี่ยนแปลงด้านทัศนคติต่อ
ความสามารถในการออกเสียงภาษาอังกฤษทั้งก่อนและหลังใช้บทเรียนระบบเสียงฯ
5.6 จากตารางแสดงการเปรียบเทียบทัศนคติต่อความสามารถในการออกเสียงภาษาอังกฤษก่อนและหลัง
ใช้บทเรียนระบบเสียงฯของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา คณะศิลปศาสตร์ (ตาราง 4.6) พบว่ากลุ่มทดลองไม่มีความ
แตกต่างกันในด้านทัศนคติต่อความสามารถในการออกเสียงภาษาอังกฤษที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 ทั้งก่อนและหลัง
ใช้บทเรียนระบบเสียงฯ ซึ่งสามารถอนุมานได้ว่ากลุ่มทดลองไม่มีการเปลี่ยนแปลงด้านทัศนคติต่อความสามารถใน
การออกเสียงภาษาอังกฤษทั้งก่อนและหลังใช้บทเรียนระบบเสียงฯ
ทัง้ นี้จานวนของกลุ่มทดลองของแต่ละสถาบันมีความแตกต่างกันโดยกลุ่มทดลองจากมหาวิทยาลัยบูรพามี
จานวน 75 ราย และกลุ่มทดลองจากมหาวิทยาลัยพะเยามีจานวน 80 ราย จึงสรุปได้ว่าบทเรียนระบบเสียงไม่มีผล
ต่ อ กำรเปลี่ ย นแปลงด้ า นทั ศ นคติ ต่ อ ความสามารถในการออกเสี ย งภาษาอั ง กฤษต่ อ กลุ่ ม ทด ลองทั้ ง จาก
มหำวิทยำลัยพะเยำ คณะศิลปศำสตร์ และมหำวิทยำลัยบูรพำ คณะวิทยำศำสตร์และศิลปศำสตร์
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5.7 จากตารางแสดงการเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อการใช้บทเรียนระบบเสียงฯ ของกลุ่มทดลองจาก
มหาวิทยาลั ยพะเยา คณะศิล ปศาสตร์ และมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี คณะวิทยาศาสตร์และศิล ป
ศาสตร์ (ตาราง 4.7) พบว่ากลุ่มทดลองไม่มีความแตกต่างกันในด้านความพึงพอใจต่อการใช้บทเรียนระบบเสียงฯ ที่
ระดับ นั ยสาคัญ 0.05 ซึ่งสามารถอนุ มานได้ว่ากลุ่มทดลองไม่มีการเปลี่ยนแปลงด้านความพึงพอใจหลั งการใช้
บทเรียนระบบเสียงฯ
ทั้งนี้จานวนของกลุ่มทดลองของแต่ละสถาบันมีความแตกต่างกันโดยกลุ่มทดลองจากมหาวิทยาลัยบูรพามี
จ านวน 75 ราย และกลุ่ มทดลองจากมหาวิทยาลั ยพะเยามีจานวน 80 ราย จึงสรุป ได้ ว่า กลุ่ มทดลองทั้ งจาก
มหำวิทยำลัยพะเยำ คณะศิลปศำสตร์ และมหำวิทยำลัยบูรพำ คณะวิทยำศำสตร์และศิลปศำสตร์ มีความพึง
พอใจต่อบทเรียนระบบเสียงทีไ่ ม่ต่ำงกัน
อย่างไรก็ตามการทดลองดังกล่าวยัง ทาให้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคต่อทั้งความสามารถทางการออก
เสียงภาษาอังกฤษ ทัศนคติต่อการออกเสียงภาษาอังกฤษ และความแม่นยาในการออกเสียงภาษาอังกฤษ จากกลุ่ม
ทดลองในบางประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความมั่นใจในการออกเสียง การสะกดคาในการออกเสียงคาศัพท์ภาษาอังกฤษ
ความกลัวที่จะออกเสียงผิด การขาดประสบการณ์ต่อคาศัพท์ใหม่ที่ไม่เคยเจอมาก่อน การได้รับอิทธิพลจากภาษา
ถิ่น การขาดความถี่ในการฝึกฝนการออกเสียง การขาดประสบการณ์ในการฝึกฝนกับครูเจ้าของภาษาในเรื่องของ
การออกเสียงที่ถูกต้อง ความไม่ถ นัดในการออกเสียงบางเสียง (เช่น เสียง palatals และ Affricates) และ ภาวะ
ปากแหว่งเพดานโหว่ ตัวอย่างข้างต้นได้จากการสอบถามพูดคุยอย่างไม่เป็นทางการกับกลุ่มทดลองบางคนเท่านั้น
ซึ่งมีความน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งต่อการศึกษาในแง่มุมอื่นๆที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับการออกเสี ยงภาษาอังกฤษในเชิง
พฤติกรรมเพื่อเป็นเป็นแนวทางในการวางแผนเพื่อบรรเทาปัญหาต่อไป นอกจากนี้การศึกษาในทุกมิติของการออก
เสียงภาษาอังกฤษยังสามารถขยายผลไปถึงด้านการนาไปใช้เพื่อ การสื่อสารในแต่ละบริบทและสามารถสร้างข้อ
ถกเถียงระหว่างการออกเสียงภาษาอังกฤษแบบที่สื่อสารได้ (intelligible English pronunciation) กับ การออก
เสียงภาษาอังกฤษที่เหมือนกับเจ้าของภาษามากที่สุด (native-like pronunciation) ว่าการออกเสียงแบบใดเป็นที่
ยอมรับในแต่ละบริบทสังคมหนึ่งๆ และเมื่อการออกเสียงมีหลากหลายตามอิทธิพลทางสังคมและถิ่นที่อยู่แล้ว การ
ออกเสียงภาษาอังกฤษแบบที่ย อมรับ ได้เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะในบริบทที่ต่างกัน เช่น ภาคธุรกิจ นั้นจะสร้าง
ประโยชน์แก่ผู้ออกเสียงได้มากหรือน้อยแค่ไหนอย่างไร
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