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งานวิจัยนี้มีจุดมุงหมายเพื่อพัฒนาการออกเสียงพยัญชนะเสียงเสียดแทรกภาษาอังกฤษ 

ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนวัดเทพลีลาและเพื่อศึกษาผลการออกเสียงพยัญชนะ   

เสียงเสียดแทรกภาษาอังกฤษ โดยวิธีสอนภาษาแบบฟง-พูดและหลักการทางสรีรสัทศาสตร 

กลุมตัวอยางของการวิจัยในครั้งนี้  คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5/2 โรงเรียนวัดเทพลีลา 

กรุงเทพมหานคร ที่กําลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 255 4 จํานวน 36 คน เครื่องมือที่ใชใน   

การวิจัย คือ แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูการออกเสียงพยัญชนะ เสียง เสียดแทรกภาษาอังกฤษ    

และแบบทดสอบการออกเสียงพยัญชนะ เสียง เสียดแทรกภาษาอังกฤษ สถิติท่ีใชในการวิจัย คือ        

คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน คาสถิติ t – test (Dependent Samples) 

ผลการวิจัยพบวา ผลการทดสอบหลังเรียนโดย วิธีสอนภาษาแบบฟง-พูดและหลักการทาง  

สรีรสัทศาสตร  สามารถพัฒนาการออกเสียงพยัญชนะเสียงเสียดแทรกภาษาอังกฤษของนักเรียน       

ชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนวัดเทพลีลา ไดดีกวาผลการทดสอบกอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ที่ 0.05 
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             The purposes of this research were to develop English fricative consonant 

pronunciation and to study the effects of using the audiolingual method and articulatory 

phonetics on the English fricative consonant pronunciation of Prathomsuksa 5 students  

at Thepleela school. 

             The sample group was thirty-six Prathomsuksa 5/2 students in the second semester 

of the 2011 academic year. The instruments used in this study were 4 lesson plans and a 

pronunciation test. The data were statistically analyzed by percentage, mean, standard 

deviation and t-test for dependent samples. 

              The results showed that the post-test on English fricative consonant pronunciation 

by using the audiolingual method and articulatory phonetics were significantly higher than 

the pre-test ability at the 0.05 level. 
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วรรณกานต  ลิขิตรัตนพร  อาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ  ผูชวยศาสตราจารยญาณิสา  บูรณะชัยทวี  

อาจารยดร .สุพัตรา ทองกัลยา  กรรมการควบคุมสารนิพนธ  ที่ไดสละเวลาแสดงความคิดเห็น  ให

คําแนะนําท่ีเปนประโยชน และใหการชวยเหลือจนกระทั่งการทําสารนิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลวงลงดวยดี 

ขอขอบพระคุณอาจารยนิโคล ลาสซัส ที่ชวยเปนแบบเสียงการออกเสียงของเจาของภาษา  

ขอขอบพระคุณ ผูอํานวยการ โรงเรียน วัดเทพลีลาที่ อนุญาตใหทําการวิจัย  ขอขอบพระคุณ

อาจารยหมวดวิชาภาษาอังกฤษ และอาจารยสายชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 ท่ีใหความชวยเหลือ และชวย

อํานวยความสะดวกในการวิจัย  ขอขอบพระคุณอาจารย เฟรดเดอริค ซี แอคทิน ที่เสียสละเวลา  กรุณา

เปนผูประเมินการออกเสียงของนักเรียน และ ขอขอบพระคุณอาจารย พจนา เคลื่อนไธสง  ที่เสียสละ

เวลากรุณาเปนผู ชวยสอนและเปนผูประเมินการออกเสียงของนักเรียน นอกจากน้ีผูวิจัยขอขอบคุณ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  5/2 ปการศึกษา 2554 โรงเรียนวัดเทพลีลา ที่ใหความรวมมือในการฝก

การออกเสียงภาษาอังกฤษเปนอยางดี 

ขอขอบพระคุณบิดา  มารดา และนองชายที่ไดใหกําลังใจ  ใหการสนับสนุน  สงเสริม ดวย

ความรักและหวงใยท่ีดีเสมอมา  ขอขอบคุณ พี่ๆ เพื่อนๆ นองๆ และเพื่อนๆ ชาวภาษาศาสตรรวมเปน

กําลังใจจนทําการวิจัยสําเร็จ 

คุณคาอันพึงมีจากสารนิพนธฉบับนี้  ผูวิจัยขอมอบแดพระคุณบิดา  มารดา และขอแสดง

ความระลึกถึงพระคุณครู  อาจารยทุกทาน  ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู  วางรากฐานการศึกษาแก

ผูวิจัยจนประสบความสําเร็จในการศึกษา 
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บทนํา 
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 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลาวถึงกลุมสาระการเรียนรู

ภาษาตางประเทศวามุงหวังใหผูเรียนสามารถใชภาษาตางประเทศสื่อสารในการแลกเปลี่ยนขอมูล

ขาวสาร  แสดงความรูสึก ความคิดเห็น นําเสนอขอมูลขาวสาร  ความคิดรวบยอด  และความคิดเห็น    

ในเรื่องตางๆ  เขาใจความเหมือนและความแตกตางระหวางภาษา  และนํามาใชอยางถูกตองและ

เหมาะสม  สามารถ คนควารวบรวมคําศัพทจากแหลงการเรียนรูอ่ืนและนําเสนอดวยการเขียนหรือ      

การพูดที่ออกเสียงประโยค ขอความ นิทาน และบทกลอนสั้นๆ ได อยางถูกตอ ง บํารุง โตรัตน ( 2540) 

กลาววาการเรียนภาษาตางประเทศนั้นการรูคําศัพทและโครงสรางประโยคยังคงไมเพียงพอ ถาผูเรียน

ยังไมสามารถนําคําเหลานั้นมาผูกเปนประโยคแลวเปลงเสียงออกมาเปนเสียงที่เจาของภาษาฟงแลว

เขาใจได ก็ยังไมสามารถใชภาษาในการสื่อสารได โดยเฉพาะคําภาษาอังกฤษถาออกเสียงไมถูกตอง

แลวเจาของภาษาจะไมสามารถฟงเขาใจหรือเขาใจคลาดเคลื่อนได การออกเสียงเปนสิ่งจําเปนท่ี

จะตองใหความสําคัญ เพราะถาผูเรียนออกเสียงไมถูกตองต้ังแตเริ่มแรกแลวก็ยากท่ีจะแกไขใหถูกตอง

ได ฟรีส (Fries.  1970) กลาววาในการเรียนรูภาษาใดภาษาหน่ึง ผูเรียนจะตองเรียนรูการออกเสียงใน

ภาษาที่เรียนไดอยางถูกตองกอนเปนอันดับแรก  

ในการเปรียบเทียบเสียงพยัญชนะภาษาอังกฤษและภาษาไทย เพื่อทํานายปญหาการ     

ออกเสียงภาษาอังกฤษของผูเรียนคนไทย วิทยา นาทอง ( 2549) ไดใหแนวทางไววาหนวยเสียงที่มัก 

เกิดปญหาสําหรับคนไทยคือพยัญชนะเสียงเสียดแทรก ( Fricatives) ซึ่งเปนเสียงที่เกิดจากลมเสียดสี

กับฐานกรณภายในชองปาก ในภาษาอังกฤษมี 9 หนวยเสียง คือ , , , , , , , ,  สวน

ภาษาไทยมี 3 หนวยเสียง คือ , ,  สิ่งหนึ่งที่ละเลยไมได ในการเรียนภาษาอังกฤษ  คือ การ        

ออกเสียงพยัญชนะเสียงเสียดแทรกภาษาอังกฤษ ที่ไมไดมีในภาษาไทยและเปนปญหาสําหรับผูเรียน

ชาวไทยที่เรียนภาษาอังกฤษ คือ หนวยเสียง  , , ,  , ,   

ปญหาสําหรับคนไทยเมื่อเรียนเสียงเสียดแทรกในภาษาอังกฤษ ในพยัญชนะตนคําอาจนํา

เสียงในภาษาไทยที่ใกลเคียงมาแทน เชน ในคํา van  ออกเสียงเปน * คือนําเสียง  

แทน   การออกเสียงคําภาษาอังกฤษ That  คนไทยมักจะออกเสียงเปน * การท่ี    

คนไทยไมสามารถออกเสียง  ในคําภาษาอังกฤษ That ไดเนื่องจาก  เปนเสียงกอง ประเภท

เสียงเสียดแทรกในตําแหนงเสียงระหวางฟน (Voiced Interdental Fricative) ที่ไมมีในระบบหนวย 

 
 

* คําที่ออกเสียงไมถูกตอง 
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เสียงพยัญชนะภาษาไทย คนไทยสวนใหญจึงใชเสียง  ในภาษาไทยท่ีใกลเคียงกับเสียง         

มาแทน ดังนั้นคนไทยจึงออกเสียง That เปน * แทนการออกเสียง   ที่เปนการออกเสียงที่

ถูกตอง (จรัลวิไล จรูญโรจน.  2552) สําหรับเสียงพยัญชนะทายพบวามักมีแนวโนมในการเกิดปญหา

มากกวาเสียงพยัญชนะตนคําเพราะเสียงเสียดแทรกไมเกิดในระบบเสียงพยัญชนะทายหรือเสียงสะกด

ภาษาไทย คนไทยจึงมักนําเสียงอุบ ( unreleased) p หรือ t ท่ีมีในระบบมาตราตัวสะกดไทย    

มาแทน เชน ในคํา have  ออกเสียงเปน * เปนตน อยางไรก็ตามคนไทยไมมีปญหาใน

การออกเสียงภาษาอังกฤษหนวยเสียง    ตําแหนงตนคํา เนื่องจากหนวยเสียงเหลาน้ีมีในระบบ

เสียงภาษาไทย เชน fun ออกเสียงเทากับ ฟน sun ออกเสียงเทากับ ซัน hot ออกเสียงเทากับ ฮ็อต แต

หนวยเสียงเหลาน้ีมักมีปญหาเมื่อปรากฎในตําแหนงทายคํา เชน life tennis แตหนวยเสียง  ไมเปน

ปญหาเพราะในภาษาอังกฤษไมมีหนวยเสียงนี้ในตําแหนงทายคํา 

ศศิธร แสงธนู และคิด พงศทัต ( 2521) ไดกลาวถึงหนวยเสียงพยัญชนะเสียงเสียดแทรก

ภาษาอังกฤษท่ีเปนปญหาสําหรับนักเรียนไทย ไดแก  หนวยเสียง        ถิรทิพย ถาพรผาด 

(2538) ไดทําการศึกษาปญหาการออกเสียงภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ในชุมชน  

ที่พูดภาษาไทยเขมร จังหวัดสุรินทร พบวาหนวยเสียงพยัญชนะ เสียงเสียดแทรก ภาษาอังกฤษ             

ที่เปนปญหาในการออกเสียงท่ีอยูในระดับมากที่สุดไดแกหนวยเสียง , , , , , , สอดคลองกับ 

อรพิน พจนานนท และคณะ ( 2537) ไดทําการศึกษาหนวยเสียง พยัญชนะภาษาอังกฤษท่ีเปนปญหา  

ในการออกเสียงของเด็กระดับประถมศึกษาในภา คตะวันออกเฉียงเหนือ พบวาหนวยเสียงพยัญชนะ

เสียงเสียดแทรกภาษาอังกฤษท่ีเปนปญหาและออกเสียงไมชัดสวนมาก ไดแก หนวยเสียง , , , , 

,  หนวยเสียงพยัญชนะเสียงเสียดแทรกภาษาอังกฤษที่เปนปญหาในการออกเสียงดังกลาวนั้นเปน

หนวยเสียงที่ไมมีในภาษาไทย  

อยางไรก็ตามในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยเลือกศึกษาเพื่อพัฒนาการออกเสียงพยัญชนะเสียง   

เสียดแทรกภาษาอังกฤษตนคําและทายคํา ไดแก หนวยเสียง , , , , ,  เนื่องจากในหนังสือ

แบบเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 ที่นํามาหาหนวยเสียงเสียดแทรกเพื่อทํางานวิจัยนั้นหนวยเสียง 

 ปรากฏในคําศัพทนอยมากประมาณ 9 คําและหนวยเสียง   ไมมีคําศัพทที่ปรากฏหนวยเสียงนี้

ทั้งตําแหนงตนคําและทายคํา ดังนั้นผูวิจัยจึงไมทําการเก็บขอมูลหนวยเสียง ดังกลาว ในการวิจัยนี้

ผูวิจัยใชวิธี สอนภาษาแบบฟง-พูด  (Audiolingual Method) ที่เนนฝกการฟง การพูด โดยใชเทคนิค   

การฝกซ้ําๆ (Drills) โดยใชกิจกรรมวิธีคูเทียบเสียงและกิจกรรมทังทวิสเตอรเพื่อฝกการออกเสียง  และ

จากการศึกษาของ จิรประภา บุญพรหม (2551) ไดพัฒนาความสามารถในการออกเสียงภาษาฝรั่งเศส

ของนักศึกษาไทยโดยใชกลยุทธสรีรสัทศาสตรดวย วิธีการเทียบเสียงตางในภาษาเดียวกัน เพื่อให

นักศึกษาไดยินถึงความแตกตางของหนวยเสียงที่เปนปญหากับคูท่ีใชเทียบเสียงไดอยางชัดเจน                                  
 

* คําที่ออกเสียงไมถูกตอง 
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พัชรี พลาวงศ (2548) กลาวถึงวิธีการสอนออกเสียงแบบทังทวิสเตอร (Tongue Twister)  

วาเปนวลี หรือประโยคที่เนนเรื่องการเลนเสียงประเภทของคํา  การสัมผัสอักษร  การใชทังทวิสเตอร   

เปนการฝกคําที่มีปญหาในการออกเสียงคําท่ียากตอการออกเสียงใหรวดเร็วและถูกตอง  ซึ่งทุกคํา

เริ่มตนดวยเสียงหรือตัวอักษรเดียวกันจุดมุงหมายคือ  การพูดคําที่ออกเสียงยากใหรวดเร็วและถูกตอง

โดยไมมีขอผิดพลาด ดังนั้นผูเรียนภาษาอังกฤษควรจะใชทังทวิสเตอรในการฝกการออกเสียง  

นอกจากน้ียังมีผูเชี่ยวชาญเรื่องระบบเสียงกลาววา การฝกออกเสียงใหไดดีนั้น ผูเรียนควรจะ 

รูวาการออกเสียงแตละหนวยเสียงน้ันใชอวัยวะสวนไหน  เชน ริมฝปาก ฟน ลิ้น และการเคลื่อนไหว  

ของลิ้นในการออกเสียง  การรูตําแหนงฐานกรณจะทําใหออกเสียงไดถูกตองและชวยแกปญหา        

การออกเสียง  ยกตัวอยางเชนการออกเสียง พยัญชนะเสียงเสียดแทรกภาษาอังกฤษ เกิดจากการท่ี     

ฐานกรณ ริมฝปากกับฟนบน ลิ้นระหวางฟน ปุมเหงือก และหลังปุมเหงือก อยูชิดกันมาก กระแสลม   

จากปอดผานออกไมสะดวกตองเสียดแทรกผานชองแคบๆ ออกมาทางปากทําใหเกิดเสียงพยัญชนะ

เสียดแทรก การฝกออกเสียงดวยหลักการทางสรีรสัทศาสตรจะชวยใหสามารถออกเสียงไดถูกตอง 

 ปญหาการออกเสียงของนักเรียนไทยและแนวทางการสอนการออกเสียงพยัญชนะ

ภาษาอังกฤษขางตน ผูวิจัยจึงตองการพัฒนาการออกเสียงพยัญชนะเสียงเสียดแทรกภาษาอังกฤษ ของ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนวัดเทพลีลา กรุงเทพมหานคร โดยวิธีการสอนภาษาแบบฟง-พูด 

ดวยกิจกรรมคูเทียบเสียง กิจกรรมทังทวิสเตอร และหลักการทางสรีรสัทศาสตร 

 

ความมุงหมายในการวิจัย 

 1. เพื่อพัฒนาการออกเสียงพยัญชนะเสียงเสียดแทรกภาษาอังกฤษ ของนักเรียน              

ชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนวัดเทพลีลา 

 2. เพื่อศึกษาผลการสอนการออกเสียงพยัญชนะเสียงเสียดแทรกภาษาอังกฤษ โดยวิธี    

สอนภาษาแบบฟง-พูดและหลักการทางสรีรสัทศาสตร 

 

ความสําคัญของการวิจัย 

 1. นักเรียนไดฝกการออกเสียงพยัญชนะเสียงเสียดแทรกภาษาอังกฤษ 

2. ผลการสอนการออกเสียงพยัญชนะเสียงเสียดแทรกภาษาอังกฤษ โดยวิธีสอนภาษา   

แบบฟง-พูดและหลักการทางสรีรสัทศาสตร จะเปนประโยชนตอการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  

  3. ครูทราบแนวทางและกิจกรรมในการสอนการออกเสียงภาษาอังกฤษ 
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ขอบเขตของการวิจัย 

             การวิจัยในครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิงทดลอง  (Experimental Research) แบบทดลองกับผูเขารวม

การทดลองกลุมเดียว (One Group Pretest-Posttest Design – O X O) โดยวิธีสอนภาษาแบบฟง-พูด 

และหลักการทางสรีรสัทศาสตรเปนตัวแปรตน ( X-Treatment) แบบทดสอบการออกเสียงพยัญชนะ

เสียงเสียดแทรกภาษาอังกฤษ ทั้งกอนและหลังเปนตัวแปรตาม ( O-Observation) โดยกําหนดขอบเขต

การวิจัย ดังนี้ 

 
 ประชากรท่ีใชในการวิจัย 

        ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนวัดเทพลีลา 

กรุงเทพมหานคร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2  

 

 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย  

 กลุมตัวอยาง ที่ใชในก ารวิจัยครั้งนี้  คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5/2 โรงเรียน         

วัดเทพลีลา กรุงเทพมหานคร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ที่กําลัง ศึกษา      

ในปการศึกษา 2554 จํานวน 36 คน ไดมาโดยการสุมแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  

  

นิยามศัพทเฉพาะ 

1. หนวยเสียง พยัญชนะเสียงเสียดแทรกภาษาอังกฤษ  หมายถึง  หนวยเสียง

พยัญชนะภาษาอังกฤษที่ เกิดจากการท่ีฐานกรณอยูชิดกันมาก กระแสลมจากปอดผานออกไมสะดวก

ตองเสียดแทรกผานชองแคบๆ ออกมาทางปาก  หนวยเสียงเสียดแทรกในงานวิจัยนี้ ไดแก หนวยเสียง 

, , , , ,     

2. คูเทียบเสียง หมายถึง คูของคําหนวยเสียงพยัญชนะภาษาอังกฤษ คูหนวยเสียง

เสียดแทรก ไมกอง-กอง ไดแก , และ , คูหนวยเสียงกักกับเสียงเสียดแทรก ไดแก , และ     

คูหนวยเสียงเสียดแทรกกับเสียงกักเสียดแทรก ไดแก , 

3. ทังทวิสเตอร  หมายถึง  ประโยคที่ประกอบดวยคําตางๆ ที่มีหนวยเสียงพยัญชนะ

เสียงเสียดแทรกภาษาอังกฤษ เปนหนวยเสียงเดียวกันหรือใกลเคียงกัน การพูดตองออกเสียงใหเร็วและ

ถูกตอง 

4. สรีรสัทศาสตร  หมายถึง วิธีการเปลงเสียงโดยอาศัยฐานกรณท่ีใชในการออกเสียง 

อวัยวะสําคัญๆ ที่เปนฐานกรณที่ใชในการออกเสียง  ไดแก ริมฝปาก ฟน ลิ้น การเคลื่อนไหวของลิ้น 

และการสั่นหรือไมสั่นของเสนเสียง 
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5. นักเรียน หมายถึง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนวัดเทพลีลา 

กรุงเทพมหานคร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ที่กําลังศึกษาในปการศึกษา 

2554  

 

สมมุติฐานของการวิจัย 

หลังการสอนการออกเสียงพยัญชนะเสียงเสียดแทรกภาษาอังกฤษ โดยวิธีการสอนภาษา  

แบบฟง-พูดและหลักการทางสรีรสัทศาสตร นักเรียนสามารถออกเสียงไดถูกตองมากกวากอนการฝก 



บทที ่2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

 การวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของตามหัวขอไดดังนี้ คือ 

   1. การเปรียบเทียบหนวยเสียงพยัญชนะภาษาอังกฤษกับภาษาไทย 

1.1 การวิเคราะหและเปรียบเทียบภาษา 

1.2 การเปรียบเทียบหนวยเสียงพยัญชนะเสียงเสียดแทรกระหวางภาษาอังกฤษ 

กับภาษาไทย 

 2. สรีรสัทศาสตร 

2.1 ความหมายของสรีรสัทศาสตร 

2.2 การออกเสียงพยัญชนะภาษาอังกฤษ 

2.3 ตําแหนงที่เกิดเสียง 

2.4 ลักษณะการออกเสียง 

2.5 การสั่นหรือไมสั่นของเสนเสียง 

 3. วิธีสอนภาษาแบบฟง-พูด 

3.1 คูเทียบเสียง 

3.2 ทังทวิสเตอร 

 4. งานวิจัยที่เก่ียวของ 

 
1. การเปรียบเทียบหนวยเสียงพยัญชนะภาษาอังกฤษกับภาษาไทย 

1.1 การวิเคราะหและเปรียบเทียบภาษา (Contrastive Analysis / CA) 

สุธินี สุขตระกูล (2526) กลาววา การวิเคราะหและเปรียบเทียบภาษาเปนสาขาหนึ่งของ

ภาษาศาสตรประยุกตและเปนพื้นฐานของวิชาภาษาศาสตรทั่วไป ซึ่งเปนการหาความแตกตางระหวาง

สองภาษาหรือมากกวานั้น แตสวนมากเปนการวิเคราะหและเปรียบเทียบระหวางสองภาษามากกวา 

โดยนักภาษาศาสตรโครงสรางเปนผูนํากลวิธีเปรียบเทียบภาษานี้มาเปนเครื่องชวยผูสอนภาษาในดาน

การชี้ใหเห็นขอผิดพลาดในการเรียนภาษา การวิเคราะหเปรียบเทียบสามารถทําไดต้ังแตเรื่องระบบ

เสียง ระบบคํา ระบบประโยค วัฒนธรรมทางดานภาษา รวมทั้งมโนทัศนระหวางภาษาที่เปรียบเทียบ

นั้นเพื่อนําลักษณะแตกตางที่ไดจากการวิเคราะหและเปรียบเทียบมาปรับปรุงและชวยเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการเรียนการสอนภาษาตางประเทศ ซึ่งจะชวยใหผูที่กําลังศึกษาภาษาตางประเทศ 
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นั้นๆ  รูจักวิธีการแทนท่ีภาษา (Transfer) ไดถูกตองและชวยลดการแทรกแซง ( Interference) ของ

ภาษาที่ 1  เขาสูภาษาท่ี 2 ซึ่งมักพบในการเรียนเรื่องเสียง หรือปญหาท่ีจะเกิดขึ้นตามลักษณะซับซอน

ภายใน ระบบของภาษาเอง ( Intralingual) หรือเกิดจากกระบวนการพัฒนา  (Development) ของ

ผูเรียนเอง ซึ่งปญหาสวนน้ีมักเกิดในการเรียนเรื่องระบบไวยากรณและศัพทเทาน้ัน 

วรรณกานต ลิขิตรัตนพร (2553) ไดกลาวถึงความหมายของการวิเคราะหเปรียบเทียบ 

ภาษาไววา เปนการวิเคราะหภาษาต้ังแตสองภาษาขึ้นไปเพื่อหาความคลายคลึงและความแตกตางท่ี

สําคัญในระบบตางๆ ของภาษาโดยใชขอมูลภาษาตามความเปนจริงทั้งทางดานระบบเสียง ระบบคํา 

และระบบประโยค การวิเคราะหและเปรียบเทียบระหวางภาษาทําใหเห็นความคลายคลึงและความ

แตกตางในระบบตางๆ ระหวางภาษา ซึ่งความแตกตางระหวางภาษานี้สามารถทํานายสวนของภาษา

ที่นาจะเปนปญหาในการเรียนภาษาใหแกผูเรียนภาษาที่สองโดยเนนถึงอิทธิพลของภาษาแม และ   

การนําผลที่ไดจากการวิเคราะหไปประยุกตใชในการเรียนการสอนภาษาท่ีสอง  ผูสอนภาษาจะไดนํา

สวนของภาษาที่นาจะเปนปญหามาใหผูเรียนไดฝกฝนเพื่อแกปญหา เชน การฝกออกเสียงโดยเฉพาะ

หนวยเสียงที่ไมมีในภาษาของผูเรียน นอกจากน้ีเสาวลักษณ รัตนวิชช ( 2528) กลาวถึงประโยชนของ

การวิเคราะหเปรียบเทียบภาษาวามีสวนสําคัญที่ชวยในการสอนภาษาใหเปนไปตามเปาหมาย ผูสอน

สามารถวิเคราะหขอแตกตางระหวางภาษาที่นาจะเปนปญหาในการเรียนภาษาของผูเรียน ผูสอน

สามารถประเมินเนื้อหาและวัฒนธรรมที่เก่ียวของกับภาษา และจัดกิจกรรมการสอนภาษาให

สอดคลองกับพฤติกรรมที่ชวยใหเกิดการเรียนรูในการสอนภาษา  

 การวิเคราะหภาษาเปนการวิเคราะหภาษาทั้งทางดานระบบเสียง ระบบคํา และระบบ

ประโยค ต้ังแตสองภาษาขึ้นไปเพื่อหาความคลายคลึงและความแตกตาง ซึ่งความแตกตางระหวาง

ภาษานี้นาจะเปนปญหาในการเรียนภาษาท่ีผูสอนภาษาจะไดนําสวนของภาษาที่นาจะเปนปญหา     

มาใหผูเรียนไดฝกฝนเพื่อแกปญหา 

 

1.2 การเปรียบเทียบหนวยเสียงพยัญชนะเสียงเสียดแทรกระหวางภาษาอังกฤษกับ

ภาษาไทย 

นักเรียนไทยเรียนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตางประเทศ ความแตกตางระหวางภาษา 

อังกฤษกับภาษาไทยทําใหเกิดปญหาในการเรียนภาษา แนวทางในการสอนภาษาควรเริ่มสอนจาก

สวนที่เล็กที่สุดของภาษาคือหนวยเสียง การเปรียบเทียบเสียงพยัญชนะภาษาอังกฤษและภาษาไทย 

วิทยา นาทอง ( 2549) ไดใหแนวทางไววาหนวยเสียงที่มักเกิดปญหาสําหรับคนไทยคือพยัญชนะเสียง

เสียดแทรกเปนเสียงที่เกิดจากลมเสียดสีกับฐานกรณภายในชองปาก ในภาษาอังกฤษมี 9 หนวยเสียง 
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คือ , , , ,  , , , ,   สวนภาษาไทยมี 3 หนวยเสียง คือ , ,  การเปรียบเทียบหนวยเสียง

พยัญชนะเสียงเสียดแทรกระหวางภาษาอังกฤษกับภาษาไทย  

 

ตาราง 1 การเปรียบเทียบหนวยเสียงพยัญชนะเสียงเสียดแทรก (Fricatives) ระหวางภาษาอังกฤษกับ   

       ภาษาไทย 

 

                พยัญชนะภาษาอังกฤษ      พยัญชนะภาษาไทย  

 
  ตําแหนงเกิดเสียง 

 (Points of 

Articulation) 

 

 

ลักษณะ 

การออกเสียง 
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   ตําแหนงเกิดเสียง  

       (Points of 
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การออกเสียง 
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 ท่ีมา : 1 ปรารมภรัตน โชติกเสถียร.  (2552).  การออกเสียงสระและเสียงพยัญชนะในภาษาอังกฤษ.   

หนา 64. 

           2 วิทยา นาทอง.  (2549).  การเปรียบเทียบภาษาอังกฤษกับภาษาไทย.  หนา 1. 

           3 พิณทิพย ทวยเจริญ.  (2539).  การพูดภาษาอังกฤษตามหลักภาษาศาสตร.  หนา 18. 

 

จากตารางเปรียบเทียบพยัญชนะพยัญชนะระหวางภาษาอังกฤษกับภาษาไทยพบวา

เสียงเสียดแทรกที่ปรากฎทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทย ไดแก เสียง , ,  แตเสียงเสียดแทรก       

ที่ปรากฏในภาษาอังกฤษแตไมมีในภาษาไทย ไดแก เสียง , , ,  , ,  ตามแนวคิดของการ

วิเคราะหและเปรียบเทียบภาษา สามารถทํานายไดวาเสียงเสียดแทรกท่ีไมมีในภาษาไทยนาจะเปน

เสียงที่ทําใหนักเรียนไทยมีปญหาในการออกเสียง  
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ปรารมภรัตน โชติกเสถียร ( 2552) วิทยา นาทอง ( 2549) และ พิณทิพย ทวยเจริญ 

(2539) ไดอธิบายตําแหนงที่เกิดเสียง ลักษณะการออกเสียง การสั่นหรือไมสั่นของเสนเสียง และปญหา

การออกเสียงเสียดแทรกของนักเรียนไทย ดังน้ี 

 เสียงพยัญชนะ  ในภาษาอังกฤษ  ริมฝปากลางสัมผัสกับขอบฟนบน กระแสลม    

จากปอดเสียดแทรกผานชองแคบๆ ระหวางริมฝปากลางและฟนบน เสนเสียงไมสั่น เสียงพยัญชนะ  

 เสียงพยัญชนะ  ที่เกิดในตําแหนงตนคํา หรือกลางคํา ทั้งท่ีนําหนาพยางคที่เนนและไมเนน จึง   

ไมมีปญหาในการออกเสียงสําหรับคนไทย แตคนไทยมักมีปญหาเมื่อออกเสียง   ในตําแหนงทาย คํา

เนื่องจากเสียงพยัญชนะ  ไมเกิดในตําแหนงทายคําในภาษาไทย คนไทยจึงมักออกเสียงเปนเสียงอุบ 

(unreleased) เมื่อปรากฏในตําแหนงทายคําในภาษาไทยที่ออกเสียงคลายกันมาแทน เชน ในคํา leaf 

 เปน *  เปนตน 

 เสียงพยัญชนะ  ในภาษาอังกฤษ  ริมฝปากลางสัมผัสกับขอบฟนบน กระแสลมจาก

ปอดเสียดแทรกผานชองแคบๆ ระหวางริมฝปากลางและฟนบน เสนเสียงสั่น เปนเสียงท่ีไมมีใน

ภาษาไทยจึงเปนเสียงที่มีปญหาสําหรับคนไทย คนไทยจึงมักออกเสียง  ดวยเสียงในภาษาไทยท่ี

ใกลเคียง เชน ในคํา van  คนไทยมักออกเสียง แวน *  และในตําแหนงทายคํา คนไทย

มักออกเสียงเปนเสียงอุบ( unreleased) เชน ในคํา live   คนไทยมักออกเสียง * เปนการ  

ออกเสียงท่ีไมถูกตองซึ่งนับวาเปนปญหามาก 

 เสียงพยัญชนะ  ในภาษาอังกฤษ  ปลายลิ้นอยูกับขอบฟนบน กระแสลมจากปอด

เสียดแทรกผานชองแคบๆ ระหวางลิ้นกับฟนบน เสนเสียงไมสั่น เปนเสียงที่ไมมีในภาษาไทย คนไทย  

จึงมักใชเสียงในภาษาไทยที่ใกลเคียงแทน เชน ในคํา thin   คนไทยมักออกเสียงเปน *  หรือ 

*  ในตําแหนงทายคําจะกลายเปนเสียงอุบ( unreleased) เชน ในคํา math   คนไทยมัก 

ออกเสียง * เปนตน 

 เสียงพยัญชนะ  ในภาษาอังกฤษ  ปลายลิ้นอยูกับขอบฟนบน กระแสลมจากปอด

เสียดแทรกผานชองแคบๆ ระหวางลิ้นกับฟนบน เสนเสียงสั่น เปนเสียงที่ไมมีในภาษาไทย คนไทยจึง

มักใชเสียงในภาษาไทยท่ีใกลเคียงแทน เชน ในคํา than คนไทยมักออกเสียงเปน *  ซึ่งการ  

ออกเสียงท่ีถูกตองคือ   หรือ ในคํา with คนไทยมักออกเสียงเปน *  ซึ่งการออกเสียงที่

ถูกตองคือ  

 เสียงพยัญชนะ  ในภาษาอังกฤษ ปลายลิ้นเคลื่อนเขาไปใกลปุมเหงือก กระแสลม

จากปอดเสียดแทรกผานชองแคบๆ ระหวางลิ้นกับปุมเหงือก เสนเสียงไมสั่น เสียงพยัญชนะ  ที่เกิด 

ในตําแหนงตนคํา หรือกลางคํา ทั้งท่ีนําหนาพยางคที่เนนและไมเนน จึงไมมีปญหาในการออกเสียง

สําหรับคนไทย แตคนไทยมักมีปญหาเมื่อออกเสียง  ในตําแหนงทาย คํา เน่ืองจากเสียงพยัญชนะ  

 

 

* คําที่ออกเสียงไมถูกตอง 
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ไมเกิดในตําแหนงทายคําในภาษาไทย คนไทยจึงมักนําเสียงที่เปนเสียงอุบ ( unreleased) ที่ออกเสียง

คลายกันมาแทนเมื่อปรากฏในตําแหนงทายคําในภาษาไทย เชน ในคํา kiss  คนไทยมักออกเสียง

เปน * ซึ่งเปนการออกเสียงที่ไมถูกตอง คนฟงอาจเขาใจผิดวาออกเสียงเปนคําวา kid  ได 

เปนตน 

 เสียงพยัญชนะ  ในภาษาอังกฤษ ปลายลิ้นเคลื่อนเขาไปใกลปุมเหงือก กระแสลม

จากปอดเสียดแทรกผานชองแคบๆ ระหวางลิ้นกับปุมเหงือก เสนเสียงสั่น เสียงพยัญชนะ  เปนเสียง

ที่ไมมีในภาษาไทย คนไทยจึงมักออกเสียงเชนเดียวกับเสียง   

 เสียงพยัญชนะ  ในภาษาอังกฤษ ลิ้นสวนหนายกขึ้นไปใกลเพดานแข็งบริเวณหลัง 

ปุมเหงือก ริมฝปากหอและย่ืนเล็กนอย กระแสลมจากปอดเสียดแทรกผานชองแคบๆ ในปากออกมา 

เสนเสียงไมสั่น เสียงนี้ไมมีในภาษาไทย เชน ในตําแหนงตนคํา ในคํา shall   คนไทยมักออกเสียง

เปน * หรือในตําแหนงทายคํา ในคํา ruche  คนไทยมักออกเสียงเปน * เปน

เสียงอุบ(unreleased) เปนตน 

 เสียงพยัญชนะ  ในภาษาอังกฤษ ลิ้นสวนหนายกขึ้นไปใกลเพดานแข็งบริเวณหลัง 

ปุมเหงือกริมฝปากหอและย่ืนเล็กนอย กระแสลมจากปอดเสียดแทรกผานชองแคบๆ ในปากออกมา 

เสนเสียงสั่น เสียงพยัญชนะ  ในภาษาอังกฤษนี้มักเกิดในตําแหนงกลางคําหรือระหวางสระ เชน   

ในคํา measrure ,  division  ในตําแหนงตนคําและทายคํามักเปนคํายืมจากภาษา

ฝรั่งเศส เชน ในคํา genre , beige  เสียงนี้ไมมีในภาษาไทย คนไทยจึงมักออกเสียง 

เชนเดียวกับเสียง   

 เสียงพยัญชนะ  ในภาษาอังกฤษ เปนเสียงที่กระแสลมจากปอดเสียดแทรกผานชอง

ระหวางเสนเสียงขึ้นมาโดยเสนเสียงไมสั่น เสียงพยัญชนะ  มีในภาษาไทย จึงไมเปนปญหาสําหรับ

คนไทยในการออกเสียงน้ี 

จากขอมูลขางตนสรุปไดวาสาเหตุของปญหาในการออกเสียงพยัญชนะเสียงเสียดแทรก

ภาษาอังกฤษของนักเรียนคนไทยเกิดจากการท่ีนักเรียนนําเสียงท่ีใกลเคียงและมีอยูในระบบเสียง

ภาษาไทยมาแทน สวนเสียงพยัญชนะสะกดในระบบเสียงภาษาไทยไมมีเสียงเสียดแทรก นักเรียน     

นําเสียงอุบที่มีอยูในมาตราตัวสะกดในระบบเสียงภาษาไทยมาแทน  

 

2. สรีรสัทศาสตร 

2.1 ความหมายของสรีรสัทศาสตร 

 กาญจนา นาคสกุล (2541) ใหความหมายวา สรีรสัทศาสตร หมายถึง การเรียนรูเรื่อง 

เสียงพูดในภาษาหน่ึงๆ ที่มีเสียงแตกตางกันไป แตละเสียงมีลักษณะการออกเสียงและตําแหนงที่เกิด 

 

* คําที่ออกเสียงไมถูกตอง 
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เสียงตางกัน พิณทิพย ทวยเจริญ (2539) กลาวถึง สรีรสัทศาสตรวาเปนการศึกษากลไกกระแสลมท่ีใช 

การเปลงเสียงพูด อวัยวะตางๆ ท่ีใชในการพูด กระบวนการออกเสียง กระบวนการเปลงเสียง ตลอดจน

เสียงประเภทตางๆ ที่เกิดจากอวัยวะท่ีใชในการพูด  

จรัลวิไล จรูญโรจน (2552) ไดกลาวถึงประโยชนของการประยุกตใชความรูทาง 

สรีรสัทศาสตรในการออกเสียง ตองใชอวัยวะสวนใดในการออกเสียงอยางไร เมื่อผูเรียนภาษาออกเสียง

ผิดเราสามารถบอกเขาไดวาเขาควรบังคับอวัยวะในชองปากของเขาอยางไรจึงจะไดเสียงที่ถูกตอง    

จิรประภา บุญพรหม ( 2551) กลาววา การใหความสําคัญกับวิธีการออกเสียงตามหลักสรีรสัทศาสตร 

หากผูพูดใชอวัยวะในการออกเสียงถูกตองตามตําแหนงฐานกรณท่ีใชในการออกเสียง เปดชองลม     

ในระดับท่ีกําหนด  จะสามารถออกเสียงไดถูกตอง เรนารด (Renard.  1971) และลีออง (Leon.  1969) 

กลาววาหลักการทางสรีรสัทศาสตรเนนวิธีการใชอวัยวะในการเปลงเสียง มุงสอนเสียงในระดับหนวย

เสียง เปนประโยชน ตอครูผูสอนภาษาในการแกปญหาการออกเสียงท่ีมีประสิทธิภาพและไดผลอยาง

รวดเร็ว   

 

2.2 การออกเสียงเสียงพยัญชนะภาษาอังกฤษ 

 ปรารมภรัตน โชติกเสถียร ( 2552) และ พิณทิพย ทวยเจริญ (2539) ไดกลาววาเสียง

พยัญชนะ ( Consonant Sounds) คือ เสียงที่เปลงออกมาโดยอาศัยอวัยวะภายในปาก 1 คู โดย

ประสานกับกระแสลมออกจากปอด เชน ริมฝปากบนกับริมฝปากลาง ปลายลิ้นกับปุมเหงือก เปนตน 

อวัยวะเหลาน้ีเรียกวา ฐานกรณ “ฐาน” คือ อวัยวะสวนที่ไมเคลื่อนที่ทําหนาท่ีเปนจุดที่เกิดเสียง สวน 

“กรณ” คือ อวัยวะสวนที่เคลื่อนไหวไดจะทําหนาที่เคลื่อนไปยังฐานหรือเปนอวัยวะที่เคลื่อนไปหาจุด ที่

เกิดเสียง ซึ่งลักษณะการออกเสียงเริ่มจากกระแสลมออกจากปอดขึ้นมาทางหลอดลม ผานกลอ งเสียง

ซึ่งในกลองเสียงมีเสนเสียงเปนเสนเอ็นบางๆ ยืดหยุนได 2 เสนท่ีสามารถเคลื่อนมาชิดติดกันหรือยืด

หางออกจากกันได เมื่อลมผานเสนเสียงออกมาสูชองคอแลวกระแสลมนั้นสามารถเคลื่อนตอได อีก 2 

ชองทางคือทางชองปากหรือชองจมูก ขึ้นอยูกับการการปดเปดของเพดานออน ถาเพดานออน ยกสูงขึ้น

กระแสลมจะออกทางชองปาก แตถาเพดานออนลดตํ่าลงกระแสลมสามารถออกทางชองจมูกไดดวย 

หลังจากนั้นการเปลี่ยนแปลงลักษณะของลิ้นที่เคลื่อนที่ไปยังจุดตางๆ ในชองปาก เพดานออน เพดาน

แข็ง และปุมเหงือก หรือฟน และการทํางานของริมฝปากทําใหเกิดเสียงตางๆ เชน การออกเสียง

พยัญชนะ  มีฐานกรณคือปลายลิ้นกับปุมเหงือก ปลายลิ้นซึ่งเปนกรณเปนอวัยวะที่เคลื่อนไปหาจุดท่ี

เกิดเสียงก็คือปุมเหงือกซึ่งเปนฐาน กระแสลมท่ีออกมาจากปอดจะผานเสนเสียง โดยเสนเสียงเปดกวาง

จึงไมทําใหเสนเสียงสั่น เสียงพยัญชนะ  จึงเปนเสียงไมกอง และเมื่อกระแสลมผานเขาไปในชองปาก 

จะถูกกักที่ไวที่ปลายลิ้นและปุมเหงือกครูหนึ่งแลวจึงระเบิดออกมา  
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เสียงพยัญชนะสามารถจําแนกไดตามตําแหนงที่เกิดเสียง ( Points of Articulation) 

ลักษณะการออกเสียง ( Manners of Articulation) และการสั่นหรือไมสั่นของเสนเสียง (Voicing)      

อภิลักษณ ธรรมทวีธิกุล ( 2552) และพิณทิพย ทวยเจริญ (2539) ไดกลาวถึงอวัยวะที่ทําหนาที่เปน  

ฐานกรณในการออกเสียงพยัญชนะภาษาอังกฤษ ไดแก ริมฝปากบน  (Upper lip) ฟนบน (Upper 

teeth) ปุมเหงือก  (Alveolar ridge) เพดานแข็ง  (Hard palate) และเพดานออน  (Soft palate หรือ 

Velum) ทําหนาที่เปน “ฐาน” ซึ่งเปนจุดหรือตําแหนงท่ีทําใหเกิดเสียง สวนริมฝปากลาง  (Lower lip) 

ฟนลาง (Lower teeth) และลิ้น (Tongue) ทําหนาที่เปน “กรณ” ซึ่งเปนอวัยวะที่เคลื่อนไหวไดทําให

เสียงมีคุณสมบัติตางๆ และเสนเสียงที่ทําใหเกิดเสียงกองหรือไมกอง  

 

2.3 ตําแหนงท่ีเกิดเสียง (Places of Articulation)  

- ริมฝปาก (Bilabial) ริมฝปากเปนสวนนอกสุดของชองปากทําหนาที่ปดเปดใหลมออก

สูภายนอก เสียงที่มีฐานกรณที่ริมฝปาก ไดแก , ,  เปนลักษณะการเขาหากันและปดสนิทของ   

ริมฝปาก สวน  ริมฝปากจะหอกลม 

- ริมฝปากกับฟนบน (Labio-dental) การออกเสียง ,  ออกเสียงจากริมฝปากลาง

เคลื่อนขึ้นไปใกลกับขอบฟนบน 

- ลิ้นระหวางฟน  (Interdental) เปนการออกเสียงโดยใชปลายลิ้นย่ืนออกไประหวาง 

ฟนบนและฟนลาง ปลายลิ้นจะอยูตรงขอบฟนบนทําใหเกิดเปนชองแคบๆ เสียงท่ีเกิด ที่ฐานกรณนี้ 

ไดแก ,  

- ปุมเหงือก  (Alveolar) คือ สวนที่อยูตอจากฟนบนหนาเพดานแข็ง มีลักษณะเปนปุม 

เปนฐานกรณของการออกเสียง  , , , , ,   ออกเสียงโดยใชปลายลิ้นยกขึ้นไปใกลปุมเหงือก  และ

เสียง  เปนการออกเสียงโดยใชปลายลิ้นมวนขึ้นไปแตะกับบริเวณหลังปุมเหงือก 

- หลังปุมเหงือก (Post-Alveolar) เปนการออกเสียงโดยใชปลายลิ้นเคลื่อนขึ้นไปใกล

บริเวณเพดานแข็งสวนที่อยูหลังปุมเหงือก เสียงที่เกิดจากฐานกรณนี้ ไดแก , ,,  ตําแหนงฐาน

กรณของเสียงนี้สังเกตไดจากการหายใจผานเขาทางปาก จะมีลมผานเขาบริเวณระหวางปลายลิ้นและ

สวนหลังของปุมเหงือก 

- เพดานแข็ง  (Palatal) คือ สวนอยูปลายสุดของปุมเหงือกและสวนหนาของเพดาน

ออน เปนฐานกรณของการออกเสียง  โดยยกลิ้นสวนเขาหนาขึ้นสูเพดานแข็ง  

- เพดานออน  (Velar) คือ สวนของเพดานปากที่อยูตอจากเพดานแข็ง สวนปลายสุด

ของเพดานออนท่ีเปนต่ิงหอยลงมาคือลิ้นไก (Uvula) เมื่อใชลิ้นสวนหลังยกขึ้นแตะกับเพดานออนจะ

เปนฐานกรณของการออกเสียง , ,  
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- ชองระหวางเสนเสียง (Glottal) เสียงที่เกิดจากฐานกรณนี้ ไดแก  เปนการออก

เสียงโดยกระแสลมจะผานชองระหวางเสนเสียงซึ่งทําหนาที่เปนฐานกรณขึ้นมา 

 

2.4 ลักษณะการออกเสียง (Manners of Articulation) แบงไดดังนี้ 

 - เสียงระเบิดหรือกัก (Plosive/Stop) เกิดจากการท่ีฐานกรณปดสนิท เพดานออนจะ

ยกขึ้นแตะผนังคอ ทําใหกระแสลมที่ออกมาจากปอดผานเขาไปในชองจมูกไมได จึงผานเขาไปในชอง

ปากและมาถูกกักไวชั่วขณะหนึ่ง แลวจึงถูกปลอยออกมาพรอมกับการปลอยฐานกรณอยางรวดเร็ว    

ทําใหเกิดเปนเสียงพยัญชนะระเบิด ไดแก , , , , ,  เสียงพยัญชนะระเบิดนี้บางครั้งจะเรียกวา

เสียงกัก เน่ืองจากในการออกเสียงพยัญชนะประเภทนี้กระแสลมที่ออกมาจากปอดจะมาถูกกักอยู     

ชั่วครูกอนที่จะระเบิดออกมา 

- เสียงกักเสียดแทรก  (Affricate) เกิดจากการท่ีฐานกรณปดสนิท เชนเดียวกับเสียง

ระเบิดหรือเสียงกัก แตกระแสลมซึ่งถูกกักเอาไวเพียงชั่วครูนั้นจะคอยๆ ถูกปลอยออกมาทางปากพรอม

กับการปลอยฐานกรณอยางชาๆ ทําใหเกิดเปนเสียงพยัญชนะกักเสียดแทรก ไดแก ,  

- เสียงนาสิก  (Nasal) เกิดจากการท่ีฐานกรณปดสนิท เชนเดียวกับเสียงระเบิดและ

เสียงกักเสียดแทรก แตเนื่องจากเพดานออนลดระดับลงกระแสลมจากปอดจึงผานเขาไปในชองจมูก 

และปลอยออกมาทางรูจมูกพรอมกับการปลอยฐานกรณเกิดเปนเสียงพยัญชนะนาสิกไดแก , ,  

- เสียงเสียดแทรก  (Fricative) เกิดจากการท่ีฐานกรณอยูชิดกันมาก กระแสลมจาก

ปอดผานออกไมสะดวกตองเสียดแทรกผานชองแคบ ๆ ออกมาทางปากทําใหเกิดเสียงพยัญชนะเสียด

แทรก ไดแก , , , , , , , ,  

- เสียงขางลิ้น  (Lateral) เกิดจากการท่ีปลายลิ้นสัมผัสกับปุมเหงือกในขณะเดียวกัน

เพดานออนจะเคลื่อนขึ้นเพื่อกันไมใหกระแสลมจากปอดผานเขาไปในชองจมูก และเนื่องจากดานขาง

ของลิ้นมิไดสัมผัสกันสวนใดกระแสลมจึงผาน ออกมาทางดานขางของลิ้นโดยเกิดการกักของลมเพียง

บางสวนเทาน้ัน คือบริเวณปุมเหงือกเสียงพยัญชนะขางลิ้น ไดแก  

- เสียงลิ้นงอ (Retroflex) เกิดบริเวณใกลปุมเหงือก ปลายลิ้นจะยกเขาไปใกลเพดาน

แข็งบริเวณหลังปุมเหงือก แตไมแตะปุมเหงือก ปลายลิ้นจะงอกลับไปขางหลัง สวนกลางลิ้นมีลักษณะ

เปนรอง ดานขางของลิ้นสูงกวาสวนกลาง กระแสลมจากปอดจึงผานรองบริเวณสวนกลางลิ้น ออกไป 

ไดแก // 

- เสียงกึ่งสระ  (Semi-vowel) เกิดจากการท่ีฐานกรณอยูหางกัน ทําใหกระแสลมจาก

ปอดผานออกไปไดสะดวก โดยไมถูกกักหรือตองเสียดแทรกผานชองแคบ ๆ ออกมาทางปากทําใหเกิด 

เสียงพยัญชนะก่ึงสระ ไดแก /, / 
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2.5 การสั่นหรือไมสั่นของเสนเสียง (Voicing)  

พยัญชนะในภาษาอังกฤษมีทั้งที่เปนเสียงกอง  (Voiced) และท่ีเปนเสียงไมกอง 

(Voiceless) เสียงกองเกิดจากกระแสลมจากปอดผานเสนเสียงที่อยูชิดกันทําใหเสนเสียงสั่น พยัญชนะ 

เสียงกอง  ไดแก , , , , , , , , , , , , , ,  สวนเสียงไมกองเปนเสียงท่ีกระแสลมจาก

ปอดผานเสนเสียงซึ่งเปดกวางทําใหเสนเสียงไมสั่น พยัญชนะเสียงไมกอง ไดแก , , , , , , , ,  

เสียงพยัญชนะ คือ เสียงที่เปลงออกมาจากปอดโดยอาศัยอวัยวะในปากทําหนาท่ีเปน 

ฐานกรณในการเกิดเสียง “ฐาน” คือ อวัยวะสวนที่เปนจุดเกิดเสียงที่ไมเคลื่อนที่ ไดแก ริมฝปากบน  

(Upper lip) ฟนบน (Upper teeth) ปุมเหงือก  (Alveolar ridge) เพดานแข็ง  (Hard palate) และ  

เพดานออน  (Soft palate หรือ Velum) “กรณ” คือ อวัยวะสวนที่เคลื่อนที่ไปยังฐานที่เปนจุดเกิดเสียง 

ไดแก ริมฝปากลาง  (Lower lip) ฟนลาง (Lower teeth) และลิ้น (Tongue) โดยกระแสลมจากปอด จะ

ขึ้นมาทางหลอดลม ผานกลองเสียงท่ีมีเสนเสียงที่ยืดหยุนไดทําใหเกิดการสั่นหรือไมสั่นของเสนเสียง

เมื่อลมผานเสนเสียงออกมาสูชองคอแลว เพดานออนจะทําหนาที่เปดปดใหลมออกทางชองปากหรือ

ชองจมูก ถาเพดานออนยกสูงขึ้นกระแสลมจะออกทางชองปาก แตถาเพดานออนลดตํ่าลงกระแสลม

สามารถออกทางชองจมูก หลังจากน้ันลิ้นที่เคลื่อนท่ีไปยังจุดตางๆ ในชองปาก เพดานออน เพดานแข็ง 

และปุมเหงือก หรือฟน และการทํางานของริมฝปาก ทําใหเกิดเสียงตางๆ  

  พิณทิพย ทวยเจริญ ( 2539) ไดกลาวถึงวิธีการออกเสียงพยัญชนะเสียงเสียดแทรก

ภาษาอังกฤษ เชน เสียง มีฐานกรณฟนบนกับริมฝปากลาง เปนเสียงกอง เสียงนี้ไมมีในภาษาไทย  

อาจเปนปญหาในการออกเสียงสําหรับคนไทย ในการออกเสียงอาจทําไดโดย ยึดการออกเสียง  เปน

หลักเพราะมีฐานกรณเดียวกัน คือเตรียมออกเสียง  โดยพนลมใหแทรกผานระหวางริมฝปากลางกับ  

ฟนบน แลวพยายามพนลมใหมีระดับเสียงตํ่ากวาปกติ เปรียบเสมือนพนลมเตรียมออกเสียง  แตใส 

วรรณยุกตเอกลงไป เสียงที่ไดยินเปนเสียง  ตรวจสอบโดยใชฝามือแตะที่ลูกกระเดือกจะพบวาเมื่อ

พนลมออกเสียง  ไมมีความกองที่ลูกกระเดือก แตเมื่อพนลมเสียง  ใหมีระดับตํ่าหรือมีวรรณยุกต

เอก จะมีความกองที่ลูกกระเดือก หรืออีกวิธีหนึ่งในการออกเสียง ใชการออกเสียงสระ เออ ในใจ 

ขณะเดียวกันทําปากคลายเตรียมออกเสียง  แตยังคงออกเสียงสระ เออ ในใจ แลวใหเปลงเสียง

ออกมาดังๆ พรอมปลอยฐานกรณ เสียงที่ไดยินเปนเสียง  ตรวจสอบโดยใชฝามือแตะที่ลูกกระเดือก

จะพบวาเมื่อพนลมออกจะมีความกองที่ลูกกระเดือก เมื่อรับรูถึงตวามแตกตางแลวใหฝกเฉพาะเสียง

จนคลอง แลวจึงออกเสียงในคําตอไป 

   สรีรสัทศาสตรจะเนนท่ีมาของเสียง เปนวิธีออกเสียงที่เมื่อออกเสียงจะตองรูวาหนวย

เสียงนั้นเกิดจากอวัยวะในการออกเสียงสวนใด เสียงเกิดที่ตําแหนงใด รูลักษณะของเสียง และลักษณะ

ของปากในการออกเสียง จะไดฝกออกเสียงใหถูกตอง 
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3. วิธีสอนภาษาแบบฟง-พูด (Audiolingual Method) 

วิธีสอนภาษาแบบฟง-พูด ( Audiolingual Method) กําเนิดจากแนวคิดของเลียวนารด     

บลูมฟลด (Leonard Bloomfield) ผูที่เชื่อวาภาษาที่แทจริงคือภาษาพูดและมีลักษณะเปนโครงสราง 

ภาษาทุกภาษาในโลกยอมมีระบบเสียง ระบบคํา ระบบประโยค และความหมายเปนของตนโดยเฉพาะ  

บลูมฟลดประยุกตแนวคิดทฤษฎีจิตวิทยาการเรียนรูแบบศึกษาพฤติกรรม ( Behaviorism) ซึ่งเชื่อวา

ภาษานั้นเปนพฤติกรรม  เมื่อผูเรียนมีสิ่งเราซึ่งเกิดขึ้นโดยการท่ีครูเปนผูใหแบบอยางทางภาษาโดยการ

พูดหรือเขียน  เมื่อผูเรียนฟงหรืออานแลวก็มีพฤติกรรมตอบสนองโดยการพูดหรือเขียน  ตลอดเวลา

ผูสอนและผูเรียนจะมีพฤติกรรมตอบโตสัมพันธกันคือครูประเมินผลโดยการพิจารณาจากการ

ตอบสนองของนักเรียน  ประเมินคาแลวใหการฝกอยางหนักเปนการเสริมแรง  (Reinforcement) โดยใช

วิธีการฝกโครงสราง ( Pattern) ซ้ําๆ กันหลายครั้ง  เพื่อใหนักเรียนสามารถใชภาษาไดอยางอัตโนมัติ  

นักเรียนจะสรางนิสัยจากการกระตุน การใหเลียนเสียง การทําซ้ําๆ จากการฝกฝน จะทําใหนักเรียน

ตอบสนองจนสามารถพูดได เปนอัตโนมัติ (วรรณกานต ลิขิตรัตนพร.  2553) ในการทํางานวิจัยนี้ผูวิจัย

ใชกิจกรรมคูเทียบเสียงและทังทวิสเตอร  เน่ืองจากมีลักษณะใหผูเรียนไดฝกฟงหนวยเสียงเปาหมาย

จากผูสอนและผูเรียนเลียนแบบและฝกพูดซ้ําๆ 

 

3.1. คูเทียบเสียง (Minimal Pairs) 

 เกษมศรี วงศเลิศวิทย ( 2538) กลาววา คูเทียบเสียง คือ คําหรือขอความที่มความ

หมายแตกตางกันแตมีเสียงเหมือนกันทุกสวนยกเวนสวนเดียว การฝกออกเสียงโดยวิธี คูเทียบเสียงเปน

วิธีท่ีแสดงความแตกตางของหนวยเสียงสําคัญในภาษาท่ีสอน เพื่อชวยฝกการฟงและการออกเสียงที่   

คูเทียบเสียงนั้นเนนใหเห็นอยางถูกตอง ลีออง (Leon. 1969) แนะนําวิธีคูเทียบเสียงในการฝกการออ ก

เสียงโดยเฉพาะเสียงสระและพยัญชนะ สวนใหญจะเริ่มจากการทดสอบความสามารถในการแยกเสียง

ที่เชื่อวาจะชวยใหออกเสียงไดอยางถูกตอง 

วรรณกานต ลิขิตรัตนพร (2553) กลาววา คูเทียบเสียง เปนหลักการทางภาษาศาสตร 

ที่ใชเพื่อวิเคราะหหาหนวยเสียงสําคัญของภาษาท่ีสามารถแยกความหมายของคําได ความเหมือนและ

ความแตกตางของหนวยเสียงนํามาใชในการสอนคูเทียบเสียงซึ่งสามารถทําไดโดยนําคําในภาษามา

เปรียบเทียบโดยใหสิ่งแวดลอมท่ีเหมือนกัน คูของคําในภาษาใดๆ ที่ตางกันดวยองคประกอบของคํา

เพียงลักษณะเดียว เชน เสียงสระตางกัน เสียงพยัญชนะตนตางกัน เสียงตัวสะกดตางกัน แลวก็ทําให

ความหมายตางกัน  เชน fan และ van หนวยเสียง  และ  เปนหนวยเสียงพยัญชนะที่สําคัญในภาษา  

อังกฤษ เพราะทําให fan และ van มีความหมาย fan และ van ที่มีองคประกอบของเสียงสระ  และ

ตัวสะกด  เหมือนกัน แตหนวยเสียงพยัญชนะตนตางกัน คือ  และ  ในการสอนคูเทียบเสียงให
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ผูสอนออกเสียงคําคูท่ีนํามาฝกหลายๆ ครั้ง แลวใหนักเรียนออกเสียงตาม จากนั้นผูสอนออกเสียงคํา  

ทั้งคูแตใหสลับกันโดยใหออกเสียงคําเดียวกันและออกเสียงคําตางกันสลับกัน แลวใหนักเรียนบอกวา

เสียงที่ไดยินนั้นเหมือนกันหรือตางกัน โดยผูสอนอธิบายลักษณะการออกเสียงอยางสั้นๆ วาแตละ

หนวยเสียงมีวิธีการออกเสียงตางกัน  เกิดจากการใชอวัยวะในการออกเสียงใด มีลักษณะเปนเสียงกอง

หรือไมกอง เปนตน ลักษณะของคูเทียบเสียง  -   ลักษณะเสียงเสียดแทรกทั้งคู แตมีความตางกันตรง

หนวยเสียง  เสียงไมกองแตหนวยเสียง  เสียงกอง นอกจากนี้ยังมีคูเทียบเสียงลักษณะอ่ืนๆ เชน 

watch มี ch ลักษณะเสียง  ซึ่งเปนเสียงกักเสียดแทรก กับ wash มี sh ลักษณะเสียง  เปนเสียง

เสียดแทรก เปนตน 

จากการศึกษาของ สัมฤทธิ์ โพธิ์ไพร (2551) ไดใหนักเรียนฝกออกเสียงควบกล้ําทายคํา 

สองเสียงภาษาอังกฤษท่ีเปนปญหาโดยเปนเกมทางภาษาที่ไดใชหลักการคูเทียบเสียงเพื่อใหนักเรียน

ไดยินถึงความแตกตางของหนวยเสียงท่ีเปนปญหากับคูที่ใชเทียบเสียงไดอยางชัดเจน ขั้นตอนการฝก 

คูเทียบเสียงเริ่มจากเขียนคําคูบนกระดานดําแลวเปดเทปการออกเสียงของเจาของภาษาใหนักเรียนฟง 

แลวใหนักเรียนบอกวา  same หรือ different เชน guest และ guess นักเรียนจะตองตอบวา  different 

หรือ ask และ ask นักเรียนจะตองตอบวา  same ถานักเรียนตอบผิดผูวิจัยจะยกกระดาษสีแดงและ

ออกเสียงคําศัพทคูน้ันอีกครั้ง และถานักเรียนตอบถูกผูวิจัยจะยกกระดาษสีเขียว จากนั้นผูสอนจะให

นักเรียนฝกออกเสียงคําศัพท ในการออกเสียงคําศัพทจะออกเสียงคําคูเทียบเสียง แลวใหนักเรียนออก

เสียงตาม รุงฤดี แผลงศร ( 2550) ไดนําการประยุกตหลักการคูเทียบเสียงในการสอนภาษาไทยแก

ผูเรียนภาษาไทยชาวตางประเทศ เพื่อชวยใหชาวตางประเทศฝกฟงและออกเสียงหนวยเสียงภาษาไทย 

เพื่อเปรียบเทียบระหวางหนวยเสียงภาษาไทยกับหนวยเสียงในภาษาของผูเรียนชาวตางประเทศวามี

หนวยเสียงใดเหมือนหรือแตกตางกันอยางไร คือ ใหผูเรียนชาวตางประเทศไดทราบระบบเสีย ง

พยัญชนะ สระ และวรรณยุกตของภาษาไทยวามีก่ีหนวยเสียง ก่ีรูปเขียน และมีวิธีการออกเสียงที่

ถูกตองอยางไร ใชอวัยวะสวนใดในการออกเสียงพูดใหชัดเจน หากผูเรียนชาวตางประเทศมีความ

เขาใจระบบเสียงภาษาไทยที่ถูกตอง ก็จะชวยใหพูดออกเสียงภาษาไทยไดชัดเจน 

คูเทียบเสียง เปนการเทียบคําอยางนอย 2 คํา  ท่ีมีความหมายในภาษาและมีสวน  

ประกอบของคํา เชน เสียงพยัญชนะตน เสียงพยัญชนะทาย หรือเสียงสระ อยางใดอยางหน่ึงตางกัน

เพียงอยางเดียว วิธีการนี้นําหลักการทางสรีรสัทศาสตรมาชวยใหนักเรียนแยกเสียงพยัญชนะและสระ

ภาษาอังกฤษไดวาแตละหนวยเสียงมีวิธีการออกเสียงตางกัน  เกิดจากการใชอวัยวะในการออกเสียงท่ี

สําคัญ ไดแก ตําแหนงท่ีเกิดเสียง ลักษณะการออกเสียงและการสั่นหรือไมสั่นของเสนเสียง การสอนคู

เทียบเสียงเปนการสอนท่ีสามารถทําใหนักเรียนไดเห็นความแตกตางของการออกเสียงคําคูเหลานั้น 

และไดฝกการออกเสียงใหถูกตอง 
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3.2 ทังทวิสเตอร (Tongue Twister) 

แองลิค (Anglik.  2003: online) กลาววา ทังทวิสเตอร หมายถึง วลี หรือประโยคที่เนน

เรื่องการเลนเสียง การสัมผัสอักษร หรือสัมผัสจังหวะ จนออกเสียงคลายกัน แลวเรียงตอๆ กัน โดยเนน 

ใหออกเสียงยาก เปนการฝกออกเสียงสําหรับผูที่มีปญหาในการออกเสียงหรือคําท่ียากตอการออก

เสียง ใหออกเสียงไดรวดเร็วและถูกตอง พัชรี พลาวงศ (2548) กลาวถึง การออกเสียงแบบทังทวิสเตอร  

เปนการฝกออกเสียงท่ีประโยคประกอบดวยคําตางๆ ท่ีมีเสียงสระหรือเสียงพยัญชนะที่เปนหนวยเสียง

เดียวกันหรือใกลเคียงกัน การพูดตองออกเสียงใหเร็วท่ีสุด 

ตัวอยางทังทวิสเตอร (Wikipedia.  2011: online)  

She sells sea-shells on the sea-shore. 

The shells she sells are sea-shells, I'm sure. 

For if she sells sea-shells on the sea-shore, 

then I'm sure she sells sea-shore shells. 

เปนทังทวิสเตอรท่ีมีการสลับหนวยเสียง กับ  ท่ีเปนหนวยเสียงที่คลายกัน คือ เปนพยัญชนะเสียง

เสียดแทรก เสียงไมกอง เหมือนกัน แต หนวยเสียง  มีตําแนงเกิดเสียงที่บริเวณปุมเหงือก สวนหนวย

เสียง  มีตําแนงเกิดเสียงที่บริเวณหลังปุมเหงือก 

  วิธีการจัดกิจกรรมการใชทังทวิสเตอรเพื่อฝกการออกเสียง ลดาวรรณ สุทธิสินธุ (2551) 

 ใหความเห็นวา การใชทังทวิสเตอรในหองเรียนทําใหผูเรียนไดรับความสนุกสนาน ลดความเครียดและ

ความกังวล นอกจากนั้นยังชวยเพิ่มประสิทธิภาพใหผูเรียนออกเสียงภาษาอังกฤษไดดีย่ิงขึ้น ชวยให

ผูเรียนเกิดแรงบันดาลใจในการที่จะเรียนภาษาอังกฤษ และเลวิส  (Lewis.  2005) กลาวถึงการใช      

ทังทวิสเตอรเพื่อฝกการออกเสียงวาการใชทังทวิสเตอรในการสอนนั้นเนนในเรื่อง การเลนเสียง ประเภท

ของคํา ภาษาพูด และการสัมผัสอักษร โดยใหผูสอนนําทังทวิสเตอรมาใหนักเรียนฝกพูดตาม แลวให

นักเรียนฝกพูดอยางรวดเร็ว ใหนักเรียนไดมีโอกาสฝกฝนอยางทั่วถึง แลวนักเรียนจะเกิดทักษะการ   

ออกเสียงและความสนุกสนานดวย 

ทังทวิสเตอร ถูกแตงขึ้นมาเพื่อใชสําหรับฝกกลามเนื้อลิ้นใหแข็งแรงดวยการนําคําที่เมื่อ

ออกเสียงเร็วๆ ลิ้นจะบิดไปมาอยางรวดเร็ว นํามาเลนเพื่อความสนุกสนานและฝกทักษะการออกเสียง

ใหชัดเจน รวมท้ังฝกสมาธิที่จะตองจดจอกับการออกเสียงคําที่เห็นใหถูกตอง  ผูเรียนภาษาควรจะใช    

ทังทวิสเตอรในการฝกออกเสียง  
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4. งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

  จิรประภา บุญพรหม  (2551) ไดศึกษาการประเมินประสิทธิผลกลยุทธสัทศาสตรทางแกเพื่อ

พัฒนาความสามารถในการออกเสียงภาษาฝรั่งเศสของนักศึกษาไทย  ดานสัทสัมพันธ เสียงสระ และ

เสียงพยัญชนะ การวิจัยเชิงทดลองใชแบบทดลองกับผูเขารวมการทดลองกลุมเดียว กําหนดให

หลักสูตรกระบวนวิชา  002110 การออกเสียงภาษาฝรั่งเศส เปนตัวแปรตนและแบบทดสอบวัดทักษะ

การออกเสียงท้ังกอนและหลังการรับตัวแปรตนทั้ง  3 ดานดังกลาวเปนตัวแปรตาม ทดลองใชกับ

นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชา  002110 การออกเสียงภาษาฝรั่งเศส ตลอดภาคเรียนที่ 1       

ปการศึกษา  2550 จํานวนรวมทั้งสิ้น  42 คน ผลการวิจัยพบวากลยุทธสัทศาสตรทางแกแบบผสม 

ผสาน  5 กลยุทธไดแก 1.วิธีการสรีรสัทศาสตร 2.วิธีการเทียบความเหมือนของระบบหนวยเสียง 2 

ภาษา 3.วิธีการเทียบเสียงตางในภาษาเดียวกัน 4.วิธีการเนนการฟงและการเลียนเสียง และ 5.วิธีการ

ปรับความสามารถในการฟงเสียงพูด  ที่ใชในการสอนการออกเสียงภาษาฝรั่งเศสใหแกนักศึกษาที่เขา

รวมการทดลอง เพื่อแกปญหาที่ไดวิเคราะหแลววาเปนระบบปญหาในการออกเสียงของผูเรียนชาวไทย

นั้น สงผลโดยตรงตอการแกการออกเสียงสัทสัมพันธ เสียงสระ เสียงพยัญชนะ และตอทักษะโดยรวม

ในการอานออกเสียงภาษาฝรั่งเศส โดยมีคะแนนเฉลี่ยรวมของแบบทดสอบทุกชุดหลังการใชกลยุทธ  

สูงกวากอนการใชกลยุทธ  

  ลดาวรรณ สุทธิสินธุ  (2551) ทําการศึกษาการสอนออกเสียงดวยกิจกรรมการเรียนรูโดยใช

เทคนิคทังทวิสเตอร คําคลองจอง และโคลง มีความมุงหมายเพื่อพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

โดยใชทังทวิสเตอร คําคลองจอง และโคลง เพื่อฝกการออกเสียงภาษาอังกฤษท่ีมีประสิทธิภาพ  ศึกษา

ดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู เปรียบเทียบผลการทดสอบการออกเสียง

ภาษาอังกฤษกอนเรียนและหลังเรียน และศึกษาผลการใชแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู กลุมตัวอยาง 

ไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  5 จํานวน  23 คน เครื่องมือที่ใช ไดแก แผนการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู จํานวน  5 แผน และแบบทดสอบการออกเสียงภาษาอังกฤษ จํานวน  50 ขอ ผลการศึกษา

คนควาปรากฎวา แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูมีประสิทธภาพ นักเรียนมีความกาวหนาในการเรียน 

สามารถออกเสียงภาษาอังกฤษหลังเรียนไดเพิ่มขึ้นจากกอนเรียน การใชทังทวิสเตอร คําคลองจอง และ

โคลง เพื่อฝกการออกเสียงภาษาอังกฤษเปนเทคนิคอยางหนึ่งที่ดึงดูดความสนใจ ทําใหผูเรียนเกิด

ความกระตือรือรนในการทํากิจกรรมกอใหเกิดการเรียนรูไดดี 

รุงลาวัลย กุมภวา (2550) ไดศึกษาการใชกิจกรรมการเรียนรูทางภาษาศาสตรเพื่อฝกออก

เสียงคําที่มีตัวสะกดในมาตราแม กด  กน กบ กม สําหรับนักเรียนปกาเกอะญอ ชั้นประถมศึกษาปท่ี    

1-3 โรงเรียนบานขุนแมนาย อําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม  ประจําปการศึกษา  2550 จํานวน 30 คน 

โดยใชแผนการจัดกิจกรรมการฝกออกเสียงคําที่มีตัวสะกดในมาตราแมกด กน กบ กม โดยวิธี          
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ทางภาษาศาสตร จํานวน  4 แผน แตละแผนประกอบดวยกิจกรรมการฝก  5 กิจกรรม ใชเวลาฝก

กิจกรรมละ 60 นาที แตละกิจกรรมมีขั้นตอนฝกดังนี้ ขั้นท่ี  1 การบริหารปากและลิ้น ใชเวลาฝก  5 นาที 

ขั้นที่ 2 การฝกฟงและแยกเสียง ใชเวลาฝก  25 นาที ขั้นที่ 3 การฝกออกเสียง ใชเวลาฝก  30 นาที และ

แบบทดสอบการออกเสียงคําที่มีตัวสะกด ใชวัดผลกอนและหลังการฝก แบงออกเปน  3 ตอน ตอนที่ 1 

การทดสอบการออกเสียงระดับคํา ตอนที่  2 การออกเสียงระดับกลุมคํา และตอนท่ี  3 การทดสอบการ

ออกเสียงระดับประโยค  ผลการศึกษาพบวาคาเฉลี่ยของคะแนนกอนและหลัง การใชกิจกรรมมีความ

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

กมลเนตร ลีวาเมาะ (2544) ที่ไดทําการศึกษาเปรียบเทียบการออกเสียงพยัญชนะกักทายคํา

ภาษาอังกฤษของนักเรียนท่ีมีภูมิหลังทางภาษา ตางกัน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียน

เศรษฐบุตรบําเพ็ญที่มีภูมิหลัง 2 ภาษาคือภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จํานวน 15 คน กับนักเรียนท่ีมี

ภูมิหลัง 3 ภาษาคือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาอาหรับ จํานวน 15 คน ในการอานคํา

ภาษาอังกฤษจํานวน 60 คํา พบวานักเรียนที่มีภูมิหลังภาษา  3 ภาษาสามารถออกเสียงพยัญชนะกัก

ทายคําภาษาอังกฤษไดถูกตองสูงกวานักเรียนที่มีภูมิหลังภาษา 2 ภาษา 

  พลอยสิริ มากมณี  (2538) ไดศึกษาผลการฝกออกเสียงโดยใชสัทศาสตรท่ีมีตอการออกเสียง

และการเขียนสะกดคํา ที่มีพยัญชนะสะกดพยัญชนะกัก  ระหวางกลุมที่ฝกออกเสียงโดยใชสัทศาสตร

และกลุมท่ีฝกโดยการสอนปกติ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 2 จังหวัดปตตานี  จํานวน 120 คน ที่มี

ภาษามลายูถ่ินเปนภาษาแม โดยใช  1.แผนการสอนฝกออกเสียง ซึ่งเปนวิธีออกเสียงท่ีเมื่อออกเสียง

หนวยเสียงใดผูเรียนจะตองรูวาหนวยเสียงนั้น เกิดจากอวัยวะใดในการออกเสียง เสียงเกิดที่ตําแหนงใด 

รูลักษณะของเสียง และลักษณะของปากในการออกเสียง จํานวน 16 แผนการสอน 2.แบบทดสอบ   

การออกเสียง เปนบัตรคํา 30 บัตร และ 3.แบบทดสอบการเขียนสะกดคํา เปนขอสอบเลือกตอบ เปน

เครื่องมือในการศึกษา  ผลการศึกษาพบวานักเรียนกลุมท่ีไดรับการฝกออกเสียงโดยใชสัทศาสตร          

มีความสามารถในการออกเสียงและการเขียนสะกดคําสูงกวากลุมที่สอนโดยการสอนปกติ 

  อรพิน พจนานนท และคณะ (2537) ไดทําการศึกษาหนวยเสียงพยัญชนะภาษาอังกฤษที่เปน

ปญหาในการออกเสียงของเด็กระดับประถมศึกษาชั้นปที่ 6 จํานวน 147 คน และครูผูสอนจํานวน 21 

คน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีจุดมุงหมายเพื่อสํารวจหนวยเสียงภาษาอังกฤษที่เปนปญหา ในการ

ออกเสียงของนักเรียนระดับประถมศึกษาท่ีใชภาษาอีสานกลาง ภาษาเขมร และภาษาภูไทยในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถามสําหรับครูผูสอนและแบบทดสอบการ

ออกเสียงภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียน พบวาหนวยเสียงพยัญชนะเสียงเสียดแทรกภาษาอังกฤษที่เปน

ปญหาและออกเสียงไมถูกตองสวนมาก ไดแก หนวยเสียง  , , , , ,  
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เชอรริล  (Cheryl.  2008: online) ไดใชคูเทียบเสียงเพื่อชวยในการออกเสียงท่ียากตอการ

ออกเสียง เชน การออกเสียง  

He’s ill. กับ His hill.  

His heel. กับ His eel.  

His seal. กับ His zeal. 

เปนการออกเสียงท่ีมี phoneme ตางกัน หากออกเสียงไมถูกตองอาจเปลี่ยนความหมายของการ

สื่อสารได การออกเสียงคําที่ยากตอการออกเสียงนี้การใชคูเทียบเสียงเปนวิธีการท่ีรวดเร็วตอการรับรู

ความแตกตางของเสียง  

  ชมิดท (Schmidt.  2006: online) ไดศึกษาการสอนการออกเสียงภาษาอังกฤษในชั้นเรียน

มัธยมศึกษาตอนปลายของประเทศเยอรมนี ในบริบทของผลกระทบตอการรับรู การสะกดคําและความ 

สามารถในการเดาคําศัพทท่ีไมรู พบวาในปจจุบันการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาท่ีสองในเรื่อง

ของการสอนการออกเสียงถือเปนเรื่องสําคัญท่ีผูเรียนตองฝกการออกเสียงใหถูกตอง จากการศึกษา

เปรียบเทียบระหวางหองเรียนภาษาอังกฤษมัธยมศึกษาตอนปลาย  2 หองเรียน ซึ่งกําลังเรียนภาษา 

อังกฤษระดับพื้นฐาน โดยหองเรียนที่ 1 เนนการสอนโดยวิธีสัทศาสตร สวนอีกหองหนึ่งใชวิธีสอนแบบ

องครวม ผลปรากฎวาในหองเรียนท่ีสอนโดยวิธีสัทศาสตร มีทักษะการออกเสียงดีกวาหองที่ไมสอน

ดวยวิธีสัทศาสตร 

  เดวิด (David.  1997: online) ไดศึกษาการแกปญหาการออกเสียงโดยใชคูเทียบเสียงเปนวิธี

ฝกการฟงและพูดที่มีรูปแบบงายและสนุกสนาน ใหนักเรียนฝกฟงและพูดเสียงหนวยเสียงเปาหมาย

โดยใชการฝกแบบซ้ําๆ เพื่อใหนักเรียนสามารถแยกเสียงได เปนการฝกท่ีมีรูปแบบที่ชัดเจนที่สามารถ

ชวยแกปญหาการออกเสียงได และคูเทียบเสียงนี้สามารถนํามาใชกับผูเรียนท่ีมาจากภูมิหลังทาง

วัฒนธรรมและภาษาท่ีแตกตางกันได 

  สแกนล็อน (Scanlon.  1994: online) ไดศึกษาถึงทักษะการพูดของเด็กท่ีมีปญหาในการพูด

และเด็กปกติโดยใชตัวกระตุนในการพูดคือ คําเทียม ทังทวิสเตอร และประโยคซึ่งตัวกระตุนแตละตัวใช  

2 ครั้ง สิ่งที่ผูวิจัยนํามาวิเคราะหคือ ความถูกตองในการออกเสียงระยะเวลาในการพูด จังหวะ ความ

ตอเนื่องของพยางคและการเนนเสียงหนัก จากการทดลองทั้ง 2 ครั้ง ผลการวิจัยพบวา เด็กที่มีปญหา

ในการพูดจะมีความยากลําบากในการออกเสียงคําใหถูกตองสวนเด็กปกติ พบวาสามารถใช            

ทังทวิสเตอรเปนตัวกระตุนในการฝกพูดและออกเสียงไดดี 

 



บทที ่3 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 
การพัฒนาการออกเสียงพยัญชนะเสียงเสียดแทรกภาษาอังกฤษโดยวิธีสอนภาษาแบบ    

ฟง-พูดและหลักการทางสรีรสัทศาสตรเปนการวิจัยเชิงทดลอง  (Experimental Research) แบบทดลอง

กับผูเขารวมการทดลองกลุมเดียว (One Group Pretest-Posttest Design – O X O) โดยกําหนด

ปจจัยที่เปนตัวแปรตนและตัวแปรตาม ดังนี้ 

 

ตัวแปรตน (X-Treatment)  วิธีสอนภาษาแบบฟง-พูดและหลักการทางสรีรสัทศาสตร  

ตัวแปรตาม (O-Observation) แบบทดสอบการออกเสียงพยัญชนะเสียงเสียดแทรกภาษาอังกฤษ  

ทั้งกอนเรียนและหลังเรียน 

 

ในการวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 

     1. การกําหนดประชากรและการสุมกลุมตัวอยาง 

          2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

                     3. ขั้นตอนการสรางเครื่องมือวิจัย 

                     4. ขั้นตอนการดําเนินงานและเก็บรวบรวมขอมูล 

                     5. การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล 

   

1. การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง 
 ประชากร 

ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียน วัดเทพลีลา 

กรุงเทพมหานคร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ที่กําลัง ศึกษาใน ปการศึกษา

2554 

 

การเลือกกลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยาง ที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5/2 โรงเรียน         

วัดเทพลีลา กรุงเทพมหานคร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ที่กําลัง ศึกษาใน   

ปการศึกษา 2554 จํานวน 36 คน ซึ่งไดมาโดยการสุมแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  
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2. เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยท่ีผูวิจัยสรางขึ้น ไดแก 

2.1 แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู  

- แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูหนวยเสียง ,  

- แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูหนวยเสียง ,  

- แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูหนวยเสียง ,     

- แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูหนวยเสียง ,   

2.2 แบบทดสอบ  

- แบบทดสอบการออกเสียงพยัญชนะเสียงเสียดแทรกภาษาอังกฤษ  

 

3. ขั้นตอนการสรางเคร่ืองมือวิจัย 
3.1 แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูหนวยเสียงเสียดแทรกภาษาอังกฤษ 

 1. ศึกษาหนวยเสียงพยัญชนะเสียงเสียดแทรกระหวางภาษาไทยกับภาษาอังกฤษ เพื่อ

เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกตาง พบวาหนวยเสียงพยัญชนะเสียงเสียดแทรกภาษาอังกฤษ

มี 9 หนวยเสียง ไดแก หนวยเสียง , , , ,  , , , ,  แตในภาษาไทยมี 3 หนวยเสียง ไดแก 

หนวยเสียง , ,  ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยเลือกศึกษา หนวยเสียง , , , , ,  เนื่องจากใน

หนังสือแบบเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 ที่นํามาหาหนวยเสียงเสียดแทรกเพื่อทํางานวิจัยนั้น

หนวยเสียง  ปรากฏในคําศัพทนอยมากประมาณ 9 คําและหนวยเสียง   ไมมีคําศัพทที่ปรากฏ

หนวยเสียงนี้ทั้งตําแหนงตนคําและทายคํา ดังน้ันผูวิจัยจึงไมทําการเก็บขอมูลหนวยเสียง ดังกลาว 

หนวยเสียง  ในระบบเสียงภาษาอังกฤษเกิดในตําแหนงตนคํา ไมเกิดในตําแหนงทายคํา จึงไมเปน

ปญหาสําหรับคนไทยในการออกเสียง ในการวิจัยครั้งน้ีตองการฝก หนวยเสียงที่ปรากฏทั้งในตําแหนง

ตนคําและทายคํา หนวยเสียง ,  มักมีปญหาในการออกเสียงในตําแหนงทายคํา จึงฝกทั้งใน

ตําแหนงตนคําและทายคําเชนเดียวกัน  

   2. สรางกิจกรรมการออกเสียงโดยหลักการทางสรีรสัทศาสตร วิธีการสอนออกเสียง

ผูสอนใหความรูทางสรีรสัทศาสตร ลักษณะการออกเสียง ตําแหนงท่ีเกิดเสียง และการสั่นของเสนเสียง 

มีการอธิบายวิธีการเปลงเสียงของแตละหนวยเสียงใชฐานกรณใดในการออกเสียง โดยผูสอนมีภาพ

ฐานกรณหรืออวัยวะท่ีใชในการออกเสียงของแตละหนวยเสียงจากหนังสือและแผน CD-ROM การออก

เสียงพยัญชนะในภาษาอังกฤษ ของ ปรารมภรัตน  โชติกเสถียร ( 2552) ซึ่งจะอธิบายรูปปากของ

เจาของภาษาและภาพฐานกรณในการออกเสียงท่ีเปนภาพเคลื่อนไหวประกอบเสียงประกอบการ
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อธิบาย พรอมกับใหนักเรียนฝกออกเสียงทํารูปปาก วางฐานกรณ ตําแหนงลิ้น แลวเปลงเสียงออกมา         

ใหนักเรียนสองกระจกเงาประกอบการออกเสียงของตนเอง เพื่อนักเรียนจะไดเห็นรูปปาก ฐานกรณหรือ 

อวัยวะที่ใชในการออกเสียงของตนเอง และใชฝามือแตะที่ลูกกระเดือกเพื่อตรวจสอบการสั่นหรือไมสั่น

ของเสนเสียง 

3. สรางคูเทียบเสียงลักษณะตางๆ ดังน้ี 

- หนวยเสียงเสียดแทรก ไมกอง-กอง ไดแก ,และ ,  

- หนวยเสียงกักกับเสียงเสียดแทรก ไดแก ,  

- หนวยเสียงเสียดแทรกกับเสียงกักเสียดแทรก ไดแก ,       

4. สรางกิจกรรมคูเทียบเสียง คัดเลือกคําศัพทที่มีคูเทียบเสียงที่รวบรวมไวโดย  

จอหน ฮิกก้ินส (John Higgins.  2011: online) โดยคําศัพทนั้นตองปรากฎในหนังสือเรียน NEW 

EXPRESS ENGLISH 5 ของนักเรียน ถาคําศัพทที่เปนคูเทียบเสียงไมปรากฎในแบบเรียนของนักเรียน 

ผูวิจัยคนควาคําศัพทในระดับประถมศึกษาจากพจนานุกรมศัพทระดับประถมศึกษา  โดยคัดเลือกคํา

พยางคเดียว พยัญชนะเด่ียว สระเด่ียวกอน หากไมพบจึงคนควาสระประสม หรือคําสองพยางค 

ตามลําดับ ซึ่งเปนคําที่งายตอการฝกออกเสียง 

5. สรางกิจกรรมทังทวิสเตอร ผูวิจัยหา/สรางทังทวิสเตอร จากคําศัพทท่ีปรากฏใน

หนังสือเรียน NEW EXPRESS ENGLISH 5 ของนักเรียนและคําศัพทในระดับประถมศึกษาจาก

พจนานุกรมศัพทระดับประถมศึกษา ที่มีหนวยเสียงที่ตองการใหนักเรียนฝกออกเสียง  

6. นํากิจกรรมที่สรางขึ้นไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบเพื่อปรับปรุงแกไข 

7. นํากิจกรรมไปทดลองใช (Try Out) กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 จํานวน 5 คน  

8. นําปญหาที่ไดจากทดลองใชมาปรับปรุงแกไข กอนนําไปทดลองกับนักเรียนกลุม

ตัวอยาง 

 

3.2 แบบทดสอบการออกเสียงพยัญชนะเสียงเสียดแทรกภาษาอังกฤษ 

1. สรางแบบทดสอบการออกเสียงพยัญชนะเสียงเสียดแทรกภาษาอังกฤษ 

2. แบบบันทึกผลสําหรับผูประเมิน ผูประเมินเปนผูท่ีมีความรูทางดานสัทศาสตรจํานวน 

3 ทาน ไดแก ผูวิจัย อาจารยผูสอนวิชาภาษาอังกฤษ หมวดวิชาภาษาอังกฤษโรงเรียนวัดเทพลีลา และ

อาจารยชาวตางชาติผูสอนวิชาภาษาอังกฤษ หมวดวิชาภาษาอังกฤษโรงเรียนวัดเทพลีลา 

3. นําแบบทดสอบการออกเสียงพยัญชนะเสียงเสียดแทรกภาษาอังกฤษ และแบบบันทึก

ผลสําหรับผูประเมินไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ 
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4. นําแบบทดสอบการออกเสียงพยัญชนะเสียงเสียดแทรกภาษาอังกฤษ และแบบบันทึก

ผลสําหรับผูประเมินไปทดลองใช (Try Out) กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 จํานวน 5 คน  

5. นําปญหาที่ไดจากทดลองใชมาปรับปรุงแกไข กอนนําไปทดลองกับนักเรียนกลุม

ตัวอยาง 

 

4. ขั้นตอนการดําเนินงานและเก็บรวบรวมขอมูล 

ผูวิจัยมีขั้นตอนการดําเนินงานและเก็บรวบรวมขอมูลดังน้ี 

1. นําหนังสือขอความอนุเคราะหทดลองเครื่องมือและเก็บรวบรวมขอมูลจากบัณฑิต

วิทยาลัยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไปยังผูอํานวยการโรงเรียนวัดเทพลีลา  

   2. ทดสอบการออกเสียงพยัญชนะเสียงเสียดแทรกของนักเรียนกลุมตัวอยางกอนฝกการ  

ออกเสียงโดยใชแบบทดสอบการออกเสียง (Pre-test) 

   3. ฝกการออกเสียงโดยการสอนสรีรสัทศาสตร คูเทียบเสียง และทังทวิสเตอร 

   4. ทดสอบการออกเสียงของนักเรียนอีกครั้งหลังฝกการออกเสียงโดยใชแบบทดสอบการ  

ออกเสียง (Post-test) 

   5. รวบรวมขอมูลคะแนนตางๆ แลวใชเครื่องมือทางสถิติทําการวิเคราะหผล 

   6. ทําการสรุปและอภิปรายผล 

 

5. การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล 

          1. นําคะแนนท่ีไดจากการออกเสียงจากแบบทดสอบทั้งกอนและหลังการฝกออกเสียงมา

คํานวณหาคาสถิติพื้นฐาน ไดแก คาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (บุญชม ศรีสะอาด.  2545) 

 

คาเฉลี่ย (Arithmetic Mean)  

                        
N

X
X ∑=  

เมื่อ          X        แทน    คาเฉลี่ย  

       ∑ X      แทน    ผลรวมของคะแนนท้ังหมดในกลุม  

              N        แทน    จํานวนคนในกลุมทั้งหมด   
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สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

                              
( )
1

..
22

−

−
= ∑ ∑

N
xxN

DS   

เมื่อ   ..DS     แทน      สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

          X       แทน      คะแนนแตละตัว  

         N        แทน      จํานวนคะแนนในกลุม  

       ∑     แทน      ผลรวม  

 

 2. ทําการวิเคราะหนัยสําคัญทางสถิติของคะแนนที่ไดกลาวขางตน โดยใช สถิติท่ีใชในการหา

คาความแตกตางของคะแนนกอนเรียนและหลังเรียน โดยใชคาสถิติ t – test (Dependent Samples) 

(บุญชม ศรีสะอาด. 2545) 

 

คาสถิติ t – test (Dependent Samples) 

      
( )
1

22

−
−

=
∑ ∑

∑

n
DDn

D
t  

เมื่อ    t      แทน คาสถิติท่ีใชเปรียบเทียบกับคาวิกฤต  

           เพื่อทราบความมีนัยสําคัญ  

       D   แทน คาผลตางระหวางคะแนนแตละคู  

 n  แทน จํานวนกลุมตัวอยางหรือจํานวนคะแนนแตละคู   

 

หลังจากการคํานวณ นําคา t ที่ไดไปเปรียบเทียบกับคา t ตามตารางแจกแจง t แบบ  

ทางเดียว (t-distribution) หากคา t ที่คํานวณได มีคาสูงกวาคา t ในตาราง มีความหมายวาคาคะแนน

เฉลี่ยที่ไดหลังการสอนสูงกวากอนการสอนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

 

 



 
 

บทที ่4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 

  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาการออกเสียงพยัญชนะเสียงเสียดแทรก

ภาษาอังกฤษ หนวยเสียง , , , , ,  โดยวิธีสอนภาษาแบบฟง-พูดและหลักการทาง               

สรีรสัทศาสตร การวิจัยในครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิงทดลอง  (Experimental Research) แบบทดลองกับ

ผูเขารวมการทดลองกลุมเดียว (One Group Pretest-Posttest Design – O X O) โดยวิธีสอนภาษา

แบบฟง-พูด และหลักการทางสรีรสัทศาสตรเปนตัวแปรตน ( X-Treatment) แบบทดสอบการออกเสียง

พยัญชนะเสียงเสียดแทรกภาษาอังกฤษ ทั้งกอนและหลังเปนตัวแปรตาม ( O-Observation) ผลการ

วิเคราะหขอมูลแบงเปน 2 ตอน ดังนี้ 

 

   1. การเปรียบเทียบการออกเสียงพยัญชนะเสียงเสียดแทรกภาษาอังกฤษหนวยเสียง  

, , , , ,  โดยวิธีสอนภาษาแบบฟง-พูดและหลักการทางสรีรสัทศาสตร  

   2. การเปรียบเทียบผลการสอนการออกเสียงพยัญชนะเสียงเสียดแทรกภาษาอังกฤษ 

หนวยเสียง , , , , ,  โดยวิธีสอนภาษาแบบฟง-พูดและหลักการทางสรีรสัทศาสตร  

 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

  1. การเปรียบเทียบการออกเสียงพยัญชนะเสียงเสียดแทรกภาษาอังกฤษหนวยเสียง  

, , , , ,  โดยวิธีสอนภาษาแบบฟง-พูดและหลักการทางสรีรสัทศาสตร  

จากวัตถุประสงคของงานวิจัยท่ีตองการศึกษาพัฒนาการการออกเสียงพยัญชนะเสียง

เสียดแทรกภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนวัดเทพลีลา กรุงเทพมหานคร 

จํานวน 36 คน ผูวิจัยจึงแสดงขอมูลการเปรียบเทียบการทดสอบการออกเสียงพยัญชนะเสียงเสียด

แทรกภาษาอังกฤษ หนวยเสียง , , , , , กอนและหลัง การใชวิธีสอนภาษาแบบฟง-พูดและ

หลักการทางสรีรสัทศาสตร การทดสอบการออกเสียงมีจํานวน 12 ขอ เปนการทดสอบท่ีใหนักเรียน 

ออกเสียงคําศัพทที่เปนหนวยเสียงที่ตองการฝกทั้งในตําแหนงตนคําและทายคํา (ภาคผนวก ข)           

ผูประเมินการออกเสียงเปนผูที่มีความรูทางดานสัทศาสตรจํานวน 3 ทาน ไดแก ผูวิจัย อาจารยผูสอน

วิชาภาษาอังกฤษ และอาจารยชาวตางชาติผูสอนวิชาภาษาอังกฤษ หมวดวิชาภาษาอังกฤษโรงเรียน

วัดเทพลีลา  ผูวิจัยนําคะแนนที่ไดจากการทดสอบทั้งกอนเรียนและหลังเรียนมาทําการวิเคราะหและ

เปรียบเทียบเปนคา % ดังตาราง 2 
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ตาราง 2 การเปรียบเทียบการออกเสียงพยัญชนะเสียงเสียดแทรกภาษาอังกฤษหนวยเสียง  

         , , , , ,  โดยวิธีสอนภาษาแบบฟง-พูดและหลักการทางสรีรสัทศาสตร  

 

หนวยเสียง 

การออกเสียงพยัญชนะเสียงเสียดแทรกภาษาอังกฤษ 

กอนเรียน(%) หลังเรียน(%) 
พัฒนาการ 

การออกเสียง(%) 

 
ตนคํา 100 (36)** 100 (36)** - (0)** 

ทายคํา 0 (0)** 22 (8)** 22 (8)** 

 
ตนคํา 0 (0)** 42 (15)** 42 (15)** 

ทายคํา 0 (0)** 17 (6)** 17 (6)** 

 
ตนคํา 0 (0)** 75 (27)** 75 (27)** 

ทายคํา 0 (0)** 56 (20)** 56 (20)** 

 
ตนคํา 72 (26)** 89 (32)** 17 (6)** 

ทายคํา 11 (4)** 53 (19)** 42 (13)** 

 
ตนคํา 0 (0)** 36 (13)** 36 (13)** 

ทายคํา 0 (0)** 33 (12)** 33 (12)** 

 
ตนคํา 28 (10)** 83 (30)** 55 (20)** 

ทายคํา 0 (0)** 42 (15)** 42 (15)** 

 

                   **หมายเหตุ ตัวเลขในวงเล็บ ( ) หมายถึง จํานวนนักเรียนที่ออกเสียงไดถูกตอง 

 

จากตาราง 2 จะเห็นวาหลังการใชวิธีสอนภาษาแบบฟง-พูดและหลักการทาง 

สรีรสัทศาสตร นักเรียนสามารถออกเสียงหนวยเสียงพยัญชนะเสียงเสียดแทรกภาษาอังกฤษ ในหนวย

เสียงตางๆ ดังตอไปนี้ 

หนวยเสียง   

กอนเรียนนักเรียนออกเสียงตําแหนงตนคําได 100% ตําแหนงทายคําได 0% หลัง

เรียนนักเรียนออกเสียงตําแหนงตนคําได 100%ตําแหนงทายคําได 22% นักเรียนมีพัฒนาการการออก

เสียงตําแหนงทายคําเพิ่มขึ้น 28% 
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  หนวยเสียง   

กอนเรียนนักเรียนออกเสียงตําแหนงตนคําได 0% ตําแหนงทายคําได 0% หลัง

เรียนนักเรียนออกเสียงตําแหนงตนคําได 42% ตําแหนงทายคําได 17% นักเรียนมีพัฒนาการการออก 

เสียงตําแหนงตนคําเพิ่มขึ้น 42% ตําแหนงทายคําเพิ่มขึ้น 17% 

หนวยเสียง   

กอนเรียนนักเรียนออกเสียงตําแหนงตนคําได 0% ตําแหนงทายคําได 0% หลัง

เรียนนักเรียนออกเสียงตําแหนงตนคําได 75% ตําแหนงทายคําได 56% นักเรียนมีพัฒนาการการออก

เสียงตําแหนงตนคําเพิ่มขึ้น 75% ตําแหนงทายคําเพิ่มขึ้น 56% 

หนวยเสียง   

กอนเรียนนักเรียนออกเสียงตําแหนงตนคําได 72% ตําแหนงทายคําได 11% หลัง

เรียนนักเรียนออกเสียงตําแหนงตนคําได 89% ตําแหนงทายคําได 53% นักเรียนมีพัฒนาการการออก

เสียงตําแหนงตนคําเพิ่มขึ้น 17% ตําแหนงทายคําเพิ่มขึ้น 42% 

หนวยเสียง   

กอนเรียนนักเรียนออกเสียงตําแหนงตนคําได 0% ตําแหนงทายคําได 0% หลัง

เรียนนักเรียนออกเสียงตําแหนงตนคําได 36% ตําแหนงทายคําได 33% นักเรียนมีพัฒนาการการออก

เสียงตําแหนงตนคําเพิ่มขึ้น 36% ตําแหนงทายคําเพิ่มขึ้น 33% 

หนวยเสียง   

กอนเรียนนักเรียนออกเสียงตําแหนงตนคําได 28% ตําแหนงทายคําได 0% หลัง

เรียนนักเรียนออกเสียงตําแหนงตนคําได 83% ตําแหนงทายคําได 42% นักเรียนมีพัฒนาการการออก

เสียงตําแหนงตนคําเพิ่มขึ้น 55% ตําแหนงทายคําเพิ่มขึ้น 42% 

 

2. การเปรียบเทียบผลการออกเสียงพยัญชนะเสียงเสียดแทรกภาษาอังกฤษ 

หนวยเสียง , , , , ,  กอนและหลังการใชวิธีสอนภาษาแบบฟง-พูดและหลักการทาง 

สรีรสัทศาสตร 

เมื่อเก็บขอมูลจากการทดสอบความสามารถการออกเสียงหนวยเสียงพยัญชนะเสียง

เสียดแทรกภาษาอังกฤษ หนวยเสียง , , , , ,  ทั้งกอนและหลังการเรียนโดยใชกิจกรรมครบ

สมบูรณแลว ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติคาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  และวิเคราะห

นัยสําคัญทางสถิติของคะแนนที่ไดกลาวขางตน โดยใชสถิติที่ใชในการหาคาความแตกตางของคะแนน

กอนและหลังการใชวิธีสอนภาษาแบบฟง-พูดและหลักการทางสรีรสัทศาสตร โดยใชคาสถิติ t – test 

(Dependent Samples) โดยกําหนดนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 ผลวิจัยการเปรียบเทียบผลการสอนการ
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ออกเสียงพยัญชนะเสียงเสียดแทรกภาษาอังกฤษ หนวยเสียง , , , , ,   กอนและหลังการใชวิธี

สอนภาษาแบบฟง-พูดและหลักการทางสรีรสัทศาสตร ดังตาราง 3 

 

ตาราง 3 การเปรียบเทียบผลการออกเสียงพยัญชนะเสียงเสียดแทรกภาษาอังกฤษหนวยเสียง  

        , , , , ,  กอนและหลังการใชวิธีสอนภาษาแบบฟง-พูดและหลักการทางสรีรสัทศาสตร 

 

การทดสอบ N  
การออกเสียงพยัญชนะเสียงเสียดแทรกภาษาอังกฤษ 

X  ..DS  
t  

32.85 
กอนเรียน 36 2.11 0.95 

หลังเรียน 36 6.42 1.40 

 

การเปรียบเทียบผลการสอนการออกเสียงพยัญชนะเสียงเสียดแทรกภาษาอังกฤษ หนวย

เสียง , , , , ,  กอนและหลังการใชวิธีสอนภาษาแบบฟง-พูดและหลักการทางสรีรสัทศาสตร 

ผลปรากฏวา กอน เรียนนักเรียนมีคาเฉลี่ยการออกเสียงพยัญชนะเสียงเสียดแทรกภาษาอังกฤษ  2.11 

และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.95 และหลังเรียน มีคาเฉลี่ยเทากับ 6.42 และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

1.40 ซึ่งพบวามีคาเฉลี่ยเพิ่มขึ้นถึง  4.31 และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.79 เมื่อทดสอบนัยสําคัญทาง

สถิติ t – test (Dependent Samples) คา t เทากับ 32.85 คา df เทากับ 35 คา t – table เทากับ 

2.0301 นําคา t ที่ไดจากการคํานวณไปเปรียบเทียบกับคา t ตามตารางการแจกแจง t แบบทางเดียว  

(t-distribution) ผลปรากฎวาคา t ที่ไดจากการคํานวณ มีคาสูงกวาคา t ในตาราง ความหมายวา 

คาเฉลี่ยที่ไดหลังสอนการออกเสียงโดยใชวิธีสอนภาษาแบบฟง-พูดและหลักการทางสรีรสัทศาสตร นั้น

สูงกวากอนใชวิธีสอนภาษาแบบฟง-พูดและหลักการทางสรีรสัทศาสตรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 

0.05  

 



บทที ่5 

สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 

  การวิจัยในครั้งน้ีเปนการศึกษาผลการใช วิธีสอนภาษาแบบฟง-พูดและหลักการทาง          

สรีรสัทศาสตร เพื่อพัฒนาการออกเสียงพยัญชนะเสียงเสียดแทรกภาษาอังกฤษ หนวยเสียง , , , , 

,  

 

  ความมุงหมายในการวิจัย 

                     1. เพื่อพัฒนาการออกเสียงพยัญชนะเสียงเสียดแทรกภาษาอังกฤษ ของนักเรียน  

ชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนวัดเทพลีลา 

          2. เพื่อศึกษาผลการสอนการออกเสียงพยัญชนะเสียงเสียดแทรกภาษาอังกฤษ โดยวิธี

สอนภาษาแบบฟง-พูดและหลักการทางสรีรสัทศาสตร 

 

 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5/2 โรงเรียนวัดเทพลีลา  

กรุงเทพมหานคร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ที่กําลัง ศึกษาใน ปการศึกษา 

2554 จํานวน 36 คน 

 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยท่ีผูวิจัยสรางขึ้น ไดแก แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู หนวยเสียง  

,  หนวยเสียง ,  หนวยเสียง ,    หนวยเสียง ,  (ภาคผนวก ก)  และแบบทดสอบการออก

เสียงพยัญชนะเสียงเสียดแทรกภาษาอังกฤษจํานวน 12 ขอ เปนการทดสอบท่ีใหนักเรียนออกเสียง

คําศัพทท่ีเปนหนวยเสียงที่ตองการฝกทั้งในตําแหนงตนคําและทายคํา (ภาคผนวก ข) 

   การวิจัยในครั้งน้ี เปนการวิจัยเชิงทดลอง  (Experimental Research) แบบทดลองกับ

ผูเขารวมการทดลองกลุมเดียว (One Group Pretest-Posttest Design – O X O) โดยวิธีสอนภาษา

แบบฟง-พูดและหลักการทางสรีรสัทศาสตรเปนตัวแปรตน ( X-Treatment) แบบทดสอบการออกเสียง

พยัญชนะเสียงเสียดแทรกภาษาอังกฤษทั้งกอนเรียนและหลังเรียนเปนตัวแปรตาม (O-Observation) 

  วิเคราะหขอมูลโดยนําคะแนนการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนการใชวิธีสอนภาษาแบบ 

ฟง-พูดและหลักการทางสรีรสัทศาสตร  เพื่อพัฒนาการออกเสียงพยัญชนะเสียงเสียดแทรกภาษา 

อังกฤษหนวยเสียง , , , , ,  มาหาคาเฉลี่ย ( X ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( ..DS ) และการ

ทดสอบคาที (t – test แบบ Dependent Samples) 
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สรุปและอภิปรายผล 

จากผลการทดสอบการออกเสียงพยัญชนะเสียงเสียดแทรกภาษาอังกฤษหนวยเสียง , , , 

, ,  ในตําแหนงตนคําและทายคํา กอนเรียนและหลังเรียนโดยการใชวิธีสอนภาษาแบบฟง-พูดและ

หลักการทางสรีรสัทศาสตร ผูวิจัยอภิปรายประเด็นตางๆ ตามความมุงหมายในการวิจัย ดังนี้  

1. พัฒนาการการออกเสียงพยัญชนะเสียงเสียดแทรกภาษาอังกฤษ  

1.1 พัฒนาการการออกเสียงพยัญชนะเสียงเสียดแทรกภาษาอังกฤษตําแหนงตนคํา  

ผลคะแนนจากแบบทดสอบการออกเสียงพยัญชนะเสียงเสียดแทรกภาษาอังกฤษ

ตําแหนงตนคําหลังเรียนพบวานักเรียนมีพัฒนาการการออกเสียงเพิ่มขึ้นทุกหนวยเสียง ยกเวนหนวย

เสียง  ดังรายละเอียดดังนี้ หนวยเสียง  กอนเรียนนักเรียนออกเสียงได 100% หลังเรียนนักเรียน

ออกเสียงได 100% การที่นักเรียนสามารถออกเสียงได เน่ืองจากความสามารถเดิมในการออกเสียงที่

หนวยเสียง  เปนหนวยเสียงที่มีในภาษาไทยนักเรียนจึงออกเสียง fun ในภาษาอังกฤษตําแหนงตน

คําไดเชนเดียวกับการออกเสียง ฟน ในภาษาไทย สวนหนวยเสียงกอนเรียนนักเรียนออกเสียงได 

72% หลังเรียนนักเรียนออกเสียงได 89% มีพัฒนาการการออกเสียงเพิ่มขึ้น 17% การที่นักเรียนมี

พัฒนาการออกเสียงเพิ่มขึ้นเนื่องมาจากความสามารถเดิมในการออกเสียงที่หนวยเสียง   เปนหนวย

เสียงที่มีในภาษาไทยนักเรียนจึงสามารถออกเสียง say ในภาษาอังกฤษในตําแหนงตนคําได แตการที่

นักเรียนไมสามารถออกเสียงหนวยเสียง  ได 100% เนื่องจากนักเรียนอานคําศัพทภาษาอังกฤษ

ไมไดและนักเรียนบางคนออกเสียงผิด ในคําศัพท  say เปน *  สวนหนวยเสียงพยัญชนะเสียง

เสียดแทรกที่ไมปรากฏในระบบเสียงภาษาไทย ไดแก หนวยเสียง , , ,  พบวา หนวยเสียง  

กอนเรียนนักเรียนออกเสียงตําแหนงตนคําได 0% หลังเรียนนักเรียนออกเสียงได 42% นักเรียนมี

พัฒนาการการออกเสียงเพิ่มขึ้น 42% หนวยเสียง  กอนเรียนนักเรียนออกเสียงตําแหนงตนคําได 

0% หลังเรียนนักเรียนออกเสียงได 75% นักเรียนมีพัฒนาการการออกเสียงเพิ่มขึ้น 75% หนวยเสียง 

 กอนเรียนนักเรียนออกเสียงตําแหนงตนคําได 0% หลังเรียนนักเรียนออกเสียงได 36% นักเรียนมี

พัฒนาการการออกเสียงเพิ่มขึ้น 36% หนวยเสียง  กอนเรียนนักเรียนออกเสียงตําแหนงตนคําได 

28% หลังเรียนนักเรียนออกเสียงได 83% นักเรียนมีพัฒนาการการออกเสียงเพิ่มขึ้น 55% แสดงวา

นักเรียนมีพัฒนาการการออกเสียงหนวยเสียง , , ,  ตําแหนงตนคําดีขึ้นทุกหนวยเสียงแตมี

ลักษณะการพัฒนาการมากนอยตางกัน ปญหาท่ีพบไดแกนักเรียนอานคําศัพทภาษาอังกฤษไมไดและ

นักเรียนบางคนออกเสียงผิด ยกตัวอยางเชน หนวยเสียง  ในคําศัพท vase นักเรียนออกเสียงเปน 

* นักเรียนใชเสียง  ในภาษาไทยมาแทน หนวยเสียง  ในคําศัพท thanks นักเรียนออก

เสียงเปน * หรือ * นักเรียนใชเสียง  หรือ  ในภาษาไทยมาแทน หนวยเสียง  ใน

คําศัพท zoom นักเรียนออกเสียงเปน * ซึ่งเปนหนวยเสียง  ในภาษาไทยมาใชแทน และ

 

* คําที่ออกเสียงไมถูกตอง 



32 
 

หนวยเสียง  ในคําศัพท shark นักเรียนออกเสียงเปน * ซึ่งเปนหนวยเสียง  ใน

ภาษาไทย  

 

1.2 พัฒนาการการออกเสียงพยัญชนะเสียงเสียดแทรกภาษาอังกฤษตําแหนงทายคํา 

ผลคะแนนจากแบบทดสอบการออกเสียงพยัญชนะเสียงเสียดแทรกภาษาอังกฤษ

ตําแหนงทายคําหลังเรียนพบวานักเรียนมีพัฒนาการการออกเสียงเพิ่มขึ้นทุกหนวยเสียง                    

ดังรายละเอียดดังนี้ หนวยเสียง  กอนเรียนนักเรียนออกเสียงตําแหนงทายคําได 0% หลังเรียน

นักเรียนออกเสียงได 22% นักเรียนมีพัฒนาการการออกเสียงเพิ่มขึ้น 22% และหนวยเสียง   กอน

เรียนนักเรียนออกเสียง ตําแหนงทายคําได 11% หลังเรียนนักเรียนออกเสียงได 53% นักเรียนมี

พัฒนาการการออกเสียงเพิ่มขึ้น 22% การที่นักเรียนไมสามารถออกเสียงตําแหนงทายคําไดดีเหมือน

ตําแหนงตนคําเนื่องจากหนวยเสียง   กับ  เปนหนวยเสียงท่ีไมมีในตําแหนงทายคําในภาษาไทย 

หนวยเสียงนี้จึงมักเปนปญหาสําหรับคนไทยที่มักนําเสียงอุบในระบบมาตราตัวสะกดภาษาไทยมาแทน

เมื่อปรากฏในตําแหนงทายคํา จากงานวิจัยพบวา นักเรียนสวนใหญออกเสียง  chef เปน * เปน

การนํา เสียงอุบ  ท่ีมีในระบบมาตราตัวสะกดในภาษาไทยมาแทน และ นักเรียนบางคนออกเสียง  

* ในคําวา yes ซึ่งเปนการนํา เสียงอุบ  ที่มีในระบบมาตราตัวสะกดในภาษาไทยมาแทน

เหมือนกัน การออกเสียงในตําแหนงทายคําจะเห็นวาพัฒนาการหลังเรียนนอยกวาตําแหนงตนคํา

โดยเฉพาะ หนวยเสียง  , , ,  ที่กอนเรียนนักเรียนไมมีนักเรียนท่ีสามารถออกเสียงไดถูกตอง 

เนื่องจากเปนหนวยเสียงท่ีมีในภาษาอังกฤษแตไมมีในภาษาไทยจึงเปนปญหามากในการออกเสียง  

หนวยเสียงกอนเรียนนักเรียนออกเสียงตําแหนงทายคําได 0% หลังเรียนนักเรียนออกเสียงได 17% 

นักเรียนมีพัฒนาการการออกเสียงเพิ่มขึ้น 17% หนวยเสียง กอนเรียนนักเรียนออกเสียงตําแหนง

ทายคําได 0% หลังเรียนนักเรียนออกเสียงได 56% นักเรียนมีพัฒนาการการออกเสียงเพิ่มขึ้น 56% 

หนวยเสียงกอนเรียนนักเรียนออกเสียงตําแหนงทายคําได 0% หลังเรียนนักเรียนออกเสียงได 33% 

นักเรียนมีพัฒนาการการออกเสียงเพิ่มขึ้น 33% หนวยเสียง กอนเรียนนักเรียนออกเสียงตําแหนง

ทายคําได 0% หลังเรียนนักเรียนออกเสียงได 42% นักเรียนมีพัฒนาการการออกเสียงเพิ่มขึ้น 42% 

การที่นักเรียนออกเสียงไดมากนอยแตกตางกันเปนเพราะนักเรียนอานคําภาษาอังกฤษไมออกและ

นักเรียนบางคนออกเสียงผิด จากแบบทดสอบการออกเสียงหนวยเสียง  ในคําศัพท wave นักเรียน

ออกเสียงเปน * นักเรียนใชเสียงอุบ  ในภาษาไทยมาแทน หนวยเสียง  ในคําศัพท tooth 

นักเรียนออกเสียงเปน * หรือ * นักเรียนใชเสียงอุบ  ในภาษาไทยมาแทน หนวยเสียง  

 ในคําศัพท these นักเรียนออกเสียงเปน * นักเรียนใชเสียงอุบ  ในภาษาไทยมาแทน และ

หนวยเสียง  ในคําศัพท push นักเรียนออกเสียงเปน  * นักเรียนใชเสียงอุบ  ในภาษาไทย

 

* คําที่ออกเสียงไมถูกตอง 
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มาแทนกลาวไดวานักเรียนใชมาตราตัวสะกดแมกบ มาแทนหนวยเสียง  และใชมาตราตัวสะกดแม

กด มาแทนหนวยเสียง , ,   

จากขอมูลขางตนแสดงวานักเรียนไมมีปญหาในการออกเสียงหนวยเสียง ,  

ตําแหนงตนคําเพราะเปนหนวยเสียงท่ีมีในระบบเสียงภาษาไทยแตมีปญหาในการออกเสียงในตําแหนง

ทายคําเนื่องจากหนวยเสียง  ,  ไมมีในระบบเสียงทายคําภาษาไทย  สวนการออกเสียงหนวยเสียง 

, , ,  มักประสบปญหาในการออกเสียงทั้งในตําแหนงตนคําและทายคําเพราะเปนหนวยเสียงท่ี

ไมมีในระบบเสียงภาษาไทย  จากงานวิจัยพบวานักเรียนออกเสียงโดยใชหนวยเสียงพยัญชนะ

ภาษาไทยที่ใกลเคียงมาใชแทน สอดคลองกับ จรัลวิไล จรูญโรจน ( 2552) ที่กลาวถึงการออกเสียง

หนวยเสียงพยัญชนะภาษาอังกฤษที่ไมมีในระบบเสียงภาษาไทยวาตําแหนงตนคํานักเรียนอาจนําเสียง

ที่ใกลเคียงและอยูในระบบเสียงภาษาไทยมาแทน  สวนในตําแหนงทายคําคนไทยมัก นําเสียงอุบใน

ระบบมาตราตัวสะกดภาษาไทยมาแทน การที่นักเรียนออกเสียงหนวยเสียงภาษาไทยที่เปนภาษาแม

ของนักเรียนแทนการออกเสียงหนวยเสียงภาษาอังกฤษเนื่องจากอิทธิพลของภาษาแมที่มีการแทรกแซง

ในการออกเสียงภาษาอังกฤษลักษณะนี้สอดคลองกับงานวิจัยของกมลเนตร ลีวาเมาะ ( 2544) ที่พบวา

ภูมิหลังทางภาษาสงผลตอการออกเสียงภาษาอังกฤษ  

 

2. ผลการสอนการออกเสียงพยัญชนะเสียงเสียดแทรกภาษาอังกฤษ โดยวิธีสอนภาษาแบบ

ฟง-พูดและหลักการทางสรีรสัทศาสตร 

การฝกออกเสียงโดยวิธีสอนภาษาแบบฟงพูดดวยกิจกรรมคูเทียบเสียงชวยใหนักเรียน

แยกเสียงพยัญชนะภาษาอังกฤษไดวาแตละหนวยเสียงมีวิธีการออกเสียงตางกัน เกิดจากการใชอวัยวะ

ในการออกเสียงที่สําคัญ ไดแก ตําแหนงที่เกิดเสียง ลักษณะการออกเสียงและการสั่นหรือไมสั่นของ

เสนเสียง นักเรียนไดฝกแยกความแตกตางของเสียง ไดฝกฟงเสียงที่ถูกตองจากเจาของภาษา

โดยเฉพาะนักเรียนจะไดยินความแตกตางระหวางเสียงแตละคูไดอยางชัดเจน สอดคลองกับงานวิจัย

ของจิรประภา บุญพรหม ( 2551); สัมฤทธิ์ โพธิ์ไพร ( 2551); และ เดวิด  (David. 1997: online) ท่ีใช

หลักคูเทียบเสียงในการแกปญหาการออกเสียง เนื่องจากคูเทียบเสียงทําใหนักเรียนเห็นความแตกตาง

ของเสียงที่นํามาเปรียบเทียบกัน นอกจากนี้กิจกรรมคูเทียบเสียงยังทําใหนักเรียนเลียนแบบการออก

เสียงจากเทปบันทึกเสียงเจาของภาษารวมทั้งการฝกแบบซ้ําๆ ทําใหนักเรียนสามารถแยกเสียงและ

ออกเสียงได นักเรียนไดฝกวิเคราะหการออกเสียงของตนเองและของเพื่อนวาออกเสียงไดถูกตอง

หรือไม นักเรียนใหความสนใจท่ีจะฟงเสียงตนเองและเสียงเพื่อน ซึ่งนักเรียนไมเคยทํากิจกรรมลักษณะ

นี้มากอน สอดคลองกับเชอรริล ( Cheryl.  2008: online) ที่กลาววาการใชคูเทียบเสียงชวยในการออก

เสียงคําศัพทท่ียากตอการออกเสียงเพื่อสื่อความหมาย สวนการฝกออกเสียงดวยทังทวิสเตอรเปน
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กิจกรรมที่เนนใหนักเรียนไดฝกการออกเสียงและนักเรียนไดพัฒนาการการออกเสียงในบรรยากาศใน

การเรียนการสอนที่สนุกสนาน ทังทวิสเตอรเปนวิธีฝกซ้ําๆ กันหลายครั้งทําใหนักเรียนสามารถออกเสียง

หนวยเสียงเปาหมายไดอยางอัตโนมัติ  สอดคลองกับลดาวรรณ สุทธิสินธุ  (2551); และสแกนล็อน  

(Scanlon.  1994: online) ท่ีใชทังทวิสเตอรเปนเทคนิคอยางหน่ึงในการวิจัยการสอนการออกเสียงและ

พบวาทังทวิสเตอรเปนเทคนิคที่ดึงดูดความสนใจของนักเรียน ทําใหนักเรียนเกิดความกระตือรือรนใน

การทํากิจกรรม สามารถใชเปนตัวกระตุนในการฝกการออกเสียงไดดี 

ในงานวิจัยนี้ผูสอนจะอธิบายหลักการทางสรีรสัทศาสตร  และใช CD-ROM ที่เปน

ภาพเคลื่อนไหวประกอบเสียงเปนสื่อการเรียนการสอนที่ชวยดึงดูดสายตาและเราความสนใจของ

นักเรียนไดเปนอยางดี ทําใหนักเรียนเกิดการเรียนรูได นักเรียนจะไดเห็นรูปปาก ฐานกรณหรืออวัยวะที่

ใชในการออกเสียง นอกจากนี้การใหนักเรียนสองกระจกขณะทํารูปปากและวางฐานกรณ และใชฝามือ

แตะที่ลูกกระเดือกเพื่อตรวจสอบการสั่นหรือไมสั่นของเสนเสียงทําใหนักเรียนมีความสนใจและมีความ

กระตือรือรนในการรวมกิจกรรมเปนอยางดี ดวยกลวิธีการสอนนี้จึงทําใหนักเรียนมีพัฒนาการการออก

เสียงไดดีขึ้น สอดคลองกับงานวิจัยของ  รุงลาวัลย กุมภวา (2550); พลอยสิริ มากมณี ( 2538); และ 

ชมิดท (Schmidt.  2006: online) ที่ไดสอนการออกเสียงภาษาอังกฤษโดยใชการอธิบายดวยหลักการ

ทางสรีรสัทศาสตร ซึ่งเปนวิธีออกเสียงท่ีเมื่อออกเสียงหนวยเสียงใดนักเรียนจะตองรูวาหนวยเสียงนั้น

เกิดจากอวัยวะใดในการออกเสียง เสียงเกิดที่ตําแหนงใด รูลักษณะของเสียงและลักษณะของปากใน

การออกเสียง ทําใหหลังเรียนดวยการฝกออกเสียงโดยหลักการทางสรีรสัทศาสตร นักเรียนสามารถออก

เสียงไดถูกตองมากขึ้น 

สรุปไดวาการอธิบายดวยหลักการทางสรีรสัทศาสตรจากผูสอนรวมกับสื่อการเรียนการ

สอนลักษณะ CD-ROM ทําใหนักเรียนไดเห็นภาพเคลื่อนไหวของฐานกรณ ลักษณะการออกเสียง การรู

วาเปนเสียงสั่นไมสั่น และการฝกการออกเสียงดวยกิจกรรมคูเทียบเสียงและทังทวิสเตอรเปนกิจกรรม

การสอนที่เหมาะสมในการพัฒนาการออกเสียงเสียดแทรกตําแหนงตนคําและทายคํา เนื่องจาก

ขั้นตอนแรกของการสอนทําใหนักเรียนรูวาตนเองตองใชฐานกรณอยางไร ตองเปลงเสียงอยางไร 

หลังจากนั้นนักเรียนไดฝกฝนการออกเสียงดวยการเลียนแบบเสียงที่ถูกตองจากเทปบันทึกเสียงจาก

เจาของภาษาหรือจากผูสอน มีการฝกการออกเสียงซ้ําๆ ฟงการออกเสียงของตนเองและของเพื่อน

อยางซ้ําๆ จากท้ังกิจกรรมคูเทียบเสียงและทังทวิสเตอร จึงทําใหนักเรียนมีพัฒนาการการออกเสียง

พยัญชนะเสียงเสียดแทรกทั้งตําแหนงตนคําและทายคํา 
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ขอเสนอแนะในการสอนการออกเสียงภาษาอังกฤษ 

  1. ครูควรใหนักเรียนฟงเสียงจากเจาของภาษา เพื่อใหนักเรียนไดฟงการออกเสียงที่ถูกตอง

และใหฝกออกเสียงตามอยูเสมอ  

  2. ครูควรเปนผูที่มีความรูทางดานสัทศาสตร ที่สามารถอธิบายวิธีการออกเสียง ลักษณะ

ตางๆ ใหนักเรียนสามารถฟงและออกเสียงตามได ความสามารถในการประยุกตใชความรูทาง

ภาษาศาสตรในการเรียนการสอนภาษาจึงเปนสิ่งจําเปนสําหรับครูสอนภาษา  ซึ่งจะชวยใหสอนภาษา

ไดเขาใจงายย่ิงขึ้น มีหลักเกณฑและคําอธิบายท่ีชัดเจน ปฏิบัติได ทั้งยังเปนแนวทางใหสามารถแกไข

ขอบกพรองในการใชภาษาของนักเรียนไดเปนอยางดีตอไป      

     3. ครูควรใสใจการออกเสียงของนักเรียน และแกไขอยางจริงจังหากนักเรียนออกเสียงไม

ถูกตองควรแกไขและอธิบายใหนักเรียนเขาใจ เพื่อไมใหนักเรียนเกิดความเคยชินและนําไปใชอยาง  

ไมถูกตอง 

    4. การสอนการออกเสียงควรทําอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง  และการฝกตองฝกอยางถูกวิธี 

      

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป     

  1. ควรศึกษาวิจัยวิธีสอนภาษาแบบฟง-พูดและหลักการทางสรีรสัทศาสตร ที่ชวยพัฒนา 

การออกเสียงหนวยเสียงอ่ืนๆ ที่เปนปญหาสําหรับคนไทย 

   2. ควรศึกษาวิจัยเก่ียวกับความคงทนของพัฒนาการการออกเสียงดวยวิธีสอนภาษาแบบ  

ฟง-พูดและหลักการทางสรีรสัทศาสตร 
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แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

การออกเสียงหนวยเสียงพยัญชนะเสียงเสียดแทรกภาษาอังกฤษ 
 

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อฝกการออกเสียงพยัญชนะเสียงเสียดแทรกภาษาอังกฤษ 

เปนแผนการฝกที่สรางขึ้นเพื่อแกปญหาทางดานการออกเสียงของนักเรียน ซึ่งมีจํานวน 4 แผน ไดแก 

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูหนวยเสียง ,  แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูหนวยเสียง ,  

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูหนวยเสียง ,    และแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูหนวยเสียง  ,   

แตละแผนประกอบดวยกิจกรรม 4 ขั้นตอน ดังนี้ 

1. ขั้นนําเขาสูกิจกรรม (5 นาที) 

ครูใชคําถามใหนักเรียนตอบเพื่อนําเขาสูบทเรียนหนวยเสียงเปาหมาย 

2. ขั้นนําเสนอหลักการทางสรีรสัทศาสตร (20 นาที) 

ครูใหความรูทางสรีรสัทศาสตร ลักษณะการออกเสียง ตําแหนงเกิดเสียงและการสั่น 

ของเสนเสียง วาการออกเสียงแตละหนวยเสียงน้ันมีวิธีการเปลงเสียงอยางไร ใชอวัยวะสวนใดในการ

ออกเสียง โดยเปดแผน  CD-ROM การออกเสียงพยัญชนะภาษาอังกฤษของปรารมภรัตน โชติกเสถียร 

(2552) เปนภาพเคลื่อนไหวประกอบเสียง การทํารูปปากและการเคลื่อนไหวของอวัยวะภายในปาก 

ของเจาของภาษาท่ีทําใหเกิดเสียงตางๆ ใหนักเรียนดูฐานกรณหรืออวัยวะที่ใชในการออกเสียงของ 

แตละหนวยเสียงประกอบการอธิบาย พรอมกับใหนักเรียนฝกทํารูปปาก วางตําแหนงลิ้น แลวเปลง

เสียงออกมา โดยใหนักเรียนสองกระจกเงาเพื่อดูการออกเสียงของตนเอง นักเรียนจะไดเห็นฐานกรณ

หรืออวัยวะที่ใชในการออกเสียงของตนเอง และใชฝามือแตะที่ลูกกระเดือกเพื่อตรวจสอบการสั่นหรือ 

ไมสั่นของเสนเสียง 

3. ขึ้นฝกออกเสียง  

3.1 คูเทียบเสียง (30 นาที) ครูใชกิจกรรม คูเทียบเสียงซึ่งเปนกิจกรรม ที่สามารถชวยให

นักเรียนสามารถแยกเสียงของแตละหนวยเสียงไดวาแตละหนวยเสียงที่ตางกันมีวิธีการออกเสียง

ตางกัน  การสอนคูเทียบเสียงเปนการสอนท่ีสามารถทํา ใหนักเรียนไดเห็นความแตกตางของการออก

เสียงคําคูเหลานั้น  

3.2 ทังทวิสเตอร  (30 นาที) ครูใชกิจกรรมทังทวิสเตอร เพื่อฝกกลามเนื้อลิ้น  ดวยการนํา

คําที่เมื่อออกเสียงเร็วๆ ลิ้นจะบิดไปมาอยางรวดเร็ว  นํามาเลนเพื่อความสนุกสนานและฝกทักษะการ

ออกเสียงใหชัดเจน 

4. ขั้นสรุป (5 นาที)  

ครูและนักเรียนรวมกันวิเคราะหและสรุปวิธีการออกเสียง ความเหมือนและความ

แตกตางระหวางหนวยเสียง 
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แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ี 1 

เร่ือง การสอนหนวยเสียง ,  

           

 

1. สาระสําคัญ 

 การฝกออกเสียงหนวยเสียง  กับ  ตําแหนงตนคําและทายคํา 

 

2. จุดประสงคการเรียนรู 

   นักเรียนออกเสียงหนวยเสียง  กับ  ไดถูกตอง 

 

3. เน้ือหา 

   หนวยเสียง  เคลื่อนริมฝปากลางขึ้นไปสัมผัสกับขอบฟนบน แลวพนลมออกมาโดยให 

เสียดแทรกผานชองแคบๆ ระหวางริมฝปากลางกับขอบฟนบน  เสนเสียงไมสั่น 

   หนวยเสียง  เคลื่อนริมฝปากลางขึ้นไปสัมผัสกับขอบฟนบน แลวพนลมออกมาโดยให 

พนลมใหมีระดับเสียงตํ่า ใหเสียดแทรกผานชองแคบๆ ระหวางริมฝปากลางกับขอบฟนบน เสนเสียงสั่น  

 

4. กิจกรรมการเรียนรู 

4.1 ขั้นนําเขาสูกิจกรรม 

1. ใหนักเรียนดูภาพ fan แลวครูถามนักเรียนวา  What is it?  ใหนักเรียนตอบ 

It is a …………… . และใหนักเรียนดูภาพ van แลวครูถามนักเรียนวา  What is it?  ใหนักเรียนตอบ  

It is a …………… . แลวใหนักเรียนออกเสียง fan -  van  

2. ใหนักเรียนฟงเจาของภาษาออกเสียงคําวา fan  -  van แลวใหนักเรียนบอกวา 

ไดยินเจาของภาษาออกเสียงคําใด เสียงของคําท่ีไดยินนั้นเหมือนกันหรือตางกัน  

3. ใหนักเรียนดูภาพ safe แลวครูถามนักเรียนวา  What is it?  ใหนักเรียนตอบ 

 It is a …………… . และใหนักเรียนดูภาพ save แลวครูถามนักเรียนวา  What do they do?   

ใหนักเรียนตอบ  They  …………… the money. แลวใหนักเรียนออกเสียง safe -  save  

4. ใหนักเรียนฟงเจาของภาษาออกเสียงคําวา safe  -  save แลวใหนักเรียนบอกวา 

ไดยินเจาของภาษาออกเสียงคําใด เสียงของคําท่ีไดยินนั้นเหมือนกันหรือตางกัน  
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4.2 ขั้นนําเสนอหลักการทางสรีรสัทศาสตร 

1. เปดแผน CD-ROM การออกเสียงพยัญชนะเสียงเสียดแทรก  ของปรารมภรัตน   

โชติกเสถียร (2552) ใหนักเรียนดูเพื่อใหนักเรียนไดเห็นรูปปาก ฐานกรณ ตําแหนงของลิ้น และ  

กระแสลม ในขณะที่เปลงเสียง 

2. ครูใหนักเรียนฟงการออกเสียง ยาวๆ แลวใหนักเรียนสังเกตการออกเสียง 

3. ครูอธิบายการออกเสียง  วาเปนการออกเสียงโดยใชฟนบนสัมผัสกับริมฝปากลาง  

แลวพนลมออกมา เสนเสียงไมสั่น โดยใหนักเรียนดูฐานกรณที่เปนภาพเคลื่อนไหวประกอบเสียง

ประกอบการอธิบาย 

4. ใหนักเรียนฝกออกเสียง  ตาม CD-ROM ในขณะที่นักเรียนฝกออกเสียงใหนักเรียน

ดูรูปปากของตนในกระจกเงา ใหฝกออกเสียง  ประมาณ 4-5 ครั้ง  

5. เปดแผน CD-ROM การออกเสียงพยัญชนะเสียงเสียดแทรก  ของปรารมภรัตน   

โชติกเสถียร (2552) มาใหนักเรียนดูเพื่อใหนักเรียนไดเห็นรูปปาก ฐานกรณ ตําแหนงของลิ้น และ

กระแสลม ในขณะที่เปลงเสียง 

6. ครูใหนักเรียนฟงการออกเสียง  ยาวๆ แลวใหนักเรียนสังเกตการออกเสียง  

7. ครูอธิบายการออกเสียง  วาเปนการออกเสียงโดยเปนการใชฟนบนสัมผัสกับริม

ฝปากลาง แลวพนลมออกมาโดยใหพนลมใหมีระดับเสียงตํ่า ใหเสียดแทรกผานชองแคบๆ ระหวางฟน

บนกับริมฝปากลางหรือใหทําปากคลายกับการออกเสียง  แลวใหออกเสียงสระเออในใจพรอมกับ

เปลงเสียงออกมา จะพบวาเสียงมีความกอง เสนเสียงสั่น ตรวจสอบโดยใชฝามือแตะท่ีลูกกระเดือก  

โดยใหนักเรียนดูฐานกรณที่เปนภาพเคลื่อนไหวประกอบเสียงประกอบการอธิบาย  

8. ใหนักเรียนฝกออกเสียง  ตาม CD-ROM ในขณะที่นักเรียนฝกออกเสียงให

นักเรียนดูรูปปากของตนในกระจกเงา ใชฝามือแตะที่ลูกกระเดือก ใหฝกออกเสียง  ประมาณ 4-5 

ครั้ง 

9. ครูใหนักเรียนฟงการออกเสียง  กับเสียง  พรอมกับอธิบายวาเสียง  กับเสียง 

 เปนการออกเสียงที่เปนการใชฟนบนสัมผัสกับริมฝปากลาง มีรูปปากเหมือนกัน แตกตางกันที่เสียง 

 เสนเสียงไมสั่น แตเสียง  เสนเสียงสั่น 

10. ใหนักเรียนฝกออกเสียง กับเสียง  ในขณะท่ีนักเรียนฝกออกเสียงใหนักเรียน 

ดูรูปปาก ของตนในกระจกเงา ใชฝามือแตะท่ีลูกกระเดือก ใหฝกออกเสียง  กับเสียง  ประมาณ 

4-5 ครั้ง และจับคูฝกออกเสียงกับเพื่อนอีกประมาณ 4-5 ครั้ง 
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4.3 ขึ้นฝกออกเสียง  

4.3.1 คูเทียบเสียง 

1. ใหนักเรียนดูบัตรคํา fan ท่ีมีรูปภาพประกอบ ฟงการออกเสียงจากเจาของภาษา 

3 ครั้ง แลวใหนักเรียนออกเสียงตาม และนักเรียนดูบัตรคํา van ท่ีมีรูปภาพประกอบ ฟงการออกเสียง

จากเจาของภาษา 3 ครั้ง แลวใหนักเรียนออกเสียงตาม จากนั้นใหนักเรียนฟงการออกเสียงคูเทียบเสียง  

fan - van 3 ครั้ง และใหนักเรียนดูบัตรคํา safe ท่ีมีรูปภาพประกอบ ฟงการออกเสียงจากเจาของภาษา  

3 ครั้ง แลวใหนักเรียนออกเสียงตาม และนักเรียนดูบัตรคํา save ที่มีรูปภาพประกอบ ฟงการออกเสียง

จากเจาของภาษา 3 ครั้ง แลวใหนักเรียนออกเสียงตาม จากนั้นใหนักเรียนฟงการออกเสียงคูเทียบเสียง 

safe - save 3 ครั้ง 

2. ใหนักเรียนฟงการออกเสียงคําศัพทเปนคู แลวใหนักเรียนบอกวาคําคูที่ออกเสียง

นั้น same หรือ different ถานักเรียนตอบถูก ครูจะยกปายเครื่องหมายถูก  แตถานักเรียนตอบผิด

ครูจะยกปายเครื่องหมายผิด   ดังน้ี 

fan  -  van     fan  -  fan    van  -  van   van  -  fan  

fan  -  fan    fan  -  van  van  -  fan  van  -  van 

safe - save  save - save   safe - safe  save - safe 

save - save  safe - safe  save - safe   safe - save  

3. ใหนักเรียนฝกฟงและออกเสียงคูเทียบเสียงโดยใหฝกทั้งหองกอน แลวแบงกลุม

ออกเปน 2 กลุม ใหกลุมท่ี 1 ออกเสียงคําศัพทเปนคู แลวใหนักเรียนกลุมที่ 2 ฟงแลวบอกวาคําคูที่ได

ยินน้ัน same หรือ different ถานักเรียนกลุมที่ 2 ตอบถูก ครูจะยกปายเครื่องหมายถูก  แตถา

นักเรียนกลุมที่ฟงตอบผิด ครูจะยกปายเครื่องหมายผิด  จากนั้นใหนักเรียนกลุมที่ 1 และกลุมท่ี 2 

สลับบทบาทกัน (ใหครูสังเกตการออกเสียงของนักเรียนดวยวานักเรียนออกเสียงถูกตองหรือไม)  

4. จากนั้นแบงกลุมยอยประมาณ 4-5 คน และสุดทายใหนักเรียนแบงเปนคู โดยให

นักเรียนกลุมหน่ึงออกเสียงคําคู แลวใหนักเรียนอีกกลุมบอกวาคําคูออกเสียงนั้น same หรือ different 

ถานักเรียนกลุมท่ีฟงตอบถูก ครูจะยกปายเครื่องหมายถูก  แตถานักเรียนกลุมที่ฟงตอบผิด ครูจะยก

ปายเครื่องหมายผิด  จากนั้นใหนักเรียนแตละกลุมสลับบทบาทกัน (ใหครูสังเกตการออกเสียงของ

นักเรียนดวยวานักเรียนออกเสียงถูกตองหรือไม) 

5. ใหนักเรียนดูภาพแลวออกเสียง fan กับ van และ safe กับ save คําละ 3 ครั้ง 
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4.3.2 ทังทวิสเตอร 

1. ใหนักเรียนฟงการออกเสียงคําศัพทจากเจาของภาษาและฝกออกเสียงตามซ้ําๆ 

หลายรอบ  

five  fat  fish   funny 

wife   staff  chef  knife   

vet  very  violet   van   

live  love  have 

2. แจก Tongue Twister ใหนักเรียนแตละคนแลวใหนักเรียนฟงการออกเสียง 

ของเจาของภาษาและฝกออกเสียงตามซ้ําๆ หลายรอบ  

Five fat fish love to live with the funny vet’s wife staff. 

We have to save our lives away from the chef’s knife in a very nice violet van. 

3. ครูถามนักเรียนวาแตละคําออกเสียงอยางไร แลวจึงอธิบายลักษณะการออก

เสียงในแตละคําท่ีมีเสียง  หรือเสียง  โดยใหนักเรียนสังเกตอักษรสีแดงคือเสียง  เสนเสียงไม

สั่น อักษรสีเขียวคือเสียง  เสนเสียงสั่น 

4. ใหนักเรียนฝกพรอมกันท้ังหองกอน แลวแบงกลุมออกเปน 2 กลุม จากนั้น

แบงกลุมยอยประมาณ 4-5 คน แบงเปนคู และสุดทายใหนักเรียนแตละคนฝกการออกเสียง Tongue 

Twister ดวยตนเอง และครูคอยสังเกตการออกเสียงของนักเรียนและคอยใหความชวยเหลือเมื่อพบ

ความบกพรอง 

5. ใหนักเรียนแขงขันกันออกเสียง Tongue Twister คนที่ออกเสียงไดชัดเจน 

ถูกตอง และเร็วที่สุดเปนฝายชนะ  

 

4.4 ขั้นสรุป 

ครูและนักเรียนรวมกันวิเคราะหและสรุป วิธีการออกเสียง ความเหมือนและความ

แตกตางระหวางหนวยเสียง  กับหนวยเสียง   
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Tongue Twister 

 

Five fat fish love to live with the funny vet’s wife staff.  

We have to save our lives away from the chef’s knife  

in a very nice violet van. 

 
 

            เสนเสียงสั่น                      เสนเสียงไมสั่น 
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แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ี 2  

เร่ือง การสอนหนวยเสียง ,  

           

 

1. สาระสําคัญ 

การฝกออกเสียงหนวยเสียง  กับ ตําแหนงตนคําและทายคํา 

 

2. จุดประสงคการเรียนรู 

นักเรียนออกเสียงหนวยเสียง  กับ  ไดถูกตอง 

 

3. เน้ือหา 

หนวยเสียง  ปลายลิ้นแตะปุมเหงือก กระแสลมจากปอดถูกกักอยูครูหนึ่งท่ีจุดสัมผัส  

กอนระเบิดออกมาอยางรวดเร็ว เสนเสียงไมสั่น 

หนวยเสียง  ใชปลายลิ้นย่ืนออกไประหวางฟนบนและฟนลาง ปลายลิ้นจะอยูตรงขอบฟน

บนแลวพนลมออกมา โดยใหเสียดแทรกผานชองแคบๆ ระหวางลิ้นกับฟน เสนเสียงไมสั่น  

 

4. กิจกรรมการเรียนรู 

4.1 ขั้นนําเขาสูกิจกรรม 

1. ใหนักเรียนดูภาพ tin แลวครูถามนักเรียนวา  What is it?  ใหนักเรียนตอบ 

 It is a…………… . และใหนักเรียนดูภาพ thin แลวครูถามนักเรียนวา  What is his shape?   

ใหนักเรียนตอบ His shape is …………… . แลวใหนักเรียนออกเสียง tin - thin 

2. ใหนักเรียนฟงเจาของภาษาออกเสียงคําวา tin - thin แลวใหนักเรียนบอกวาไดยิน

เจาของภาษาออกเสียงคําใด เสียงของคําที่ไดยินนั้นเหมือนกันหรือตางกัน  

3. ใหนักเรียนดูภาพ bat แลวครูถามนักเรียนวา  What is it?  ใหนักเรียนตอบ   

It is a  ……………  . และใหนักเรียนดูภาพ bath แลวครูถามนักเรียนวา  What does he do?   

ใหนักเรียนตอบ He takes a …………… . แลวใหนักเรียนออกเสียง bat -  bath  

4. ใหนักเรียนฟงเจาของภาษาออกเสียงคําวา bat  -  bath แลวใหนักเรียนบอกวา 

ไดยินเจาของภาษาออกเสียงคําใด เสียงของคําท่ีไดยินนั้นเหมือนกันหรือตางกัน  
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4.2 ขั้นนําเสนอหลักการทางสรีรสัทศาสตร 

1. เปดแผน CD-ROM การออกเสียงพยัญชนะเสียงเสียดแทรก  ของปรารมภรัตน   

โชติกเสถียร (2552) มาใหนักเรียนดูเพื่อใหนักเรียนไดเห็นรูปปาก ฐานกรณ ตําแหนงของลิ้น และ

กระแสลม ในขณะที่เปลงเสียง 

2. ครูใหนักเรียนฟงการออกเสียง ยาวๆ แลวใหนักเรียนสังเกตการออกเสียง 

3. ครูอธิบายการออกเสียง  วาเปนการออกเสียงโดยปลายลิ้นแตะปุมเหงือก กระแส

ลมจากปอดถูกกักอยูครูหน่ึงที่จุดสัมผัส กอนระเบิดออกมาอยางรวดเร็ว เสนเสียงไมสั่นโดยใหนักเรียน

ดูฐานกรณที่เปนภาพเคลื่อนไหวประกอบเสียงประกอบการอธิบาย  

4. ใหนักเรียนฝกออกเสียง ตาม CD-ROM ในขณะท่ีนักเรียนฝกออกเสียงใหนักเรียน

ดูรูปปาก ตําแหนงลิ้นของตนในกระจกเงา ใหฝกออกเสียง   ประมาณ 4-5 ครั้ง  

5. เปดแผน CD-ROM การออกเสียงพยัญชนะเสียงเสียดแทรก  ของปรารมภรัตน   

โชติกเสถียร (2552) มาใหนักเรียนดูเพื่อใหนักเรียนไดเห็นรูปปาก ฐานกรณ ตําแหนงของลิ้น และ

กระแสลมในขณะที่เปลงเสียง และบอกนักเรียนวาเสียง จะปรากฎในคําภาษาอังกฤษที่มีตัวอักษร 

th เชน คําวา thin, thief, mouth, health เปนตน 

6. ครูใหนักเรียนฟงการออกเสียง  ยาวๆ แลวใหนักเรียนสังเกตการออกเสียง  

7. ครูอธิบายการออกเสียง  วาเปนการออกเสียงโดยใชปลายลิ้นย่ืนออกไประหวาง

ฟนบนและฟนลาง ปลายลิ้นจะอยูตรงขอบฟนบนแลวพนลมออกมา โดยใหเสียดแทรกผานชองแคบๆ 

ระหวางลิ้นกับฟน เสนเสียงไมสั่น โดยใหนักเรียนดูฐานกรณที่เปนภาพเคลื่อนไหวประกอบเสียง  

ประกอบการอธิบาย 

8. ใหนักเรียนฝกออกเสียง ตาม CD-ROM ในขณะท่ีนักเรียนฝกออกเสียงใหนักเรียน

ดูรูปปาก ตําแหนงลิ้นของตนในกระจกเงา ใหฝกออกเสียง  ประมาณ 4-5 ครั้ง 

9. ครูใหนักเรียนฟงการออกเสียง  กับเสียง  พรอมกับอธิบายวาหนวยเสียง  กับ

หนวยเสียง  เปนการออกเสียงที่มีรูปปากและตําแหนงลิ้นแตกตางกัน โดยที่หนวยเสียง  ปลาย

ลิ้นแตะปุมเหงือก สวนหนวยเสียง  ใชปลายลิ้นย่ืนออกไประหวางฟนบนและฟนลาง ปลายลิ้นจะอยู

ตรงขอบฟนบน เสนเสียงไมสั่นเหมือนกัน 

10. ใหนักเรียนฝกออกเสียง  กับเสียง  ในขณะท่ีนักเรียนฝกออกเสียงใหนักเรียนดู

รูปปาก ตําแหนงลิ้นของตนในกระจกเงา ใหฝกออกเสียง  กับเสียง  ประมาณ 4-5 ครั้ง และจับคู

ฝกออกเสียงกับเพื่อนอีกประมาณ 4-5 ครั้ง 
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4.3 ขึ้นฝกออกเสียง  

4.3.1 คูเทียบเสียง 

1. ใหนักเรียนดูบัตรคํา tin กับ thin ท่ีมีรูปภาพประกอบ ฟงการออกเสียงจาก

เจาของ ภาษา 3 ครั้ง แลวใหนักเรียนออกเสียงตาม จากนั้นใหนักเรียนฟงการออกเสียงคูเทียบเสียง  

tin - thin 3 ครั้งและใหนักเรียนดูบัตรคํา bat ท่ีมีรูปภาพประกอบ ฟงการออกเสียงจากเจาของภาษา  

3 ครั้ง แลวใหนักเรียนออกเสียงตาม และนักเรียนดูบัตรคํา bath ท่ีมีรูปภาพประกอบ ฟงการออกเสียง

จากเจาของภาษา 3 ครั้ง แลวใหนักเรียนออกเสียงตาม จากนั้นใหนักเรียนฟงการออกเสียงคูเทียบเสียง 

bat - bath 3 ครั้ง 

2. ใหนักเรียนฟงการออกเสียงคําศัพทเปนคู แลวใหนักเรียนบอกวาคําคูที่ออกเสียง

นั้น same หรือ different ถานักเรียนตอบถูก ครูจะยกปายเครื่องหมายถูก  แตถานักเรียนตอบผิด

ครูจะยกปายเครื่องหมายผิด  ดังนี้ 

thin  -  thin     tin  -  thin     thin  -  tin   tin  -  tin 

tin  -  thin    thin  -  thin     tin  -  tin   thin  -  tin 

bath - bat  bat  - bath  bath - bath  bat - bat 

bat  - bath   bath - bat  bat - bat  bath - bath  

3. ใหนักเรียนฝกฟงและออกเสียงคูเทียบเสียงโดยใหฝกทั้งหองกอน แลวแบงกลุม

ออกเปน 2 กลุม ใหกลุมท่ี 1 ออกเสียงคําศัพทเปนคู แลวใหนักเรียนกลุมที่ 2 ฟงแลวบอกวาคําคูที่ 

ไดยินนั้น same หรือ different ถานักเรียนกลุมที่ 2 ตอบถูก ครูจะยกปายเครื่องหมายถูก  แตถา

นักเรียนกลุมที่ฟงตอบผิด ครูจะยกปายเครื่องหมายผิด  จากนั้นใหนักเรียนกลุมที่ 1 และกลุมท่ี 2 

สลับบทบาทกัน (ใหครูสังเกตการออกเสียงของนักเรียนดวยวานักเรียนออกเสียงถูกตองหรือไม)  

4. จากนั้นแบงกลุมยอยประมาณ 4-5 คน และสุดทายใหนักเรียนแบงเปนคู โดยให 

นักเรียนกลุมหน่ึงออกเสียงคําคู แลวใหนักเรียนอีกกลุมบอกวาคําคูออกเสียงนั้น same หรือ different 

ถานักเรียนกลุมท่ีฟงตอบถูก ครูจะยกปายเครื่องหมายถูก  แตถานักเรียนกลุมที่ฟงตอบผิด ครูจะยก

ปายเครื่องหมายผิด  จากนั้นใหนักเรียนแตละกลุมสลับบทบาทกัน (ใหครูสังเกตการออกเสียงของ

นักเรียนดวยวานักเรียนออกเสียงถูกตองหรือไม) 

5. ใหนักเรียนดูภาพแลวออกเสียง tin กับ thin และ bat กับ bath คําละ 3 ครั้ง 
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4.3.2 ทังทวิสเตอร 

1. ใหนักเรียนฟงการออกเสียงคําศัพทจากเจาของภาษาและฝกออกเสียงตามซ้ําๆ 

หลายรอบ 

teeth  tiny  toe  tongue 

hurt  feet  fat  cat 

theif  thump  thick  think 

mouth  health  youth(ful) 

2.  แจก Tongue Twister ใหนักเรียนแตละคนแลวใหนักเรียนฟงการออกเสียงของ 

เจาของภาษาและฝกออกเสียงตามซ้ําๆ หลายรอบ 

The youthful thief has three teeth and a thick mouth and he thinks of his health 

when his tiny toe, thump and tongue are hurt by the feet of a fat cat. 

3. ครูถามนักเรียนวาแตละคําออกเสียงอยางไร แลวจึงอธิบายลักษณะการออก

เสียงในแตละคําท่ีมีเสียง  หรือเสียง  โดยใหนักเรียนสังเกตอักษรสีเขียวคือเสียง  ปลายลิ้นแตะ 

ปุมเหงือก อักษรสีแดงคือเสียง  ปลายลิ้นย่ืนออกไประหวางฟนบนและฟนลาง ปลายลิ้นจะอยูตรง

ขอบฟนบน 

4. ใหนักเรียนฝกพรอมกันท้ังหองกอน แลวแบงกลุมออกเปน 2 กลุม จากนั้น

แบงกลุมยอยประมาณ 4-5 คน แบงเปนคู และสุดทายใหนักเรียนแตละคนฝกการออกเสียง Tongue 

Twister ดวยตนเอง และครูคอยสังเกตการออกเสียงของนักเรียนและคอยใหความชวยเหลือเมื่อพบ

ความบกพรอง 

5. ใหนักเรียนแขงขันกันออกเสียง Tongue Twister คนที่ออกเสียงไดชัดเจน 

ถูกตอง และเร็วที่สุดเปนฝายชนะ  

 

4.4 ขั้นสรุป 

ครูและนักเรียนรวมกันวิเคราะหและสรุป วิธีการออกเสียง ความเหมือนและความ

แตกตางระหวางหนวยเสียง  กับหนวยเสียง   
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Tongue Twister 

 

The youthful thief has three teeth  

and a thick mouth and he thinks of his health 

when his tiny toe, thump and tongue are hurt  

by the feet of a fat cat. 
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แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ี 3  

เร่ือง การสอนหนวยเสียง ,    

           

 

1. สาระสําคัญ 

การฝกออกเสียงหนวยเสียง  กับ ตําแหนงตนคําและทายคํา 

 

2. จุดประสงคการเรียนรู 

นักเรียนออกเสียงหนวยเสียง  กับ  ไดถูกตอง 

 

3. เน้ือหา 

หนวยเสียง  ใชปลายลิ้นยกขึ้นไปใกลปุมเหงือก แลวพนลมออกมาโดยใหเสียดแทรกผาน

ชองแคบๆ ระหวางปลายลิ้นกับปุมเหงือก เสนเสียงไมสั่น 

หนวยเสียง  ใชปลายลิ้นยกขึ้นไปใกลปุมเหงือก แลวพนลมออกมาโดยใหพนลมใหมีระดับ

เสียงตํ่า ใหเสียดแทรกผานชองแคบๆ ระหวางปลายลิ้นกับปุมเหงือก เสนเสียงสั่น 

 

4. กิจกรรมการเรียนรู 

4.1 ขั้นนําเขาสูกิจกรรม 

1. ใหนักเรียนดูภาพ Sue แลวครูถามนักเรียนวา  What is her name?  ใหนักเรียนตอบ  

Her name is  …………… . และใหนักเรียนดูภาพ zoo แลวครูถามนักเรียนวา  Where is it?   

ใหนักเรียนตอบ It is a …………… . แลวใหนักเรียนออกเสียง Sue - zoo  

2. ใหนักเรียนฟงเจาของภาษาออกเสียงคําวา Sue  -  zoo แลวใหนักเรียนบอกวาไดยิน

เจาของภาษาออกเสียงคําใด เสียงของคําที่ไดยินนั้นเหมือนกันหรือตางกัน  

3. ใหนักเรียนดูภาพ bus แลวครูถามนักเรียนวา  What is it?  ใหนักเรียนตอบ 

It is a …………… . และใหนักเรียนดูภาพ buzz แลวครูถามนักเรียนวา  What is a swarm of bees 

sound?  ใหนักเรียนตอบ   It is a ……………sound . แลวใหนักเรียนออกเสียง bus -  buzz  

4. ใหนักเรียนฟงเจาของภาษาออกเสียงคําวา bus  -  buzz แลวใหนักเรียนบอกวาได

ยินเจาของภาษาออกเสียงคําใด เสียงของคําที่ไดยินนั้นเหมือนกันหรือตางกัน  
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4.2 ขั้นนําเสนอหลักการทางสรีรสัทศาสตร 

1. เปดแผน CD-ROM การออกเสียงพยัญชนะเสียงเสียดแทรก  ของปรารมภรัตน   

โชติกเสถียร (2552) มาใหนักเรียนดูเพื่อใหนักเรียนไดเห็นรูปปาก ฐานกรณ ตําแหนงของลิ้น และ

กระแสลม ในขณะที่เปลงเสียง 

2. ครูใหนักเรียนฟงการออกเสียง  ยาวๆ แลวใหนักเรียนสังเกตการออกเสียง 

3. ครูอธิบายการออกเสียง  วาเปนการออกเสียงโดยใชปลายลิ้นยกขึ้นไปใกลปุม

เหงือก แลวพนลมออกมาโดยใหเสียดแทรกผานชองแคบๆ ระหวางปลายลิ้นกับปุมเหงือก โดยให

นักเรียนดูฐานกรณที่เปนภาพเคลื่อนไหวประกอบเสียงประกอบการอธิบาย  

4. ใหนักเรียนฝกออกเสียง  ตาม CD-ROM ในขณะที่นักเรียนฝกออกเสียงให

นักเรียนดูรูปปาก ตําแหนงลิ้นของตนในกระจกเงา ใหฝกออกเสียง  ประมาณ 4-5 ครั้ง  

5. เปดแผน CD-ROM การออกเสียงพยัญชนะเสียงเสียดแทรก  ของปรารมภรัตน   

โชติกเสถียร (2552) มาใหนักเรียนดูเพื่อใหนักเรียนไดเห็นรูปปาก ฐานกรณ ตําแหนงของลิ้น และ

กระแสลม ในขณะที่เปลงเสียง 

6. ครูใหนักเรียนฟงการออกเสียง  ยาวๆ แลวใหนักเรียนสังเกตการออกเสียง  

7. ครูอธิบายการออกเสียง  วาเปนการออกเสียงโดยใชปลายลิ้นยกขึ้นไปใกลปุม

เหงือก แลวพนลมออกมาโดยใหพนลมใหมีระดับเสียงตํ่า ใหเสียดแทรกผานชองแคบๆ ระหวางปลาย

ลิ้นกับปุมเหงือก หรือใหทําปากคลายกับการออกเสียง  แลวใหออกเสียงสระเออในใจพรอมกับเปลง

เสียงออกมา จะพบวาเสียงมีความกอง เสนเสียงสั่น ตรวจสอบโดยใชฝามือแตะที่ลูกกระเดือก โดยให

นักเรียนดูฐานกรณที่เปนภาพเคลื่อนไหวประกอบเสียงประกอบการอธิบาย  

8. ใหนักเรียนฝกออกเสียง ตาม CD-ROM ในขณะท่ีนักเรียนฝกออกเสียงใหนักเรียน

ดูรูปปาก ตําแหนงลิ้นของตนในกระจกเงา ใชฝามือแตะที่ลูกกระเดือก ใหฝกออกเสียง  ประมาณ  

4-5 ครั้ง 

9. ครูใหนักเรียนฟงการออกเสียง  กับเสียง  พรอมกับอธิบายวาเสียง  กับเสียง 

 เปนการออกเสียงที่มีรูปปากและตําแหนงลิ้นเหมือนกัน แตกตางกันท่ีเสียง  เสนเสียงไมสั่น แต

เสียง เสนเสียงสั่น 

10. ใหนักเรียนฝกออกเสียง  กับเสียง  ในขณะท่ีนักเรียนฝกออกเสียงใหนักเรียนดู

รูปปาก ตําแหนงลิ้นของตนในกระจกเงา ใชฝามือแตะที่ลูกกระเดือก ใหฝกออกเสียง  กับเสียง  

ประมาณ 4-5 ครั้ง และจับคูฝกออกเสียงกับเพื่อนอีกประมาณ 4-5 ครั้ง 
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4.3 ขึ้นฝกออกเสียง  

4.3.1 คูเทียบเสียง 

1. ใหนักเรียนดูบัตรคํา Sue ท่ีมีรูปภาพประกอบ ฟงการออกเสียงจากเจาของ

ภาษา 3 ครั้ง แลวใหนักเรียนออกเสียงตาม และนักเรียนดูบัตรคํา zoo ท่ีมีรูปภาพประกอบ ฟงการออก

เสียงจากเจาของภาษา 3 ครั้ง แลวใหนักเรียนออกเสียงตาม จากนั้นใหนักเรียนฟงการออกเสียงคูเทียบ

เสียง Sue - zoo 3 ครั้ง และใหนักเรียนดูบัตรคํา bus ท่ีมีรูปภาพประกอบ ฟงการออกเสียงจากเจาของ

ภาษา 3 ครั้ง แลวใหนักเรียนออกเสียงตาม และนักเรียนดูบัตรคํา buzz ท่ีมีรูปภาพประกอบ ฟงการ

ออกเสียงจากเจาของภาษา 3 ครั้ง แลวใหนักเรียนออกเสียงตาม จากนั้นใหนักเรียนฟงการออกเสียงคู

เทียบเสียง bus - buzz 3 ครั้ง 

2. ใหนักเรียนฟงการออกเสียงคําศัพทเปนคู แลวใหนักเรียนบอกวาคําคูที่ออกเสียง

นั้น same หรือ different ถานักเรียนตอบถูก ครูจะยกปายเครื่องหมายถูก  แตถานักเรียนตอบผิด

ครูจะยกปายเครื่องหมายผิด  ดังนี้ 

Sue  -  zoo     Sue  -  Sue    zoo  -  zoo   zoo  -  Sue  

zoo  -  zoo   zoo  -  Sue   Sue  -  zoo     Sue  -  Sue 

buzz - bus  bus  - buzz  buzz - buzz  bus - bus 

bus  - buzz   buzz - buzz  bus - bus  buzz - bus  

3. ใหนักเรียนฝกฟงและออกเสียงคูเทียบเสียงโดยใหฝกทั้งหองกอน แลวแบงกลุม

ออกเปน 2 กลุม ใหกลุมท่ี 1 ออกเสียงคําศัพทเปนคู แลวใหนักเรียนกลุมที่ 2 ฟงแลวบอกวาคําคูที่ 

ไดยินนั้น same หรือ different ถานักเรียนกลุมที่ 2 ตอบถูก ครูจะยกปายเครื่องหมายถูก  แตถา

นักเรียนกลุมที่ฟงตอบผิด ครูจะยกปายเครื่องหมายผิด  จากนั้นใหนักเรียนกลุมที่ 1 และกลุมท่ี 2 

สลับบทบาทกัน (ใหครูสังเกตการออกเสียงของนักเรียนดวยวานักเรียนออกเสียงถูกตองหรือไม)  

4. จากนั้นแบงกลุมยอยประมาณ 4-5 คน และสุดทายใหนักเรียนแบงเปนคู โดยให 

นักเรียนกลุมหน่ึงออกเสียงคําคู แลวใหนักเรียนอีกกลุมบอกวาคําคูออกเสียงนั้น same หรือ different 

ถานักเรียนกลุมท่ีฟงตอบถูก ครูจะยกปายเครื่องหมายถูก  แตถานักเรียนกลุมที่ฟงตอบผิด ครูจะยก

ปายเครื่องหมายผิด  จากนั้นใหนักเรียนแตละกลุมสลับบทบาทกัน (ใหครูสังเกตการออกเสียงของ

นักเรียนดวยวานักเรียนออกเสียงถูกตองหรือไม) 

5. ใหนักเรียนดูภาพแลวออกเสียง Sue กับ zoo และ bus กับ buzz คําละ 3 ครั้ง 
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4.3.2 ทังทวิสเตอร 

1. ใหนักเรียนฟงการออกเสียงคําศัพทจากเจาของภาษาและฝกออกเสียงตามซ้ําๆ 

หลายรอบ 

Sue  sees  six  seven  seas  

this  grass  horse  boss  bus  

zero  zebras  zoo  zigzag  zone 

always  herds 

2. ครูอธิบายเพิ่มเติมวาการออกเสียงคําภาษาอังกฤษที่เติม s ทายคําตามหลัง 

สระ s จะออกเสียงเปนเสียง  เชน sees, seas, zebras และ s ท่ีเติมทายคําตามหลังพยัญชนะท่ีมี

ลักษณะการออกเสียงที่เสนเสียงสั่น s จะออกเสียงเปนเสียง  เชน herds  

3.  แจก Tongue Twister ใหนักเรียนแตละคนแลวใหนักเรียนฟงการออกเสียงของ 

เจาของภาษาและฝกออกเสียงตามซ้ําๆ หลายรอบ 

Sue always sees zero zebras at this zoo.  

Six zebras zigzag to eat grass with the horse herds 

near the boss’s bus at the seven seas zone. 

4. ครูถามนักเรียนวาแตละคําออกเสียงอยางไร แลวจึงอธิบายลักษณะการออก

เสียงในแตละคําท่ีมีเสียง  หรือเสียง  โดยใหนักเรียนสังเกตอักษรสีแดงคือเสียง  เสนเสียงไม

สั่น อักษรสีเขียวคือเสียง  เสนเสียงสั่น 

5.  ใหนักเรียนฝกพรอมกันท้ังหองกอน แลวแบงกลุมออกเปน 2 กลุม จากนั้น

แบงกลุมยอยประมาณ 4-5 คน แบงเปนคู และสุดทายใหนักเรียนแตละคนฝกการออกเสียง Tongue 

Twister ดวยตนเอง และครูคอยสังเกตการออกเสียงของนักเรียนและคอยใหความชวยเหลือเมื่อพบ

ความบกพรอง 

6. ใหนักเรียนแขงขันกันออกเสียง Tongue Twister คนที่ออกเสียงไดชัดเจน 

ถูกตอง และเร็วที่สุดเปนฝายชนะ  

 

4.4 ขั้นสรุป 

ครูและนักเรียนรวมกันวิเคราะหและสรุป วิธีการออกเสียง ความเหมือนและความ

แตกตางระหวางหนวยเสียง  กับหนวยเสียง   
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…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

SUE 
 

My name is Sue. 
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…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

ZOO 
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sunlongbus.en.made-in-china.com 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

BUS 
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…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

BUZZ 
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Tongue Twister 

 

Sue always sees zero zebras at this zoo.  

Six zebras zigzag to eat grass  

with the horse herds 

near the boss’s bus at the seven seas zone. 
 

                                    เสนเสียงสั่น                เสนเสียงไมสั่น   
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แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ี 4 

เร่ือง การสอนหนวยเสียง ,  

                

 

1. สาระสําคัญ 

การฝกออกเสียงหนวยเสียง  กับ ตําแหนงตนคําและทายคํา 

 

2. จุดประสงคการเรียนรู 

นักเรียนออกเสียงหนวยเสียง  กับ  ไดถูกตอง 

 

3. เน้ือหา 

หนวยเสียง  ใชปลายลิ้นยกขึ้นไปใกลเพดานแข็ง แลวพนลมออกมาโดยใหเสียดแทรก  

ผานชองแคบๆ ออกมา ขณะออกเสียงตองหอปากใหริมฝปากบนเชิดขึ้นและลิ้นสวนหนายกสูงขึ้น  

เสนเสียงไมสั่น 

หนวยเสียง  ใชปลายลิ้นยกขึ้นไปแตะกับสวนหลังของปุมเหงือก ริมฝปากหอกลมและย่ืน

ออกไปขางหนาเล็กนอย เมื่อปลอยปลายลิ้นจากปุมเหงือก กระแสลมที่ถูกกักไวจะถูกปลอยออกมา

อยางชาๆ เสนไมเสียงสั่น 

 

4. กิจกรรมการเรียนรู 

4.1 ขั้นนําเขาสูกิจกรรม 

1. ใหนักเรียนดูภาพ ship ครูชี้รูปแลวครูถามนักเรียนวา  What is it?  ใหนักเรียนตอบ  

It is a …………… . และใหนักเรียนดูภาพ chip แลวครูถามนักเรียนวา  What is this?  ใหนักเรียน

ตอบ This is …………… . แลวใหนักเรียนออกเสียง ship - chip 

2. ใหนักเรียนฟงเจาของภาษาออกเสียงคําวา ship - chip แลวใหนักเรียนบอกวาไดยิน

เจาของภาษาออกเสียงคําใด เสียงของคําที่ไดยินนั้นเหมือนกันหรือตางกัน  

3. ใหนักเรียนดูภาพ wash แลวครูถามนักเรียนวา  What do they do?  ใหนักเรียนตอบ 

They ……………their hands. และใหนักเรียนดูภาพ watch แลวครูถามนักเรียนวา  What do  

they do?  ใหนักเรียนตอบ  They  …………… T.V.  แลวใหนักเรียนออกเสียง wash - watch  

4. ใหนักเรียนฟงเจาของภาษาออกเสียงคําวา wash - watch แลวใหนักเรียนบอกวา 

ไดยินเจาของภาษาออกเสียงคําใด เสียงของคําท่ีไดยินนั้นเหมือนกันหรือตางกัน  
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4.2 ขั้นนําเสนอหลักการทางสรีรสัทศาสตร 

1. เปดแผน CD-ROM การออกเสียงพยัญชนะเสียงเสียดแทรก  ของปรารมภรัตน   

โชติกเสถียร (2552) มาใหนักเรียนดูเพื่อใหนักเรียนไดเห็นรูปปาก ฐานกรณ ตําแหนงของลิ้นและ

กระแสลม ในขณะที่เปลงเสียง และบอกนักเรียนวาเสียง  จะปรากฎในคําภาษาอังกฤษที่มีตัวอักษร 

sh เชน คําวา she, show, fish, wash เปนตน 

2. ครูใหนักเรียนฟงการออกเสียง  ยาวๆ แลวใหนักเรียนสังเกตการออกเสียง 

3. ครูอธิบายการออกเสียง  วาเปนการออกเสียงโดยใชปลายลิ้นยกขึ้นไปใกลเพดาน

แข็ง แลวพนลมออกมาโดยใหเสียดแทรกผานชองแคบๆ ออกมา ขณะออกเสียงตองหอปากใหริมฝปาก

บนเชิดขึ้นและลิ้นสวนหนายกสูงขึ้น หนวยเสียง  เปนหนวยเสียงที่มีฐานกรณหลังปุมเหงือก มี

ลักษณะการออกเสียงคลายกับการทําเสียง “ชูว” แลวเอานิ้วชี้ปดท่ีปากในลักษณะต้ังขึ้นที่หมายความ

ถึงการใหเงียบ โดยใหนักเรียนดูฐานกรณที่เปนภาพเคลื่อนไหวประกอบเสียงประกอบการอธิบาย  

4. ใหนักเรียนฝกออกเสียง  ตาม CD-ROM ในขณะที่นักเรียนฝกออกเสียงใหนักเรียน

ดูรูปปาก ตําแหนงลิ้นของตนในกระจกเงา ใหฝกออกเสียง  ประมาณ 4-5 ครั้ง  

5. เปดแผน CD-ROM การออกเสียงพยัญชนะเสียงเสียดแทรก  ของปรารมภรัตน   

โชติกเสถียร (2552) มาใหนักเรียนดูเพื่อใหนักเรียนไดเห็นรูปปาก ฐานกรณ ตําแหนงของลิ้น และ

กระแสลม ในขณะที่เปลงเสียง 

6. ครูใหนักเรียนฟงการออกเสียง  ยาวๆ แลวใหนักเรียนสังเกตการออกเสียง  

7. ครูอธิบายการออกเสียง  วาเปนการออกเสียงโดย ใชปลายลิ้นยกขึ้นไปแตะกับ

สวนหลังของปุมเหงือก ริมฝปากหอกลมและย่ืนออกไปขางหนาเล็กนอย เมื่อปลอยปลายลิ้นจากปุม

เหงือก กระแสลมที่ถูกกักไวจะถูกปลอยออกมาอยางชาๆ เสนไมเสียงสั่น โดยใหนักเรียนดูฐานกรณท่ี

เปนภาพเคลื่อนไหวประกอบเสียงประกอบการอธิบาย 

8. ใหนักเรียนฝกออกเสียง  ตาม CD-ROM ในขณะท่ีนักเรียนฝกออกเสียงให

นักเรียนดูรูปปาก ตําแหนงลิ้นของตนในกระจกเงา ใหฝกออกเสียง  ประมาณ 4-5 ครั้ง 

9. ครูใหนักเรียนฟงการออกเสียง  กับเสียง  พรอมกับอธิบายวาเสียง  กับเสียง 

 เปนการออกเสียงที่หนวยเสียง  ใชปลายลิ้นยกขึ้นไปใกลเพดานแข็ง แลวพนลมออกมาโดยให

เสียดแทรกผานชองแคบๆ ออกมา ขณะออกเสียงตองหอปากใหริมฝปากบนเชิดขึ้นและลิ้นสวนหนายก

สูงขึ้น หนวยเสียง  ใชปลายลิ้นยกขึ้นไปแตะกับสวนหลังของปุมเหงือก ริมฝปากหอกลมและย่ืน

ออกไปขางหนาเล็กนอย เมื่อปลอยปลายลิ้นจากปุมเหงือก กระแสลมที่ถูกกักไวจะถูกปลอยออกมา

อยางชาๆ เสนไมเสียงสั่น 
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10. ใหนักเรียนฝกออกเสียง  กับเสียง  ในขณะท่ีนักเรียนฝกออกเสียงใหนักเรียน

ดูรูปปาก ตําแหนงลิ้นของตนในกระจกเงา ใชฝามือแตะที่ลูกกระเดือก ใหฝกออกเสียง  กับเสียง  

ประมาณ 4-5 ครั้ง และจับคูฝกออกเสียงกับเพื่อนอีกประมาณ 4-5 ครั้ง 

 

4.3 ขึ้นฝกออกเสียง  

4.3.1 คูเทียบเสียง 

1. ใหนักเรียนดูบัตรคํา ship กับ chip ท่ีมีรูปภาพประกอบ ฟงการออกเสียงจาก

เจาของภาษา 3 ครั้ง แลวใหนักเรียนออกเสียงตาม จากนั้นใหนักเรียนฟงการออกเสียงคูเทียบเสียง 

ship - chip 3 ครั้ง และใหนักเรียนดูบัตรคํา wash ท่ีมีรูปภาพประกอบ ฟงการออกเสียงจากเจาของ

ภาษา 3 ครั้ง แลวใหนักเรียนออกเสียงตาม และนักเรียนดูบัตรคํา watch ท่ีมีรูปภาพประกอบ ฟงการ

ออกเสียงจากเจาของภาษา 3 ครั้ง แลวใหนักเรียนออกเสียงตาม จากนั้นใหนักเรียนฟงการออกเสียง 

คูเทียบเสียง wash - watch 3 ครั้ง 

2. ใหนักเรียนฟงการออกเสียงคําศัพทเปนคู แลวใหนักเรียนบอกวาคําคูที่ออกเสียง

นั้น same หรือ different ถานักเรียนตอบถูก ครูจะยกปายเครื่องหมายถูก  แตถานักเรียนตอบผิด

ครูจะยกปายเครื่องหมายผิด  ดังนี้ 

      chip  -  ship      chip  -  chip       ship  -  chip       ship  -  ship 

      chip  -  chip       chip  -  ship      ship  -  ship   ship  -  chip       

 watch - wash  wash - wash  watch - watch  wash - watch 

 wash - wash   watch - wash  wash - watch  watch - watch  

3. ใหนักเรียนฝกฟงและออกเสียงคูเทียบเสียงโดยใหฝกทั้งหองกอน แลวแบงกลุม

ออกเปน 2 กลุม ใหกลุมท่ี 1 ออกเสียงคําศัพทเปนคู แลวใหนักเรียนกลุมที่ 2 ฟงแลวบอกวาคําคูที่ 

ไดยินนั้น same หรือ different ถานักเรียนกลุมที่ 2 ตอบถูก ครูจะยกปายเครื่องหมายถูก  แตถา

นักเรียนกลุมที่ฟงตอบผิด ครูจะยกปายเครื่องหมายผิด  จากนั้นใหนักเรียนกลุมที่ 1 และกลุมท่ี 2 

สลับบทบาทกัน (ใหครูสังเกตการออกเสียงของนักเรียนดวยวานักเรียนออกเสียงถูกตองหรือไม)  

4. จากนั้นแบงกลุมยอยประมาณ 4-5 คน และสุดทายใหนักเรียนแบงเปนคู โดยให 

นักเรียนกลุมหน่ึงออกเสียงคําคู แลวใหนักเรียนอีกกลุมบอกวาคําคูออกเสียงนั้น same หรือ different 

ถานักเรียนกลุมท่ีฟงตอบถูก ครูจะยกปายเครื่องหมายถูก  แตถานักเรียนกลุมที่ฟงตอบผิด ครูจะยก

ปายเครื่องหมายผิด  จากนั้นใหนักเรียนแตละกลุมสลับบทบาทกัน (ใหครูสังเกตการออกเสียงของ

นักเรียนดวยวานักเรียนออกเสียงถูกตองหรือไม) 
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5. ใหนักเรียนดูภาพแลวออกเสียง ship กับ chip และ wash กับ watch คําละ 3 

ครั้ง 

 

4.3.2 ทังทวิสเตอร 

1. ใหนักเรียนฟงการออกเสียงคําศัพทจากเจาของภาษาและฝกออกเสียงตามซ้ําๆ 

หลายรอบ  

she  should  show  shop   

fish  dish  wish  wash   

choose  chop  cheap  chin  

watch  lunch  peach  beach   

2.  แจก Tongue Twister ใหนักเรียนแตละคนแลวใหนักเรียนฟงการออกเสียงของ

เจาของภาษาและฝกออกเสียงตามซ้ําๆ หลายรอบ  

She should watch and wash the lunch dish before we wish to show  

how to choose and chop the cheap chin foolish fish in the peach beach shop. 

3. ครูถามนักเรียนวาแตละคําออกเสียงอยางไร แลวจึงอธิบายลักษณะการออก

เสียงในแตละคําท่ีมีเสียง  หรือเสียง  โดยใหนักเรียนสังเกตอักษรสีแดงคือเสียง  ใชปลายลิ้น

ยกขึ้นไปใกลเพดานแข็ง แลวพนลมออกมาโดยใหเสียดแทรกผานชองแคบๆ ออกมา ขณะออกเสียง

ตองหอปากใหริมฝปากบนเชิดขึ้นและลิ้นสวนหนายกสูงขึ้น อักษรสีเขียวคือเสียง  ปลายลิ้นยกขึ้น

ไปแตะกับสวนหลังของปุมเหงือก ริมฝปากหอกลมและย่ืนออกไปขางหนาเล็กนอย  

4. ใหนักเรียนฝกพรอมกันท้ังหองกอน แลวแบงกลุมออกเปน 2 กลุม จากนั้น

แบงกลุมยอยประมาณ 4-5 คน แบงเปนคู และสุดทายใหนักเรียนแตละคนฝกการออกเสียง Tongue 

Twister ดวยตนเอง และครูคอยสังเกตการออกเสียงของนักเรียนและคอยใหความชวยเหลือเมื่อพบ

ความบกพรอง 

5. ใหนักเรียนแขงขันกันออกเสียง Tongue Twister คนที่ออกเสียงไดชัดเจน 

ถูกตอง และเร็วที่สุดเปนฝายชนะ  

 

4.4 ขั้นสรุป 

ครูและนักเรียนรวมกันวิเคราะหและสรุป วิธีการออกเสียง ความเหมือนและความ

แตกตางระหวางหนวยเสียง  กับหนวยเสียง   
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chew-the-fat.com  
…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

SHIP 
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somethingawful.com 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

CHIP 
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nibroadband.com 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

WASH 
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beforeourtime.com 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

WATCH
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Tongue Twister 

 

She should watch and wash the lunch dish  

before we wish to show  

how to choose and chop the cheap chin  

foolish fish in the peach beach shop. 
 

 

                                         



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  ข 

- แบบทดสอบการออกเสียงพยัญชนะเสียงเสียดแทรกภาษาอังกฤษ  

- แบบบันทึกผลการทดสอบการออกเสียงพยัญชนะเสียงเสียดแทรกภาษาอังกฤษ 
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แบบทดสอบการออกเสียงพยัญชนะเสียงเสียดแทรกภาษาอังกฤษ  

 

คําสั่ง ใหนักเรียนออกเสียงคําตอไปนี้โดยเนนออกเสียงพยัญชนะตนคําทายคําที่ขีดเสนใตใหถูกตอง  

 

ขอท่ี คําศัพท 

1 fun 

2 chef 

3 vase 

4 wave 

5 thanks 

6 tooth 

7 say 

8 yes 

9 zoom 

10 these 

11 shark 

12 push 
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แบบบันทึกผลการทดสอบการออกเสียงพยัญชนะเสียงเสียดแทรกภาษาอังกฤษ  
 

ชื่อ.............................................................................เลขที่.................  

 

ขอท่ี ขอความ 
ออกเสียง

ถูกตอง 

ออกเสียง 

ไมถูกตอง 
หมายเหตุ 

1 fun    

2 chef    

3 vase    

4 wave    

5 thanks    

6 tooth    

7 say    

8 yes    

9 zoom    

10 these    

11 shark    

12 push    

รวมคะแนน    

 

               เกณฑการใหคะแนน  

           - ออกเสียงถูกตองให 1 คะแนน 

           - ออกเสียงไมถูกตองให 0 คะแนน  

               ในกรณีที่นักเรียนออกเสียงไมถูกตอง ใหผูประเมินระบุในชองหมายเหตุวานักเรียนออกเสียง  

เปนเสียงใดหรือไมออกเสียง 

 

ลงชื่อ....................................................................ผูประเมิน 

   (.....................................................................)  

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประวัติยอผูทําสารนิพนธ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประวัติยอผูทําสารนิพนธ 

 

ชื่อ ชื่อสกุล   นางสาวอรุณรัศมี แกวลอย 

วันเดือนปเกิด   12 พฤศจิกายน 2525 

สถานท่ีเกิด   อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร 

สถานท่ีอยูปจจุบัน  18 หมู 2 บานหายโศก ตําบลหายโศก อําเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย  

 

ประวัติการศึกษา 

 พ.ศ. 2537 ประถมศึกษาปที่ 6 

จากโรงเรียนชุมชนบานหายโศก อําเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย 

พ.ศ. 2540  มัธยมศึกษาปท่ี 3 

จากโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย อําเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย 

พ.ศ. 2543  มัธยมศึกษาปท่ี 6 

จากโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย อําเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย 

พ.ศ. 2549  ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) วิชาเอกภาษาอังกฤษ วิชาโทสื่อสารมวลชน 

จากมหาวิทยาลัยรามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. 2555  การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) ภาษาศาสตรการศึกษา 

จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา 

กรุงเทพมหานคร 
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