
 

การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติของนักศึกษาด้านมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2 
วันที่ 19 มกราคม 2562  

ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา 

[620] 

ค ำศัพท์ภำษำอังกฤษที่มักออกเสียงผิด*  
สุชำนันท์  มอญถนอม1, อังค์วรำ เหลืองนภำ2, สุวรีย์  ยอดฉิม3 

1สาขาวิชา ภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา,  
e-mail: suchanan_mtn@hotmail.com 

2อาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกจิ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา, 
e-mail : angvarrah.li@ssru.ac.th 

3สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสุนันทา  
e-mail: suwaree.yo@ssru.ac.th 

 
บทคัดย่อ 

ปัญหาการออกเสียงภาษาอังกฤษของนักศึกษาในปัจจุบันนี้เป็นปัญหาที่น่าใส่ใจอย่างยิ่งเนื่องจาก
ภาษาอังกฤษไม่ใช่ภาษาท่ีใช้ในชีวิตประจ าวันของคนไทย และการอ่านออกเสียงค าศัพท์ภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง
ตามหลักสัทศาสตร์ ก็ถือว่าเป็นเรื่องส าคัญอย่างมากที่จะช่วยให้การสื่อสารภาษาอังกฤษให้เข้าใจตรงกันอีก
ด้วย การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1)เพ่ือศึกษาปัญหาการออกเสียงค าศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกิดขึ้นกับ
นักศึกษาในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามีเป้าหมายเพ่ือสนับสนุนการ
ออกเสียงที่ถูกต้อง โดยมีนักศึกษากลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 60 คน โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม 1.สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ 30 คน และ 2.กลุ่ม
สาขาที่ไม่ได้ศึกษาทางด้านภาษา 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามและสัมภาษณ์โดยใช้
โปรแกรมป้อนตามค าบอก ผลจากแบบส ารวจของนักศึกษาสะท้อนให้เห็นว่าการอ่านออกเสียงที่ผิดนั้นเกิดจาก
การไม่เน้นการลงเสียงท้ายค า ท าให้เกิดการคลาดเคลื่อนจนกลายเป็นค าอ่ืน เช่น จากค าว่า Eight ออกเสียงผิด
จนท าให้เข้าใจว่าเป็นค าว่า Egg และการเรียนรู้การออกเสียงที่ผิด จากคุณครูผู้สอน หรือสื่อโฆษณา จนเคยชิน
ท าให้คิดว่าเป็นการออกเสียงที่ถูกต้องตามหลักสัทศาสตร์ สรุปได้ว่าปัญหาการออกเสียงภาษาอังกฤษที่ผิดนั้น 
เกิดขึ้นจากหลายปัจจัย เสียงบางอย่างในภาษาอังกฤษไม่มีในภาษาไทยเช่น พยัญชนะตัว V และ Z ท าให้
นักศึกษาเกิดปัญหาเกี่ยวกับการออกเสียงจึงมีการแทนเสียงเองโดยใช้เสียงในภาษาไทยให้ออกเสียงคล้ายกับ
ภาษาอังกฤษท าให้เกิดการเรียนรู้ระบบการออกเสียงที่ผิด รวมทั้งปัจจัยในการไม่ให้ความส าคัญในการเรียนรู้
การออกเสียงที่ถูกต้อง เนื่องจากบทเรียนเน้นการเขียนและอ่านให้ได้มากกว่าการออกเสียงที่ถูกต้อง 
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ABSTRACT 
The problem of English pronunciation of students today is a very interesting issue 

because English is not a language used in everyday life of Thai people. And phonetically 
correct pronunciation of English vocabulary. It is very important to help communicate 
English to understand as well. This research aims to 1) to study the problem of 
pronunciation of English vocabulary with students in the faculty of Humanities and Social 
Sciences, Suan Sunandha Rajabhat University support the correct pronunciation. There are 
sample 60 students in the Faculty of Humanities and Social Sciences, Suan Sunandha 
Rajabhat University, divided into 2 groups: 1. Business English, 30 persons and 2. Non-
Language Studies, 30 persons. Include questionnaires and interviews using dictation software. 
The results of the student survey show that the wrong pronunciation is due to the lack of 
emphasis on endings. The wrong word to become another such as the word eight is wrong 
to understand that the word egg and learning the wrong pronunciation. From the teacher or 
advertising. The problem is that English pronunciation is wrong. It is caused by many factors. 
Some sounds in English are not in Thai, such as V and Z, so students have problems with 
pronunciation, so they can substitute for themselves by using Thai sounds to make sounds 
similar to English. Including factors that do not focus on learning the correct pronunciation. 
Because the lessons focus on writing and reading more than the correct pronunciation. 
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บทน ำ 
ในปัจจุบันนี้ “ภาษาอังกฤษ” ถือว่ามีความส าคัญอย่างมากเนื่องจากถือว่าเป็นภาษาที่ได้รับการยอมรับ

ว่าเป็นภาษาสากล ตัวอย่างเช่น ค าศัพท์บางค าที่ใช้เหมือนกันทั่วโลกอีกทั้งยังเป็นภาษาราชการที่ใช้ในการ
ติดต่อสื่อสารทางทะเลและการบิน การเรียนการสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทยได้พัฒนาตั้งแต่การใช้
ภาษาอังกฤษเข้ามามีบทบาทในชีวิตและมีผลกระทบต่อคนไทยที่เพ่ิมมากขึ้น กระทรวงศึกษาธิการได้จัดท า
นโยบายในการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2544 ที่ก าหนดให้มีการสอนภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาต่างประเทศทุกช่วงชั้นการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อันจะท าให้ผู้เรียนได้ศึกษาภาษาอังกฤษอย่างน้อยเป็นเวลา 
12 ปี(กระทรวงศึกษาธิการ, 2544) รวมถึงการเตรียมพร้อมรับมือกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน บทบาทของ
ภาษาอังกฤษในประเทศไทยจึงมีความส าคัญเป็นอย่างมากเช่นเดียวกับหลายประเทศอ่ืนๆในเอเชีย เทคโนโลยี
และอินเทอร์เน็ตได้ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญในด้านธุรกิจ การศึกษา วิทยาศาสตร์ ความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยีทั้งหมด ซึ่งจ าเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษไดเ้ป็นอย่างดี ตัวอย่างเช่น หลายบริษัท ท าธุรกิจออนไลน์
ท าให้เข้าถึงลูกค้าจากทั่วโลกผ่านอินเตอร์เน็ตได้เพ่ิมขึ้น จึงต้องใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร รวมทั้งหลักสูตร
การศึกษาทางไกลและหลักสูตรอื่นๆ ที่สามารถเรียนรู้ได้จากท่ัวทุกมุมโลกโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลาง  

การออกเสียงภาษาอังกฤษให้ถูกต้องตามหลักสัทศาสตร์ถือว่าส าคัญอย่างมากในการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษในทักษะด้านการพูด กุญแจส าคัญในการพูดที่ดีคือการออกเสียงที่ดีและถูกต้อง (Ellis, 2540)
เพราะการออกเสียงที่ผิดท าให้ค าพูดเหล่านั้นเปลี่ยนแปลงไปเป็นผลให้การสื่อสารในครั้งนั้นถือว่าเป็นการ
สื่อสารที่ไม่ประสบผลส าเร็จ (Garrigues, 2542) อาจกล่าวได้ว่าการออกเสียงภาษาอังกฤษ เป็นสิ่งส าคัญและ
จ าเป็นที่จะต้องช่วยผู้เรียนในการเรียนรู้และพัฒนาภาษาอังกฤษ ในแง่ของการสื่อสาร เพ่ิมความมั่นใจในการใช้
ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร และเรียนรู้ค าศัพท์ นอกจากนี้การออกเสียงที่ดีและถูกต้องเป็นสิ่งส าคัญส าหรับการ
พูดและการฟังในการสื่อสารและยังช่วยในการถ่ายทอดความหมายในการสื่อสารอย่างถูกต้องและเข้าใจกันทั้ง
สองฝ่าย การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ จะรู้เพียงค าศัพท์และโครงสร้างประโยคเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอ 
ต้องสามารถเปล่งเสียงที่เจ้าของภาษาฟังแล้วสามารถเข้าใจได้ นอกจากนี้ การพูดภาษาอังกฤษด้วยส าเนียง
ภาษาไทยท าให้การสื่อสารไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรหรือไม่สามารถออกเสียงที่ถูกต้องที่ท าให้เจ้าของภาษา
เข้าใจได ้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่ยังคงใช้ภาไทยเป็นสื่อการสอน หรือการบรรยาย 
เป็นภาษาไทยท าให้ไม่เกิดการเรียนรู้การออกเสียงที่ถูกต้องแบบเจ้าของภาษาและไม่ได้ฝึกฝนให้คุ้นชินกับ
ภาษา 

ปัญหาการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ สืบเนื่องมาจากนักเรียนจ านวนมากไม่ตระหนักถึงความส าคัญ
ของการออกเสียงและการสะกดค า เน้นบทบาทของการเรียนรู้ไวยากรณ์และความหมายของค าศัพท์และการ
เขียนภาษาต่างประเทศมากกว่าการออกเสียงที่ถูกต้อง การสอนการออกเสียงอาจเป็นสิ่งที่ละเลยที่สุดของการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษ (Lin et al, 2538) ครูผู้สอนควรโน้มน้าวให้นักเรียนศึกษาการออกเสียงอย่างจริงจังและ
ช่วยให้พวกเขาเรียนรู้วิธีออกเสียงออกเสียงภาษาอังกฤษได้ถูกต้อง ยิ่งไปกว่านั้นมันเป็นเรื่องที่ ส าคัญที่จะ
แนะน าว่า บทเรียนภาษาอังกฤษเริ่มแรกควรจะศึกษาการออกเสียงอย่างถูกต้องของค าศัพท์ที่จะสอน หาก
ผู้เรียนไม่ได้มีโอกาสฝึกการออกเสียงที่ดีในตอนต้นของการเรียนรู้พวกเขาอาจจะสร้างนิสัยการออกเสียงของตน
ในทางที่ผิด นักเรียนไทยมีปัญหาในการออกเสียงภาษาอังกฤษ เนื่องจากปัญหาที่นักเรียนไทยไม่ได้ใช้
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน ประเด็นส าคัญส าหรับผู้เรียนภาษาอังกฤษในประเทศไทยคือ
ความแตกต่างของเสียง เสียงหลายพยัญชนะของภาษาอังกฤษไม่ได้เกิดขึ้นในภาษาไทยและคนไทยแทนที่เสียง
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เหล่านั้นด้วยเสียงที่ใกล้เคียงโดยใช้ภาษาแม่หรือภาษาแรกมาแทนที่การออกเสียงที่ถูกต้อง ด้วยเหตุนี้การ
เรียนรู้ค าโดยไม่มีการสอนการออกเสียงที่ถูกต้องในบทเรียนเริ่มต้น อาจส่งผลกระทบต่อความส าเร็จในการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษ  

 
วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 

เพ่ือศึกษาปัญหาการออกเสียงค าศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกิดขึ้นกับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา 
 

วิธีด ำเนินกำรวิจัย 
ในการวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึงเสียงภาษาอังกฤษโดยรวมทั้งเสียงพยัญชนะและสระที่เป็น

ปัญหาในการออกเสียงของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจากคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ โดยมีวิธีการด าเนินการวิจัยตามล าดับดังนี้: 

1. นักศึกษากลุ่มตัวอย่าง 
2. เครื่องมือในการวิจัย 
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
4. อภิปลายผลการวิจัย วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาและเสนอค าแนะน า 

1. กลุ่มตัวอย่ำง 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม ซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาที่เรียนใน

หลักสูตรเดียวกันและในปีใกล้เคียงกัน จากนั้นแบ่งกลุ่มนักศึกษาตัวอย่างออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ กลุ่ม
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจและนักศึกษาที่เรียนในสาขาที่ไม่เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษในคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ผู้วิจัยแบ่งกลุ่มตัวอย่าง 30 คนแรกเป็นกลุ่ม 1 (กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจ) และกลุ่มที่สองจ านวน 
30 คนเป็นกลุ่ม 2 (นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่ไม่ได้เรียนหลักสูตรภาษา) 
 
2. เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือแบบทดสอบการออกเสียงภาษาอังกฤษ เนื่องจากเครื่องมือหลักที่ใช้ใน
การรวบรวมข้อมูลงานวิจัยนี้ เป็นการทดสอบเพ่ือรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ จึงมีขั้นตอนในการสร้าง
แบบทดสอบดังนี้: 

กำรสร้ำงกำรทดสอบกำรออกเสียงภำษำอังกฤษ 
ก.ศึกษาข้อมูลและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการออกเสียงพยัญชนะภาษาอังกฤษและภาษาไทย 

หลักการออกเสียงภาษาอังกฤษ การเปรียบเทียบการออกเสียงภาษาอังกฤษกับภาษาไทยใน เว็บไซต์
https://scholar.google.co.th/ 

ข.คัดเลือกค าศัพท์ภาษาอังกฤษที่มักออกเสียงผิดมาจ านวน 5 ค าศัพท์ ได้แก่ 1.Calendar 2.Juice 
3.Volume 4.Eight 5.Reality จากการสังเกตจากปัญหาการอ่านออกเสียงค าศัพท์ภาษาอังกฤษของตนเอง
และจากค าศัพท์ภาษาอังกฤษท่ีพบในบทเรียน 
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3.กำรเก็บและรวบรวมข้อมูล 
       ก. เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ      

สวนสุนันทาจ านวน 60 คน โดยแบ่งกลุ่มตัวอย่างเป็น 2 กลุ่ม  
1.สาขาภาอังกฤษธุรกิจ 30 คน 
2.สาขาท่ีไม่ได้ศึกษาเก่ียวกับภาษา 30 คน 
        ข.การรวบรวมข้อมูลจากการทดสอบการออกเสียงภาษาอังกฤษ โดยการให้กลุ่มตัวอย่างอ่านออก

เสียงค าศัพท์ที่ก าหนดให้และให้อ่านแต่ละค าเพียงครั้งเดียว ผู้วิจัยได้บันทึกการออกเสียงภาษาอังกฤษของ
นักศึกษาแต่ละคนโดยใช้โปรแกรม Google Translate เป็นเครื่องมือในการประมวลผลเสียงของค านั้นๆ ว่า
จะแสดงผลออกมาเป็นค าทีก่ าหนดให้ได้หรือไม ่
4.อภิปลำยผลกำรวิจัย วิเครำะห์สำเหตุของปัญหำและเสนอค ำแนะน ำ 

 
ผลกำรวิจัย 

1.ข้อมูลทั่วไป 
ตำรำงท่ี 1 จ ำนวนผู้ตอบแบบสอบถำมจ ำแนกตำมสำขำ 

1. สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ 30 คน  
สำขำที่ไม่ได้ศึกษำเกี่ยวกับภำษำ  

2.สาขาการปกครองท้องถิ่น 13 คน  
3.สาขาการบริหารงานต ารวจ 9 คน  

4.สาขาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก 8 คน  
 
   จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่า การเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 60 คน ใน

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมสาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาโดยแบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 2 กลุ่ม คือ     
1.สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ 30 คนคิดเป็น 50% ของแบบทดสอบ และ 2.สาขาที่ไม่ได้ศึกษาเกี่ยวกับภาษา โดย
กลุ่มท่ีไม่ได้ศึกษาภาษาอังกฤษได้มีผู้ท าแบบสอบถามอีก 30 คน โดยมีผู้ท าแบบทดสอบเป็น สาขาการปกครอง
ท้องถิ่น 13 คน คิดเป็น 22% ของแบบทดสอบ สาขาการบริหารงานต ารวจ 9 คน คิดเป็น 15% ของ
แบบทดสอบ และสาขาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก 8 คน คิดเป็น 13% ของแบบทดสอบ 
 
ตำรำงท่ี 2 จ ำนวนผู้ตอบแบบสอบถำมจ ำแนกตำมเพศ 

เพศ จ ำนวน 
เพศชาย 21 คน 
เพศหญิง 39 คน 

   จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่า เพศ ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้ง 60 คน มีเพศชาย 21 คน คิดเป็น 
35% ของแบบทดสอบและ เพศหญิงทั้งหมด 39 คน คิดเป็น 65% ของแบบทดสอบ 
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 ตำรำงท่ี 3 จ ำนวนผู้ตอบแบบสอบถำมจ ำแนกตำมอำยุ 
อำยุ จ ำนวน 
19 ปี 12 คน 
20 ปี 17 คน 
21 ปี 21 คน 
22 ปี 10 คน 

         
  จากตารางที่ 3 แสดงให้เห็นว่า อำยุ ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้ง 60 คน มีอายุ 19ปี 12 คน คิดเป็น 

20% ของแบบทดสอบ อายุ20ปี17 คน คิดเป็น 28% ของแบบทดสอบ อายุ 21ปี 21 คน คิดเป็น 35% ของ
แบบทดสอบ และอายุ 22ปี 10 คน คิดเป็น 17% ของแบบทดสอบ  

 
ตำรำงท่ี 4 จ ำนวนผู้ตอบแบบสอบถำมจ ำแนกตำมระดับกำรศึกษำ 

ระดับกำรศึกษำ จ ำนวน 
ระดับประถมศึกษา 0 คน 
ระดับมัธยมศึกษา 58 คน 

ระดับปวช. 0 คน 
ระดับปวส. 2 คน 

ระดับปริญญาตรี 0 คน 
ระดับปริญญาโท 0 คน 
ระดับปริญญาเอก 0 คน 

       
จากตารางที่ 4 แสดงให้เห็นว่า ระดับกำรศึกษำ จากการเก็บรวบรวมผลจากแบบสอบถามจากกลุ่ม

ตัวอย่าง 60 คน ระดับมัธยมศึกษา 58 คน คิดเป็น 97% ของแบบทดสอบ ระดับปวส. 2 คน คิดเป็น 3% ของ
แบบทดสอบ 

 
ตำรำงท่ี 5 จ ำนวนผู้ตอบแบบสอบถำมจ ำแนกตำมระยะเวลำที่ท ำกำรศึกษำภำษำอังกฤษ 

ระยะเวลำที่ท ำกำรศึกษำภำษำอังกฤษ จ ำนวน 
น้อยกว่า 5 ปี 0 

6-10 ปี 2 
11-15 ปี 28 
16-20 ปี 30 

21 ปี- มากกว่า 0 
        
จากตารางที่ 5 แสดงให้เห็นว่า ระยะเวลำที่ท ำกำรศึกษำภำษำอังกฤษ จากการเก็บรวบรวมผลจาก

แบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง 60 คนได้ข้อสรุปผลมาดังนี้ 6-10 ปี 2 คน คิดเป็น 3% ของแบบทดสอบ      
11-15 ปี 28 คน คิดเป็น 47% ของแบบทดสอบและ 16-20 ปี 30 คน คิดเป็น 50% ของแบบทดสอบ 
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 2. ควำมสำมำรถในกำรออกเสียงค ำศัพท์ภำษำอังกฤษประเมินจำกแบบสอบถำม 
         2.1  รำยกำรค ำศัพท์กำรออกเสียงแบบอังกฤษและแบบอเมริกัน     
         ในการทดสอบความสามารถในการออกเสียงค าศัพท์ภาษาอังกฤษเพ่ือศึกษาปัญหาในการออก

เสียงนั้น ผู้วิจัยได้ท าการคัดเลือกค าศัพท์ที่มักออกเสียงผิดจ านวน 5 ค าศัพท์ ซึ่งแบบสอบถามทั้ง 5 ค าศัพท์นี้ 
ใช้เกณฑ์การออกเสียงที่ถูกต้องตามหลักอังกฤษและอเมริกันอย่างใดอย่างหนึ่ง รายการค าศัพท์ทั้ง 5 ค าที่ใช้ใน
การทดสอบมีรายละเอียดดั่งในตารางที่ 6  

 
 

ตำรำงท่ี 6 รำยกำรค ำศัพท์กำรออกเสียงแบบอังกฤษและแบบอเมริกัน 
รำยกำรค ำศัพท์ กำรออกเสียงแบบอังกฤษ(UK) กำรออกเสียงแบบอเมริกัน(US) 

1.Calendar /ˈkæl.ən.dər/ /ˈkæl.ən.dɚ/ 
2.Juice /dʒuːs/ /dʒuːs/ 
3.Volume /ˈvɒl.juːm/ /ˈvɑːl.juːm/ 
4.Eight /eɪt/ /eɪt/ 
5.Reality /riˈæl.ə.ti/ /riˈæl.ə.t i/ 
      

          2.2  ผลกำรออกเสียงค ำศัพท์ภำษำอังกฤษที่มักผิด     
   ผลจากการตอบแบบสอบถามค าศัพท์ภาษาอังกฤษที่มักออกเสียงผิดโดยใช้โปรแกรมป้อนตามค าบอก 

ของกลุ่มประชากรทั้งหมด 60 คน โดยแบ่งกลุ่มประชากรออกเป็น 2 กลุ่ม  กลุ่มที่1.สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ 
30 คน และ กลุ่มท่ี2.สาขาท่ีไม่ได้ศึกษาทางด้านภาษา 30 คน มีข้อสรุปดั่งในตารางที่ 7 

 
ตำรำงท่ี 7 ผลกำรออกเสียงค ำศัพท์ภำษำอังกฤษที่มักผิด 

ค ำศัพท ์ สำขำภำษำอังกฤษธุรกิจ 30 คน 
อ่ำนผิด 

สำขำที่ไม่ได้ศึกษำทำงด้ำนภำษำ 30 คน 
อ่ำนผิด 

1.Calendar 16 19 
2.Juice 15 20 
3.Volume 21 22 
4.Eight 22 26 
5.Reality 23 25 
   
       2.3  ผลกำรออกเสียงค ำศัพท์ภำษำอังกฤษที่มักผิดเปรียบเทียบกับค ำที่อ่ำนถูก 
ผลจากการตอบแบบสอบถามค าศัพท์ภาษาอังกฤษที่มักออกเสียงผิดโดยใช้โปรแกรมป้อนตามค าบอก ของกลุ่ม
ประชากรทั้งหมด 60 คน โดยแบ่งกลุ่มประชากรออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มท่ี1.สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ 30 คน 
และ กลุ่มท่ี2.สาขาท่ีไม่ได้ศึกษาทางด้านภาษา 30 คน มักออกเสียงผิดเป็นดั่งในตารางที่ 8 
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ตำรำงท่ี 8 ผลกำรออกเสียงค ำศัพท์ภำษำอังกฤษที่มักผิดเปรียบเทียบกับค ำที่อ่ำนถูก 
ค ำศัพท ์ ค ำอ่ำนที่ถูก อ่ำนผิดเป็น 

1.Calendar /ˈkæl.ən.dər/ 
แค/คา-เล็น-เดอะ 

คา-เล็น-ด้า 

2.Juice /dʒuːs/ 
จูซ 

จุ๊ยซ์ 

3.Volume /ˈvɒl.juːm/ 
ฟอล-ยิวม 

วอ-ลุ่ม  

4.Eight /eɪt/ 
เอท 

เอ็ก 

5.Reality [rɪˈæləti] 
ริแอลลิที 

เรียลลิตี้ 

  
อภิปรำยผล 

             จากผลการสัมภาษณ์โดยใช้แบบสอบถามและโปรแกรมป้อนตามค าบอกจะเห็นได้ชัดว่าใน
ค าศัพท์ทั้ง 5 ค านี้ ค าที่อ่านออกเสียงผิดแล้วกลายเป็นค าอ่ืนมากที่สุดคือค าว่า Reality และ Eight โดยค าว่า 
Reality ผลจากแบบสอบสอบถามของสาขาภาษาอังกฤษธุรกิจมีผู้ออกเสียงถูกต้องเพียง 7 คนหรือคิดเป็น 
23% และมีผู้อ่านออกเสียงผิดถึง 23 คน หรือคิดเป็น 77% ผลจากแบบสอบสอบถามของสาขาที่ไม่ได้ศึกษา
ทางด้านภาษามีผู้ออกเสียงถูกต้องเพียง 5 คนหรือคิดเป็น 17% และมีผู้อ่านออกเสียงผิดถึง 25 คน หรือคิด
เป็น 83% ที่มักออกเสียงผิดเป็น เรียลลิตี้ แต่ที่ถูกต้อง ต้องอ่านออกเสียงเป็น ริแอลลิที [rɪˈæləti] เนื่องจาก 

          1.กำรทับศัพท์ หรือ กำรปริวรรต 
              คือ การถอดอักษร หรือแปลงข้อความจากระบบการเขียนหรือภาษาหนึ่งไปสู่อีกระบบหนึ่ง

อย่างมีหลักการ เพ่ือให้สามารถเขียนค าในภาษาต่างประเทศด้วยภาษาและอักษรในภาษานั้น ๆ ได้สะดวกจน
เกิดการทับศัพท์เป็นค าไทย แต่การทับศัพท์มักจะเป็นปัญหาอันเนื่องจากแต่ละคนอ่านไม่เหมือนกันหรืออ่าน
ด้วยต่างส าเนียง ตัวอย่างเช่น tube ภาษาอังกฤษแบบชาวอเมริกันอ่านว่า /tub/ จึงทับศัพท์ว่า ทูบ ส่วน
ภาษาอังกฤษแบบชาวอังกฤษอ่านว่า /tyub/ จึงทับศัพท์ว่า ทิวบ์  ดังนั้นการทับศัพท์จึงไม่มีหลักเกณฑ์ที่
แน่นอน แต่ค าศัพท์บางค าก็ถือว่าได้รับการยอมรับจนบรรจุลงในพจนานุกรมถือว่าเป็นค ายืมในภาษาไทย 

         ค าว่า Eight ที่ผลจากแบบสอบสอบถามของสาขาภาษาอังกฤษธุรกิจมีผู้ออกเสียงถูกต้องเพียง 8 
คนหรือคิดเป็น 27% และผู้อ่านออกเสียงผิดถึง 22 คน หรือคิดเป็น 73% ผลจากแบบสอบสอบถามของสาขา
ที่ไม่ได้ศึกษาทางด้านภาษามีผู้ออกเสียงถูกต้องเพียง 4 คนหรือคิดเป็น 13% และผู้อ่านออกเสียงผิดถึง 26 คน 
หรือคิดเป็น 87% ที่มักออกเสียงผิดจนกลายเป็นค าว่า Egg เนื่องจาก 

          2.กำรละเว้นกำรทิ้งหำงเสียงท้ำยค ำหรือออกเสียงแบบไม่ก้องที่ท้ำย 
            ลักษณะส าคัญของภาษาอังกฤษคือ มีการออกเสียงเน้นหนักเบาหรือการมีเสียงก้องในค าลง

ท้าย ซึ่งเป็นปัญหาส าคัญอย่างหนึ่งส าหรับผู้เรียนภาอังกฤษที่ไม่ไดใ้ช้ภาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน เพราะถ้าออก
เสียงเน้นหนักผิดพยางค์ก็อาจจะท าให้การสื่อสารเกิดความเข้าใจผิดได้ จากค าว่า Eight ในแบบทดสอบที่มัก



 

การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติของนักศึกษาด้านมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2 
วันที่ 19 มกราคม 2562  

ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา 

[628] 

ขาดการออกเสียงค าท้าย ht ค าศัพทจ์ึงเปลี่ยนความหมายไปกลายเป็น เอ็ก /eɡ/ Egg ที่แปลว่าไข่  ไม่ใช่ เอท 
/eɪt/ ที่แปลว่าจ านวนแปด 

        รองลงมาคือค าว่า Volume ผลจากแบบสอบถามของสาขาภาษาอังกฤษธุรกิจมีผู้ออกเสียง
ถูกต้องเพียง11 คนหรือคิดเป็น 37% และผู้อ่านออกเสียงผิดถึง 19 คน หรือคิดเป็น 63% ผลจากแบบสอบ
สอบถามของสาขาที่ไม่ได้ศึกษาทางด้านภาษามีผู้ออกเสียงถูกต้อง 10 คนหรือคิดเป็น 33% และผู้อ่านออก
เสียงผิดถึง20คน หรือคิดเป็น 67% ของแบบทดสอบ ปัญหานี้เกิดขึ้นจาก 

          3.เสียงบำงอย่ำงในภำษำอังกฤษไม่มีในภำษำไทย  
เช่นการออกเสียงพยัญชนะตัว V และ Z ของภาษาอังกฤษนี้ไม่มีในการออกเสียงในพยัญชนะไทย การ

ออกเสียงตัว V ใกล้เคียงกับ F หรือ ฟ ฟัน ในภาษาไทย แต่ต้องกัดริมฝีปากล่างก่อนปล่อยลมออกเสียง ท าให้
เกิดการแทนเสียงโดยใช้ภาษาแม่หรือภาษาไทยมาแทนที่ให้ออกเสียงคล้ายคลึงกับภาษาเดิมจึงท าให้เกิดการ
เรียนรู้การออกเสียงที่ไม่ถูกต้องตามหลักสัทศาสตร์ โดยส่วนมากผู้ที่ท าแบบสอบถามมักจะออกเสียงผิดเป็น 
วอ-ลุ่ม แต่การออกเสียงที่ถูกต้อง ต้องออกเสียงเป็น ฟอล-ยิวม ถึงจะถูกต้องตามหลักสัทศาสตร์ เช่นเดียวกับ
ค าศัพท์อ่ืนๆเช่น Value, Voucher หรือ Valet 

      ค าว่า Juice ผลจากแบบสอบถามของสาขาภาษาอังกฤษธุรกิจมีผู้ออกเสียงถูกต้อง 15 คนหรือคิด
เป็น 50% และผู้อ่านออกเสียงผิด 15คน หรือคิดเป็น 50% ผลจากแบบสอบสอบถามของสาขาที่ไม่ได้ศึกษา
ทางด้านภาษามีผู้ออกเสียงถูกต้อง 8 คนหรือคิดเป็น 27% และผู้อ่านออกเสียงผิดถึง 22คน หรือคิดเป็น 73% 
ของแบบทดสอบ ผู้ตอบแบบสอบถามมักออกเสียงเป็น จุ๊ยซ์ แต่การออกเสียงที่ถูกต้อง ต้องออกเสียงเป็น      
จูซ [juːs] เนื่องจาก 

            4.เสียง i ไม่ออกเสียงหรือที่เรียกว่ำพยัญชนะไม่ออกเสียง 
     หลายครั้งในกรณีที่ภาษาต้นทางไม่ได้ออกเสียงรูปสะกดครบทุกตัวอักษรเกิดจากการที่ภา อังกฤษก็

มักจะยืมค ามาจากภาอ่ืนด้วยเช่นกันส่วนใหญ่มาจากค าที่ยืมมาจากภาษาฝรั่งเศสตัวอย่างค าศัพท์อ่ืนเช่นค าว่า 
Salmon ที่ไม่ออกเสียงตัว L ค าว่า Know ที่ไม่ออกเสียงตัว K ค าว่า Sword ที่ไม่ออกเสียง W ท าให้ผู้เรียนรู้
ภาอังกฤษที่ไม่ได้ศึกษาการออกเสียงเกิดการออกเสียงที่ผิดขึ้นมา 
    ค าว่า Calendar ผลจากแบบสอบถามของสาขาภาษาอังกฤษธุรกิจมีผู้ออกเสียงถูกต้อง 14 คนหรือคิดเป็น 
47% และผู้อ่านออกเสียงผิด 16คน หรือคิดเป็น 53% ผลจากแบบสอบสอบถามของสาขาที่ไม่ได้ศึกษา
ทางด้านภาษามีผู้ออกเสียงถูกต้อง 11 คนหรือคิดเป็น 37% และผู้อ่านออกเสียงผิดถึง 19คน หรือคิดเป็น 
63% ของแบบทดสอบ ผู้ตอบแบบสอบถามมักออกเสียงเป็น  คา-เล็น-ด้า เนื่องจาก 

             5.กำรออกเสียงท่ีไม่ตรงรูปตัวสะกด 
การออกเสียงที่ถูกต้อง ต้องออกเสียงเป็น แค/คา-เล็น-เดอะ เป็นถึงจะถูกต้องตามหลักสัทศาสตร์ แต่ผู้ท า
แบบทดสอบมักออกเสียงผิดเกิดขึ้นจากสับสนในรูปตัวสะกดกับการออกเสียง และการที่ไม่ค่อยได้ใช้ค าศัพท์นี้
หรือการที่ไม่ได้เรียนรู้การออกเสียงที่ถูกต้องเน้นเพียงการรู้ความหมายและการเขียนที่ถูกต้อง 

 
ข้อเสนอแนะ 

จากผลสรุปในการวิจัยครั้งนี้มีข้อเสนอแนะเพ่ือแก้ไขปัญหาในการอ่านออกเสียงค าศัพท์ภาษาอังกฤษ
โดยที่จะเป็นประโยชน์ในอนาคต เช่น ควรเน้นการออกเสียงภาษาอังกฤษในบทเรียนเช่นเดียวกับการอ่านและ
การเขียนควรกล้าที่จะอ่านออกเสียงที่ถูกต้องตามหลักสัทศาสตร์    ในการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษค าใหม่
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นอกจากศึกษาความหมายที่ถูกต้องแล้วควรศึกษาการออกเสียงที่ถูกต้องด้วย ครูผู้สอนควรเรียนรู้วิธีการออก
เสียงค าศัพท์ที่ถูกต้องตามหลักสัทศาสตร์ก่อนที่จะน าไปสอนนักเรียน และในการเรียนภาษาอังกฤษครูสอน
ภาษาอังกฤษควรบรรยายเป็นภาษาอังกฤษ นักเรียนจะได้เรียนรู้การออกเสียงจากการบรรยายของครูผู้สอน 
และยังช่วยให้ตรวจสอบได้ว่าตัวนักเรียนอ่านออกเสียงถูกต้องหรือไม่ รวมไปถึงข้อเสนอแนะที่จะเป็นประโยชน์
แก่งานวิจัยในอนาคต เช่น มีงานวิจัยเปรียบเทียบการออกเสียงภาษาอังกฤษของนักศึกษาระหว่างก่อนเรียน
และหลังเรียน มีงานวิจัยปัญหาในการออกเสียงในข้อความหรือประโยคภาษาอังกฤษ และงานวิจัยปัญหาใน
การออกเสียงภาษาอังกฤษของผู้สอนภาษาอังกฤษของนักศึกษาไทย 
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