
บทที ่2 
เอกสำรและงำนวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 
1) แนวคิดและทฤษฎ ี  
 
ควำมหมำยของกำรออกเสียง 
 

ฮอร์นบ้ี (Hornby, 2000) ได้นิยามการออกเสียงหรือ pronunciation ตามพจนานุกรม New Oxford 
Advanced Leaner’s Dictionary ไวส้องความหมาย ความหมายท่ี 1 หมายถึง วิธีท่ีภาษาใดภาษาหน่ึง หรือ ค า
ใดค าหน่ึง หรือ เสียงใดเสียงหน่ึงถูกเปล่งออกมา ความหมายท่ี 2 หมายถึง วิธีท่ีบุคคลใดบุคคลหน่ึงเปล่ง
เสียงค าของภาษาใดภาษาหน่ึงออกมา  การออกเสียงภาษาองักฤษท่ีถูกต้องตามหลักสัทศาสตร์นั้นแบ่ง
ออกเป็น 2 เสียงหลกัคือ เสียงสระและเสียงพยญัชนะ ซ่ึงเสียงสระในภาษาองักฤษมีทั้งหมด 21 เสียงแบ่ง
ออกเป็นเสียงเด่ียว (Monophthongs) 12 เสียง และเสียงประสม (Diphthongs) 9 เสียง และเสียงพยญัชนะใน
ภาษาองักฤษมีทั้งหมด 24 เสียง  

 
การออกเสียง หรือ Pronunciation คือการผสมเสียงเป็นค า และผสมค าเป็นประโยค และมีหลัก

ใหญ่ๆท่ีตอ้งปฏิบติัอยู ่4 ประการ คือ 1) การท าเสียงต่างๆแต่ละเสียงในภาษาองักฤษให้ถูกตอ้ง 2)การผสม
เสียงนั้นๆเขา้เป็นค า 3) การลงเสียงหนกัให้ตรงพยางค์ในค าท่ีมีมากกว่าหน่ึงพยางค์ และ 4) การใชจ้งัหวะ
หนกัเบาและเสียงสูงต ่าในวลี และประโยคไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  โดยมีหลกัการออกเสียงไดแ้ก่ การกลายเสียงของ
ค า (Change in Pronunciation) การออกเสียงตามท่ีสะกด  (Spelling Pronunciation) การออกเสียงท่ี เป็น
มาตรฐาน (Standard Pronunciation) และหลกัสัทศาสตร์ (Phonetic Principles) (ภูมิ หุราพนัธ์ุ (2530 อา้งถึง
ใน สาริณี สุวรรณพนัธ์ุ, 2553, น. 30-31)  

 
ฟราเซอร์ (Fraser, 2001 อ้างถึงใน โวเดสก้ี Wodecki, 2014: 4) ได้เสนอความหมายของการออก

เสียงวา่ การออกเสียงเป็นองคป์ระกอบท่ีช่วยใหก้ารพูดคล่องข้ึน โดยมีองคป์ระกอบในการออกเสียงคือ การ
เปล่งเสียงพูด การลงจงัหวะ การลงท านองเสียงสูง-ต ่าและการเน้นเสียงถอ้ยค า รวมทั้งลีลาท่าทาง และการ
ส่ือด้วยสายตา นอกจากน้ี  การออกเสียงเป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญอย่างยิ่งในการพูดส่ือสาร รวมถึง
องคป์ระกอบอ่ืนๆ เช่น ไวยากรณ์ การเลือกใชค้  าศพัท ์และการพิจารณาทางวฒันธรรม  

 
สรุปได้ว่า การออกเสียงภาษาองักฤษ คือวิธีท่ีบุคคลใดบุคคลหน่ึงเปล่งเสียงค าของภาษาใดภาษา

หน่ึงออกมา โดยยดึหลกัความถูกตอ้งตามหลกัสัทศาสตร์ ท่ีอยูใ่นรูปแบบท่ีต่างกนั ไดแ้ก่ การกลายเสียงของ
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ค า การออกเสียงตามท่ีสะกด และ การออกเสียงท่ีเป็นมาตรฐาน ซ่ึงองค์ประกอบดังกล่าวเป็นปัจจยัท่ี
ส่งเสริมใหมี้กทกัษะการพูดท่ีคล่องข้ึน 

 
ควำมส ำคัญของกำรออกเสียงภำษำองักฤษ 

 

การออกเสียงมีความสาคญัและเป็นทกัษะท่ีจ าเป็นในการเรียนรู้เพราะหากผูเ้รียนไม่สามารถอ่าน

ออกเสียงไดก้จ็ะท าใหเ้กิดปัญหาในการส่ือสาร ซ่ึงสาเหตุหน่ึงท่ีผูเ้รียนไม่สามารถอ่านออกเสียงภาษาองักฤษ

ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง คือ เสียงพยญัชนะภาษาองักฤษหลายเสียงไม่มีในภาษาไทยและมีเสียงจ านวนหน่ึงท่ีคลา้ย

กบัเสียงภาษาไทย คนไทยจึงใชเ้สียงของภาษาไทยแทนเสียงภาษาองักฤษ  การใชเ้สียงภาษาไทยแทนมกัท า

ให้เกิดความไม่เขา้ใจหรือบางคร้ังความหมายของค าก็เปล่ียนไป ดงันั้นจึงจ าเป็นตอ้งออกเสียงภาษาองักฤษ

ใหถู้กตอ้ง (พลเรือเอกชุมศกัด์ิ มธัยมจนัทร์, 2547)  

 

พิณทิพย ์ทวยเจริญ (2544) ไดก้ล่าวถึงการเรียนการสอนภาษาองักฤษวา่ ผูเ้รียนจะรู้เพียงค าศพัทแ์ละ

โครงสร้างประโยคเพียงอยา่งเดียวไม่เพียงพอ ตอ้งสามารถเปล่งเสียงท่ีเจา้ของภาษาฟังแลว้สามารถเขา้ใจได ้

นอกจากน้ี การท่ีคนไทยเรียนภาษาองักฤษเป็นภาษาท่ีสองและออกเสียงภาษาองักฤษดว้ยส าเนียงภาษาไทย

ท าให้การส่ือสารไม่มีประสิทธิภาพ ไม่ส่ือความหมาย เน่ืองจากไม่สามารถออกเสียงท่ีถูกตอ้งท่ีจนท าให้

เจา้ของภาษาเขา้ใจได ้  

 

กนกวรรณ อินทรสูต (อา้งถึงใน เจษฎา วารี, 2557: 14-15) ไดก้ล่าวถึงความส าคญัของการออกเสียง

ภาษาองักฤษว่าเป็นส่ิงท่ีจะช่วยให้ผูเ้รียนได้เรียนรู้และพฒันาทกัษะทางภาษาองักฤษให้มากข้ึนจากการ

เรียนรู้ค าศพัทใ์หม่ๆ นอกจากน้ี ยงัพฒันาทกัษะการพูดให้คล่องแคล่ว ชดัเจน และมีความมัน่ใจยิ่งข้ึน อีกทั้ง

ส่งผลให้ผูอ่้านเกิดความเขา้ใจในเร่ืองของไวยากรณ์และโครงสร้างของประโยคได้อย่างถูกต้อง ซ่ึงเป็น

ประโยชน์ในการศึกษาเล่าเรียนในระดบัสูงข้ึนต่อไป  

 

สรุปได้ว่า การออกเสียงภาษาองักฤษ  เป็นส่ิงส าคญัและจ าเป็นท่ีจะช่วยให้ผูเ้รียนได้เรียนรู้และ

พฒันาทกัษะทางภาษาองักฤษ หากไม่สามารถอ่านออกเสียงได้อย่างถูกต้องก็จะท าให้เกิดปัญหาในการ

ส่ือสารซ่ึงสาเหตุท่ีคนไทยออกเสียงภาษาองักฤษไม่ถูกตอ้งเน่ืองจากเสียงพยญัชนะภาษาองักฤษหลายเสียง
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ไม่มีในภาษาไทยและมีเสียงจ านวนหน่ึงท่ีคล้ายกับเสียงภาษาไทย จึงใช้เสียงของภาษาไทยแทนเสียง

ภาษาองักฤษ หากออกเสียงถูกตอ้งก็จะเป็นการสร้างความมัน่ใจใหพู้ดไดอ้ยา่งคล่องแคล่วอีกดว้ย 

 

ปัญหาการออกเสียงภำษำองักฤษส ำหรับคนไทย 

ปัญหาและอุปสรรคในการศึกษาภาษาองักฤษในประเทศไทยมีหลายประการ  การออกเสียงท่ี

ถูกตอ้งตามเจา้ของภาษานบัเป็นปัญหาส าคญั เสียงภาษาองักฤษบางเสียงก็ยงัคงเป็นปัญหาในการออกเสียง

ส าหรับคนไทย ดงัท่ี ถิรวฒัน์ ตนัทนิส (2555) พบว่า นกัศึกษาชาวไทยมีปัญหาในการออกเสียงเรียงล าดบั

จากมากท่ีสุดไปนอ้ย ดงัน้ี ต าแหน่งพยญัชนะตน้ คือ /θ/,/ð/, /v/, /r/, /z/, /ʃ /, /ʒ/, /ʧ/ ต าแหน่งพยญัชนะทา้ย 

คือ /ʒ/, /ʤ/, /ʃ /, /θ/, /ð/, /z/, /ʧ/, /ɡ/, /l/ และเสียงสระ คือ /ə/,/ɒ/, /ɑ/, /ɒɪ/, /ʊə/  ซ่ึงสาเหตุเกิดจากไม่มี

เสียงเหล่าน้ีในระบบเสียงภาษาไทยจึงใชเ้สียงภาษาไทยแทนถือเป็นอิทธิพลจากการแทรกแซงของภาษาแม่ 

และเป็นกระบวนการท าให้การออกเสียงง่ายข้ึน อิทธิพลการแทรกแซงจากภาษาแม่น้ียงัมีการกล่าวถึงโดย 

ปรียา โนแก้ว และประนุท สุขศรี (2548) ว่าถึงแมผู้เ้รียนเขา้ใจกฎการออกเสียงตามทฤษฎีอย่างลึกซ้ึงแต่

ในทางปฏิบติัก็ยงัไม่สามารถจ าแนกหรือออกเสียงไดอ้ยา่งถูกตอ้งความผิดเพี้ยนหรือผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนใน

การออกเสียงนั้น มีตั้งแต่ในระดบัท่ีไม่ก่อให้เกิดปัญหาในการส่ือความ ไปจนถึงระดบัท่ีก่อให้เกิดความ

สับสนในการส่ือสารได ้ในการออกเสียงผูเ้รียนชาวไทยมกัจะเลือกใชเ้สียงท่ีตนคุน้เคยและใกลเ้คียงกบัเสียง

ท่ีมีอยูใ่นภาษาแม่ของตนมาใชแ้ทนเสียงในภาษาองักฤษ ตวัอยา่งเช่น การใช ้“ร” ในภาษาไทยแทนเสียง “r” 

ในภาษาองักฤษในค าว่า rain, rice, right แต่ว่าผูเ้รียนเลือกใช้เสียง “l” แทน ก็จะท าให้ความหมายของค า

เหล่าน้ีเปล่ียนไปเช่น rain กลายเป็น lain, rice กลายเป็น lice และ right กลายเป็น light (พิณทิพย ์ทวยเจริญ, 

2544) 

 

ผูเ้รียนในระดับมหาวิทยาลัยยงัมีปัญหาในทักษะการพูดภาษาองักฤษซ่ึงนักศึกษาส่วนใหญ่มี

ความสามารถในการพูดภาษาองักฤษอยูใ่นระดบัปานกลาง ซ่ึงพื้นฐานท่ีส าคญัของความส าเร็จของการฟัง

และการพูดนั้นเก่ียวขอ้งกบั “การออกเสียง” โดยตรง การท่ีผูเ้รียนไม่สามารถพฒันาทกัษะการฟังและการพูด

ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพนั้นโดยพื้นฐานแลว้เกิดจากอิทธิพลการแทรกแซงของภาษาแม่ (L1 interference) ซ่ึง

เกิดข้ึนในกรณีท่ีเสียงบางเสียงในภาษาท่ีสอง (L2) เป็นเสียงท่ีไม่มีในภาษาแม่ (L1) ผูพู้ดจึงมีแนวโน้มท่ีจะ

ใชเ้สียงในภาษาแม่ท่ีคลา้ยคลึงกนัในการออกเสียงเหล่านั้น การแทรกแซงของภาษาแม่ส่งผลต่อการใชภ้าษา

ในระดับเสียง (phonological level) มากกว่าระดับค าหรือระดับประโยค  (morphological and syntactic 
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levels) ท าใหผู้เ้รียนไม่สามารถแยกแยะรับรู้เสียงและการออกเสียงท่ีถูกตอ้งโดยผูเ้รียนมกัใชล้กัษณะเสียงท่ีมี

ในภาษาไทยแทนการออกเสียงในภาษาองักฤษ (ธีราภรณ์ พลายเล็ก, 2554) 

เออร์ (Ur, 2000) อธิบายถึงสาเหตุของขอ้ผิดพลาดในการออกเสียงภาษาองักฤษวา่แบ่งออกเป็น 3 

ประเด็นคือ  

1. เสียงบางเสียงในภาษาองักฤษไม่มีอยูใ่นภาษาแม่ ท าใหผู้เ้รียนไม่คุน้เคยกบัการออกเสียงเหล่านั้น 
จึงแทนท่ีเสียงเหล่านั้นโดยเสียงท่ีใกลเ้คียง  

2. เสียงบางเสียงเป็นเสียงท่ีมีอยูใ่นภาษาแม่ แต่ไม่ไดถื้อเป็นหน่วยเสียงท่ีแยกออกมาอยา่งชดัเจน จึง
ท าใหผู้เ้รียนไม่สามารถเรียนรู้เสียงดงักล่าววา่สามารถท าใหเ้กิดความแตกต่างทางความหมายได ้  

3. บางคร้ังผูเ้รียนออกเสียงถูกตอ้ง แต่ผูเ้รียนไม่ไดเ้รียนรู้ถึงการลงเสียงหนัก (stress) ในระดบัค า 
หรือบางคร้ังผูเ้รียนใช้ท านองเสียง (intonation) ของภาษาแม่มาใช้ในภาษาองักฤษ จึงส่งผลให้เกิดความ
เขา้ใจผดิในการส่ือความหมายได ้

 
กล่าวโดยสรุปปัญหาในการออกเสียงภาษาองักฤษสาหรับคนไทยมีสาเหตุมาจากสองประการไดแ้ก่ 

การท่ีเสียงพยญัชนะและเสียงสระหลายเสียงในภาษาองักฤษไม่มีในภาษาไทยจึงเกิดความคุน้เคยและน าค า
ในภาษาแม่มาใช้ในการออกเสียง ซ่ึงการน าค าในภาษาแม่มาออกเสียงภาษาอังกฤษนั้ นส่งผลให้เกิด
ความหมายท่ีผิดพลาดต่างออกไปจากค าหน่ึงกลายเป็นอีกค าหน่ึง และการลงเสียงเนน้หนกัในแต่ละพยางค์
ของค า จึงส่งผลใหเ้กิดความผดิพลาดในการส่ือความหมาย 
 
ควำมหมำยของสรีรสัทศำสตร์  

กาญจนา นาคสกุล (2541) ให้ความหมายว่า สรีรสัทศาสตร์ หมายถึง การเรียนรู้เร่ืองเสียงพูดใน

ภาษา หน่ึงๆ ท่ีมีเสียงแตกต่างกนัไป แต่ละเสียงมีลกัษณะการออกเสียงและต าแหน่งท่ีเกิดเสียงต่างกนั พิณ

ทิพย ์ทวยเจริญ (2539) กล่าวถึง สรีรสัทศาสตร์วา่เป็นการศึกษากลไกท่ีใชก้ารเปล่งเสียงพูด อวยัวะต่าง ๆ ท่ี

ใชใ้นการพูด กระบวนการออกเสียง กระบวนการเปล่งเสียง ตลอดจนเสียงประเภทต่าง ๆ ท่ีเกิดจากอวยัวะท่ี 

ใชใ้นการพูด ปัญหาการออกเสียงพยญัชนะ กรองแกว้ ไชยปะ (2548, 46-47) ไดก้ล่าวถึงปัญหาการออกเสียง

พยญัชนะในภาษาองักฤษ โดย  กล่าวถึงปัญหาการออกเสียงพยญัชนะเด่ียวต้นพยางค์ ภาษาไทยมีเสียง

พยญัชนะเด่ียวตน้พยางค ์21 เสียง แต่ เม่ือเทียบกบัภาษาองักฤษแลว้ ภาษาองักฤษมีเสียงพยญัชนะท่ีไม่มีใน

ภาษาไทยถึง 9 เสียง ไดแ้ก่ [/g/, /v/, /θ/,/z/, /t∫/, /∫/, /ʒ/, /ʤ/, /r/]  
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คู่เทยีบเสียง (Minimal Pairs)  

วรรณกานต์ ลิขิตรัตนพร (2553) กล่าวว่า คู่เทียบเสียง เป็นหลักการทางภาษาศาสตร์ท่ีใช้เพื่อ 

วเิคราะห์หาหน่วยเสียงส าคญัของภาษาท่ีสามารถแยกความหมายของค าได ้ความเหมือนและความแตกต่าง 

ของหน่วยเสียงน ามาใช้การสอนคู่เทียบเสียงซ่ึงสามารถท าได้โดยน าค าในภาษามาเปรียบเทียบโดยให ้

ส่ิงแวดลอ้มท่ีเหมือนกนั คู่ของค าในภาษาใด ๆ ท่ีต่างกนัดว้ยองค์ประกอบค าเพียงลกัษณะเดียว เช่น เสียง

สระ ต่างกนั เสียงพยญัชนะตน้ต่างกนั เสียงตวัสะกดต่างกนั แลว้ก็ท  าใหค้วามหมายต่างกนั  

 
2) งำนวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 
  ถิรวฒัน์ ตนัสนิท (2556 : บทคดัย่อ) ได้ท าการวิจยัเร่ือง “ปัญหาการออกเสียงภาษาองักฤษของ
นกัศึกษาสหวิทยาการชั้นปีท่ี 3 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์” สรุปวา่นกัศึกษาสหวิทยาการ ชั้นปีท่ี 3 มีปัญหา
ในการออกเสียงภาษาองักฤษในต าแหน่งพยญัชนะทา้ยค ามากกวา่ต าแหน่งพยญัชนะตน้ค า นกัศึกษากลุ่มน้ีมี
ปัญหาในการออกเสียงกักเสียดแทรกมากท่ีสุด มีปัญหาการออกเสียงสระเด่ียวมากกว่าสระประสม 
ตามล าดบัดงัน้ี ต าแหน่งพยญัชนะตน้ คือ /θ/,/ð/, /v/, /r/, /z/, /ʃ /, /ʒ/, /ʧ/ ต  าแหน่งพยญัชนะท้าย คือ /ʒ/, 
/ʤ/, /ʃ /, /θ/, /ð/, /z/, /ʧ/, /ɡ/, /l/ และเสียงสระ คือ /ə/, /ɒ/, /ɑ/, /ɒɪ/, /ʊə/ ซ่ึงสาเหตุเกิดจากเสียงเหล่านี 
้้ไม่มีในระบบเสียงภาษาไทย นักศึกษาจึงใช้เสียงภาษาไทยแทนถือ เป็นอิทธิพลจากการแทรกแซงของ
ภาษาแม่ และเป็นกระบวนการท าใหก้ารออกเสียงง่ายข้ึน  
 

เบญจพร มีพร้อม จนัทร์คลา้ย (2557 : บทคดัยอ่) “เร่ืองค าศพัทภ์าษาองักฤษท่ีนกัศึกษามกัออกเสียง
ผดิในการเรียนสนทนาภาษาองักฤษ ระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี” ผลการวิจยั
พบว่าจากกลุ่มตวัอย่างจ านวน 60 คน เป็นนักศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี ในรายวิชาสนทนาภาษาอังกฤษ ภาคเรียนท่ี  2 ปีการศึกษา 2556 จากสายสังคมศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ การวิเคราะห์ขอ้มูลใช้สถิติเชิงพรรณา หาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
ผสรุปลการวิจยัไดด้งัน้ี พยญัชนะท่ีนกัศึกษามีปัญหาในการออกเสียงทา้ยไดแ้ก่ /t/, /d//, p s z v dʒ และมกั
ไม่ออกเสียง m n t d ท่ีเป็นพยญัชนะทา้ยท่ีมาพร้อมสระ aɪ aʊ  

  จีรพรรณ พรหมประเสริฐ (2558 : บทคดัยอ่) ไดท้  าการวิจยัเร่ือง “วิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุท่ีท า
ให้เกิดการออกเสียงภาษาอังกฤษท่ีผิดผลาดของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์”  พบผลการศึกษาว่า การออกเสียงพยญัชนะท้ายค าภาษาอังกฤษของนักศึกษาสาขาวิชา
ภาษาองักฤษ ชั้นปีท่ี 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ท่ีก าลงัศึกษาในภาคเรียนท่ี 1 ปี การศึกษา 2556 
มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์ จ านวน 28 คน พบวา่ นกัศึกษาร้อยละ 40 มีปัญหาในการออกเสียงพยญัชนะ
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ทา้ยค าภาษาองักฤษ เม่ือพิจารณารายเสียง พบวา่เสียงท่ีเป็นปัญหาในการออกเสียงมากทีสุดโดยคิดเป็นร้อย
ละของนกัศึกษา ออกเสียงไม่ถูกตอ้ง คือเสียง [-p] และ [-g] คิดเป็ นร้อยละ 57 รองลงมาคือเสียง [-k] คิดเป็ 
นร้อยละ 43 ส่วนเสียงท่ีนกัศึกษาออกเสียงไดถู้กตอ้งมากท่ีสุดคือเสียง [-t] คิดเป็นร้อยละ 82 รองลงมา คือ
เสียง [-b] คิดเป็นร้อยละ 70 
 
 
กรอบแนวคิด 

 

 

 

 

 

 

 

การออกเสียงค าใน
ภาษาไทย (ภาษาแม่) 

(First Language L1) 

ความสามาถการอ่านออก

เสียงค าภาษาองักฤษที่
สะกดด้วยพยัญชนะต้น 
/r-/ /l-/, /t-/ /th-/, 

และ /v-/ /w-/ 
 




