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บทคดัย่อ 
 การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงทดลอง (Experimental Research) มีวตัถุประสงคเ์พื่อเปรียบเทียบผล
การเรียนรู้ดา้นการอ่านออกเสียงภาษาองักฤษและเพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ดา้น
การอ่านออกเสียง ของบุคลากรสายสนบัสนุนวชิาการ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั โดยวธีิการสอนแบบใชคู้่
เทียบเสียงกบัวธีิการสอนแบบฟัง – พดู กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชเ้ป็นบุคลากรสายสนบัสนุนวชิาการ คณะรัฐศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั จ านวน 48 คน แบ่งเป็นกลุ่มท่ีสอนดว้ยวธีิการสอนแบบใชคู้่เทียบเสียง จ านวน 24 
คน และกลุ่มท่ีสอนดว้ยวธีิการสอนแบบฟัง – พดู จ านวน 24 คนซ่ึงไดม้าจากการสุ่มตวัอยา่งแบบง่าย 
(Simple Random Sampling) ผูว้จิยัใชเ้วลาในการทดลองสอน 4 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 4 ชัว่โมง รวม 16 
ชัว่โมง เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ แผนการจดัการเรียนรู้เพื่อใชส้ าหรับประกอบการทดลองสอน 2 วธีิ, 
แบบทดสอบวดัความสามารถและประเมินผลการเรียนรู้ดา้นการอ่านออกเสียงภาษาองักฤษ และแบบ
ประเมินความพึงพอใจของผูเ้รียนท่ีมีต่อการจดักิจกรรมการเรียนรู้ สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล คือ t- test 
แบบ Independent Samples 
 ผลการวจิยัพบวา่ ผูเ้รียนกลุ่มท่ีไดรั้บการสอนแบบใชคู้่เทียบเสียง มีผลการเรียนรู้ดา้นการอ่านออก
เสียงภาษาองักฤษและความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียนรู้สูงกวา่ผูเ้รียนกลุ่มท่ีไดรั้บการสอนแบบฟัง – พดู
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 

ค ำส ำคญั 
 การสอนภาษาองักฤษแบบใชคู้่เทียบเสียง; การสอนภาษาองักฤษตามแนวภาษาศาสตร์; ผลการ
เรียนรู้ดา้นการอ่านออกเสียงภาษาองักฤษ; การสอนภาษาตามแนวส่ือสาร; ความพึงพอใจ 
 



ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 

 ปัจจุบนัภาษาองักฤษทวคีวามส าคญัและมีบทบาทต่อชีวิตประจ าวนัทั้งในดา้นการส่ือสาร 
ศิลปวฒันธรรม วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีตลอดจนวงการศึกษาและงานดา้นวชิาการ ในประเทศไทย
แมว้า่ภาษาองักฤษจะมีบทบาทดงักล่าวมาชา้นาน หากแต่ความสามารถในการใชภ้าษาองักฤษของผูเ้รียน
และผูท่ี้ส าเร็จการศึกษาแลว้ยงัไม่ดีเท่าท่ีควรหรือไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ความคาดหวงั และตวัช้ีวดัทาง
วชิาการ ส่งผลต่อภาพรวมของการใชภ้าษาเพื่อการส่ือสารในสังคม โดยเฉพาะอยา่งยิง่ทกัษะทางดา้น        
การออกเสียง โดยกลุ่มวยัผูใ้หญ่หรือวยัท างานจ านวนมากยงัคงประสบปัญหาดา้นการพดูภาษาองักฤษ      
ในท่ีน้ีคือ พดูหรือออกเสียงไดเ้พียงเล็กนอ้ย ไม่กลา้พดูหรืออกเสียงตามมาตรฐาน และไม่รู้จะพดูหรืออก
เสียงใหถู้กตอ้งไดอ้ยา่งไร ซ่ึงทั้งหมดน้ีลว้นมีสาเหตุมาจากการขาดทกัษะการฝึกพดูและออกเสียง
ภาษาองักฤษทั้งส้ิน ปัญหาดงักล่าวสะทอ้นใหเ้ห็นถึงวธีิการสอนภาษาองักฤษในประเทศไทยในช่วงท่ีผา่น
มาไดอ้ยา่งชดัเจน 
 เม่ือพิจารณาถึงมูลเหตุและประเด็นปัญหาในวธีิการสอนภาษาองักฤษดงักล่าว ซ่ึงส่งผลกระทบ
มายงัวยัผูใ้หญ่หรือวยัท างานแลว้ ท าใหเ้กิดแนวคิดและมุมมองท่ีสะทอ้นกลบัวา่อาจเกิดจากสาเหตุส าคญั
หลายประการ ดงัน้ี 
 ประการท่ีหน่ึง การเรียนการสอนภาษาองักฤษในช่วงหลายทศวรรษท่ีผา่นมา   มุ่งเนน้การสอน
ภาษาองักฤษแบบไวยากรณ์และแปล (Grammar-translation method) ตลอดจนสอนแบบใหท้่องจ าค าศพัท์
เป็นหลกั ท าใหท้กัษะการส่ือสารไม่เกิดวงจรของการพฒันา เน่ืองจากการสอนเนน้การสอนทกัษะการอ่าน
และเขียนใหถู้กตอ้งตามโครงสร้างมากกวา่การสอนทกัษะการผลิตภาษา (Productive language skill)        
อนัไดแ้ก่ ทกัษะการพดูหรือการออกเสียง ซ่ึงการสอนภาษาองักฤษแบบไวยากรณ์และแปลน้ีมีขอจ ากดั คือ 
ไม่ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดใ้ชภ้าษาหรือไดพ้ฒันาทกัษะดา้นการพดูและฟัง (ลลิดา ภู่ทอง, 2552, น. 8) 
ดงันั้น ผูเ้รียนส่วนใหญ่ท่ีผา่นมาจึงไม่สามารถออกเสียงไดอ้ยา่งถูกตอ้ง หรือไม่เขา้ใจวธีิการออกเสียงท่ี
ถูกตอ้งตามมาตรฐานของภาษา 
 ประการท่ีสอง การจดัการเรียนการสอนภาษาองักฤษในประเทศไทยเป็นการจดัเรียนการสอนแบบ
ใชภ้าษาองักฤษเป็นภาษาต่างประเทศ (English as a Foreign Language) ท าใหผู้เ้รียนมีโอกาสฝึกทกัษะการ
ใชภ้าษาเพียงแค่ในหอ้งเรียนเท่านั้น ตลอดจนโอกาสในการส่ือสารกบัเจา้ของภาษามีนอ้ยหรือไม่มีโอกาสได้
ส่ือสารกบัเจา้ของภาษา 
 ประการท่ีสาม ความสามารถและสมรรถนะของผูส้อนภาษาองักฤษยงัไม่เพียงพอในการท่ีจะสอน
การออกเสียงภาษาองักฤษได ้อนัเน่ืองมาจากขาดการฝึกใหส้อนแบบใชภ้าษาศาสตร์ประยกุตใ์นการสอน 
ทั้งในเร่ืองของลกัษณะทางเสียง (Phonetics) ระบบของเสียง (Phonology) ตลอดจนกระบวนการและกฎการ
เปล่ียนแปลงทางสียง (Phonological Processes and Rules) เป็นตน้ 
 จากความเป็นมาและความส าคญัของปัญหาดงักล่าวขั้นตน้ แมว้า่จะมีการจดัการเรียนการสอนดา้น
การอ่านออกเสียงภาษาองักฤษควบคู่กบัวธีิการสอนแบบอ่ืน ๆ มาเป็นเวลานาน หากแต่พบวา่การอ่านออก



เสียงของผูเ้รียนจากในช่วงวยัเรียนจนเปล่ียนผา่นมายงัวยัท างานหรือวยัผูใ้หญ่ก็ยงัคงพบกลุ่มคนผูท่ี้ยงัไม่
สามารถอ่านออกเสียงไดต้รงตามหลกัการอ่านออกเสียงและมาตรฐานทางภาษาศาสตร์ จึงเป็นส่ิงจ าเป็นท่ี
การสอนตามแนวภาษาศาสตร์อนัไดแ้ก่ การสอบแบบใชคู้่เทียบเสียง (Minimal Pairs Approach) และการ
สอนแบบฟัง – พดู (Audio – Lingual Method) มีส่วนส่งเสริมสนบัสนุนและสามารถลดขอ้ผดิพลาดในการ
อ่านออกเสียงบางประการของผูเ้รียนในทุกช่วงวยัได ้ทั้งน้ี โดยผา่นกระบวนการผลิตภาษา (Language 
productivity) การรับรู้ภาษา (Language acquisition) และการใชภ้าษาผา่นโครงสร้างทางสังคม (Language 
through social matter)  ผูว้จิยัจึงใหค้วามสนใจในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชภ้าษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร
ในบริบทของการอ่านออกเสียง ซ่ึงนบัวา่เป็นทกัษะส าคญัประการหน่ึงของการส่ือสาร การออกเสียง
ภาษาองักฤษไดถู้กตอ้งและชดัเจน เป็นส่ิงหน่ึงท่ีท าใหก้ารสอนภาษาตามแนวส่ือสาร (Communicative 
Language Teaching) ประสบผลส าเร็จและช่วยส่งเสริมสนบัสนุนศกัยภาพของผูเ้รียนใหมี้ความเช่ือมัน่ใน
การสนทนากบัเจา้ของภาษาไดอี้กทางหน่ึง 
 

วตัถุประสงค์ของกำรวจิัย 
 1. เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ดา้นการอ่านออกเสียงภาษาองักฤษ ของบุคลากรสายสนบัสนุน
วชิาการ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั โดยวธีิการสอนแบบใชคู้่เทียบเสียงกบัวธีิการสอนแบบฟัง – พดู 
 2. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของของบุคลากรสายสนบัสนุนวชิาการ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ดา้นการอ่านออกเสียงภาษาองักฤษ ดว้ยวธีิการสอนแบบใชคู้่เทียบเสียงกบัวธีิการ
สอนแบบฟัง – พดู 
 

ขอบเขตของกำรวจิัย 
 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
   1. ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี เป็นบุคลากรสายสนบัสนุนวชิาการ คณะรัฐศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั จ านวน 60 คน ซ่ึงมีความสามารถในการใชภ้าษาองักฤษใกลเ้คียงกนั โดยพิจารณา
จากผลการทดสอบภาษาองักฤษของส านกังานในรอบปีท่ีผา่นมา และจากคะแนนทดสอบความรู้ทาง
ภาษาองักฤษจากการคดัเลือกเขา้ปฏิบติังาน 
   2. กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชเ้ป็นบุคลากรสายสนบัสนุนวชิาการ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั จ านวน 48 คน จาก 2 สังกดั คือ ฝ่ายวชิาการ และฝ่ายบริหาร ซ่ึงไดม้าจากการสุ่มตวัอยา่งแบบ
ง่าย (Simple Random Sampling) โดยวธีิการจบัสลาก (บุญชม ศรีสะอาด, 2545, น.44) ก าหนดเป็นกลุ่ม
ทดลอง ดงัน้ี 
   1.1 กลุ่มท่ี 1 ไดรั้บการสอนดว้ยวธีิการสอนแบบใชคู้่เทียบเสียง (Minimal Pair Approach) 
จ านวน 24 คน  



   1.2 กลุ่มท่ี 2 ไดรั้บการสอนดว้ยวธีิการสอนแบบฟัง – พดู (Audio-Lingual Method) จ านวน 24 คน  
 

ตวัแปรท่ีใชใ้นการวจิยั 
  ตวัแปรตน้ ไดแ้ก่ วธีิการสอนแบบใชคู้่เทียบเสียง และวธีิการสอนแบบฟัง – พดู 
  ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ผลการเรียนรู้ในการอ่านออกเสียงภาษาองักฤษ และความพึง-พอใจต่อกิจกรรม
การเรียนรู้แบบใชคู้่เทียบเสียง และวธีิการสอนแบบฟัง – พดู 
 

เน้ือหาท่ีใชใ้นการวจิยั 
  เน้ือหาวชิาท่ีใชใ้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ดา้นการอ่านออกเสียงภาษาองักฤษแบบใชคู้่เทียบ
เสียง และการสอนแบบฟัง – พดู เป็นการสอนทกัษะการอ่านออกเสียงตามแนวภาษาศาสตร์โดยเนน้การฝึก
ออกเสียงจากหน่วยเสียงท่ีเป็นปัญหาส าหรับคนไทย (สันทนา สุธาดารัตน์, 2557, น.99 – 109) ประกอบดว้ย  
   1. หน่วยเสียง /f/, /v/ 
   2. หน่วยเสียง /θ/, /ð/  
   3. หน่วยเสียง /č/, /ǰ/ 
   4. หน่วยเสียง /š/, /ž/ 
ระยะเวลาในการด าเนินการวิจยั 
 ระยะเวลาในการด าเนินการวิจยัและจดักิจกรรมการเรียนรู้ รวมทั้งส้ิน 16 ชัว่โมงส าหรับกิจกรรม
การสอนแบบใชคู้่เทียบเสียง จ านวน 8 ชัว่โมง ต่อ แผนการจดัการเรียนรู้ จ  านวน 4 แผน และกิจกรรมการ
สอนแบบฟัง – พดู จ านวน 8 ชัว่โมง ต่อ แผนการจดัการเรียนรู้ จ  านวน 4 แผน โดยด าเนินการทดลองสอน
ในภาคการศึกษาท่ี 2   ปีการศึกษา 2559 
 

เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในกำรวจิัย 
  1. แผนการจดัการเรียนรู้กิจกรรมการสอนแบบใชคู้่เทียบเสียง (Minimal Pair Approach) 
จ านวน 4 แผน รวม 8 ชัว่โมง  
  2. แผนการจดัการเรียนรู้กิจกรรมการสอนแบบฟัง – พดู  (Audio – Lingual Method) 
จ  านวน 4 แผน รวม 8 ชัว่โมง 
  3. แบบทดสอบวดัความสามารถและประเมินผลการเรียนรู้   ดา้นการอ่านออกเสียง
ภาษาองักฤษ 
  4. แบบประเมินความพึงพอใจของผูเ้รียนท่ีมีต่อการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
 
 
 



กำรสร้ำงเคร่ืองมอืและกำรหำคุณภำพเคร่ืองมอื 

 1. แผนการจดัการเรียนรู้ 
  1.1 สร้างแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้การอ่านออกเสียงภาษาองักฤษแบบใชคู้่เทียบเสียง 
และแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้การอ่านออกเสียงแบบฟัง – พดู ท่ีสอดคลอ้งกบัตวัช้ีวดัและสาระการ
เรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่าง - ประเทศ  ของกรมวชิาการศึกษา กระทรงศึกษาธิการ 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2552, น. 9 – 12) และวธีิการสอนท่ีท าวจิยั โดยการยดึเน้ือหา จุดประสงค ์ผลการ
เรียนรู้ท่ีคาดหวงั การวดัและประเมินผล และแนวทางในการจดักิจกรรม ทั้งน้ีความแตกต่างของกิจกรรมการ
เรียนรู้ทั้ง 2 วธีิคือ การสอนแบบใชคู้่เทียบเสียง ในขั้นสอน และขั้นสรุปนั้น ผูเ้รียนจะสามารถเช่ือมโยง
ระบบของเสียงไดดี้กวา่วธีิการสอนแบบฟัง – พดู ซ่ึงผูเ้รียนจะไดรั้บการฝึกออกเสียงตามเท่านั้น 
  1.2 น าแผนการจดัการเรียนรู้เสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษา เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้ง ความ
สอดคลอ้ง ความครอบคลุมของรูปแบบ เน้ือหา จุดประสงคก์ารเรียนรู้ หลกัการและแนวคิด แลว้น ามา
ปรับปรุงแกไ้ข 
  1.3 แกไ้ขปรับปรุงแผนการจดัการเรียนรู้ โดยปรับความถูกตอ้งของแผนและการใชภ้าษาท่ี
ก าหนดไวใ้นแผนการจดัการเรียนรู้ใหส้อดคลอ้งกบัวธีิการจดัการเรียนรู้ ตามขอ้เสนอแนะของอาจารยท่ี์
ปรึกษา 
  1.4 น าแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีปรับปรุงแกไ้ขตามค าแนะน าของอาจารยท่ี์ปรึกษาไปให้
ผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน ตรวจ เพื่อพิจารณาความเท่ียงตรงของเน้ือหา (Content validity) โดยใชด้ชันีความ
สอดคลอ้ง (IOC: Item Objective Congruence) เป็นเกณฑ์ในการพิจารณา 
 2. แบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ 
  2.1 สร้างแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ในการอ่านออกเสียงภาษาองักฤษหลงัการจดั
กิจกรรมการจดัการเรียนรู้ครบตามแผน ซ่ึงเป็นขอ้สอบชุดเดียว 
  2.2 แบบทดสอบท่ีสร้างข้ึนเป็นแบบทดสอบการอ่านออกเสียงใหถู้กตอ้งตามหลกั
สัทศาสตร์ จ านวน 40 ขอ้ ซ่ึงเป็นขอ้สอบแบบอ่านออกเสียงถูกไดค้ะแนน และอ่านออกเสียงผดิไม่ได้
คะแนน 
  2.2 น าแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ในการอ่านออกเสียงภาษาองักฤษ   ไปใหผู้เ้ช่ียวชาญ
จ านวน 3 ท่าน ตรวจ เพื่อพิจารณาความเท่ียงตรงของเน้ือหา (Content validity) โดยใชด้ชันีความสอดคลอ้ง 
(IOC: Item Objective Congruence) เป็นเกณฑใ์นการพิจารณา 
  2.4 น าแบบทดสอบท่ีผา่นการตรวจจากผูเ้ช่ียวชาญและปรับปรุงตามค าแนะน าของ
ผูเ้ช่ียวชาญแลว้ จ านวน 40 ขอ้ ไปทดลองใช ้(Try out) กบับุคลากรสายสนบัสนุนวชิาการ จากคณะอ่ืน ๆ 
ของจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ซ่ึงไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง จ  านวน 50 คน ท่ีเคยไดรั้บการเรียนการอ่านออกเสียง
มาแลว้ จากนั้นน าผลการตอบแบบทดสอบมาวเิคราะห์ หาค่าความยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r)           
ทั้งน้ี โดยใชเ้ทคนิค 40%  (ระววิรรณ ศรีคร้ามครัน, 2557, น. 51) ปรากฏวา่แบบทดสอบท่ีสร้างข้ึนไดค้่า



ความยากง่าย (p) ระหวา่ง 0.48 – 0.58 และค่าอ านาจจ าแนก (r) ระหวา่ง 0.30 – 0.75 แลว้น าขอ้สอบท่ีมี
คุณภาพทั้งชุด จ านวน 30 ขอ้ จาก 40 ขอ้ มาหาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ซ่ึงปรากฏวา่ขอ้สอบมีค่าความ
เช่ือมัน่ เท่ากบั 0.976 
  2.5 น าขอ้สอบท่ีคดัเลือกไวไ้ปจดัพิมพใ์หเ้ป็นฉบบัสมบูรณ์และน าไปท าการทดสอบวดัผล
การเรียนรู้กบักลุ่มตวัอยา่ง 
 3. แบบประเมินวดัความพึงพอใจของผูเ้รียนต่อกิจกรรมการเรียนการสอน ในการสร้างแบบ
ประเมินความพึงพอใจนั้น ผูว้จิยัไดด้ าเนินการสร้างดงัต่อไปน้ี 
   3.1 ผูว้จิยัไดศึ้กษาทฤษฎีเก่ียวกบัความพึงพอใจ จากเอกสาร ต ารา งานวิจยั และน ามาสร้าง
แบบประเมินความพึงพอใจใหมี้ความเท่ียงตรงตามเน้ือหาและจุดประสงค ์
   3.2 ผูว้จิยัไดส้ร้างแบบประเมินความพึงพอใจ ซ่ึงเป็นค าถามแบบมาตราสวนประมาณค่า 
(Rating Scale) 5 ระดบั ตามแบบของลิเคิร์ท (Likert Scale) จ านวน 15 ขอ้ 

 
ผลกำรวจิัย 
 1. คะแนนเฉล่ียของผลการเรียนรู้ดา้นการอ่านออกเสียงภาษาองักฤษดว้ยวธีิการสอนแบบใชคู้่เทียบ
เสียง (Minimal Pair Approach) เท่ากบั 25.17 ค่าเฉล่ียส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 2.973 และคะแนน
เฉล่ียของผลการเรียนรู้ดา้นการอ่านออกเสียงภาษาองักฤษดว้ยวธีิการสอนแบบฟัง – พดู (Audio – Lingual 
Method) เท่ากบั 15.88 ค่าเฉล่ียส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 1.849 ซ่ึงสรุปไดว้า่ผลการเรียนรู้ดา้นการอ่าน
ออกเสียงของกลุ่มผูเ้รียนท่ีไดรั้บการสอนแบบใชคู้่เทียบเสียง (Minimal Pair Approach) สูงกวา่ กลุ่มผูเ้รียนท่ี
ไดรั้บการสอนแบบฟัง – พดู (Audio – Lingual Method) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 2. คะแนนเฉล่ียของผลความพึงพอใจท่ีมีต่อการจดักิจกรรมการเรียนรู้ดา้นการอ่านออกเสียง
ภาษาองักฤษดว้ยวธีิการสอนแบบใชคู้่เทียบเสียง (Minimal Pair Approach) เท่ากบั 13.655 ค่าเฉล่ียส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั .508 และคะแนนเฉล่ียของผลความพึงพอใจท่ีมีต่อการจดักิจกรรมการเรียนรู้ดา้น
การอ่านออกเสียงภาษาองักฤษดว้ยวธีิการสอนแบบฟัง – พดู (Audio – Lingual Method) เท่ากบั 11.68  
ค่าเฉล่ียส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 1.020 ซ่ึงสรุปไดว้า่ผลการประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ดา้นการอ่านออกเสียงของกลุ่มผูเ้รียนท่ีไดรั้บการสอนแบบใชคู้่เทียบเสียง (Minimal Pair 
Approach) สูงกวา่ กลุ่มผูเ้รียนท่ีไดรั้บการสอนแบบฟัง – พดู (Audio – Lingual Method) อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05 
 

อภิปรำยผลกำรวจิัย 
 1. ผลการเรียนรู้ดา้นการอ่านออกเสียงของบุคลากรสายสนบัสนุนวชิาการ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
ท่ีไดรั้บการสอนแบบใชคู้่เทียบเสียง (Minimal Pair Approach) สูงกวา่ การสอนแบบฟัง – พดู (Audio – 



Lingual Method) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก การสอนแบบใชคู้่เทียบเสียง 
(Minimal Pair Approach) นั้น ท าใหผู้เ้รียนเห็นความแตกต่างของหน่วยเสียงท่ีน ามาใชส้อน อาทิเช่น เสียง
เสียดแทรก (Fricative) ซ่ึงสอดคลอ้งกบั กวกีานต ์กลัน่มา (2556, หนา้ 2) ท่ีกล่าววา่ ปัญหาส าหรับคนไทย
เม่ือเรียนเสียงเสียดแทรกในภาษาองักฤษ ในพยญัชนะตน้ค าอาจน าเสียงในภาษาไทยท่ีใกลเ้คียงมาแทน เช่น 
ในค า van /væn/ ออกเสียงเป็น *[wæn] คือน าเสียง /w/ แทนเสียง /v/ การออกเสียงค าภาษาองักฤษ That /ðæt/ 
คนไทยมกัออกสียงเป็น *[dæt ] การท่ีคนไทยไม่สามารถออกเสียง /ð/ ในค า That ไดเ้น่ืองจาก /ð/ เป็นเสียง
กอ้ง ประเภท เสียงเสียดแทรกในต าแหน่งเสียงระหวา่งฟัน (Voiced Interdental Fricative) ท่ีไม่มีในระบบ
หน่วยเสียงพยญัชนะภาษาไทย คนไทยส่วนใหญ่จึงใชเ้สียง /d/ ในภาษาไทยท่ี ใกลเ้คียงกบัเสียง /ð/ มาแทน 
ดงันั้นคนไทยจึงออกเสียง That เป็น *[dæt ] แทนการออกเสียง /ðæt/ ท่ีเป็นการออกเสียงท่ีถูกตอ้ง ส าหรับ
เสียงพยญัชนะทา้ยพบวา่ มกัมีแนวโนม้ในการเกิดปัญหามากกวา่เสียงพยญัชนะตน้ค าเพราะเสียงเสียดแทรก
ไม่เกิดในระบบเสียง พยญัชนะทา้ยหรือเสียงสะกดภาษาไทย คนไทยจึงมกัออกเสียงอุบ (unreleased) หรือ ท่ี
มีอยูใ่นระบบมาตราตวัสะกดไทยมาแทน เช่น ในค า have /hæv/ ออกเสียงเป็น *[hæp ] เป็นตน้ อยา่งไรก็
ตาม คนไทยไม่มีปัญหาในการออกเสียงภาษาองักฤษหน่วยเสียง /f, s, h/ ต าแหน่งตน้ค าเน่ืองจากหน่วยเสียง
เหล่าน้ีมีนระบบเสียงภาษาไทย เช่น fun ออกเสียงเท่ากบั ฟัน sun ออกเสียงเท่ากบั ซนั hot ออกเสียงเท่ากบั 
ฮอ็ต แต่หน่วยเสียงเหล่าน้ีมกัมีปัญหาเม่ือปรากฏในต าแหน่งทา้ยค า เช่น life, tennis แต่หน่วยเสียง /h/ ไม่
เป็นปัญหาเพราะในภาษาองักฤษไม่มีหน่วยเสียงในต าแหน่งทา้ยค า ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ศิริพร ลิมตระการ 
(2556, น.31) กล่าววา่ ขอ้ผดิพลาดอยา่งหน่ึงของผูเ้รียนในการเรียนภาษาองักฤษคือ การออกเสียงพยญัชนะ
ทา้ยค าท่ีเป็นเสียงโฆษะแบบผดิ ๆ ปัญหาของนกัเรียน คือ พดู his [hɪz] เป็น [hɪs] และ [hæv]  เป็น [hæf] 
เป็นตน้ 
 จากเหตุผลดงักล่าว จึงสรุปไดว้า่การใชคู้่เทียบเสียงในการสอนการอ่านออกเสียงมีส่วนช่วยส่งเสริม
และสนบัสนุนใหผู้เ้รียนชาวไทยไดใ้หค้วามแตกต่างของหน่วยเสียง เม่ือไดรั้บการสอนและฝึกฝนอยา่ง
สม ่าเสมอจึงส่งผลใหผ้ลการเรียนรู้สูงข้ึนไปดว้ย ในขณะท่ีการสอนแบบฟัง – พดู (Audio – Lingual 
Method) นั้น เป็นเพียงการฝึกออกเสียงเดิมซ ้ า ๆ โดยท่ีผูเ้รียนไม่สามารถทราบท่ีมีของการเกิดปรากฏการณ์
ทางเสียง ถา้อวยัวะในการรับเสียงของผูเ้รียนไดรั้บสารไม่ดีเท่าท่ีควรเสียงท่ีใชฝึ้กอาจผิดเพี้ยนไป 
 2. ผลความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียนรู้ดา้นการอ่านออกเสียงของบุคลากรสายสนบัสนุนวชิาการ 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ท่ีไดรั้บการสอนแบบใชคู้่เทียบเสียง (Minimal Pair Approach) สูงกวา่ การสอน
แบบฟัง – พดู (Audio – Lingual Method) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก การ
สอนแบบใชคู้่เทียบเสียงเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดมี้โอกาสซกัถามการออกเสียงท่ีมีปัญหาไดม้ากกวา่การสอน
แบบฟัง – พดู ซ่ึงในบางสถานการณ์เป็นการส่ือสารทางเดียว (One-way communication)    ซ่ึงผูเ้รียนอาจ
รู้สึกไม่เป็นอิสระ เน่ืองจากตอ้งรับฟังค าสั่งของผูส้อนอยา่งเดียว และเพื่อให้เกิดองคค์วามรู้ทางวชิาการได้
อยา่งต่อเน่ือง ผูว้จิยัจึงเสนอขอ้เสนอแนะในการท าวจิยั ดงัน้ี 1) ผูส้อนตอ้งเป็นผูท่ี้มีความรู้ทางดา้น
สัทศาสตร์ ท่ีสามารถอธิบายวธีิการออกเสียง ลกัษณะต่างๆ ใหผู้เ้รียนสามารถฟังและออกเสียงตามได ้



ความสามารถในการประยกุตใ์ชค้วามรู้ทางภาษาศาสตร์ในการเรียนการสอนภาษาเป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับ
ผูส้อนภาษา ซ่ึงจะช่วยใหส้อนภาษาไดเ้ขา้ใจง่ายยิง่ข้ึน มีหลกัเกณฑแ์ละค าอธิบายท่ีชดัเจน ปฏิบติัได ้ทั้งยงั
เป็นแนวทางใหส้ามารถแกไ้ขขอ้บกพร่องในการใชภ้าษาของ ผูเ้รียนไดเ้ป็นอยา่งดีต่อไป 2) จากผลการวจิยั
พบวา่การเรียนรู้ดา้นการอ่านออกเสียงภาษาองักฤษแบบใชคู้่เทียบเสียงสามารถส่งเสริมการออกเสียง
ภาษาองักฤษของผูเ้รียนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ซ่ึงอาจสอดคลอ้งกบับริบท สถานการณ์ หรือปัจจยัแวดลอ้ม
อ่ืน ๆ ในขณะวจิยั ทั้งน้ี ผูท่ี้สนใจศึกษาและจะน าไปใชเ้ป็นแบบอยา่งการวิจยั ตอ้งค านึงถึงปัจจยัดงักล่าว
ขา้งตน้ดว้ย 3) ในการจดักิจกรรมการการเรียนรู้ดา้นการอ่านออกเสียงทั้ง 2 วธีิ ผูส้อนไม่ควรขดัจงัหวะใน
การฝึกอ่านออกเสียงของผูเ้รียนเม่ือออกเสียงผดิ ทั้งน้ีเพื่อใหเ้กิดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิกบัตวัผูเ้รียน และ
ส่งเสริมใหบ้รรยากาศในการจดัการเรียนการสอนเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย 4) แบบวดัผลการเรียนรู้ในการ
อ่านออกเสียง ไม่ควรเป็นแบบวดัผลท่ีมีกลุ่มค าท่ีง่ายเกินไป จนท าใหผู้เ้รียนไม่เกิดความสนใจในการอ่าน
ออกเสียง ซ่ึงไมเ่ป็นการทา้ทายความสามารถ และไม่ควรเป็นแบบวดัท่ียากเกินไปจนผูเ้รียนเกิดความทอ้แท ้
เพราะไม่สามารถอ่านออกเสียงได ้5) ผูส้อนควรสอนทกัษะการฟังเสียงในบริบทต่าง ๆ เพิ่มเติมดว้ย เพื่อให้
ผูเ้รียนไดฝึ้กใชท้กัษะอ่ืน ๆ ตามหลกัการสอนภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารในชีวติจริง 6) ผูส้อนควรค านึงถึง
ระยะเวลาในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัระดบัของผูเ้รียน 7) ควรศึกษาวจิยัการ
สอนภาษาองักฤษตามหลกัการทางสรีรสัทศาสตร์แบบอ่ืน ๆท่ีช่วยพฒันาหน่วยเสียงอ่ืน ๆ ท่ี มกัเป็นปัญหา
ส าหรับคนไทย 8) ควรศึกษาวจิยัเก่ียวกบัความคงทนของพฒันาการการออกเสียงดว้ยวธีิสอนภาษาองักฤษ
ตามหลกัการทางสรีรสัทศาสตร์ 8) ผูส้อนในกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน เช่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
อาจน ารูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบใชคู้เ้ทียบเสียงไปปรับใชใ้นการสอนภาษาไทยได ้โดยเลือกเอา
ส่วนเน้ือหาท่ีอ่ืน ๆ ท่ีเหมาะสม และจดัเป็นกิจกรรมการเรียนการสอนในกลุ่มสาระนั้น ๆ เน่ืองจากใน
ภาษาไทยมีคู่เทียบเสียงท่ีใชไ้ดเ้ช่นกนั เช่น พา – ปา, ราพณ์ – ลาภ, เป็นตน้ 
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