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K43466008 :   สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตางประเทศ 
คําสําคัญ      :   คอมพิวเตอรชวยสอน / ปญหาการออกเสียงภาษาอังกฤษ /ออกเสียงภาษาอังกฤษ 
 สุชาดา โพธิสมภาพวงษ : การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเพือ่ประกอบการสอนเสยีงภาษาอังกฤษที่เปน
ปญหา  สําหรับนกัเรียนช้ันมัธยมศกึษาปที่ 2  ของโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย   จังหวัดนครปฐม  (THE DEVELOPMENT OF 
“CALL” EXERCISES FOR PRACTICING THE PRONUNCIATION OF PROBLEM SOUNDS IN ENGLISH FOR 
MATTHAYOMSUKSA TWO STUDENTS OF PRAPATHOMWITTAYALAI SCHOOL, NAKHON PATHOM)  อาจารย
ผูควบคุมวิทยานิพนธ  :   ผศ. ดร.บํารุง  โตรัตน,  ผศ. ดร. เสงี่ยม  โตรัตน   และ รศ.วัฒนา    เกาศัลย.   254 หนา.   ISBN 974-653-
560-9 การวิจัยครั้งนี้  มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเพื่อประกอบ      
การสอนเสียงภาษาอังกฤษที่เปนปญหา  เพ่ือเปรียบเทยีบคะแนนการฟงเสียงและความสามารถ ในการออกเสยีง
ภาษาอังกฤษที่เปนปญหาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่  2  กอนและหลังการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
และเพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอบทเรยีนคอมพิวเตอรชวยสอนเพื่อประกอบการสอนเสยีงภาษาอังกฤษที่
เปนปญหา         กลุมตัวอยางเปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่  2  ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา  2545 โรงเรียนพระปฐม
วิทยาลัย  จังหวัดนครปฐม โดยการสุมหองเรยีน  1  หอง ไดนักเรียนกลุมตัวอยาง จํานวน  50 คน ทําการทดลองโดยให
นักเรียน เรียนกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่ผูวิจัยสรางขึ้น  จํานวน  10  บทเรยีน  ใชเวลาในการทดลอง  10  คาบ  
รวม  5  สัปดาห 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย   1) บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  2) แบบทดสอบการฟงเสียงและ
ความสามารถในการออกเสียงภาษาอังกฤษกอนและหลังการทดลอง  3) แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอ
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรายบท  4)  แบบประเมินรายบทเพื่อแสดงความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน 
 การวิเคราะหขอมลูใช   t - test     เพื่อเปรียบเทยีบคะแนนการฟงเสียงและความสามารถในการออกเสียง
ภาษาอังกฤษที่เปนปญหา  กอนและหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่ผูวิจัยสรางขึ้น  ใชคาเฉลี่ย     และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐานในการหาคาระดับความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
 ผลการวิจัยพบวา 
 1.    ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเพื่อประกอบการสอนเสียงภาษาอังกฤษที่เปนปญหา      
มีคา   83.50/83.33   ซึ่งถือวามีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑที่กําหนด 
 2.    ความสามารถในการฟงเสียงและการออกเสยีงภาษาอังกฤษที่เปนปญหาหลังการเรยีนดวยบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนที่ผูวิจัยสรางขึ้นสูงกวากอนการเรียนอยางมีนัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05 
 3.    นักเรียนมีความคิดเห็นตอบทเรยีนคอมพิวเตอรชวยสอนอยูในระดับดี 
 4.  จากการวิเคราะหเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ สังเกต     และใชแบบประเมินรายบทเพื่อแสดงความคิดเห็น
และขอเสนอแนะของนักเรียน พบวากอนเรียนนักเรียนมีความรูสึกตื่นเตน ดีใจ คาดหวังวาบทเรียนนาจะสนุก และสามารถ
พัฒนาการออกเสียงของนักเรียนใหดีขึ้นได    ขณะเรียน มีความรูสึกวาสนุก  มีความสุขในการเรียนและชอบกิจกรรมเพลง/
เกมมากที่สุด และหลังเรียนสรุปวาบทเรียนนี้เดนดานเนื้อหา สีสัน วิธีการสอน การนําเสนอ และเปนบทเรียนที่ดีมาก สามารถ
พัฒนาการออกเสียงใหดีขึ้นไดจริง และตองการเรียนกับบทเรียนประเภทนี้อีกในวิชาอื่น ๆ  
 
ภาควิชาหลกัสูตรและวิธีสอน บัณฑิตวิทยาลัย      มหาวิทยาลยัศิลปากร    ปการศึกษา 2545 
ลายมอืชือ่นักศึกษา …………………………………………………………. 
ลายมอืชือ่อาจารยผูควบคมุวิทยานพินธ  1……………………………….2……………..…..……………..3……………….…………………. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



จ 

K 43466008   :   MAJOR : TEACHING ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE 
KEY WORDS :    COMPUTER ASSISTED LANGUAGE LEARNING /CALL/ PROBLEM SOUNDS IN  
                           ENGLISH /PRONUNCIATION  
 SUCHADA  POTISOMPAPWONG : THE DEVELOPMENT OF “CALL” EXERCISES FOR 
PRACTICING THE PRONUNCIATION OF PROBLEM SOUNDS IN ENGLISH FOR MATTHAYOMSUKSA 
TWO STUDENTS OF PRAPATHOMWITTAYALAI SCHOOL, NAKHON PATHOM.  THESIS ADVISORS : 
ASST. PROF.BAMRUNG TORUT, Ph.D., ASST.PROF.SA-NGIAM TORUT, Ph.D., AND ASSO.PROF.WATANA 
KAOSAL.  254pp.   ISBN 974-653-560-9 
 

 The purposes of  this research was to construct and develop efficient  “CALL” exercises that practice the 
pronunciation of problem sounds in English. The “CALL” exercises here developed are for the use of Matthayomsuksa, 
second-year students. This study compares the listening and the pronunciation proficiency of such students both before and 
then after the use of these “CALL” exercises. Student opinion of such exercises has also been ascertained. 
 The study sample used consisted of one fifty-student class of second-year Mathayomsuksa students at the 
Prapathomwittayalia School, Nakhon Pathom  province in the course of the academic year 2002. These students used ten of the 
“CALL” exercises developed in this study as given material for the practice of their listening to and their production of certain 
problem sounds in the English language. The duration of the experiment covered ten class sessions over a five-week period. 
 Instruments used in the gathering of data included :     1)   the ten aforementioned “CALL” exercises            
2)  a proficiency test of listening and pronunciation, administered prior to and the subsequent to the “CALL” exercise 
program.  3)  a questionnaire inquiring into student opinion visa vis “ CALL” exercises.  4)  A  “Learning Log” 
 The t – test for matched pairs was used to analyze the data needed in order to assess the students’  listening 
and pronunciation proficiencies both prior and subsequent to the use of the “CALL” exercises. A mean and a standard 
deviation of items was calculated in order to evaluate student reaction to “CALL” exercises. 
 Results of the study show :  1) an average post “CALL” exercises student score of 83.50 percent, as 
opposed to a pre “CALL” exercise student score of 83.33 percent. The “CALL” exercises constructed therefore exceeded 
the expected criterion.    2)  Student listening and pronunciation proficiency, evaluate subsequent to the use of the “CALL” 
exercise material was found to be significantly higher, at the 0.05 level.  3) Student evaluation of the “CALL” exercises 
was fairly positive and    4)  Student opinion evaluation, as assessed both by interview and by examination of learning logs, 
shows that the students in the study were reasonably excited by the use of “CALL” exercises in their learning and that they 
expected to improve their listening and pronunciation abilities thereby. They were also happy to practice their English 
through the songs and the games included in the “CALL” program. Almost all of them wanted to use the medium of CAI 
in their pursuit of other study  subjects. 
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1

บทท่ี  1

บทนํา

1. ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
การส่ือสารมีความสําคัญในการดําเนินชีวิตของคนเราเปนอยางยิ่งในกลุมสังคมหนึ่ง ๆ

มีการส่ือสารกันโดยการเปลงเสียงและการรับเสียงเพ่ือส่ือความเขาใจ ความคิด  และความตองการ
ในสังคมเดียวกัน    แตเม่ือตองการส่ือสารกับมนุษยท่ีอยูตางกลุมท่ีใชเสียงเพ่ือการส่ือสารความคิด
ตางกัน จึงจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองศึกษาเสียงท่ีเปลงออกมา ของคนกลุมอ่ืนโดยวิธีวิเคราะห
สังเคราะห และฝกฝนการออกเสียงและการรบัเสียงท่ีส่ือความหมายของภาษานัน้ดวย การออกเสียง
(pronunciation) จงึมีความสําคญัเพราะเสียงใชเปนสวนหนึง่ของการถอดรหัสภาษาท้ังการผลิตเสียง
และการรับเสียง  และเสียงมีความสําคัญเพราะเราใชในการส่ือความหมายไดประสบผลสําเร็จ
ทําใหส่ือสารได  (Dalton  and Seidlhofer  1994 : 3)

ในปจจุบันการเรียนการสอนภาษาเนนความสําคัญของการใชภาษาเพ่ือการส่ือสาร   
ซ่ึงไดมีการกําหนดหลักสูตรภาษาอังกฤษ พุทธศักราช 2539 มุงเนนใหผูเรียนสามารถส่ือสารได
และทักษะการฟง - พูด  เปนทักษะเริ่มตนในการสอนภาษา     และเปนหัวใจในการสอนภาษา
อังกฤษ ดังนั้น จึงเปนภาระสําคัญของครูผูสอนภาษาอังกฤษท่ีตองจัดการเรียนการสอนใหนักเรียน
สามารถส่ือสารได    (กรมวิชาการ 2539 : ก.2) และสงเสริมใหผูเรียนมีสมรรถวิสัยในการส่ือสาร
(communicative competence)     เชน ใหมีความสามารถในการใชภาษาอยางถูกตองตามหลัก
ภาษาศาสตรหรือไวยากรณ คือมีความรูเกี่ยวกับระบบเสียง คําศัพท โครงสราง (linguistic or
grammatical competence) (Hymes 1981 and Widdowson  1987 อางถึงใน,  สมถวิล  ธนะโสภณ
2528) การออกเสียงจึงมีความสําคัญมาก     เนื่องจากการออกเสียงเปนพ้ืนฐานสําคัญในการพูด
ภาษาอังกฤษ ในการสอนภาษาอังกฤษ ครูพึงระลึกเสมอวาเสียงในภาษาอังกฤษไมเหมือนกับเสียง
ในภาษาไทย การออกเสียงไดถูกตอง  จะทําใหสามารถพูดภาษาอังกฤษไดด ี เม่ือติดตอกับเจาของ
ภาษา    จะทําใหเจาของภาษาเขาใจ    (สมยศ  แมนแยม  2539 : 10)      ซ่ึงสอดคลองกับ  ลีวิส
(Levis 1999 : 67 - 75) ท่ีกลาววาการออกเสียงเปนสวนประกอบสําคัญ  ในการเรียนการสอนภาษา
เพ่ือการส่ือสาร  และมีแนวโนมจะมีการนําการออกเสียงภาษาอังกฤษ (pronunciation) ไปเปน
สวนหนึ่งของการพูดเพ่ือการส่ือสาร    (oral communication)     ท่ีสอนในช้ันเรียน
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เปนท่ีนาสังเกตวานักเรียนไทยสวนใหญยังมีขอบกพรองในการใชภาษาอังกฤษ      
โดยเฉพาะดานการออกเสียง  (pronunciation)  (ปรารมภรัตน โชติกเสถียร  2542)  คนไทยคง
ประหลาดใจวา   ทําไมเม่ือเราพยายามพูดภาษาอังกฤษตามท่ีเรารูเราเรียนมา แตไมสามารถส่ือสาร
ใหผูใชภาษาอังกฤษเขาใจได ท่ีเปนเชนนี้  ก็เพราะคนไทยไดใชเสียงและการออกเสียงแบบไทย
ไปใชในการออกเสียงภาษาอังกฤษ           โดยไมรูวาเสียงเหลานั้น     เปนเสียงท่ีผูใชภาษาอังกฤษ
ไมสามารถส่ือความหมายในภาษาของเขาเอง    เชนเดียวกันกับเม่ือคนไทยฟงผูใชภาษาอังกฤษ
พูดภาษาของเขาแลว   ไมเขาใจความหมายท่ีเขาส่ือออกมาเชนกัน เพราะเราไมไดยินส่ิงท่ีเขา
ตองการใหเราไดยินดวยความเขาใจ     (ดาราวด ี  สุกมลสันต  2542 : 119)      บางครั้งเราฟงชาว
ตางประเทศพูดไมคอยเขาใจ การท่ีเราฟงไมออก เพราะเราคาดหวังวาจะไดยินเสียงอะไรท่ีเหมือน
กับท่ีเราพูดกัน       ดังนั้น จะฟงชาวตางประเทศใหเขาใจ จะตองรูวาออกเสียงกันอยางไร และ
ออกเสียงใหเหมือน  เม่ือนั้นจึงจะฟงออกรวมท้ังเวลาตอบกลับไป ชาวตางประเทศจะฟงออกดวย
ส่ิงเหลานี้เกิดขึ้นเพราะออกเสียงผิด ไมใชพูดไวยากรณผิด  (เนตรปรียา  ชุมไชโย  2543 : 51 - 52)

สัมฤทธิผลของการฟงและพูดออกเสียงของนักเรียนยังไมดีเทาทีควร    จะเห็นไดจาก
ท่ีผูเรียนคนไทยมักจะประสบปญหาดานการพูดและการฟงมากท่ีสุด   ซ่ึงทักษะนี้มีความสําคัญ
อยางมากในการส่ือสาร  เนื่องมาจากการท่ีคนไทยไมมีโอกาสไดใชภาษาอังกฤษดานการฟง และ
พูดในชีวิตประจําวัน   การจัดกิจกรรมเสริมสรางทักษะทางการฟงและพูดในช้ันเรียนก็ยังมีนอย
(ปรัศนียา  จารุสันต  2540 : 7)  สอดคลองกับงานวิจัยของ อัจฉรา  วงศโสธร (2532 : 175) ท่ีพบวา
ระดับความสามารถในการใชภาษาอังกฤษของเด็กไทย  ท้ังระดับมัธยมและอุดมศึกษา  ยังอยูใน
ระดับคอนขางออนถึงปานกลาง  โดยเฉพาะระดับมัธยมศึกษาตอนตน    ความสามารถในการใช
เนื้อหาทางภาษา  ไดแก  การฟง–แยกเสียง  ออกเสียงเนนหนัก  คําศัพท  และไวยากรณ  อยูใน
ระดับปานกลาง การใชทักษะมาลาทางเสียงซ่ึงไดแก ฟง พูด พูด(อาน) ฟง-เขียน ฟง-อาน-เขียน
อยูในระดับคอนขางออน-ปานกลาง และทักษะมาลาทางตัวอักษรซ่ึงไดแก อาน เขียน อาน-เขียน
ในระดับคอนขางออน

สาเหตุท่ีนักเรียนออกเสียงภาษาอังกฤษไดไมดี    เนื่องมาจากหลายสาเหตุ  ไดแก
หลักสูตรภาษาอังกฤษ พุทธศักราช   2539     ไดกําหนดวิชาภาษาอังกฤษใหเปนการเรียนการสอน
ในฐานะภาษาตางประเทศ   (กรมวิชาการ 2539 : ก 2)      ภาษาอังกฤษจึงเรียนเปนเพียงวิชาหนึ่ง
ในหลักสูตร      ทําใหโอกาสท่ีนักเรียนจะไดใช     หรือฝกฝนภาษาอังกฤษใหมีความชํานาญ
นอกเวลาเรียนเปนไปไดยาก    ไมมีโอกาสจะใชในชีวิตประจําวัน     เปนจุดดอยท่ีทําใหคนไทย
ไมมีแรงจูงใจท่ีจะฝกใชภาษาอังกฤษนอกหองเรียน   มุงเนนการอานเปนสําคัญ   เพราะมีความเช่ือ
ไดยึดปฏิบัติกันมานานวาคนไทย ตองการทักษะการอานเพ่ือจะไดอานตําราภาษาอังกฤษได
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ในการเรียนการสอนจึงเนนการเรียนไวยากรณและการอาน ซ่ึงขัดกับธรรมชาติของการเรียนรู
ภาษาท่ีวาคนเราเรียนรูภาษาดานการฟงและพูดกอน  สวนการอานและการเขียนนั้นเปนทักษะ
ท่ีตามมาภายหลัง    แมปจจุบันจะมีการเปล่ียนหลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษเนนการฟง - พูด
มากขึ้น ท้ังในระดับประถมและมัธยมศึกษา แตครูสวนใหญก็ยังขาดความม่ันใจในการพูดภาษา
อังกฤษ จึงมักใชภาษาไทยในช้ันเรียนวิชาภาษาอังกฤษ (สนใจ ไชยบุญเรือง   และคณะ 2539)     
ผูเรียนเองไมเห็นความจําเปนหรือประโยชน     โดยเฉพาะอยางยิ่งเด็กในชนบทซ่ึงมีส่ิงแวดลอม
และมีชีวิต มีความจําเปนท่ีจะตองใชภาษาอังกฤษนอยมาก       จึงทําใหเกิดปญหาของการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาทักษะท้ัง 4    ดาน คือทักษะการพูด การฟง การอาน และการ
เขียน  กับ (สุมิตรา  อังวัฒนกุล  2537 : 14)   ทําให การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
ท่ีผานมา  ท้ังในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา  และอุดมศึกษายังไมประสบความสําเร็จอยาง
แทจริง  ไมวาจะเปนการส่ือสารท้ังทางภาษาพูด หรือภาษาเขียน  (กฤษณา สิกขมาน  2544 : 71)
ภาษาพูดไมใชภาษาเขียน ท้ังนี้ เพราะการเรียนภาษาของตนเองก็เริ่มเรียนภาษาพูดกอนท่ีจะเรียน
เขียน ลําดับขั้นของการเรียนจึงเนนความสําคัญของการออกเสียงใหถูกตอง ผูเรียนจะตองฝกฟง
ภาษาพูดจนเขาใจแลวพูดตามซํ้า ๆ ในระดับความเร็วปกติและใหความสนใจในการฝกตามลําดับ
ขั้นดังนี้ คือ  ฟง พูด อาน และเขียน   (สุมิตรา  อังวัฒนกุล  2535 : 30)  อีกท้ังจํานวนนักเรียน
ตอหองมากจนทําใหยากตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การทดสอบทักษะทางภาษาทําได
ไมเต็มท่ี การพัฒนาความสามารถทางภาษาในการส่ือสารของนักเรียนจึงไมไดรับการเนน ผลก็คือ
นักเรียนระดับสูงขึ้นไป      ขาดความสามารถในดานการพูด จึงทําใหยากและไมเต็มใจในการ
ส่ือสารดวยภาษาเปาหมาย เพราะกลัวถูกหัวเราะเยาะ  (Shuying  1999  :  22)         ซ่ึงขนาดของ
ช้ันเรียนภาษาตางประเทศตามอุดมคติเพ่ือใหไดผลสมบูรณนั้น   จํานวนนักเรียนตอช้ันไมควรเกิน
20  คน เพราะการเรียนภาษาเปนการฝกทักษะ จําเปนตองมีการปฏิสัมพันธระหวางผูสอนและ
ผูเรียนหรือระหวางผูเรียนดวยกันเอง   (สนใจ ไชยบุญเรือง   และคณะ 2539)  พิณทิพย  ทวยเจริญ
(2539 : 87 - 92)  กลาวเพ่ิมเติมวาผูเรียนภาษาตางประเทศ ไดเรียนรูภาษาของตนมากอนแลวทําให
มีลักษณะ แนวความคิดท่ีสัมพันธกับลักษณะของภาษาแมอยูตลอดเวลา  ผูเรียนพบปญหาทางดาน
วัฒนธรรม สถานการณ และภาษาท่ีมีความแตกตางไปจากภาษาแม การเริ่มเรียนภาษาอังกฤษเม่ือ
อายุมาก  ทําใหเกิดความเคยชินกับรูปแบบหรือโครงสรางของภาษาแม    ทําใหเกิดการแทรกซอน
ของภาษากับผูใชภาษาตางประเทศ อิทธิพลดานจิตวิทยา เชน อายุและแรงจูงใจ เปนตน นอกจากนี้
ปริญญา  เกื้อหนุน  (2538 : 48)    กลาววา      เกิดจากสาเหตุระดับความรูทางดานภาษาอังกฤษ
แตกตางกัน ผูเรียนสวนมากจะมีความรูสึกกลัว ไมกลาแสดงออก     หรือไมกลาถามเม่ือมีปญหา
จึงทําใหพลาดโอกาสท่ีจะเรียนรู เพราะภาษาเปนวิชาทักษะท่ีจะตองผานการฝกฝนจึงจะเกิดการ
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เรียนรูได   แตละคนมีวิธีการเรียนแตกตางกัน หรือไมสอดคลองกับวิธีการสอนของผูสอนก็จะ
ประสบปญหาเรียนไมเขาใจ  และมีผลตอเนื่องถึงทัศนคติตอภาษาอังกฤษดวย

หรือแมแตครูผูสอนภาษาอังกฤษในระดับตนยังมีปญหา เชนงานวิจัยของ บุษราภรณ
ทับทิมงาม (2541 : 90 - 130)   พบวาครูประถมศึกษาในเขตการศึกษา 5   รอยละ 91.95
ของจํานวนครูท้ังหมด      มีปญหาการสอนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับทักษะทางภาษา  ท่ีเปนปญหา
มากท่ีสุด คือทักษะความสามารถทางดานการจําแนกเสียง รองลงมา คือ ความสามารถดานทักษะ
การพูดและปญหานอยท่ีสุด   คือความสามารถทางดานการอาน  และพบวาครูสอนภาษาอังกฤษ
ประถมศึกษาปท่ี 1 มีปญหาดานการจําแนกเสียงมากท่ีสุด รองลงมา คือ ดานการพูด ครูช้ันประถม
ศึกษาปท่ี 6  มีปญหาดานการพูดมากท่ีสุด รองลงมา คือ ปญหาดานทักษะการจําแนกเสียง และ
ปญหาดานทักษะการฟง        สําหรับความตองการพัฒนาสมรรถภาพทางการสอนภาษาอังกฤษ
ท้ัง   4    ดาน          พบวา  ครูภาษาอังกฤษตองการพัฒนาสมรรถภาพทักษะการฟง – พูดมากท่ีสุด
ซ่ึงสอดคลองกับ งานวิจัยของ    สนใจ ไชยบุญเรือง และเยาวรัตน  การพานิช  ( 2543 : 105 - 110)
พบวากลุมบุคลากรสาย ก. ในมหาวิทยาลัยขอนแกน     ตองการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ
ดานการพูดมากท่ีสุดถึงรอยละ   94.91 และบุคลากรสาย ข. และ ค. มีความตองการทักษะภาษา
อังกฤษดานการพูดถึงรอยละ 96.1  เปอรเซ็นต

สาเหตุเหลานี้จึงทําใหนักเรียนไทยมีปญหาในการออกเสียงสระและพยัญชนะ     
ภาษาอังกฤษ ไดแก /g-/, /-l/, /-v-/, /-r/, /-d-/, /s-/, /-p/ (ทิพยวรรณ  จรรยาสุภาพ  2525  : 119-123)
และเปนเสียงท่ีออกยากสําหรับคนไทย  จากงานวิจัยของ กฤติกา  ปานสีทอง  (2539 : 57 - 58)
พบวาการออกเสียงสระและพยัญชนะของนักเรียนในระดับประถมศึกษาปท่ี 6       พบวาเสียงสระ
และพยัญชนะทุกเสียง มีนักเรียนออกเสียงผิด มีปญหาความผิดพลาดในการออกเสียง   มากกวา
รอยละ  50 ไดแก เสียง / / /  -/,/   -/, / - /,  และ /-  /  เครือตราชู (Kruatrachue 1960 : 109 –
110) สมิธ (Smyth  1987 : 252 - 263) ปรารมภรัตน  โชติกเสถียร  (2520 : 89 – 98)   วิทยา  นา
ทอง  (2520 : 27 – 31)   โกสุม  วรรณดิลก (2525 : 19 - 28) อุทัย  ภิรมยรื่น  (2535 : 88 - 90) ดารา
วด ี    สุกมลสันต  (2542 : 119 – 121) มยุเรศ  รัตนานิคม (2542 : 161 - 167) และบํารุง  โตรัตน
(2543)กลาวถึงภาษาอังกฤษท่ีเปนปญหาสําหรับนักเรียนไทย คือ หนวยเสียงท่ีไมมีในภาษาไทย     
ไดแก หนวยเสียง  / /, / /, //, / /, / /, / /, //, / /    ทําใหนักเรียนใชหนวยเสียงในภาษาไทย
แทน  หนวยเสียงท่ีเกิดในตําแหนงท่ีตางไปจากภาษาไทย ไดแก เสียงพยัญชนะสะกด     เพราะ
ภาษาไทยมีเสียงสะกดเพียง  8 เสียง ทําใหนักเรียนไทยมีปญหาการออกเสียงทายคําผิดพลาดและ
หนวยเสียงท่ีคลายกันกับภาษาไทย แตออกเสียงตางกัน ไดแก หนวยเสียง / /, //, // นอกจากนี้
นักเรียนไทยออกเสียงภาษาอังกฤษโดยใชภาษาไทยแทนซ่ึงเปนเสียงพยัญชนะตน   9  เสียง คือ
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นักเรียนไทยจะออกเสียง  /ch/ หรือ/ช / แทน หนวยเสียง  /t -/ ออกเสียง /c/ หรือ /จ / แทนเสียง
/d -/  ออกเสียง /k/ หรือ /ก /   แทนเสียง  / -/ ออกเสียง  /w-/ หรือ /ว- /   แทน เสียง  /v-/    ออก
เสียง  /d-/ หรือ /ด-/   แทนเสียง  / -/  ออกเสียง  /t-/ หรือ /ต- / หรือ /s-/ หรือ /ส-/  แทนเสียง  / -/
ออกเสียง  /s-/ หรือ /ส- /   แทนเสียง  /z-/  ออกเสียง  /ch/ หรือ /ช/   แทนเสียง  /- / ออกเสียง /l-/
หรือ /ล- /   แทน /r-/ หรือ /ร-/   และพยัญชนะทาย  13  เสียง ไดแก   ออกเสียง /-p/ หรือ /-ป /
แทน เสียง     /-b/      เพราะในภาษาไทยไมมีเสียง /-b/ หรือ /-บ/  ออกเสียง  /-t/  หรือ /-ต/   แทน
เสียง  /-d/    ออกเสียง  /-t/ หรือ /-ต /   แทนเสียง  /-d /   ออกเสียง  /-t/ หรือ  /-ต / หรือเสียง /-s/
หรือ /-ซ / แทนเสียง  /-t /      ออกเสียง /-k/ หรือ /-ก /   แทน  เสียง  /- / ออกเสียง   /-p/ หรือ /-ป /
แทนเสียง  /-v/ ออกเสียง    /-p/ หรือ /-ป /   แทน  เสียง  /-f/   ออกเสียง  /-t/ หรือ  /-ต / หรือเสียง
/-s/ หรือ /-ซ /   แทนเสียง  /- / ออกเสียง  /-t/ หรือ /-ต / หรือเสียง  /-s/ หรือ /-ซ /   แทนเสียง      /-
z/ ออกเสียง  /-t/ หรือ /-ต/   แทนเสียง  /-s/ ออกเสียง  /-t/ หรือ /-ต/   แทน เสียง     /- /  ออกเสียง
/-n/ หรือ /-น /   แทนเสียง   /-l/    นักเรียนไทยจะไมออกเสียง  /-r/    จะเห็นไดวาปญหาการออก
เสียงเหลานี้ทําใหเกิดปญหาในการส่ือสาร   ท่ีครูทุกคนควรตองชวยกันแกไข

ส่ือในการพัฒนาการฟงเสียงและการออกเสียงภาษาอังกฤษยังขาดแคลน   ซ่ึงจะเห็น
ไดจากงานวิจัยของ กษมา  นิลแดง (2544 : 91) ท่ีไดสํารวจงานวิจัยคอมพิวเตอรชวยสอนภาษา
อังกฤษตั้งแตป 2528 – 2543 ไมพบงานวิจัยคอมพิวเตอรชวยสอนดานการฟง-พูด    อาจมีสาเหตุ
มาจากผูวิจัยสวนใหญ เปนผูท่ีเรียนในสาขาเทคโนโลยีทางการศึกษาหรือโสตทัศนศึกษา จึงทําให
มุงเนนในการศึกษาองคประกอบของคอมพิวเตอรชวยสอนมากกวาดานเนื้อหาการฝกทักษะ และ
อาจเปนเพราะการเรียนการสอนในประเทศไทยเนนไวยากรณ การอาน คําศัพท มากกวาดานการ
ฟง-พูด    ครูสอนภาษาอังกฤษมีความรูความเขาใจในการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรไมเพียงพอ
ผูสอนภาษาอังกฤษสวนใหญ ไมเขาใจคอมพิวเตอรชวยสอนชัดเจนเพียงพอ สําหรับส่ือ
คอมพิวเตอรชวยสอน ระดับมัธยมศึกษาตอนตนท่ีผานการตรวจประเมินคุณภาพของกรมวิชาการ
พิจารณาใหใชประกอบการสอนในโรงเรียนได พ.ศ. 2540 – 2541 (กรมวิชาการ 2541) และ พ.ศ.
2540 – 2543 (รอบท่ี 1)  (กรมวิชาการ 2543)     ไดแก TRACT TALK The Mystery, Dynamic
English 1 – 3, Q Review :Reading 1&2, LANGMaster Interactive English : Beginner Level
Elementary Level     Intermediate Level และ Collins COBUILD Student’s DICTIONARY ,
Talk to Me : Beginner Level    และ Elementary Level        ซ่ึงเปนโปรแกรมการสอนคําศัพทและ
บทสนทนาโดยใหนกัเรยีนออกเสียงตามโปรแกรมเหลานีเ้ปนโปรแกรมท่ีผลิตจากตางประเทศท้ังส้ิน
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ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 2542     กลาวถึงการจัดการเรียนรูเนนผูเรียนเปน
ศูนยกลางจะฝกใหผูเรียนไดคิด  ทํา   และแสดงออก  ครูมีบทบาทเปนผูกระตุนใหผูเรียนไดคิด
และปฏิบัติดวยตนเอง ส่ือคอมพิวเตอรชวยสอนก็เปนสวนหนึ่งท่ีสามารถสงเสริมใหนักเรียนได
ปฏิบัติไดดวยตนเอง   และไดศึกษาหาความรูตามความสามารถของตนเอง  (อาภรณ  ใจเท่ียง
2537 : 75  และกรมวิชาการ 2543 : 11) บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน   สามารถนํามาใชในการ
สอนเสริม การสอนแทนครูในกรณีท่ีครูไมอยูหรือขาดแคลนครู การเรียนนอกเวลา      หรือการ
ทบทวนเนื้อหาท่ีผูเรียนเรียนผานมาแลวในช้ันเรียนไดเปนอยางด ีการเรียนดวยตนเองตามอัธยาศัย
โดยไมมีขอจํากัดของเวลา    ความสนใจของผูเรียน    ความสามารถในการเรียนรูท่ีแตกตางกัน
ผูเรียนอยากจะเรียนเม่ือไรก็เรียนได        จะเรียนซํ้าสักกี่ครั้งก็ไมมีปญหา   และไดรับผลยอนกลับ
ทันที  เม่ือพิจารณาจากกรวยประสบการณของเดล (Dale’s Cone of Experience)         บทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนสามารถสรางประสบการณ ท่ีเปนรูปธรรมไดใกลเคียงกับประสบการณตรง
มากท่ีสุด เพราะมีท้ังภาพ  เสียง ตัวหนังสือและมีการนําภาพเคล่ือนไหวจากวิดีโอเขามาผสมผสาน
ชวยใหเกิดความสนใจใฝหาความรูและกระตือรือลนท่ีจะมีสวนรวมในการเรียนการสอนมากขึ้น
กวาเดิม ในการสรางบทเรียน สามารถทําไดงาย สะดวก รวดเร็ว และท่ีสําคัญคือ   เกิดความ
ประหยัดกวาการผลิตส่ือในรูปแบบอ่ืน ๆ      เนื่องจากไมมีวัสดุส้ินเปลือง   อีกท้ังยังมีความคงทน
สามารถใชไดท้ังรายบุคคล   กลุมเล็ก    กลุมใหญ   และสามารถเผยแพรออกไปไดท่ัวโลกดวย
ระบบอินเตอรเน็ต  (ศักดา ไชกิจภิญโญ 2536 : 9, มธุรส จงชัยกิจ  2539 : 45 และกนก  จันทรทอง
2544 : 87-89)  นักการศึกษาและนักวิจัยสวนใหญจะมีความเห็นตรงกันวาประสิทธิผลของ
คอมพิวเตอรชวยสอนนั้น เปนผลมาจากการเปนส่ิงแปลกใหม   ซ่ึงชวยกระตุนใหผูเรียนเกิดความ
สนใจในการเรียน (ขนิษฐา ชานนท  2538 : 15)       คอมพิวเตอรสามารถบันทึกคําตอบของผูเรียน
เพ่ือท่ีจะเรียกกลับมาศึกษาขอบกพรองตาง ๆ ไดตามตองการและคอมพิวเตอรสามารถบันทึก
คะแนนจากบทเรียนอยางคราว ๆ  ได   (ผาน  บาลโพธ์ิ  2537 :37)  สามารถนํามาแกปญหาทาง
การศึกษาไดเปนอยางด ีจนไดรับความนิยมในสหรัฐอเมริกา คือ นอกจากปญหาการขาดแคลนครู
และเวลา แลวคือปญหาของการสอนแบบตัวตอตัว ซ่ึงถือวาเปนรูปแบบการเรียนการสอนท่ีดีท่ีสุด
ก็คือ    แกปญหาเรื่องภูมิหลัง  หรือพ้ืนฐานความรูท่ีแตกตางกันของนักเรียน ชวยเพ่ิมบรรยากาศ
ในการเรียนรูใหดีขึ้น      เพราะคอมพิวเตอรชวยสอนใชเวลาสอน   เพียงสองในสามของนักเรียน
ท่ีเรียนดวยวิธีสอนตามปกต ิ          ไมมีขอจํากัดทางอารมณ   ไมเคยเหนื่อย   ไมเบ่ือ ไมบน และ
ไมอารมณเสียกับผูเรียน  (ปริญญา   เกื้อหนุน 2538 : 52    และถนอมพร   ตันพิพัฒน  2539 : 7–8 )
อรพันธุ  ประสิทธิรัตน (2543 : 69) กลาววาลักษณะท่ีสําคญัของบทเรยีนคอมพิวเตอรชวยสอน
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ประการหนึง่  คือ   มีเนื้อหาสาระท่ีเรียบเรียงอยางดี เพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตามวัตถุประสงคท่ี
ตั้งไว  ซ่ึงผูเรียนไมจําเปนตองบรรลุจุดประสงคพรอมกันก็ได

ในปจจุบันจะเห็นไดวาคอมพิวเตอรมีราคาถูกลงเรื่อย ๆ แตมีคุณภาพสูงขึ้น จนกระท่ัง
ผูปกครองซ้ือหามาไวใหบุตรหลานเรยีนท่ีบานมากขึน้ ท้ังยงัเขามามีบทบาทมากขึน้ในชีวติประจาํวนั
ของนักเรียน จนแยกไมออกวาสวนไหนคือคอมพิวเตอร     และดีกวาส่ืออ่ืน เชน  เทปวิดีทัศน
ภาพยนตร สไลด   หรือส่ือการสอนอ่ืน ๆ  ซ่ึงจัดเปนส่ือการสอนแบบไมมีปฏิสัมพันธ
(non - interactive) ดีกวาเทป ซ่ึงฟงไดเฉพาะเสียงไมมีภาพ การฟงซํ้าตองกรอกลับไปกลับมา
และตองใชคูกับตํารา การใชคอมพิวเตอร   สามารถใชเมาสคลิกไปทิศทางใดไดอยางรวดเร็ว
มีภาพประกอบ    สามารถบรรจุเนื้อหา หรือตําราเรียนไดเปนจํานวนทีละมาก ๆ เรียนไดดวย
ตนเอง  บอกผลทันที ผูเรียนสามารถมีกิจกรรมรวมไดหลายลักษณะ   แมจะเปนการแสดงความ
คิดเห็นการเลือกกิจกรรม และการโตตอบกับเครื่องก็สามารถทําได (สุกรี  รอดโพธ์ิทอง 2535 :46)
ถนอมพร    เลาหจรัสแสง   (2541 : 42)   ท่ีกลาวถึงแนวโนมและบทบาทเทคโนโลยีการศึกษา
ในอนาคต วาในศตวรรษท่ี  21 มีปญหาหลัก คือปญหาของความแตกตางทางการเรียนรูของแตละ
บุคคล ซ่ึงไดแก  ความแตกตางทางดานของบุคลิกภาพ สติปญญา วิธีการเรียนรู และการลําดับ
การเรียนรู      ดังนั้น  แนวโนมของเทคโนโลยีการศึกษาในอนาคต จึงหนีไมพนส่ือการศึกษา
ท่ีสามารถชวยในการแกปญหาความแตกตางทางการเรียนรูของแตละบุคคลไดด ี มี 3 ประเภท คือ
ส่ือส่ิงพิมพ ส่ือโสตทัศนวัสดุและส่ือคอมพิวเตอร และท่ีเห็นไดชัดเจน ส่ือท่ีไดเปรียบกวาส่ือ
อ่ืน ๆ อยูมาก  คือ ส่ือคอมพิวเตอร   สอดคลองกับ  ฉลอง  ทับศรี  (2535  : 7)  ท่ีกลาวถึงแนวโนม
ในอนาคตของคอมพิวเตอรชวยสอนท่ีนาจะเปนสําหรับประเทศไทยจะเติบโตขึ้นท้ังดานปริมาณ
และคุณภาพ   คอมพิวเตอรชวยสอนเนื้อหาวิชาตาง ๆ ตามหลักสูตรในโรงเรียนจะมีมากขึ้น
เรื่อย ๆ  จะถูกใชตามบานมากกวาท่ีจะไปอยูในโรงเรียนและจะมีระบบภาษาไทยขึ้นใช

ดังนั้น คอมพิวเตอรชวยสอน จึงเปนส่ือท่ีมีความเหมาะสมและมีแนวโนมจะมีการ
นํามาใชกันมากขึ้น   คอมพิวเตอรชวยสอนสามารถทําหนาท่ีเปนท้ังหนังสือ  เทป วิดีทัศน   และ
ผูตรวจความถูกตอง ซ่ึงส่ิงเหลานี้สามารถบรรจุไวในแผนซีดีรอมเพียงแผนเดียวเทานั้น ทําให
สามารถพกพา ขนยายไดสะดวก และราคาถูกมาก    

ในการวิจัยครั้งนี้ กลุมตัวอยาง  คือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2  มีความเหมาะสมท่ีจะ
นํามาวิจัยในหลาย ๆ ดาน เปนการศึกษาเพ่ือวิเคราะหปญหาการเรียนการสอนในช้ันเรียนท่ีผานมา
ไดจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับการออกเสียงภาษาอังกฤษเพียงพอหรือไม   ในการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย    นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  1  ยังไมมีความรูเกี่ยวกับเรื่อง
คอมพิวเตอร        ซ่ึงโรงเรียนจัดใหมีการศึกษาวิชาคอมพิวเตอรในระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  2
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ภาคเรียนท่ี  1  เปนครั้งแรก  ดังนั้น  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2  ในภาคเรียนท่ี  2 จึงมีความรู
ดานคอมพิวเตอรพอสมควร สามารถใชคอมพิวเตอรชวยสอนเพ่ือประกอบการสอนเสียงภาษา
อังกฤษท่ีเปนปญหาได   ประกอบกับในการเรียนการสอนภาษา มีความเช่ือเกี่ยวกับอายุและความ
สามารถในการเรียนรูภาษาท่ีสอง      ตามทฤษฎีของเลนเนเบิรก  (Lenneberge, quoted in Parker
and Riley 1994 : 234)  ดังนี้  ผูเรียนท่ีมีอายุนอย มีความสามารถท่ีจะเรียนภาษาตางประเทศไดดี
กวาผูท่ีมีอายุมาก   สมองของเด็กจะมีความเหมาะสมตอการเรียนภาษา    ความสามารถดังกลาว
จะลดลงเม่ือวัยสูงขึ้น อายุท่ีเหมาะกับการเรียนรูภาษาท่ีสอง  คือ ระหวาง 2–12 ป    ท้ังนี้เพราะ
สมองของมนุษยสูญเสียความยืดหยุน (plasticity)  เม่ืออายุมากขึ้น ในระดับระบบเสียง เด็กจะ
เรียนรูไดดีกวาผูใหญ  จะเริ่มปรากฏสําเนียงตางชาต ิ  ซ่ึงตองไดเรียนกับครูท่ีออกเสียงด ี  หรือครู
ชาวตางประเทศท่ีเปนเจาของภาษา การเรียนรูภาษาตางประเทศ ในชวงอายุมากมีขอดี คือผูเรียน
จะมีความสามารถท่ีจะเรียนในระยะเวลานาน ๆ ได   ผูเรียนเล็งเห็นคุณคาของวัฒนธรรมและ
ภาษาท่ีตนกําลังศึกษาอยู มีเวลาเพียงพอในการเรียนใหไดบรรลุพ้ืนฐานขั้นสูง  มีความเจริญเติบโต
ทางสติปญญา  และความจํามากขึ้น    มีทักษะของภาษาแมเจริญเติบโตเต็มท่ีแลว    ไมเกิดความ
สับสนระหวางภาษาแมและภาษาท่ีสอง   และพบวาสําหรับผูเรียนท่ีอาย ุ18 ป  เปนการสายเกินไป
ในการฝกแยกความแตกตางของเสียง (Rajadurai  2001 : 13)  ดังนั้น  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2
ซ่ึงมีอายุระหวาง  12 – 14  ป   จึงเปนชวงอายุท่ีเหมาะสมในการสอน มีความรับผิดชอบเพียงพอ
ในการเรียนดวยตนเองกับคอมพิวเตอรชวยสอนเพ่ือประกอบการสอนเสียงภาษาอังกฤษ

และจากประสบการณท่ีผูวิจัยไดสอนนักเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2  โรงเรียน
สิงหบุรี   พบวานักเรียนมีปญหาในการออกเสียงเปนอยางมาก โดยเฉพาะพยัญชนะตนคํา และ
ทายคําพบมากท่ีสุด ไดแก ออกเสียง /ซ-/ หรือ /ท-/  แทน / -/   เชนในคําวา  thanks  ออกเสียง /ด-/
แทน / -/   เชนในคําวา  the ออกเสียง /ว-/  แทน /v-/    เชนในคําวา  van  ออกเสียง /ซ-/  แทน  /z-/
เชนในคําวา  zoo   ออกเสียง  /จ-/  แทน  /d -/    เชนในคําวา   job ออกเสียง /ช-/  แทน  /t -/     
เชนในคําวา chair  ออกเสียง /ช-/  แทน  / -/ เชนในคําวา she  ออกเสียง /r-/   เปน /l-/ ซ่ึงแมใน
ภาษาแมก็ยังมีปญหาเรื่องนี้        สําหรับปญหาการออกเสียงพยัญชนะทายคําท่ีพบมาก  ไดแก
ออกเสียงตัวสะกด /-f/ และ  /-v/  เหมือน /-p/    (ตัวสะกดในแมกบ)   เชน    ในคําวา  gave /geiv/
เปน /geip/  ออกเสียงตัวสะกด /-d /  /- /  /-t /  /-z/ /-s/  เปนเสียงตัวสะกดในแมกด เชน miss
/mis/ เปน /mit/ ประกอบกับนักเรียนขาดโอกาสในการฝกฝนภาษาอังกฤษใหมีความชํานาญ
จํานวนนักเรียนตอหองเรยีน  มีจาํนวนมากถึง 50 คน ทําใหจดักจิกรรมการเรยีนการสอนเพือ่การส่ือ
สารเปนไปไดยาก ดังนั้น   ส่ือคอมพิวเตอรชวยสอนเพ่ือประกอบการสอนเสียงภาษาอังกฤษท่ีเปน
ปญหาท่ีผูวิจัยสรางขึ้น    จะมีสวนทําใหนักเรียนไดมีโอกาสฝกฟงเสียงและฝกออกเสียงภาษา
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อังกฤษกับเสียง  เจาของภาษา ฝกนกัเรยีนใหสามารถบอกความแตกตางของเสียง ท่ีคลายคลึงกนัจากคู
เทียบเสียง (minimal pairs)       ซ่ึงบทเรียนคอมพิวเตอรจะแสดงใหเห็นฐานกรณในการออกเสียง
ในแตละหนวยเสียงท่ีมีปญหา   และนําคําศัพทในระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2  มาใชเปนแบบฝก
หัด  มีเกม  เพลง  และ การฝกล้ิน (tongue twister)     ชวยใหนักเรียนรูสึกผอนคลายในการเรียน
พรอมไปกับการฝกออกเสียงภาษาอังกฤษโดยไมรูตัวอีกดวย จึงมีความเช่ือม่ันวาบทเรียน
คอมพิวเตอรท่ีผูวิจัยสรางขึ้น   จะสามารถแกปญหาในการออกเสียงภาษาอังกฤษของนักเรียนได

ดวยเหตุผลดังกลาวนี้ ผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนเพ่ือประกอบการสอนเสียงภาษาอังกฤษท่ีเปนปญหา และมุงหวังใหผูเรียน
ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2  ซ่ึงเปนผูเรียนระดับตน  ท่ีควรวางรากฐานในการออกเสียงภาษา
อังกฤษท่ีถูกตอง     ผูท่ีมีความบกพรองในการออกเสียงภาษาอังกฤษ      หรือผูท่ีตองการคนควา
หาความรูดวยตนเองในศูนยการเรียนรู (Self -Access Learning Center)  สามารถนําไปปรับปรุง
การออกเสียงภาษาอังกฤษ      อันจะกอใหเกิดประโยชนในการพัฒนาความสามารถในการส่ือสาร
โดยสามารถพูดภาษาอังกฤษ    ใหผูท่ีพูดภาษาอังกฤษดวย ฟงแลวเขาใจ   และฟงภาษาอังกฤษ
ของผูอ่ืนรูเรื่อง

วัตถุประสงค
1. เพ่ือพัฒนาและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเพ่ือประกอบ

การสอนเสียงภาษาอังกฤษท่ีเปนปญหาใหไดตามเกณฑ 75/75     (ชัยยงค  พรหมวงศ   สมเชาว
เนตรประเสริฐ และสุดา  สินสกุล  2520 : 135)

2. เพ่ือเปรียบเทียบคะแนนการฟงเสียงและความสามารถในการออกเสียงภาษา
อังกฤษท่ีเปนปญหา   กอนและหลังการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเพ่ือประกอบ
การสอนเสียงภาษาอังกฤษท่ีเปนปญหาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2    โรงเรียนพระปฐม
วิทยาลัย จังหวัดนครปฐม

3. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2    โรงเรียนพระปฐม
วิทยาลัยจังหวัดนครปฐม    ท่ีมีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนหลังการเรียนกับบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนท่ีผูวิจัยสรางขึ้น
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ปญหาในการวิจัย
1.    บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนท่ีผูวิจัยสรางขึ้น มีประสิทธิภาพตามเกณฑหรือไม
2.    คะแนนการฟงเสียงและความสามารถในการออกเสียงภาษาอังกฤษท่ีเปนปญหา

ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2    โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย    จังหวัดนครปฐม    หลังการเรียน
ดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเพ่ือประกอบการสอนเสียงภาษาอังกฤษท่ีเปนปญหา    สูงกวา
คะแนนการฟงเสียงและความสามารถในการออกเสียงภาษาอังกฤษท่ีเปนปญหาของนักเรียน
กอนเรียนหรือไม

3.    นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  2   โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย  จังหวัดนครปฐม
มีความคิดเห็นตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ท่ีผูวิจัยสรางขึ้นอยูในระดับใด

สมมุติฐานของการวิจัย
1. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเพ่ือประกอบการสอนเสียงภาษาอังกฤษท่ีเปน

ปญหา   มีประสิทธิภาพตามเกณฑท่ีกําหนดไวคือ  75/75
2. คะแนนการฟงเสียงและความสามารถในการออกเสียงภาษาอังกฤษท่ีเปนปญหา

สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  2  โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม     หลังเรียน
กับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเพ่ือประกอบการสอนเสียงภาษาอังกฤษท่ีเปนปญหา สูงกวา
กอนเรียน

3. ความคิดเห็นของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2  โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย จังหวัด
นครปฐม  ท่ีมีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนท่ีผูวิจัยสรางขึ้น อยูในระดับดี

ขอบเขตของการวิจัย
เพ่ือใหงานวิจัยครั้งนี้  เปนไปตามวัตถุประสงค ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตของการวิจัย

ดังนี้
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง

1.1   ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้  เปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2  โรงเรียน
พระปฐมวิทยาลัย  อําเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม ท่ีเรียนภาษาอังกฤษในภาคเรียนท่ี 2   ปการศึกษา
2545  จํานวน  14  หองเรียน จํานวนนักเรียน  681  คน

1.2   กลุมตัวอยาง เปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  2  โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม  ท่ีเรียนภาคเรียนท่ี  2  ปการศึกษา 2545  ไดมาจากการสุมหองเรียน
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โดยวิธีการสุมอยางงาย (simple random sampling)  คือจับสลากหองเรียนมา  1 หองเรียน จํานวน
นักเรียนกลุมตัวอยาง  50  คน

2.    ตัวแปรที่ศึกษา
      2.1    คะแนนผลสัมฤทธ์ิในการออกเสียงภาษาอังกฤษท่ีเปนปญหา
      2.2    ความคิดเห็นของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ท่ีมีตอบทเรียนคอมพิวเตอร

ชวยสอน  เพ่ือประกอบการสอนเสียงภาษาอังกฤษท่ีเปนปญหา
3.    ระยะเวลาในการทดลอง
       ระยะเวลาในการทดลอง   ดําเนินการทดลองในภาคเรียนท่ี  2   ปการศึกษา  2545

ชวงเดือนธันวาคม  2545  -  กุมภาพันธ  2546 โดยใชระยะเวลาในการทดลองสัปดาหละ  2  คาบ
คาบละ  60  นาที     เปนระยะเวลา  5  สัปดาห      รวมท้ังหมด  10   คาบ  โดยใชคาบอิสระ 1  คาบ
และหลังเลิกเรียน  1 คาบ

4.    โปรแกรมที่ใชในการสรางบทเรียน
       บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเพ่ือประกอบการสอนเสียงภาษาอังกฤษท่ีเปน

ปญหา   ผูวิจัยใชโปรแกรม Authorware Professional  6

นิยามศัพทเฉพาะ
1. เสียงภาษาอังกฤษที่เปนปญหา     หมายถึง    เสียงพยัญชนะตนเดี่ยวและพยัญชนะ

ทายเดี่ยวท่ีไดมาจากการวิเคราะหเปรียบเทียบหนวยเสียงภาษาอังกฤษและภาษาไทยโดยใชเกณฑ
ในการพิจารณา คือตําแหนงเกิดเสียง (points of articulation)  ลักษณะการออกเสียง  (manners of
articulation)     เสียงโฆษะ และอโฆษะ  หรือการส่ันและไมส่ันของเสนเสียง  (voicing)    ลักษณะ
กระแสลมในการออกเสียง (air stream)     ไดแก   การพนลมและไมพนลม (aspirated and
unaspirated)  และการมีผลตอความหมาย     เสียงท่ีไดคะแนนมากกวาและเทากับ 3 เปนเสียงท่ี
เปนปญหามากท่ีสุด เสียงท่ีเปนปญหารองลงมา คือระดับ 2  เสียงท่ีเปนปญหานอยไดคะแนน
ระดับ 1 และเสียงท่ีไมเปนปญหาหรือเปนปญหานอยท่ีสุด ไดคะแนนระดับ 0 จากการวิเคราะหได
หนวยเสียงท่ีเปนปญหามากท่ีสุด  ไดคะแนนระดับ 3    จํานวน   16   หนวยเสียง  เปนพยัญชนะ
ตนเดี่ยว  จํานวน  7  หนวยเสียง ไดแก   / v- /, /  - /, /  - /, /z- /, /  - /, /d - /, / r- /  และพยัญชนะ
ทายเดี่ยว  จํานวน  9  หนวยเสียง ไดแก    / -v /, /-  /, /-  /,  /-s /, /-z /, /-  /,  /-t  /, /-d  /, /-l /
และผูวิจัยไดเพ่ิมหนวยเสียง /  -/, /- /, /-b/, /-d/ ซ่ึงเปนหนวยเสียงภาษาอังกฤษท่ีเปนปญหารอง
ลงมาและพบมากจากเอกสาร งานวิจัยท่ีเกี่ยวของนํามาพัฒนาเปนบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
ดวย
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2. แบบทดสอบการฟงเสียงและความสามารถในการออกเสียงภาษาอังกฤษ  หมายถึง
แบบทดสอบ จํานวน 2  ชุด  ชุดท่ี 1 เปนแบบทดสอบแบบเลือกตอบ 3 ตัวเลือก มี 2 ตอน ตอนท่ี 1
ทดสอบการฟงเสียงในระดับคํา  จํานวน  20 ขอ    ตอนท่ี 2  ทดสอบการฟงเสียงระดับประโยค
จํานวน  20 ขอ และชุดท่ี 2 เปนแบบทดสอบภาคปฏิบัติใหนักเรียนออกเสียงหนวยเสียงในระดับ
คํา จํานวน 20 คํา  มีเกณฑการตรวจคือ ถูกได 1 คะแนน  ผิดได 0 คะแนน

3.    แบบฝกในบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเพ่ือประกอบการสอนเสียงภาษาอังกฤษ
ที่เปนปญหา  หมายถึง  แบบฝกท่ีพัฒนามาจากโปรแกรม  Authorware  Professional  6  จํานวน
10  บท บทละ 2 หนวยเสียง ไดแก บทท่ี 1 หนวยเสียง/  - /, /-  / บทท่ี 2   หนวยเสียง  /v-  / , /-v  /
บทท่ี 3   หนวยเสียง  /  - /, /-  /  บทท่ี 4   หนวยเสียง /  - /, /-   /  บทท่ี 5  หนวยเสียง / z- /, / -z/
บทท่ี 6  หนวยเสียง / - /, /-  /   บทท่ี  7  หนวยเสียง/ d - /, /-d  /   บทท่ี 8  หนวยเสียง /-t  /, /-s /
บทท่ี  9  หนวยเสียง / r- /, /-l /   และบทท่ี 10 หนวยเสียง /-b /, /-d /    บทเรียนแบงเปน  6  สวน
ไดแก สวนนําบทเรียน  สวนเมนูหลัก สวนแนวทางสูความสําเร็จ สวนเมนูบทเรียน  สวนออกจาก
โปรแกรม และสวนชวยเหลือ ในแตละบทมีรูปแบบเดียวกัน คือ ทดสอบกอนเรียน ศึกษาวิธีการ
ออกเสียงภาษาอังกฤษ     แบบฝกหัดออกเสียงในระดับคํา   คําคูเทียบเสียง  บอกความแตกตาง
ของเสียง ออกเสียงระดับประโยค ฝกล้ิน เพลง/เกม และทดสอบหลังเรียน  มีการประเมินดวย
แบบทดสอบกอนเรียน จํานวน  20  ขอ   ประกอบดวย แบบทดสอบการฟงเสียงในระดับคํา
หนวยเสียงละ 10 ขอ การฟงเสียงระดับประโยค จํานวน  10 ขอ และแบบทดสอบหลังเรียนซ่ึงเปน
คนละชุดกับแบบทดสอบกอนเรียน และมีลักษณะเชนเดียวกับแบบทดสอบกอนเรียนทุกประการ

4.    แบบประเมินรายบทเพ่ือแสดงความคิดเห็นของนักเรียน  (Learning log)
หมายถึง แบบประเมินความรูสึกท่ีมีตอบทเรียนแตละบท  มีลักษณะเปนกึ่งปลายเปด  ใหนักเรียน
เขียนแสดงความรูสึกท่ีมีตอสวนตาง ๆ ของบทเรียน โดยเวนชองวางไวใหนักเรียนเติมความรูสึก
ท่ีมีในชวงกอนเรียน  ขณะเรียน และหลังเรียน แลวนําขอมูลท่ีไดมาหาความถ่ีคิดเปนรอยละ
แลวนําไปวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ

5.    แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
หมายถึง  แบบสอบถามแบบประมาณคา 5 ระดับ ซ่ึงถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนท่ีผูวิจัยสรางขึ้น  3   ดาน  คือ     ความคิดเห็นดานการออกแบบบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน     ดานเนื้อหาในบทเรียน      ดานความพึงพอใจในการเรียนกับบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน  จํานวน  29  ขอ  และขอเสนอแนะอ่ืน ๆ
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6.   ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน       หมายถึง       ประสิทธิภาพ
ของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนท่ีผูวิจัยสรางขึ้น      โดยคํานวณจากคะแนนการฟงเสียงและ
ความสามารถในการออกเสียงภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังเรียนแตละหนวยยอย      กับคะแนน
การฟงเสียงและความสามารถในการออกเสียงหลังเรียนครบทุกหนวย     ผานตามเกณฑท่ีกําหนด
คือ  75/75  (ชัยยงค  พรหมวงศ และคณะ  2520 : 135)

75 ตัวแรก  หมายถึง     คะแนนการฟงเสียงและความสามารถในการออกเสียง
           ภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังเรียน   แตละหนวยยอย
           โดยคิดเปนรอยละ

75 ตัวหลัง  หมายถึง     คะแนนการฟงเสียงและความสามารถในการออกเสียง
           ภาษาอังกฤษหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
           ท่ีผูวิจัยสรางขึ้น โดยคิดเปนรอยละ

7.    แบบประเมินบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน      หมายถึง     แบบประเมินสําหรับ
ผูเช่ียวชาญตรวจประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน โดยใชแบบประเมินคุณภาพส่ือ
มัลติมีเดียเพ่ือการศึกษา ประเภทคอมพิวเตอรชวยสอนของกรมวิชาการ  ซ่ึงแบงเปน 7 สวน ไดแก
สวนนําของบทเรียน       เนื้อหาสาระของบทเรียน     การใชภาษา     การออกแบบระบบการเรียน
การสอน สวนประกอบดานมัลติมีเดีย สวนประเมินผลการเรียน และองคประกอบท่ัวไป

8. นักเรียน  หมายถึง  ผูท่ีกําลังศึกษาในระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2    ภาคเรียนท่ี  2
ปการศึกษา  2545  ของโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
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บทท่ี  2

วรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ

          ในการวิจัยเรื่อง "การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเพ่ือประกอบการสอนเสียง
ภาษาอังกฤษท่ีเปนปญหา  สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  2"  ผูวิจัยจะนําเสนอตามลําดับดังนี้
 1.    ปญหาการออกเสียงพยัญชนะภาษาอังกฤษ

2.    เสียงพยัญชนะท่ีเปนปญหาสําหรับนักเรียนไทย
3.    หลักการ  วิธีสอน และการออกแบบ แบบฝกออกเสียงภาษาอังกฤษ
4.    การเขียนแบบทดสอบการฟงเสียงและความสามารถในการออกเสียงภาษาอังกฤษ
5.    คอมพิวเตอรชวยสอน

            5.1   ความหมายและประเภทของคอมพิวเตอรชวยสอน
            5.2   ประโยชน และขอจํากัดของคอมพิวเตอรชวยสอน

6. คอมพิวเตอรชวยในการเรียนภาษา
7. การประเมินโปรแกรมชวยเรียนภาษา
8.    คอมพิวเตอรกับการสอนออกเสียงภาษาอังกฤษ

           9.   โปรแกรมท่ีใชในการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
10.  หลักการสรางและการนําเสนอ

  11.  หลักการประเมินบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
   12.  งานวิจัยท่ีเกี่ยวของในประเทศ

13. งานวิจัยท่ีเกี่ยวของในตางประเทศ

1.   ปญหาการออกเสียงพยัญชนะภาษาอังกฤษ
ปญหาในการออกเสียงภาษาอังกฤษ     สามารถพิจารณาจากการเปรียบเทียบความ

แตกตางระหวางภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  ยิ่งมีความแตกตางกันมากก็ยิ่งทําใหนักเรียนไทย
มีปญหาในการออกเสียงเพ่ิมมากขึ้น  นอกจากจะพิจารณาจากส่ิงตอไปนี ้ไดแก ตําแหนงเกิดเสียง
(points of articulation)   ลักษณะการออกเสียง (manners of articulation)  การส่ันหรือไมส่ัน ของ
เสนเสียง  (voicing)   เสียงธนิต และสิถิล  หรือการพนลมหรือไมพนลม (aspirated or
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unaspirated) แลว วิทยา  นาทอง  (2520 : 27 – 31)  ยังไดจําแนกปญหาการออกเสียงพยัญชนะ
ออกเปน  3  ลักษณะ คือ

1. ปญหาทางหนวยเสียง (phonemic problems)
2. ปญหาทางสัทศาสตร (phonetic problems)
3. ปญหาทางตําแหนงของเสียงท่ีปรากฏ  (distributional problems)

ปญหาทางหนวยเสียง (Phonemic problems)
เกิดจากท่ีหนวยเสียงในภาษาอังกฤษไมมีเหมือนในภาษาไทย นักเรียนก็มักจะนํา

เสียงท่ีใกลเคียงในภาษาไทยเขาไปเทียบแทน ไดแก หนวยเสียงภาษาอังกฤษท่ีไมมีในระบบ
หนวยเสียงภาษาไทย คือ

เสียงภาษาอังกฤษ เสียงท่ีนักเรียนอาจนํามาเทียบแทน ตัวอยาง
/ / /ก/ / et/ เปน /ket/
/v/ /ว/ /v n/ เปน /w n/
/ / /ซ/ / ink/ เปน /sink/

             หรือ  /ท/ เปน /think/
/ / /ด/ / is/ เปน /dis/
ปญหาทางสัทศาสตร (Phonetic problems)
หนวยเสียงพยัญชนะภาษาไทยและภาษาอังกฤษสามารถแบงตามลักษณะทาง

สัทศาสตรเปน  3   ประเภท  ดังนี้      หนวยเสียงพยัญชนะท่ีมีลักษณะทางสัทศาสตรเหมือนกัน
หนวยเสียงพยัญชนะท่ีมีลักษณะทางสัทศาสตรคลายกัน  และ หนวยเสียงพยัญชนะท่ีมีลักษณะ
ทางสัทศาสตรตางกัน  (วัฒนา  อุดมวงศ  2524 : 25 - 44)

1. หนวยเสียงพยัญชนะภาษาอังกฤษและภาษาไทย     มีลักษณะทางสัทศาสตร
เหมือนกัน   มี   11   หนวยเสียง คือ /b, d, f, s, h, m, n,  ,  l, w,  j/ ตางกันเล็กนอย มีรายละเอียด
ดังนี้

เสียง /s/ ในภาษาอังกฤษ จะเปนเสียงเสียดแทรก ไมกอง เกิดท่ีปุมเหงือก แตภาษาไทย
จะเกิดท่ีฟน

เสียง /n/ ในภาษาอังกฤษ จะเปนเสียงนาสิก กอง เกิดท่ีปุมเหงือก  แตภาษาไทยจะเกิด
ท่ีฟน
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เสียง /l/ ในภาษาอังกฤษ จะเปนเสียงขางล้ิน กอง เกิดท่ีปุมเหงือก แตภาษาไทยจะเกิด
ท่ีฟนและปุมเหงือก

หนวยเสียง /h/ในภาษาอังกฤษ จะเปนเสียงกอง เม่ือปรากฏระหวางสระ เชน ahead
/e’hed/

หนวยเสียง /w/  ในภาษาอังกฤษ จะปรากฏเปนเสียงไมกองไดดวย เชน when /wen/
2. หนวยเสียงพยัญชนะท่ีมีลักษณะทางสัทศาสตรคลายกัน      มี   9  หนวยเสียง คือ

/p, ph, t, th, k, kh, ch, t  ,  r/
                    [p] ในภาษาอังกฤษกับ   / p /  หรือ /ป/  ในภาษาไทย
/p/
                   [ph] ในภาษาอังกฤษกับ   / ph /  หรือ /พ/  ในภาษาไทย

                    [t] ในภาษาอังกฤษกับ   / t /  หรือ /ต/  ในภาษาไทย
/t/
                   [th] ในภาษาอังกฤษกับ   / th /  หรือ /ท/  ในภาษาไทย

                    [k] ในภาษาอังกฤษกับ   / k /  หรือ /ก/  ในภาษาไทย
/k/
                   [kh] ในภาษาอังกฤษกับ   / kh /  หรือ /ค/  ในภาษาไทย

            t        ในภาษาอังกฤษกับ   / ch /  หรือ /ช/  ในภาษาไทย
       r ในภาษาอังกฤษกับ   / r /  หรือ /ร/  ในภาษาไทย

มีลักษณะตางกันเล็กนอย เชน
       2.1   ภาษาไทยสามารถมีลม และไมมีลมก็ไดในขณะออกเสียง  / p / , / k /
       2.2   ภาษาไทย  เสียง  / t /  ไมมีลม เกิดท่ีฟนและปุมเหงือก และ  / th / มีลมเกิดท่ี

ปุมเหงือก  แตในภาษาอังกฤษเกิดท่ีปุมเหงือก
       2.3  ในภาษาอังกฤษ เสียง  / t  /  เปนเสียงกึ่งเสียดแทรก ไมกอง เกิดท่ีเพดานแข็ง

สวนหนา ใกลปุมเหงือก แตเม่ือเทียบกับ เสียง /ch/  ในภาษาไทย เปนเสียงระเบิด และมีลม
2.4 เสียง  /r/  ในภาษาอังกฤษจะรัวกองและเกิดท่ีปุมเหงือก แตในภาษาไทย

จะเกิดตรงบริเวณใกลฟน

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



17

3.    หนวยเสียงพยัญชนะภาษาไทยและภาษาอังกฤษท่ีมีลักษณะทางสัทศาสตรตางกัน
มี   10   หนวยเสียง คือ

3.1   มีในหนวยเสียงพยัญชนะภาษาอังกฤษแตไมมีในภาษาไทย   8   หนวยเสียง
ไดแก  / , d , v,  ,  , z,  ,  , /

3.2   มีในภาษาไทยแตไมมีในภาษาอังกฤษ  2 หนวยเสียงไดแก  /? ,c /
ปญหาทางดานสัทศาสตรนี้เนื่องมาจากภาษาไทยและภาษาอังกฤษมีหนวยเสียง

อยางเดียวกัน   แตมีเสียงยอย (allophones) ตางกันเชน ภาษาอังกฤษมีเสียงยอยของ  / l  /  เปน [ ]
เชน ในคําวา milk นักเรียนก็ประสบปญหาเรื่องเสียง [  ] เพราะในภาษาไทยมีแตเสียง / l  / ตนคํา
อยางเดียว   ซ่ึงจะเปรียบเทียบกันระหวางภาษาไทยและภาษาอังกฤษ    ดังตัวอยางตอไปนี้     
(วิทยา  นาทอง : 2520 : 29 - 30)

ลักษณะเสียงในภาษาอังกฤษ ลักษณะเสียงท่ีนักเรียนอาจนํามาเทียบแทน
[p, t, k] เม่ือเปนเสียงทายคําอาจออกเปน

เสียงอุบหรือไมอุบก็ได
ออกเปนเสียงอุบเสมอ

[?]         อาจเปนเสียงยอยของ / t /
อยางในคํา  bottle

ใช   [ t ]  แทน

[b, d] มีเสียงลด (devoiced) เม่ือเปน
เสียงตนและเสียงทาย

ออกเปนเสียงอุบ อโฆษะ เม่ือเปนเสียง
ทายคํา

[ ] เปนเสียงแผวเบา (velarized or
dark – l )

เปนเสียง clear - l

[ ] เสียงยอยของ / m / เกิดจาก
ริมฝปากกับฟนบน (labio-dental)
เม่ืออยูหนา / f  /  เชน nymph

เปนเสียง [ m ] เกิดจากริมฝปากท้ังคู
(bilabial)

[n] เสียงยอยของ / n / เม่ืออยูหนา / /
ซ่ึงเกิดจากปลายล้ินกับฟนบน
(dental) เชนในคํา  tenth

เปน [ n ] ท่ีเกิดจากปลายล้ินกับปุมเหงือก
(alveolar)

[r, h] รับเสียงเล่ือนจากเสียงสระ
ขางหนา  (off - glides)

ไมมีลักษณะเสียงของ  off - glides
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[w, y] 1) รับเสียงเล่ือนจากสระ
2) ขางหนา  (off – glides)
3) เปนเสียงอโฆษะหลัง / h /

1) อาจไมมีลักษณะของ off – glides

2) เปนโฆษะเสมอ
[m, n,   ] เม่ือเปนเสียงทายคําอาจเปนเสียง

อุบหรือไมก็ได
เปนเสียงอุบแตอาจมีเสียงออกทางจมูกได
เล็กนอย

vowel length เสียงสระส้ันทุกเสียงนอกจาก //
ออกเสียงยาวกวาปกติ เม่ืออยูหนา
พยัญชนะเสียงโฆษะ

เปนเสียงส้ันปกติทุกกรณี

ปญหาทางตําแหนงของเสียงที่ปรากฏ  (Distributional problems)
ในภาษาไทยและภาษาอังกฤษบอยครั้งท่ีมีหนวยเสียงเหมือนกัน   แตนักเรียนก็ยังพบ

ปญหาเนื่องจากตําแหนงท่ีปรากฏของเสียงนั้นไมเหมือนกัน เชนภาษาไทยและภาษาอังกฤษมี
เสียง / l / ดวยกัน    แตเสียงนี้ไมเกิดในตําแหนงทายคําในภาษาไทย       ในขณะท่ีในภาษาอังกฤษ
มีปรากฏท้ังในตําแหนงตนคําและตําแหนงทายคํา เชน ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษมีหนวยเสียง
อยางเดียวกัน แตหนวยเสียงนั้นปรากฏในตําแหนงท่ีตางกันในภาษาท้ังสอง คือ

หนวยเสียงภาษาอังกฤษ หนวยเสียงภาษาไทย
/b, d, f, s, l, r/
ปรากฏในทุกตําแหนงของคํา

/b, d, f, s, l, r/
ไมปรากฏในตําแหนงทายคํา

/   / และ / /  ไมปรากฏเปนเสียงพยัญชนะตน /   /  ปรากฏในทุกตําแหนงของคํา

สรุปไดวา จากลักษณะทางสัทศาสตรเหลานี้ ทําใหการออกเสียงพยัญชนะภาษา
อังกฤษเปนปญหาสําหรับคนไทย แบงได  3  ลักษณะคือ   เปนปญหาเพราะไมมีหนวยเสียงนี้
ในภาษาไทย  เกิดในตําแหนงท่ีตางไปจากภาษาไทย         และลักษณะวิธีการออกเสียงตางไปจาก
ภาษาไทยมีรายละเอียด  ดังนี้  (สุรีย  แสงรุงเรือง ม.ป.ป. : 83–85  ปรารมภรัตน   โชติกเสถียร
2520 : 89–98  ดาราวด ี  สุกมลสันต  2542 : 119 – 121  และมยุเรศ  รัตนานิคม 2542 : 161-167)

1. ไมมีหนวยเสียงนี้ในภาษาไทย
        หนวยเสียงเหลานี้ไดแก  / , d , v,  ,  , z,  , /  เสียงภาษาอังกฤษท่ีไมมีใช

ในภาษาไทยนี้คนไทยจะหันไปใชเสียงอ่ืนท่ีใกลเคียงกันแทนซ่ึงเปนการออกเสียงท่ีไมถูกตองคือ
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เสียง  /   /  คือ เสียงโฆษะท่ีเกิดจากการใชล้ินสวนหลังกับเพดานออน เปนเสียงระเบิด
คนไทยมักจะใชเสียง  / ก / ในภาษาไทยซ่ึงเปนเสียงอโฆษะแทน

เสียง   /d /   คือ   เสียงโฆษะท่ีเกิดจากการใชสันล้ิน      กับบริเวณหลังปุมเหงือกเปนเสียง
กึ่งเสียดแทรก คนไทยมักใชเสียง  / จ / ในภาษาไทย ซ่ึงเปนเสียงอโฆษะแทน

เสียง  / v /  คือ เสียงโฆษะท่ีเกิดจากการใชริมฝปากลางกับฟนบน เปนเสียงเสียดแทรก
คนไทยมักจะใชเสียง  / ว / ในภาษาไทย ซ่ึงเปนเสียงกึ่งสระท่ีใชริมฝปากท้ังคูแทน

เสียง  /   /    คือ เสียงอโฆษะท่ีเกิดจากการใชปลายล้ินกับฟนบน    เปนเสียงเสียดแทรก
คนไทยมักจะใชเสียง  /ท/ หรือ /ต/ ในภาษาไทย ซ่ึงเปนเสียงท่ีเกิดจากปลายล้ินกับปุมเหงือกแทน
เชน  think

เสียง   /   /  คือ   เสียงโฆษะท่ีเกิดจากการใชปลายล้ินกับฟนบน   เปนเสียงเสียดแทรก
คนไทยมักจะใชเสียง /ด/ ในภาษาไทย ซ่ึงเปนเสียงท่ีเกิดจากปลายล้ินกับปุมเหงือกแทน เชน they

เสียง   / z / คือเสียงโฆษะท่ีเกิดจากการใชปลายล้ินกับปุมเหงือก  เปนเสียงเสียดแทรก
คนไทยมักจะใชเสียง  /ซ/ ในภาษาไทย ซ่ึงเปนเสียงอโฆษะแทน เชน zoo

เสียง  / /   คือ   เสียงอโฆษะท่ีเกิดจากการใชสันล้ินกับบริเวณหลังปุมเหงือก  เปนเสียง
เสียดแทรก คนไทยมักใชเสียง  /ช/ ในภาษาไทย ซ่ึงเปนเสียงกึ่งเสียดแทรกแทน เชน shoe

 เสียง  / /   คือ  เสียงโฆษะ   ท่ีเกิดจากการใชสันล้ินกับบริเวณหลังปุมเหงือกเปนเสียง
เสียดแทรก คนไทยมักใชเสียง /ช/ ในภาษาไทย ซ่ึงเปนเสียงกึ่งเสียดแทรก หรือเสียงระเบิดแทน
เชน  pleasure

2.   เกิดในตําแหนงที่ตางไปจากภาษาไทย
      เกิดจากหนวยเสียงภาษาอังกฤษไมมีเหมือนในภาษาไทย    หนวยเสียงพยัญชนะ

ภาษาอังกฤษมี   24    หนวยเสียง   เสียงท่ีปรากฏตนคําได มี  22   หนวยเสียง  และทายคํา    มี 21
หนวยเสียง  สวนใหญเกิดไดท้ังในตําแหนงตนคํา  กลางคํา และทายคํา แตหนวยเสียงในภาษาไทย
มี   21  หนวยเสียง  ปรากฏตนคํา  21  หนวยเสียง  เกิดไดในตําแหนงตนคํา และกลางคํา สวนเสียง
พยัญชนะสะกดมีเพียง  8  เสียง คือ   /ก, ด, บ, ง, น, ม, ย, ว/    ซ่ึงสามารถแสดงการเปรียบเทียบ
ตําแหนงท่ีเกิดเสียงพยัญชนะภาษาอังกฤษกับภาษาไทยไดดังตารางท่ี 1
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ตารางท่ี   1    เปรียบเทียบตําแหนงท่ีเกิดเสียงพยัญชนะภาษาอังกฤษกับภาษาไทย
หนวย อักษรที่ ตําแหนงที่เกิดในคํา หนวย อักษรที่ ตําแหนงที่เกิดในคํา
เสียง ใชแทน ตน กลาง ทาย เสียง ใชแทน ตน กลาง ทาย
/p/ p pen apple map พ /ph/ พ ภ ผ ภัย นพพร /บ/

- - - - - ป /p/ ป ปา หินปูน /บ/

/b/ b bat baby mob บ /b/ บ บน ขางบน พบ

/t/ t, th tea little cat ท /th/ ท ธ ถ ฐ ฑ ฒ ทาง กระถาง /ด/

- - - - - ต /t/ ต ฏ ตา ติดตา /ด/

/d/ d dam noodle bad ด /d/ ด ฎ ดี บิดา พูด

/k/ c,ch,k can uncle back ค /kh/ ข ฃ ค ฅ ฆ คน บุคคล /ก/

- -- - - - ก /k/ ก กา กอกวน บุก

/ / g, gh gun bigger bug - - - - -

/ t / ch, t, s chain future watch ช /ch/ ฉ ช ฌ ชาง บัญชี /ด/

- - - - - จ /c/ จ จํา จุกจิก /ด/

/d / g, j, d gem soldier age - - - - -

/f/ f,ph,gh fan comfort leaf ฟ /f/ ฟ ฝ ฟน ฝาฟน -

/v/ v, f van lover move - - - - -

/ / th thin healthy mouth - - - - -

/ / th they mother with - - - - -

/s/ s sun listen bus ซ /s/ ซ ส ศ ษ ซ้ํา สุขสันต /ด/

/z/ s,z zoo busy rose - - - - -

/ / sh,s,t she nation bush - - - - -

/ / s - measure beige - - - - -

/h/ h hen behave - ฮ /h/ ห ฮ หิว โอโฮ -

/l/ l law Billy ball ล /l/ ล ฬ ลา วัลลี /น/

/r/ r rat Merry - ร /r/ ร รัก รักเร /น/

/m/ m man common come ม /m/ ม มา ชะมด ชม

/n/ n not sunny soon น /n/ ณ น นา วรรณา ชน

/ / ng - angel ring ง / / ง งาม สวยงาม ตรง

/w/ w we lower - ว /w/ ว วาง วิวาท วิว

/j/ j yes loyal - ย /j/ ญ ย ยํา ยกยอ นาย

- - - - - อ /?/ อ ออ เออออ พอ

ท่ีมา  : ดัดแปลงจากตารางของ มยุเรศ  รัตนานิคม, สัทศาสตรกับการฝกออกเสียงภาษาอังกฤษ
(กรุงเทพฯ  : สถาบันราชภัฎสกลนคร, 2542), 164.
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จากตารางท่ี 1  จะเห็นไดวาตําแหนงของเสียงพยัญชนะท่ีมีปญหามากท่ีสุดคือ
ตําแหนงทายคํา แมในภาษาไทย  จะเขียนสะกดดวยพยัญชนะตางกัน    แตจะออกเสียงเหมือนกัน
เชน    การ กาล กานต คนไทยจะออกเสียงเปน กาน ดังนั้นนักเรียนไทยจึงออกเสียงพยัญชนะ
สะกด     ในภาษาอังกฤษ เชนเดียวกันกับในภาษาไทย เชนคําวา ball-born, cad-cat-catch  เปนตน

3.   ลักษณะวิธีการออกเสียงตางไปจากภาษาไทยของ
      นอกจากเสียงท่ีไมมีในภาษาไทยดังท่ีไดกลาวมาแลว ยังมีเสียงพยัญชนะ

ภาษาอังกฤษบางเสียงท่ีออกเสียงในลักษณะท่ีแตกตางจากภาษาไทย อีกเชน
เสียง  / t  /  ภาษาอังกฤษจะมีการกักลมนานกวา และเม่ือปลอยออกมาจะเปนเสียง

ระเบิดกึ่งเสียดแทรกท่ีรุนแรงกวาเสียง /ช/ ในภาษาไทย  เชน เปรียบเทียบจากคํา  chew  กับ ชู
เสียง  / r /  ภาษาอังกฤษจะออกเสียงในลักษณะตวัดล้ิน คือยกปลายล้ินขึ้นไปใกลชิด

กับปุมเหงือก แลวตวัดล้ินลงมาอยางรวดเร็ว พรอมกับหอปากเล็กนอยขณะออกเสียง แตภาษาไทย
จะเปนเสียงรัวล้ิน คือยกปลายล้ินขึ้นไปใกลปุมเหงือกแลวตีกลับไปกลับมาบริเวณนั้นหลายครั้ง
ขณะออกเสียง เชนเปรียบเทียบจาก คํา rug กับ รัก

เสียง  / w / ภาษาอังกฤษจะออกเสียงในลักษณะท่ีริมฝปากหอกลม และโคนล้ินยกสูง
เหมือนจะดูดลมเขามา  ทําใหเวลาปลอยออกเปนเสียงจะรุนแรง และมีลมตามออกมามาก ในขณะ
ท่ีเสียง /ว/ ในภาษาไทยจะมีความรุนแรงของเสียงนอยกวา เปรียบเทียบจากคํา we และ วี

นอกจากนี้  การออกเสียงพยัญชนะสะกดทุกเสียงในภาษาอังกฤษ จะเปนปญหา
สําหรับคนไทย  เพราะพยัญชนะสะกดของภาษาไทยท้ังหมดเปนเสียงอุบ (unreleased)  ในขณะท่ี
เสียงภาษาอังกฤษทุกเสียงเปนเสียงปลอย (released) คือ ออกเสียงในลักษณะเดียวกับเม่ือเปน
พยัญชนะเสียงตน  ยกเวน / l /  ซ่ึงออกเสียงตางจากการออกเสียงพยัญชนะตน คือใชหนวยเสียง
ยอย /  /

2.   เสียงพยัญชนะที่เปนปญหาสําหรับนักเรียนไทย
ในการวิจัยครั้งนี้ มีความจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองศึกษาเสียงท่ีเปนปญหาสําหรับ

นักเรียนไทยโดยท่ัวไป เพ่ือศึกษาแนวโนมและลักษณะการออกเสียงของนักเรียนไทย ซ่ึงสามารถ
ศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับเสียงท่ีเปนปญหาสําหรับนักเรียน ดังตอไปนี้

 ปญหาในการออกเสียงภาษาอังกฤษนั้น      เปนปญหาสําหรับประเทศท่ีมีการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศและภาษาท่ีสอง    ดอฟ  (Doff  1993 : 113)   กลาววา
ในหลาย   ๆ  ประเทศท่ีใชภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนในฐานะเปนภาษาตางประเทศโดย
ท่ัวไปจะปรากฏปญหาในลักษณะดังนี้คือ
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1. ความยากในการออกเสียงซ่ึงไมมีในภาษาของตน เชน เสียงพยัญชนะ  / /
ในคําวา  "the"

2. มีความสับสนกับเสียงท่ีคลายคลึงกัน เชน /b/  กับ  /p/
ท้ังนี้สอดคลองกับ  เออร   (Ur  1999  :  52 - 58)  ท่ีกลาววาผูเรียนออกเสียงผิด  เกิด

จากการท่ีไมมีเสียงนั้น ๆ   ในภาษาแม ผูเรียนจึงใชเสียงท่ีใกลเคียงในภาษาแมแทน  เชน นําเสียง
/d/ หรือ  /z/     แทนเสียง   / /   ในคําวา  that       และแมบางครั้งจะมีเสียงนั้น ๆ  ในภาษาแม  แต
ไมสามารถแยกความแตกตางของหนวยเสียงได    ซ่ึงเม่ือออกเสียงผิด ความหมายจะแตกตางกัน
ไป  อีกดวย เชน /I/  และ /i/  ในคําวา  ship และ  sheep  การใชจึงตองดูจากบริบท (context)  ไดแก
คําหรือวลีท่ีมากับคํานั้น ๆ    และถาไมเคยไดยินเสียงนั้นเลย ก็จะไมสามารถออกเสียงไดถึงแมจะ
พยายามเทาใดก็ตามสาเหตุของการออกเสียงผิดของผูเรียนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตางประเทศ  
ไดแก

1.   มีความยากในการออกเสียง    / /  และ  / /
 2.  มีความยากในการออกเสียงสระลดรูปตรงกลาง หรือ schwa  เชนในพยางคแรก

ของคําวา   away
  สมิธ (Smyth  1987 : 252-263)     กลาวถึงระบบเสียงภาษาอังกฤษและภาษาไทยวามี

ความแตกตางกัน เสียงพยัญชนะไทย มี 21 เสียง และเสียงสระ มี 21 เสียง ระบบเสียง
พยัญชนะไทย เปนเสียงหยุดธนิตไมกอง (aspirated voiceless stop)  เ ชน  /ph/(พ) ,  /th/(ท), /kh/(ค)
ท่ีมีหนวยเสียงตางกันและออกเสียงไมเหมือน /p/(ป), /t/(ต),  /k/(ก)   ภาษาอังกฤษเสียงเสียดแทรก
(fricative) มากกวา ทําใหนักเรียนไทยมีความลําบากในการออกเสียง  / /,  / /, /v/, /z/, / /   และ
/ /   (ใชสัทอักษรสากล หรืออักษร I.P.A.) โดยท่ัวไปนักเรียนไทยมีปญหาการออกเสียงภาษา
อังกฤษ ดังนี้

1.    มีปญหาในการออกเสียงพยัญชนะสะกดและพยัญชนะควบกลํ้า
        2.    ออกเสียงพยัญชนะตัวแรกคลาดเคล่ือน เชน ภาษาอังกฤษเสียง /v/, / /, / /,
/ /, /z/ คนไทยจะออกเสียงเปน /w/,   /t/ /s/,   /d/ /t/ /s/,   /t /,   /s/
        3.  คนไทยมีปญหาในการออกเสียงพยัญชนะทายอยางมากเพราะภาษาไทย
มีพยัญชนะตัวสะกด  8  เสียงและไมมีพยัญชนะควบกลํ้าทายคํา ดังนั้นในภาษาอังกฤษท่ีมีเสียง
ทายคํา เชน  /d/, / /, / /, /s/ , /z/, / /, / /, /t /,    คนไทยออกเสียงเปน /t/  เสียงภาษาอังกฤษ /v/,
/f/ คนไทยออกเสียงเปน /p/  เสียงภาษาอังกฤษ /l/ คนไทยออกเสียงเปน /n/  เสียง / /, /d /   ถา
ปรากฏตนคําจะออกเสียงอโฆษะ (voiceless)     แมภาษาไทยจะมีเสียง /ร/ แตคนไทยก็มีปญหาใน
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การออกเสียงนี้ในภาษาของตนเองเหมือนกันจึงทําใหออกเสียง / l / แทน และหนวยเสียงในภาษา
ไทยเปนเสียงหยุดท่ีเสนเสียง (glottal stop)

 ปญหาการออกเสียงภาษาอังกฤษนี ้    สามารถแบงปญหาออกเปนหนวยเสียง คํา และ
ประโยคภาษาอังกฤษท่ีเปนปญหา หนวยเสียงท่ีเปนปญหามีท้ังเสียงพยัญชนะ และเสียงสระ ดังมี
ผูกลาวไว ดังนี้

วิทยา  นาทอง  (2520 : 3 – 4) และโกสุม  วรรณดิลก (2525 :19 -28)  กลาววานักเรียน
ไทยมีปญหาในการออกเสียงพยัญชนะภาษาอังกฤษดังนี้

พยัญชนะเสียงหยุด  (Stops)
1.    นักเรียนอาจออกเสียงทายคําหรือเสียงสะกดในภาษาอังกฤษเปนเสียงอุบ

(unreleased)   ท้ังหมดอยางในภาษาไทย แตในภาษาอังกฤษจะออกเปนเสียงอุบหรือไมอุบก็ได
2.    เนื่องจาก /p, b/  ไมเปนเสียงสะกดในภาษาไทย   นักเรียนจึงพยายามนําเสียง

ท่ีใกลเคียงมาแทนคือ / p / และ / t / ตามลําดับ เชน cab /k b/  เปน k p หรือ cod  /k d/ เปน  /k t/
3.  นักเรียนมักออกเสียง  /  /  ไดยากลําบาก และเปนปญหาสําหรับนักเรียนไทย

เพราะไมมีหนวยเสียงนี้ในภาษาไทย จึงมักนําเสียงใกลกันคือ  / k / มาแทน จึงออกเสียง  go / ow/
เปน /kow/

4.    นักเรียนอาจสับสนเกี่ยวกับตําแหนงท่ีปรากฏของเสียง aspirated หรือ
unaspirated ในภาษาอังกฤษ กับเสียงสิถิล หรือธนิต ในภาษาไทย เชน unaspirated [ p ] ในคําวา
spy  ก็อาจออกเสียงเปน Aspirated  [ ph ] อยางในคําใกลกันคือ สะพาย สะพาน หรือในคํา pepsi
ก็อาจออกเสียง  / p / ตัวแรกเปน unaspirated [ p ] แทนท่ีจะเปน  Aspirated  [ ph ] อยางลักษณะ
เสียงในภาษาอังกฤษ

5.    การท่ีภาษาไทย มีหนวยเสียงหยุดมาก ลักษณะขอผิดเปนไปในรูปการแทรกแซง
(interference) เชน การออกเสียงพยัญชนะตนดวยหนวยเสียง  /ป/ ในคําวา papa, pop, pepsi, pipe
การออกเสียงพยัญชนะตนดวยหนวยเสียง /ต/ ในคํา tick, ton, Thai Inter และในคํา thanks,
thought, thousand นอกจากนี้ยังนําหนวยเสียง  /ก/ แทน / / ในคํา go, get, goat เปนตน

พยัญชนะเสียงกึ่งเสียดแทรก (Affricates)
หนวยเสียงนี้เปนปญหาสําหรับนักเรียนไทยมาก ไมวาจะอยูในตําแหนงตนคํา

กลางคํา หรือทายคํา  ปญหาท่ีอาจเกิดขึ้นกับนักเรียน คือ
1.   นักเรียนอาจพยายามจะออกเสียงอโฆษะ /t / ในภาษาอังกฤษใหเปนเสียงอโฆษะ

ธนิต  /ch /  ในภาษาไทย หรือเสียงโฆษะ  /d /     ในภาษาอังกฤษใหเปนเสียงอโฆษะ   สิถิล   / c /
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ในภาษาไทย ซ่ึงความจริงนั้น  /t , d  / ในภาษาอังกฤษไมเหมือนกันจริง ๆ กับ  /ช จ/ ในภาษา
ไทย

2.   คําท่ีลงทายดวยเสียง   /t , d  /  มีปญหามาก เพราะเปนหนวยเสียงท่ีไมปรากฏเปน
เสียงสะกดในภาษาไทย นักเรียนจึงมักใช / t / แทน เชนออกเสียง rich, ridge เปน / rit / เหมือนกัน
หมด และนักเรียนไทยมักใชหนวยเสียง /จ/, /ย/ แทนเชน John, George, join, jeans, gene เปนตน

พยัญชนะเสียงเสียดแทรก (Fricatives)
หนวยเสียงเสียดแทรก กอง จะเปนปญหาสําหรับนักเรียนไทย เพราะไมมีในระบบ

หนวยเสียงเสียดแทรกของไทย จะทําใหเกิดปญหาสรุปไดดังนี้
1.   สําหรับเสียงตน นักเรียนอาจนําเสียงอ่ืนท่ีมีอยูในระบบเสียงภาษาไทยมาแทน เชน

เอา /ว/ แทน /v/ ในคํา  van, view หรือมักเขียนช่ือตัวท่ีขึ้นตนดวยเสียง /ว / ดวยเสียง / v / ในภาษา
อังกฤษ ซ่ึงไมใชลักษณะเสียงในภาษาไทย  นําเสียง  /ซ/  หรือ /ท/ มาแทนเสียง  /  / เชนในคํา
thin หรือเสียง  /ด/  แทน / / ในคํา  the ,they  ใชเสียง /s/  แทน /z/ เชน ในคําวา zoo  ใชเสียง /ch/
แทน /  /  เชนในคําวา measure ซ่ึงเสียงนี้จะปรากฏในคําสวนใหญเปนคํายืมจากภาษาฝรั่งเศส
และความไมรูชัดวา  th จะใชหนวยเสียง  /  / หรือ / /  หรือไมรูชัดวาเม่ือไรจะใช /s/   หรือ  /z/
เปนตน

2.  สําหรับเสียงสะกด นับวามีปญหาเปน  2  เทา เพราะเสียงเสียดแทรกไมมีปรากฏ
ในระบบเสียงสะกดในภาษาไทย  นักเรียนมักนําเสียงอุบ  /p/  หรือ /t/ มาแทน เชน have  เปน  /h 
p/  kiss เปน /kit/   wash เปน /w t/ , rich, ridge เปน /rit/ เปนตน

พยัญชนะเสียงนาสิก  (Nasals)
นักเรียนไทยไมคอยมีปญหาในหนวยเสียงของพยัญชนะกลุมนี้ แตจะมีปญหาในดาน

สัทศาสตร เชน
1.  การออกเสียง  [ m1   n1    1]  คงทําไดยากกวาการออกเสียง  non-syllobic  [ m, n,  ]

แตความแตกตางในเรื่องการออกเสียงนี ้ไมถือวาเปนเรื่องสําคัญ
2.  นักเรียนจะออกเสียง  labio-dental nasal [ ]  และ dental nasal [ n ] ไดยาก และ

มักแทนดวยหนวยเสียง  /m/ และ /n/  ตามลําดับ
3.  เสียง /n , m,   /  หรือ  /น ม ง/  ท่ีเปนเสียงสะกดในภาษาไทย มีลักษณะเสียงเบา

(lenis) และเปนเสียงอุบ  นักเรียนจึงมักออกเสียง  /n , m,  /  ทายคําในภาษาอังกฤษ เปนเชนเดียว
กับในภาษาไทยเสมอไป

เสียงพยัญชนะขางลิ้น (Lateral)
ปญหาสําหรับนักเรียนท่ีเกี่ยวกับเสียง  / l / ในภาษาอังกฤษ ดังนี้
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1.  นักเรียนจะออกเสียง  / l /  ในตําแหนงทายคําไดยาก สาเหตุของปญหาเกิดจาก
การแทรกแซงของภาษาไทย เกี่ยวกับรูปพยัญชนะสะกด ท่ีจัดอยูในแมกน ซ่ึงมี “ล” เปนพยัญชนะ
ตัวท่ีหนึ่งท่ีจะตองใชหนวยเสียง  /น/ เชนเม่ือสะกด กล ดล ดาล คนไทยจะนําความเคยชินดังกลาว
ไปใชกับคําท่ีมีรูปพยัญชนะ “l”  เปนตัวสะกด และมักจะนําเสียงใกลเคียงท่ีใชเปนเสียงสะกด
ในภาษาไทย คือ  / น / มาแทนดังนั้นจึงออกเสียง  call  เปน  /k n/  school เปน /skuwn/   เปนตน

2.  นักเรียนจะออกเสียง dark []  และ syllabic  [ l ] ไดลําบาก มักจะใช  clear – l  แทน
เสมอไป  เชน  hill , cold

เสียงพยัญชนะลิ้นงอ (Retroflexed)
ปญหาสําหรับนักเรียนท่ีเกี่ยวกับเสียง  / r / ในภาษาอังกฤษอาจสรุปได ดังนี้
1.  นักเรียนอาจออกเสียง  / r / ในภาษาอังกฤษเปนล้ินกระดกหรือรัวอยางในภาษา

ไทยทุกกรณ ีซ่ึงหนวยเสียง /r/ แตกตางจากหนวยเสียง /ร/ ท่ีอาการของลม  /r/ ล้ินงอไปขางหลัง
เวลาปลอยลม   สวน /ร/ ล้ินกระดกหรือรัวเวลาปลอยลม จึงทําใหเกิดปญหาในหนวยเสียงนี้ไดแก
นักเรียน มักจะนําเสียง /l/ มาแทน ปญหานี้เกิดจากความเคยชินตอความนิยมใชหนวยเสียง  /ร/
และ /ล/ ในลักษณะแทนกันได (free variation)  เชน รัก – ลัก เปนตน

2.  เนื่องจาก  / ร / ในภาษาไทยไมเปนเสียงเล่ือน (glides)  ผสมกับเสียงสระอยางใน
ภาษาอังกฤษ นักเรียนจึงอาจสับสนในการออกเสียง / r /  ท่ีอยูหลังสระของภาษาอังกฤษได

อัฒสระ (Semivowels)
 หนวยเสียงนี่ ลักษณะปญหาจะเปนไปในรูปการไมทําริมฝปากกลมแบบอังกฤษ

เม่ือออกเสียง /w/ เชนคําวา we, wait, what และปญหาอีกปญหาหนึ่งไดแก การเล่ือนเสียงของ /-w/
และเล่ือนไปขางหนา /-j/ คนไทยมักจะออกแบบเสียงสระยาวไทย เชน now, bow, die เปนตน

สรุปไดวาโดยท่ัวไป     /w, j/     ท่ีเปนเสียงตนในภาษาอังกฤษจะไมมีปญหาสําหรับ
นักเรียนแตจะมีปญหาเม่ือปรากฏเปนเสียงหลังสระ ซ่ึงเปนเรื่องของการออกเสียงสระประสม
(diphthongs)

อุทัย  ภิรมยรื่น  (2535  :  88 – 90)    กลาวถึงเสียงในภาษาอังกฤษท่ีเปนปญหาสําหรับ
เด็กไทย ไดแก

1.  หนวยเสียงในคําพูด (segmental phonemes) ประกอบดวยเสียงซ่ึงเปนหนวยเสียง
ท่ีไมมีในภาษาไทย ไดแก

เสียงขึ้นตนคํา เสียงท่ีนํามาเทียบแทน ตัวอยาง
1. / -/ /ก/ get    / et/ เปน /ket/
2. /v-/ /ว/ van   /van/ เปน /wan/
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3. / -/ /ซ/, /ท/ think    / ink/ เปน /sink/, /tink/
4. / -/ /ด/ this    / is/ เปน /dis/

เสียงขึ้นตนคํา เสียงท่ีนํามาเทียบแทน ตัวอยาง
5. / z -/ /ซ/, /ส/ zip    /zip/ เปน /sip/
6. /š-/หรือ /č-/ /ซ/ hip    / šip/ เปน /chip/
7. /ž-/ /ซ/ pleasure    /plež/ เปน /pleech/
8. /-ј/ /จ/ June    /juwn/ เปน /cuwn/, /yuwn/

เสียงทายคํา เสียงท่ีนํามาเทียบแทน ภาษาไทยออกเสียงเปน
1. beg /- / / k /
2. have /-v/ / p /
3. with /- /
4. bath /- /
5. breeze / -z /
6. wish /-š/ /t/
7. rich /-č/
8. rouge /-ž/
9. ridge /-ј/

2.   การออกเสียงท่ีเปนปญหาทางสัทศาสตร ไดแก การออกเสียงยอย (allophones)
ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย

/ l / ,/  / ในคําวา milk    /milk/ l    /mill/
/-p,-t,-k “ stop, cat, cake

(เสียงอุบ) (เสียงไมอุบ) เสียงอุบเสมอ
/-p,-t,-k “ stop, cat, cake

(เสียงอุบ) (เสียงไมอุบ)
เสียงอุบเสมอออกจากจมูกเล็ก
นอย

/-r/, /h-/ “ far, how
/w-,y-/ “ win, you
 off-glides คือรับเสียงเล่ือนจากสระเสียงหนา                                  ไมมี  off-glides
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เปนเสียงอโฆษะหลัง /h/ เปนเสียงโฆษะเสมอ

3. ปญหาทางตําแหนงของเสียงและการเรียงหนวยเสียง
ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย

1.  มีเสียงควบกลํ้า เชน /fr/ เชน friend ไมมีใช
2.  เสียงทายคํา เชน /-l/, /-m/, /-st/ ไมมีใช

บํารุง  โตรัตน  (2543)    กลาวถึงปญหาการออกเสียงภาษาอังกฤษของนักเรียนไทย
เปนเสียงพยัญชนะตน  9  เสียง   พยัญชนะทาย  13  เสียง    (ใชสัทอักษรสากล หรืออักษร I.P.A.)
และใชเสียงในภาษาแมแทน ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้

เสียงพยัญชนะตน  9  เสียง  ไดแก
เสียง  [t -]      นักเรียนไทยจะออกเสียง  /ch/ หรือ[ช ]   แทน ซ่ึง [t -]  เปนเสียง

กึ่งเสียดแทรก (affricate)ในขณะท่ี  /ch/ หรือ [ช]   เปนเสียงหยุด (stop)   
ตําแหนงของล้ินอยูขางหนา แตไมมีปญหาในการส่ือสาร

เสียง  [d -]      นักเรียนไทยจะออกเสียง /c/ หรือ [จ ] แทน ซ่ึง  [d -]  เปนเสียง
กึ่งเสียดแทรกกอง (voiced affricate) ในขณะท่ี /c/ หรือ [จ] เปนเสียง
หยุด  ไมกอง ( voiceless Stop)  ตําแหนงของล้ินอยูขางหนา แตไมมี
ปญหาในการส่ือสาร

เสียง  [ -]      ไมมีเสียง [g] ในภาษาไทย นักเรียนไทยจะออกเสียง /k/ หรือ [ก ]   แทน
แตไมมีปญหาในการส่ือสาร

เสียง  [v-]      นักเรียนไทยจะออกเสียง  /w-/ หรือ [ว- ]   แทน
เสียง  [ -]      นักเรียนไทยจะออกเสียง  /d-/ หรือ [ด-]   แทน
เสียง  [ -]      นักเรียนไทยจะออกเสียง  /t-/ หรือ [ต- ] หรือ /s-/ หรือ [ส-]  แทน
เสียง  [z-]      นักเรียนไทยจะออกเสียง  /s-/ หรือ [ส- ]   แทน
เสียง  [ -]      นักเรียนไทยจะออกเสียง  /ch/ หรือ [ช]   แทน
เสียง  [r-]      นักเรียนไทยจะมีปญหาเม่ือออกเสียง /l-/ หรือ [ล- ]   แทน /r-/ หรือ [ร-]

พยัญชนะทายคํา  13  เสียง  ไดแก
เสียง  [-b]      นักเรียนไทยจะออกเสียง /-p/ หรือ [-ป ]   แทน ไมมีเสียง /-b/ หรือ [-บ]
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ในภาษาไทย
เสียง  [-d]      นักเรียนไทยจะออกเสียง  /-t/ หรือ [-ต]   แทน

เสียง  [-d ]      นักเรียนไทยจะออกเสียง  /-t/ หรือ [-ต ]   แทน
เสียง  [-t ]      นกัเรยีนไทยจะออกเสียง  /-t/ หรอื [-ต ]   แทน หรอืเสียง /-s/ หรอื [-ซ ]  แทน
เสียง  [- ]      นักเรียนไทยจะออกเสียง /-k/ หรือ [-ก ]   แทน
เสียง  [-v]      นักเรียนไทยจะออกเสียง  /-p/ หรือ [-ป ]   แทน
เสียง  [-f]      นักเรียนไทยจะออกเสียง  /-p/ หรือ [-ป ]   แทน
เสียง  [- ]      นกัเรยีนไทยจะออกเสียง  /-t/ หรอื [-ต ]   แทน หรอืเสียง /-s/ หรอื [-ซ ]  แทน
เสียง  [-z]      นกัเรยีนไทยจะออกเสียง  /-t/ หรอื [-ต ]   แทน หรอืเสียง  /-s/ หรอื [-ซ ]  แทน
เสียง  [-s]      นักเรียนไทยจะออกเสียง  /-t/ หรือ [-ต]   แทน
เสียง  [- ]      นักเรียนไทยจะออกเสียง  /-t/ หรือ [-ต]   แทน
เสียง  [-l]      นักเรียนไทยจะออกเสียง  /-n/ หรือ [-น ]   แทน
เสียง  [-r]      นักเรียนไทยจะไมออกเสียง /-r/

3.    หลักการ  วิธีสอนและการออกแบบ แบบฝกออกเสียงภาษาอังกฤษ
จากการศึกษาเอกสาร   งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ มีนักการศึกษาหลายทานไดเสนอหลักการ

และวิธีในการพัฒนาการออกเสียงของผูเรียนไวดังนี้
เออร  (Ur 1999 : 52 - 58)  และ ลีวิส (Levis 1999 : 68) กลาววาจุดประสงคของการ

พัฒนาการออกเสียง คือไมใชความสามารถในการเลียนเสียงไดเหมือนเจาของภาษา แตผูเรียนตอง
ออกเสียงไดถูกตองพอท่ีจะใหคนอ่ืนเขาใจได การออกเสียงภาษาตางประเทศท่ีถูกตองสมบูรณ
เปนการยากท่ีจะทําได ซ่ึง เออร ไดเสนอวิธีสอนออกเสียงภาษาอังกฤษดังนี้

1.   วิเคราะหวาทําไมผูเรียนออกเสียงผิด อาจเกิดจากการแทรกแซงของภาษาแม
 2.   ใหผูเรียนเขาใจ เชน สามารถฟงและบอกความแตกตางของเสียงท่ีตองการสอน

3.    บอกผูเรียนวาอะไรท่ีตองทํา เชนอธิบายวิธีการออกเสียงท่ีถูกตอง โดยเสนอ
แนวทาง  ดังนี้

3.1  เลียนเสียงจากครู หรือเทปท่ีเปนตนแบบเสียง คํา และประโยค
3.2  บันทึกเสียงของผูเรียน แลวเปรียบเทียบกับแบบของเจาของภาษา
3.3  อธิบายและสอนระบบการออกเสียง การเคล่ือนท่ีของอวัยวะในปาก
3.4  ฝกเลียนเสียง กลาวซํ้า ๆ เสียง คํา และประโยค
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3.5  ฝกซํ้า ๆ ท่ีแตกตางกันในความเร็ว ระดับเสียง และอารมณท่ีแตกตางกัน
3.6  การรองเพลงสําหรับฝก (jazz chant)
3.7  เรียนรูและฝกสนทนา เหมือนการฝกโดยวิธีการรองเพลง ดวยความเร็ว

ระดับเสียง และอารมณท่ีแตกตางกัน
3.8 ใชประโยค จังหวะ การใชคําสัมผัส และคําซํ้ากันอยางในกลบท

     3.9   ฝกล้ิน (tongue twisters)
     3.10  แกไขดวยตนเองโดยการฟงเทปท่ีบันทึกเสียงคําพูดของตนเอง

นอกจากนี้ มยุเรศ  รัตนานิคม (2542 : 178 - 179)  แนะนาํกลวธีิบางอยางในการฝกออกเสียงเพ่ิมเตมิ ดงันี้
1. ใชคูเทียบเสียง (minimal  pairs)  คือการหาคําหรือขอความท่ีเหมือนกันมากท่ีสุด

มีขอแตกตางเพียงเล็กนอย หรือท่ีเดียว  นํามาเทียบกัน แตตองสามารถส่ือความหมายท่ีตางกันได
ชัดเจน เชน sink – zinc, bus - buzz , hiss - his , That cup is small. - That cub is small.

2. ฝกออกเสียงคําท่ีเปนปญหาในวลีและประโยคท่ีมีคําเหลานั้นอยูหลายคํา เชน
a very wide valley Sue saw some zebras in the zoo.
wish for a witch Laura really likes ruby rings.
three thin thief's       John and Jim are the judges from Georgia.

3. ฝกพูดประโยคยาว ๆ ใหคลองโดยใชวิธีการเพ่ิมคําขึ้นเรื่อย ๆ ทําใหขอความหรือ
ประโยคท่ีฝกมีลักษณะเหมือนสามเหล่ียม เรียกวา  pyramid drill การฝกแบบนี้ตองคงการใช
ทํานองเสียง การลงเสียงเนนหนักท่ีคําหลัก และจังหวะไวเสมอ เชน

zoo
in the zoo

zebras in the zoo
some zebras in the zoo

saw some zebras in the zoo
Sue saw some zebras in the zoo

4. ฝกบทสนทนา   ควรถามตอบเรื่องธรรมดาท่ีงาย ๆ     กอนแลวคอยฝกท่ียากขึ้น
อยามัวกังวลกับการออกเสียงใหถูกหมดทุกคํา  ควรเนนท่ีสาระประกอบการใชกริยาทาทาง สีหนา
แววตา    และน้ําเสียงท่ีชวนใหติดตาม ทําใหการพูดออกรส    ควรฝกฟงเสียงภาษาอังกฤษจาก
ภาพยนต รายการโทรทัศน ฯลฯ และการสนทนากับชาวตางชาติบอย ๆ จะทําใหมีโอกาสได
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สัมผัสกับภาษาอังกฤษโดยตรง (expose to English)

5. ฝกอานขอความ หม่ันฝกอานขอความในรูปแบบตาง ๆ ท่ีมีอยูรอบตัวดวยความ
เขาใจ     เชน บทความทางวิชาการ ขาว  โฆษณา  ตํารา  เรื่องส้ัน นวนิยาย โคลงสําหรับเด็ก และ
บทละครตาง ๆ   เปนตน      ควรอัดเสียงใสเทปแลวเปดฟงหาขอผิดพลาดสําหรับการแกไข
เปรียบเทียบเสียงกับเจาของภาษาได ยิ่งเปนการดี

ดอฟ (Doff   1993 : 112 - 124)  ไดเสนอแนวทางในการออกเสียงในแตละเสียงโดย
พูดเสียงเดี่ยว ๆ เปรียบเทียบเสียงในคํา เขียนคําบนกระดานอธิบายวิธีผลิตเสียง ใหนักเรียนฝกตาม
ในลักษณะทองเปนเพลง ใหนักเรียนฝกซํ้า ๆ  บราวน   (Brown 1995 : 172 - 174)     ไดเสนอแนะ
กิจกรรมการสอนเพ่ือแกปญหาการออกเสียง  / / และ / /  (ใชสัทอักษรสากล หรือ อักษร I.P.A.)
ท่ีเปนปญหากับผูเรียนมากท่ีสุดโดยใชกิจกรรมดังนี้

1. หมอกําลังตรวจคนปวย ซ่ึงเกี่ยวพันธกับสวนตาง ๆ ของรางกาย
mouth, teeth , throat, thumb, thigh

2. ปฏิทิน เสียง  / /  ปรากฏใน  เดือน  และเลขท้ังหมด
Thursday , third, thirtieth, fourth, twentieth

3. สมาชิกของครอบครัว เชนคําวา father ,mother, brother, grandfather
4. ช่ือตระกูล ตระกูลท่ีมีสมาชิก Arthur, Dorothy, Keith …   ช้ีคุณคาของช่ือ ปกติจะ

 ไมมีในภาษาอังกฤษแบบอังกฤษ  และแบบฝกหัดท่ีเกี่ยวของกับคูเทียบเสียง ไดแก
Q :  Where did you sleep?       A :  In a hotel.
Q :  Where did you slip?  A :  On the ice.

Q :  When did he leave?       A :  At  2  o'clock.
Q :  When did he live?  A :  In the 19th century.

Q :  Are you ready, team?       A :  Yes, we're all here.
Q :  Are you ready, Tim? A :  Yes, I'm coming.
สมยศ  แมนแยม (2539 :10) ไดเสนอวิธีการสอนการออกเสียงตามขั้นตอนดังนี้
1. ครูออกเสียงใหนักเรียนฟงและเขียนสัญลักษณ (symbol) บนกระดานดํา

หรือบัตรคํา
2. การใหนักเรียนแยกเสียงท่ีแตกตาง (different sound)
3. ครูออกเสียงใหนักเรียน แลวนักเรียนออกเสียงตาม
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4. ครูออกเสียงเอง  อาจช้ีไปท่ีตัวอักษรสัญลักษณ หากนักเรียนออกเสียงผิด
ครูแกไขใหถูกตอง

ขอสังเกต นักเรียนจะตองแยกเสียง ความแตกตางของเสียงท่ีไดยินแลวจึงหัดออกเสียง
ใหเหมือนกับ ท่ีไดยินนั้นดวยตนเอง และมีส่ิงท่ีตองคํานึงถึง คือ การออกเสียงใหถูกตองเปนเรื่อง
สําคัญท่ีสุด ครูจะตองฝกอยางนอย  5  เรื่องแกนักเรียน คือ สัญลักษณในการออกเสียง (sound
symbol) เสียง (sounds) เสียงตอเนื่อง (connected speech) ระดับเสียงในประโยค (intonation and
sentence stress) การออกเสียงเนนคํา (word stress)

เซลซี เมอรเซีย (Celce-Murcia  2000 : 8 – 10)  เสนอแนะวิธีการสอนการออกเสียง
ภาษาอังกฤษตามแนวการสอนภาษาเพ่ือการส่ือสารซ่ึงเคยใชมาแตดั้งเดิมและยังคงใชอยู            
ในปจจุบันดังนี้

1. ฟงและเลียนเสียง (listen and imitate) อาจฟงและเลียนเสียงตามแบบครู
แถบบันทึกเสียง หรือใชหองปฏิบัติการทางภาษา และวิดีทัศน เทคนิควิธีนี้เคยใชในวิธีการสอน
แบบตรง (direct method)

2. การฝกเปลงเสียง หรือออกเสียง (phonetic training)โดยอธิบายอวัยวะในการ
ออกเสียง สัทอักษร เทคนิคนี้ ไดนํากลับมาใชใหม

3. การฝกคูเทียบเสียง (minimal pair drills) เทคนิคนี้เกิดขึ้นในยุควิธีสอนแบบ
ฟง-พูด  (audio - lingual era) เพ่ือชวยใหนักเรียนแยกความแตกตางระหวางเสียงท่ีคลายกัน         
โดยการฟงและแยกความแตกตางของเสียง ฝกพูด การฝกออกเสียงคูเทียบเสียงเริ่มจากระดับคํา
แลวเพ่ิมการฝกในระดับประโยค

4. ฝกคูเทียบเสียงในสถานการณแวดลอม (contextualized minimal pairs) เชน
นักเรียนจะฝกประโยคท่ีมีความหมาย เชน The blacksmith (a. hits / b. heats) the horseshoe.
แลวมีคําตอบ (cued student response)  เปน  a. with the hammer / b. in the fire.  ใหนักเรียนเลือก

5. ใชส่ิงท่ีชวยใหมองเห็น (Visual aids) ท่ีจะทําใหครูอธิบายวิธีการผลิตเสียง เชน
แผนภูมิเสียงท่ีมีสี รูปภาพ กระจกเงา ของจริง เปนตน ซ่ึงเปนอุปกรณท่ีใชเปนส่ือในการผลิต
เสียงเปาหมาย

6. ใชการฝกล้ิน (tongue twisters) เทคนิคนี้มาจากกลยุทธ การพูดท่ีถูกตองของ
เจาของภาษา เชน “She sells seashells by the seashore”

7. ฝกโดยการจดัเสียงใหใกลเคยีงกนั (developmental approximation drills) เทคนิคนี้
ใชกับการสอนภาษาแม   ท่ีนํามาใชกับผูท่ีเรียนภาษาท่ีสอง  เชน   นักเรียนรูถาออกเสียง /w/     
กอนออกเสียง   /r/  และออกเสียง   /y/   กอนออกเสียง   /l/  จะทําใหออกเสียง   /r/  และ  /l/   ยาก

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



32

เพ่ือเปนการทําใหเริ่มออกเสียงท่ี /w/ และ /y/ กอนออกเสียงท่ียากกวา  เชน

/w/   à /r/ 
wed red
wag rag

8. การบันทึกเสียงของผูเรียน  (recordings of learner’s production) บันทึกเสียงหรือ
วิดีทัศน  ขณะท่ีนักเรียนกําลังพูด สนทนา หรือแสดงบทบาทสมมุต ิแลวใหผลยอนกลับนักเรียน

 สเตวิค (Stevick  2538 : 56 - 60)   ไดใหความสําคัญกับการเลียนแบบเสียงเพ่ือฝก
ออกเสียงวาการเลียนแบบไมใชแคพูดซํ้าการเลียนแบบเชนนี้ มีความหมายวาใหออกเสียงเหมือน
กับพยายามเลียนแบบ หรือลอเลียนสําเนียงของคนตางชาต ิ ส่ิงท่ีควรเนนคือ   ใหนักเรียนพยายาม
ออกเสียงใหถูกตองพอท่ีจะไมตองมีการแกไขอีกโดยครูเปนผูตัดสินการเลียนแบบมี 4 แบบ คือ

แบบแรก     เปนการเลียนเสียงบุคคลไดอยางไมมีท่ีต ิ   เปนแบบท่ีเลียนเสียงได
เหมือนจนไมอาจแยกไดวาเสียงไหนเปนเสียงไหน

แบบท่ีสอง    เปนการเลียนลักษณะภาษาไดอยางไมมีท่ีติเปนการเก็บรายละเอียดเล็ก ๆ
นอย ๆ ของเสียง

แบบท่ีสาม    บอกความแตกตางของเสียงได
แบบท่ีส่ี     ใชแตภาษาตางประเทศ หรือภาษาเปาหมายเทานั้น

สําหรับการฝกดวยการใชคูเทียบเสียง (minimal pairs) นั้น ไดใหขอคิดวา ควรใชขั้นตอนดังนี้
1. ออกเสียงคําคู ท่ีนํามาฝกหลาย ๆ ครั้ง  ทุกครั้งใหมีลําดับคําเชนเดิม  แลวท้ิงชวง

2-3  นาที  หลังจากออกเสียงคําแรก และท้ิงชวงเวลาใหนานกวาอีกเล็กนอย  เม่ือออกเสียง
คําหลังแลว  ออกเสียงแตละคําเหมือนเปนคําท่ีมีอยูเพียงคําเดียว

2. ออกเสียงคําท้ังคูอีกอยางนอย  10 เท่ียว  โดยสับลําดับกัน ใหนักเรียนตอบ same
หรือ  different

3. ออกเสียงทีละคําแลวใหท้ังหองตอบ วาคําอยูในกลุมท่ี 1 หรือ 2
4. อธิบายลักษณะท่ีแตกตางของการออกเสียงสองคํานี้อยางส้ัน ๆ
5. เปล่ียนบทบาทกันระหวางครูและนักเรียน

4.    การเขียนแบบทดสอบการฟงเสียงและความสามารถในการออกเสียงในหนวยเสียง
       ภาษาอังกฤษ
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        การเขียนแบบทดสอบสําหรับประเมินความสามารถในการออกเสียง   ในหนวยเสียง
ภาษาอังกฤษ  ซ่ึงหมายถึง หนวยเสียงพยัญชนะและสระ นี้ มอรเลย (Morley  1994  :  5)  กลาววา
ควรมีการทดสอบท้ังการรับ (perception)  เชน  ความสามารถในการบอกความแตกตางของเสียง
พยัญชนะ และสระท่ีไดยิน  และการผลิต (production)  ซ่ึงสอดคลองกับสุธินี  สุขตระกูล (2526 :
12)  ท่ีแบงระดับความชาญภาษาหรือความรูเกี่ยวกับภาษา (competence) เปน 2 ลักษณะแบบนี้
เชนกัน     เพราะบางคนอาจจะมีความสามารถในการเขาใจไดมากกวาความสามารถในการพูด
ซ่ึงเปนปญหาของผูเรียนสวนมาก

1. การทดสอบการฟงเสียงภาษาอังกฤษ
     การทดสอบการฟง  สามารถทดสอบไดจากคําเดี่ยว ๆ  (isolated word) และคํา

ในรูปประโยค    โดยใหนักเรียนสามารถบอกหรือเขียน คําสองคําท่ีกําหนดให เหมือนกันหรือ
แตกตางกัน    สามารถบอกวาคําหรือรูปภาพไหน ท่ีไดยินจากแถบบันทึกเสียง หรือครูออกเสียง
คํานั้น หรือท้ังคําพูด   เชน  think/thing    หรือ  I saw the ship/ I saw the sheep.   (Finocchiaro
1986  : 167) แฮริส (Harris 1969  :  32 – 34)  ฮีตัน (Heaton  1975  :  58 - 61)  และมอรเลย
(Morley  1994  :  6)  กลาวถึงการทดสอบความสามารถในการจําแนกเสียง       ซ่ึงมีเทคนิคในการ
ออกแบบทดสอบไดหลายวิธี  ดังนี้

          1.1  รูปภาพ
แบบที่  1    ใชรูปภาพในการสอบ มีตัวเลือก  4   ตัวเลือกคือ A. B. C. หรือ  D.

เชน ขอ 1 เปนภาพเข็มหมุด ขอ 2  เปนภาพถุงเทา  ผูเขาสอบไดยิน ขอ 1. pin   ขอ 2. sock
1. A.  pin B.  pen C.  pair D.  pain
2. A.  shark B.  sock C.  sack D.  shock

  ผูเขาสอบเลือก  A. B. C. หรือ  D.ใหมีความหมายตรงเสียงท่ีไดยิน คําตอบขอ 1   คือ
A.   และคําตอบขอ 2  คือ  B.

          แบบที่  2    ใหผูเขาสอบฟงคํา  ครั้งละหนึ่งคําตอ 1 ขอ    ผูเขาสอบฟง 2 ครั้ง
ในแตละ คํา แลวใหนักเรียนเลือกภาพใหตรงกับคําท่ีไดยิน เชน

    (ผูเขาสอบไดยิน  sock – sock)
A.  เปนภาพปลาฉลาม C. เปนภาพกระสอบ
B   เปนภาพถุงเทา D. เปนภาพคนตกใจ
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                                   (คําตอบคือขอ   B. )

1.2  กลุมคํา
 การทดสอบความสามารถในการจําแนกเสียงการแยกความแตกตางของ

เสียงท่ีไดยิน โดยครูอานประโยคท่ีมีตัวเลือก 1 ใน 2  ตัว ในลักษณะคูเทียบเสียง (minimal pairs)
เชนผูเขาสอบไดยินเสียงคําเปนคู ๆ ตองเลือกตอบวา  2 คําท่ีไดยินเปนคําเดียวกันหรือตางกัน  เชน

ผูเขาสอบไดยิน
กระดาษคําตอบ

(ใหนักเรียนวงกลมลอมรอบ S ถาไดยินเสียงเหมือนกัน
และ วงกลมลอมรอบ D ถาไดยินเสียงตางกัน)

1.   “cot   - caught” 1.         S          D
2.   “ship - sheep” 2.         S          D

การสอบแบบนี้เหมาะสําหรับระดับช้ันตน ๆ     เพราะงาย โอกาสท่ีถูกอันสืบเนื่องจาก
การเดา  เปนไปไดมากถึงรอยละ 50  เปนการลดโอกาสการเดา สามารถเพ่ิมจํานวนคํา เปน 3–4 คํา
ใหผูเขาสอบตอบวาคําคูไหนเหมือนกัน

ผูเขาสอบไดยิน
กระดาษคําตอบ

(ใหนักเรียนวงกลมลอมรอบคําท่ีเหมือนกัน)

1.   “cot   - caught - cot” 1.         (1)            2             (3)
2.   “sheep - ship – ship” 2.          1            (2)            (3)

ขอสอบอาจจะใหเลือก  A. B. และ C. ท้ัง  3  อาจจะเปนคําเดียวกัน เหมือนกันเพียง
หนึ่งคู หรือแตกตางกันหมด ในกระดาษคําตอบ ผูเขาสอบเลือกตอบจาก  AB BC AC ABC O

ผูเขาสอบไดยิน

กระดาษคําตอบ
       (ใหนักเรียนวงกลมลอมรอบกลุมตัวอักษรวาคูใด
ท่ีไดยิน เสียงเหมือนกัน เชน
- ถาไดยินเสียงเหมือนกันท้ังหมด วงกลมลอมรอบ ABC
- ถาไดยินแตกตางกันท้ัง 3 คํา วงลอมรอบ O

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



35

1.   “A. bed     B. bad    C. beard” 1.      AB           BC         AC         ABC         O
2.   “A. road   B. rod     C. rod” 2.      AB           BC         AC         ABC         O

1.3   ประโยค
        เปนระดับท่ีสูงกวากลุมคํา         กลาวคือ ใสคูเทียบเสียงในบริบทประโยค

ถาผูเขาสอบจําแนกหนวยเสียงไมดี จะเลือกประโยคผิด เชน

ผูเขาสอบไดยิน กระดาษคําตอบ

Underline the word they hear.
 1.   He  beat  the man.
 2.   He’s gone to back the car up.

Underline the word they hear.
       1.   He  (bit / beat)  the man.
       2.   He’s gone to (back / pack)  the car up.

3.  There’s a bend in the middle of the road.
     There’s a bend in the middle of the road.
     There’s a band in the middle of the road.

       3.    AAA    AAB   ABA    ABB   ABC

ขอสอบอาจจะใชอุปกรณชวยเชน ขอทดสอบขอ 1  เปนภาพแกะ ในตัวเลือก A  และเปน
ภาพเรือในตัวเลือก B.

ผูเขาสอบไดยิน ผูเขาสอบเลือกรูปภาพ กระดาษคําตอบ
1. “It was a very large ship.” A. รูปแกะ

B. รูปภาพเรือ
1.      A      B

    ถานักเรียนในระดับท่ีสูงขึ้น พอท่ีจะอานคําศัพทได จะพัฒนาขึ้นเปนแบบทดสอบนี้

ผูเขาสอบไดยิน ผูเขาสอบอาน กระดาษคําตอบ
1. “It was a very large ship.” 1. It was a very large

A. ship     (boat)
B. sheep  (animal)

1.      A      B
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 จากตัวอยางนี้จะเห็นวาขอทดสอบมีคําพองความหมายกํากับอยู คือ boat ตามหลัง
ship และ animal ตามหลัง sheep  วัตถุประสงคก็เพ่ือปองกันมิใหผูเขาสอบเลือกขอผิดอันเปน
เพราะสะกดผิด

ฮีตัน (Heaton  1975  :  61 - 62) กลาววาขอสอบการฟงแบบปรนัยท่ีไดกลาวมา
มีประโยชนอยางมากในแงของการวินิจฉัย ชวยใหผูสอนทราบวาผูเรียนยังมีปญหาในดานการฟง
การออกเสียงอยางไรบาง ตัวขอสอบส้ัน ใชเวลานอยแตครอบคลุมเนื้อหาไดมาก สามารถทดสอบ
ไดมากถึง 100 ขอ  ภายในเวลาเพียง  10   นาที และยังไดเสนอลักษณะขอสอบประเภทอ่ืน ๆ ดังนี้

ผูเขาสอบไดยิน กระดาษคําตอบ
(ใหนักเรียนกากบาท (X)  คําตอบในตัวเลือก
A. B. C. หรือ  D.     ท่ีตรงกับเสียงท่ีไดยิน)

        1.  den A. ten B. den
C. Ben D. pen

       2.  den A. when B. one
C. wane D. win

2.    การทดสอบภาคปฏิบัติ
  ในการทดสอบภาคปฏิบัตินี้ นิสา  ศักดิ์เดชยนต  ยุพา  สงศิร ิและใจเอ้ือ บูรณะสมบัติ

(2526  : 39–42) กลาววาคําท่ีเปนตัวแทนหนวยเสียงควรเปนคําเดิมในภาษานั้น ๆ ถาภาษานั้น ๆ
มีคําพยางคเดียว ก็ควรเริ่มตนดวยคําพยางคเดียวกอน และในการเก็บขอมูลตองพยายามฟงเสียง
อยางละเอียดถ่ีถวนและถูกตอง เชน  (เสียงในเทป   ขอ 1.  had – had)  ในกระดาษคําตอบนักเรียน
ใหนักเรียนวงกลมลอมรอบคําท่ีนักเรียนไดยิน

 a. had    b. has     c. hat

5.    คอมพิวเตอรชวยสอน
คอมพิวเตอรชวยสอน มาจากคําภาษาอังกฤษวา Computer Assisted Instruction และ

นิยมเรียกยอ ๆ วา CAI  นอกจากคํานี้แลว   คําท่ีมักจะพบบอย ๆ ซ่ึงมีความหมายเดียวกัน เชน
(ขนิษฐา  ชานนท  2538 : 14  และวุฒิชัย  ประสารสอย  2543 : 10 )

Computer Aided Instruction (CAI)
Computer Assisted Learning (CAL)
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Computer Aided Learning (CAL)
Computer Based Instruction (CBI)
Computer Based Training (CBT)       เปนตน

ซ่ึงในการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนจะตองอาศัยหลักการพ้ืนฐานจาก
หลักจิตวิทยาการเรียนรู ทฤษฎีการเช่ือมโยงของธอรนไดค (Thorndike's connected theory)
 ธอรนไดค (Thorndike อางถึงใน,  วิเชียร  จิตทรัพย 2539 : 8 - 17)ไดทดลองศึกษาพฤติกรรม
ของแมวในหีบกล (puzzle box) แลวสรุปพฤติกรรมการเรียนรูออกมาเปนกฎ  3  ขอดังนี้

1. กฎแหงความพรอม (law of readiness)  กฎนี้กลาววาเม่ือผูเรียนมีความพรอม
ท้ังรางกาย (วุฒิภาวะและอวัยวะตาง ๆ) และจิตใจ (ความพึงพอใจ) ยอมนําไปสูการเรียนรูท่ีด ีและ
ถาไมมีความพรอมจะทําใหไมเกิดการเรียนรูหรือทําใหการเรียนรูหยุดชะงักไป

2.    กฎแหงการฝกหัด (law of exercise)  กฎนี้กลาวถึงการสรางความม่ันคงของการ
เช่ือมโยงระหวางส่ิงเรากบัการตอบสนอง การฝกหัดทําซํ้า  ๆบอย ๆ  ยอมทําใหเกดิการเรยีนรูและคงทนถาวร

3.    กฎแหงผล (law of affect)   กฎนี้กลาวถึงผลท่ีไดรับจากการแสดงพฤติกรรม
หลังการเรียนรู ถาไดรับผลท่ีพึงพอใจ ผูเรียนยอมอยากท่ีจะเรียนรูตอไป

          5.1    ความหมายและประเภทของคอมพิวเตอรชวยสอน
ความหมายของคอมพิวเตอรชวยสอน
มีผูวิจัยและนักการศึกษาไดใหความหมายของคอมพิวเตอรชวยสอนไวดังนี้
ฉลอง  ทับศรี  (2535 : 1)  ใหความหมายของคอมพิวเตอรชวยสอนวาเปนบทเรียน

ท่ีใชคอมพิวเตอรเปนตัวนําเสนอเนื้อหา และกิจกรรมการเรียน  สวนใหญมุงท่ีจะใหผูเรียนเรียน
ดวยตนเองเปนหลัก  สุกรี  รอดโพธ์ิทอง  (2535 : 40)  ไดใหความหมายของคอมพิวเตอรชวยสอน
วาเปนโปรแกรมคอมพิวเตอรหลายรูปแบบท่ีพัฒนาขึ้นเพ่ือชวยเพ่ิมประสิทธิภาพการสอนและ
การรับรูของผูเรียน  ศักดา  ไชกิจภิญโญ   (2536  : 10) ใหความหมายของคอมพิวเตอรชวยสอน
ในทํานองเดียวกับฉลอง วาเปนโปรแกรมคอมพิวเตอรท่ีไดนําเนื้อหาวิชา และลําดับวิธีการสอน
มาบันทึกเก็บไว คอมพิวเตอรจะชวยนําบทเรียนท่ีเตรียมไวอยางเปนระบบมาเสนอในรูปแบบ
ท่ีเหมาะสม สําหรับผูเรียนแตละคน     ซ่ึงสอดคลองกับ  ขนิษฐา   ชานนท    (2538 : 14)  ซ่ึงให
ความหมายของคอมพิวเตอรชวยสอน    เปนการนําคอมพิวเตอรมาใชเปนเครื่องมือในการเรียน
การสอน โดยท่ีเนื้อหาวิชา แบบฝกหัดและการทดสอบจะถูกพัฒนาขึ้นในรูปของโปรแกรม
คอมพิวเตอร ซ่ึงมักจะเรียกวา courseware  ผูเรียนจะเรียนบทเรียนจากคอมพิวเตอรโดย
คอมพิวเตอรจะสามารถเสนอเนื้อหาวิชาซ่ึงอาจจะเปนท้ังในรูปตัวหนังสือ หรือภาพกราฟก
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สามารถถามคําถาม รับคําตอบจากผูเรียน        ตรวจคําตอบและแสดงผลการเรียนในรูปของขอมูล
ยอนกลับ (feedback)   ใหแกผูเรียน  เชนเดียวกับวสันต  อติศัพท  (2538 :51)  ท่ีกลาววา
คอมพิวเตอรชวยสอน เปนกระบวนการเรียนการสอนท่ีเกิดจากปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนกับ
คอมพิวเตอร      โดยผูเรียนศึกษาเนื้อหาของบทเรียนท่ีออกแบบไวอยางด ี      ท่ีนําเสนอผานจอ
ซ่ึงเนื้อหานี้อาจจะเสนอดวย ตัวอักษร กราฟก ภาพเคล่ือนไหว เสียง หรือรวมกับส่ืออ่ืน เชน
สไลด เทปโทรทัศน แผนบันทึกภาพ ฯลฯ  จากนั้นผูเรียนจะสนองตอบเพ่ือสงเสริมการเรียนรู
โดยการมีสวนรวมในการตอบคําถาม ทําแบบฝกปฏิบัต ิหรือ   กระบวนการอ่ืน ๆ ท่ีออกแบบไว
โดยผานเครื่องคอมพิวเตอร เชน คียบอรด เมาส ไลทเพ็น ทัชบอรด หรือ ทัชสกรีน เปนตน
หลังจากนั้นคอมพิวเตอรจะพิจารณาการตอบสนองนั้น ๆ และแตกแขนงไปสูจุดตาง ๆ วาจะไปสู
หัวเรื่องหรือการซอมเสริม เพ่ือตอกย้ําการเรียนรู  ถนอมพร  ตันพิพัฒน (2539 : 3)  ใหความหมาย
วาคอมพิวเตอรชวยสอน  คือ การนําคอมพิวเตอรมาใชชวยในการสอน โดยท่ีคอมพิวเตอร   จะทํา
การนําเสนอบทเรียนแทนผูสอน    และผูเรียนสามารถเรียนไดดวยตนเอง  ประพัฒน  พวงทอง
(2539 : 2)  ใหความหมายวาเปนการนําคอมพิวเตอรมาใชเปนอุปกรณชวยในการเรียนการสอน
โดยท่ีเนื้อหาวิชา แบบฝกหัดและการทดสอบจะถูกพัฒนาขึ้นในรูปแบบของโปรแกรม
คอมพิวเตอร ผูเรียนจะเรียนบทเรียนจากคอมพิวเตอรโดยคอมพิวเตอรจะสามารถนําเสนอเนื้อหา
วิชาท้ังในรูปตัวหนังสือและกราฟก วันเพ็ญ  วรรณโกมล (2542 : 216) ใหความหมายของบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน        คือการนําคอมพิวเตอรมาใชในการนําเสนอบทเรียนท่ีนํามาใชในการ
สอนเสริมการสอนในช้ันเรียนหรือสอนแทนครูผูสอน และผูเรียนสามารถนําไปใชในการทบทวน
เนื้อหาท่ีเรียนมาแลวในช้ันเรียน    กิดานันท   มลิทอง  (2543 : 243 - 244)  กลาววา การสอนใช
คอมพิวเตอรชวย (Computer - Assisted Instruction : CAI)   หรือ "คอมพิวเตอรชวยสอน"   
คอมพิวเตอรเปนส่ือการสอนท่ีเปนเทคโนโลยีระดับสูง      เม่ือมีการนําคอมพิวเตอรมาใชเปนส่ือ
ในการสอน จะทําใหการเรียนการสอน มีการโตตอบกันได ในระหวางผูเรียนกับเครื่อง
คอมพิวเตอร    เชนเดียวกับการเรียนการสอนระหวางครูกับนักเรียน     ท่ีอยูในหองเรียนตามปกติ
สามารถตอบสนองตอขอมูลท่ีผูเรียนปอนเขาไปไดในทันทีซ่ึงเปนการเสริมแรงใหแกผูเรียน   
สําหรับวุฒิชัย  ประสารสอย (2543 : 9 - 10)  กลาววาคอมพิวเตอรชวยสอน  เปนการจัดโปรแกรม
เพ่ือการเรียนการสอน        โดยใชคอมพิวเตอรเปนส่ือชวยถายโยงเนื้อหาความรูไปสูผูเรียน  และ
อรพันธุ  ประสิทธิรัตน  (2543  :  69)  ใหความหมายของคอมพิวเตอรชวยสอน วาเปนการเรียน
การสอนโดยใชคอมพิวเตอรนําเสนอบทเรียนแทนผูสอน ในการนําเสนอนี้อาจใชขอความ ภาพ
แผนภูมิ แผนสถิติ ประกอบ
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ประเภทของคอมพิวเตอรชวยสอน
ประเภทของคอมพิวเตอรชวยสอน  มีหลากหลายรูปแบบดวยกัน พอสรุปไดดังนี้
1. สอนเสริม หรือสอนเนื้อหารายละเอียด (Tutorial instruction)  หมายถึงโปรแกรม

คอมพิวเตอรท่ีชวยใหผูเรียนไดเรียนรูเนื้อหาใหม ๆ ดวยการเสนอเนื้อหาและถามคําถาม คําตอบ
ระหวางบทเรียนกับผูเรียน    โปรแกรมจะแสดงเนื้อหาท่ีจะสอน        แลวตั้งคําถามใหผูเรียนตอบ
ตอจากนั้นโปรแกรมจะวิเคราะหคําตอบแลวตัดสินใจวาจะแสดงเนื้อหาตอไปหรือใหผูเรียนตอบ
คําถามใหม หรือจะแสดงคําอธิบายเนื้อหาเพ่ิมเติม โปรแกรมชวยสอนแบบนี้ ยังรวมถึงวิธีการแนะ
ใหผูเรียนตัดสินใจแกปญหาอยางใดอยางหนึ่ง          ดวยการคอย ๆ แนะแนวทางใหนักเรียนเลือก
คําตอบไดอยางถูกตอง         เปนคอมพิวเตอรชวยสอนท่ีใชเปนบทเรียนในการสอนทบทวน   เปน
โปรแกรมคอมพิวเตอรท่ีสอนในลักษณะพูดคุยกับผูเรียน   การสอนแบบทบทวนจะมีรูปแบบงาย
ท่ีสุด (นงนุช  วรรธนวหะ  2535 : 19  และ ทัศนีย  ช่ืนบาน 2539 : 29 - 30)  ตัวอยางของ CAI
ประเภทนี้ไดแก  โปรแกรม ToolBook Tutorial โปรแกรม   Quick Preview ซ่ึงเปนโปรแกรม
แนะนําซอฟตแวร Microsoft Word โดยเรียกไดจาก เมน ูhelp  เม่ืออยูใน word  แลว
(ถนอมพร  ตันพิพัฒน  2539 : 4)

สวนประกอบของโปรแกรมบทเรียนการสอนเนื้อหารายละเอียด  ประกอบดวย
คํานํา     เสนอเนื้อหารายละเอียด     คําถามและคําตอบ      การตรวจสอบคําตอบ   การสนองคําตอบ
การซอมเสริม    การลําดับเนื้อเรื่องในบทเรียน    การจบบทเรียน (นงนุช  วรรธนวหะ  2535 : 21)

2. ฝกทักษะ (Drill)     ไดมีนักวิชาการศึกษาไดใหความเห็นวาคอมพิวเตอรใชในการ
ฝกทักษะในดานนี้จะเปนวิธีท่ีมีประสิทธิภาพมาก  (ทัศนีย  ช่ืนบาน 2539 : 29 - 30) มุงเนนใหผูใช
ทําแบบฝกหัดจนสามารถเขาใจเนื้อหาในบทเรียนนั้น ๆ ได ไดรับความนิยมมาก เนื่องจากเปนการ
เปดโอกาสใหผูเรียนท่ีเรียนออนหรือเรียนไมทันคนอ่ืนไดมีโอกาสทําความเขาใจบทเรียนสําคัญ ๆ
ไดโดยท่ีครูผูสอนไมตองเสียเวลาในช้ันเรียนอธิบายเนื้อหาเดิมซํ้าแลวซํ้าอีก ตัวอยางของ CAI
ประเภทนี้ ไดแก  โปรแกรม คาราโอเกะดนตรีไทย ซ่ึงเปนโปรแกรมสําหรับฝกเรียนดนตรีไทย
พัฒนาโดย ชนก  สาคริก     ลิทธิศักดิ์     เสกอมรเลิศกุล    และเกียรติศักดิ์  สาคริก   (ถนอมพร
ตันพิพัฒน  2539 : 4)

สวนประกอบของบทเรียนฝกทักษะ มีดังนี้  ทบทวนความรู บอกจุดประสงคและ
เกณฑการประเมินผล  ตัวอยางคําถามและวิธีการตอบ  คลังคําถาม (item pool)     การจัดระดับ
ความยาก-งายของขอคําถาม   การสนองตอบ (feedback)     การหมุนเวียนของการตอบผิด  (error
recycling)  การหยุดโปรแกรม (นงนุช  วรรธนวหะ  2535 : 25)
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3. เกมการสอน หรือเกมการศึกษา   (Instruction games or educational game)  เกม
การสอน  เปนการสอนท่ีมีลักษณะท่ีแตกตางไปจากเกมท่ัวไป   เกมการเรียนการสอนชวยเสริม
การเรียนรูไดมาก และชวยนักเรียนไดเรียนรูเกี่ยวกับหลักวิชาการท่ีนักเรียนยังไมเคยเรียนมากอน
(ทัศนีย  ช่ืนบาน 2539 : 29 - 30)

สวนประกอบของโปรแกรมเกมการสอนหรือการศึกษา  มีองคประกอบสําคัญ 3 สวน
ไดแก  คํานํา  เนื้อหาของเกม และผลสรุป สวนชนิดของโปรแกรมเกมการศึกษา   แบงออกเปน
ชนิดตาง ๆ ไดแก   1)  เกมผจญภัย  เชน Snooper Troops เปนเกมนักสืบสืบหาคนราย โดยขับรถ
ไปตามบานตาง ๆ เพ่ือถามหาคําตอบ    2)   เกมท่ีเลนตามศูนยการคา เชน Pinball      3)  เกม
กระดาน เชนหมากรุก Hurkle  (สอนเกี่ยวกับ  2  มิติ)   4)  เกมไพ  หรือการพนัน  เชน  Casino
Reading  5)   เกมการตอสู  เชน Moonwar  (ซ่ึงเปนเกมตอสูท่ีรุนแรง)  6)  เกมตรรก เชน Baffles
(คลายเกมยิงเรือเพ่ือสอนเกี่ยวกับ Coordinate)    7)  เกมฝกทักษะ เชนฝกการใช  Joystick    
8)  เกมสวมบทบาท  เชน Diffusion (ใหผูเลนสวมบทบาทพอคาเพ่ือนําของไปขายตามหมูบาน
ซ่ึงตองวางแผนการเดินทาง)       9)  เกมคําถามทางโทรทัศน เชน Meet the President
และ    10)  เกมคํา เชน  Hangman, Four-letter Words

4.   ทดสอบ (Test)  คอมพิวเตอรจะชวยใหขอทดสอบมีคุณภาพขึ้น     และพัฒนา
ความเท่ียงในการวัดความรูของผูเรียน (ทัศนีย  ช่ืนบาน 2539 : 29 - 30)

      5.     จําลองสถานการณ (Simulation)   เปนการจําลองสถานการณใกลเคียงกับ
สถานการณจริง โดยสมมุติเหตุการณขึ้นเพ่ือใหผูเรียนตัดสินใจ โตตอบ จัดกระทําหรือแกปญหา
โดยใชความคิดหรือเหตุผลของผูเรียนเอง เพ่ือดูผลท่ีเกิดขึ้นจากการตัดสินใจนั้น ๆ นอกจากการ
ใชโปรแกรมชนิดนี้ในดานการตัดสินใจแลวยังใชในการฝกปฏิบัติส่ิงท่ีไมอาจใชของจริงได 
เพราะคาใชจายสูง หรือเส่ียงอันตรายเกินไป  (อรพันธุ  ประสิทธิรัตน  2539 : 71 - 72)

สวนประกอบของโปรแกรมจําลองสถานการณ       ประกอบดวยองคประกอบสําคัญ
3  สวน คือ สวนนํา การเสนอเนื้อเรื่องและปฏิกิริยาตอบโต   และความสมบูรณของการจําลอง
สถานการณ  (นงนุช  วรรธนวหะ  2535 : 28)

6.    สาธิต (Demonstration)  ใชสําหรับสาธิตประกอบการบรรยายเนื้อหา  เพ่ือชวยให
ผูเรียนเขาใจส่ิงท่ีเรียนไดดียิ่งขึ้น    หรือสาธิตแนวคิด      แนวปฏิบัติใหผูเรียนไดดูเปนแบบอยาง
เพ่ือนําไปปฏิบัติตอไป (อรพันธุ  ประสิทธิรัตน  2539 : 71 - 72) ตัวอยางของโปรแกรมนี้ไดแก
โปรแกรมการสาธิตวิชาคณิตศาสตร เรื่อง ลิมิต (Limit)  โปรแกรมสําเร็จโลตัส Math Cad Minitab
ซ่ึงมีความสามารถในการเขียนกราฟหรือวาดรูปได
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เนื่องจากโปรแกรมการสาธิต   เปนโปรแกรมท่ีใชประกอบการบรรยายในตอนใด
ตอนหนึ่ง จึงไมมีโครงสรางของโปรแกรมท่ีแนนอน      เชนเดียวกับโปรแกรมประเภทอ่ืน ๆ
(นงนุช วรรธนวหะ  2535 : 34)

7.    แกปญหา (Problem-solving)   เปนการฝกใหผูเรียนรูจักคิดแกปญหาดวยตนเอง
โดยกําหนดเกณฑใหผูเรียนคิดพิจารณา   แกปญหาไปตามเกณฑนั้น  (อรพันธุ  ประสิทธิรัตน
2539 : 71 - 72)

8.    คนพบ (Discovery)    เปนการเสนอปญหาใหผูเรียนพยายามแกไขโดยการลองผิด
ลองถูก คอมพิวเตอรจะชวยใหขอมูลตาง ๆ     แกผูเรียนเพ่ือนําไปสูขอสรุป ท่ีถือเปนการคนพบ
ในท่ีสุด  (อรพันธุ  ประสิทธิรัตน  2539 : 71 - 72)

9.   ชาญฉลาด (Intelligence CAI)  ใชหลักการของปญญาประดิษฐ หรือ AI  (artificial
intelligence)  และวิธีการฐานความรู  (knowledge base) มาใชงาน     เพ่ือจัดเตรียมเก็บขอมูลและ
ขอเท็จจริง  (facts)     ไวสําหรับใหโปรแกรมหาเหตุผลหรือเพ่ือใชในการโตตอบกันระหวาง
เครื่องกับผูเรียน            นอกจากนี้อาจจะสรางโมเดลของการเรียนรูขึ้น     เพ่ือใหผูเรียนไดเรียนรู
ไดดวยตนเอง      ผูเรียนสามารถทราบถึงความกาวหนา    และขอบกพรองในการเรียนรูของตัวเอง
(สิริชาต ิ วงษใหญ  2539 : 15)

10.    แบบผสม  (Combination)  เปนโปรแกรมคอมพิวเตอรชวยสอนท่ีนําเอาแบบ
ตาง ๆ ท่ีกลาวมาแลวมาผสมผสานเพ่ือใหสามารถใชไดกวางขวาง  มีความสมบูรณยิ่งขึ้น
สามารถสนองจุดประสงคไดกวางขึ้น และมีความเบ็ดเสร็จในตัวโปรแกรมมากขึ้น
(จิระพันธ  เดมะ 2541 : 33)

นอกจากนี้  อัลเลสสิ และทรอลลิป  (Alessi and Trollip  2001 : 10 – 12) ยังแบง
ประเภทตามวิธีการปฏิสัมพันธ  นอกจากท่ีกลาวมาแลว ดังนี้

11.  เคร่ืองมือ และเรียนรูส่ิงแวดลอมโดยอิสระ (Tools and open-ended learning
environments)  Tools  เปนซอฟตแวรคอมพิวเตอรท่ีผูเรียนใชในการเช่ือมตอส่ือ หรือกิจกรรม
เขาดวยกันเพ่ือบรรลุผลสําเร็จในจุดประสงค ทางการศึกษา โดยธรรมชาติจะมีความยืดหยุนมาก
เครื่องมือกราฟก อาจใชสนับสนุนศิลปะหรือกราฟกในคณิตศาสตร เครื่องมือคํานวณ อาจ
สนับสนุนการฝกดานวิทยาศาสตรหรือธุรกิจ อาจเปนสวนในการเรียนการสอน และสนับสนุน
ส่ิงแวดลอมการเรียนรูในแนว constructivism  หรือ objective

เรียนรูส่ิงแวดลอมโดยอิสระ    (open-ended learning environments)     เปนการรับรู
ส่ิงแวดลอมโดยอิสระเหมือนสถานการณจําลอง (simulation) เปนการเตรียมส่ิงแวดลอม
มาสนับสนุนการสํารวจ มักรวมถึงซอฟตแวรท่ีเปนเครื่องมือดวย เปนการท่ีผูเรียนบรรลุ
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จุดประสงคหรือสรางความรู บางครั้งส่ิงแวดลอมเปนส่ิงท่ีผูเรียนฝกประยุกตความรูใหม ๆ
12.  ไฮเปอรมีเดีย (Hypermedia)  คือวิธีการนําเสนอขอมูล หรือการบรรจุขอมูล

แตถูกออกแบบใหอิสระมากขึ้น       หรือนักทฤษฎีประสบการณการเรียนรูแบบ construct          มี
โครงสรางนอยกวา  tutorial  ซ่ึงอนุญาตใหผูเรียนเลือกเสนทางของตัวเองโดยผานส่ือ แตละคนจะ
มีทางเลือกท่ีแตกตางกันแลวแตเหตุผลของการเลือก

13.  การเรียนโดยผานเว็บ (Web based learning) สามารถผสมผสานหลาย ๆ วิธีการ
แมเวลานี้ใชการเช่ือมตอกับวิธีการ hypermedia  การใชเว็บ สามารถสนับสนุนบางระยะของ
การสอนได

ไดมีการสรุป  โปรแกรมบทเรียนคอมพิวเตอรท่ีนิยม  มาชวยในการเรียนการสอน
วาใชในขั้นการเรียนการสอนใดบาง   โดยกระบวนการเรียนการสอนสามารถแบงออกเปน  4  ขั้น
(นงนุช  วรรธนวหะ  2535 :  39)  ไดแก ขั้นท่ี 1  การเสนอเนื้อหารายละเอียด  ขั้นท่ี 2 การแนะนํา
ขณะท่ีผูเรียนทดลองปฏิบัติ ขั้นท่ี 3  การฝกทักษะ และขั้นท่ี 4  ประเมินผล

สามารถนาํมาใชในขัน้ตางเพ่ือใหเกดิประสิทธิภาพ ไดแก    โปรแกรมการสอนเนือ้หา
รายละเอียดใชชวยกระบวนการเรยีนการสอนขัน้ท่ี 1 และ 2  โปรแกรมฝกทักษะ ใชชวยกระบวนการ
การเรยีนการสอนขัน้ท่ี 3    โปรแกรมจาํลองสถานการณ ใชชวยกระบวนการเรยีนการสอนขัน้ท่ี 4
โปรแกรมเกมการศึกษาหรอืเกมการสอนใชชวยกระบวนการเรยีนการสอน  ขัน้ท่ี 3  โปรแกรมการสาธิต
ใชชวยกระบวนการเรยีนการสอนขัน้ท่ี 1โปรแกรมการทดสอบใชชวยกระบวนการเรยีนการสอนขัน้ท่ี  4

5.2   ประโยชน และขอจํากัดของคอมพิวเตอรชวยสอน
ประโยชนของคอมพิวเตอรชวยสอน
คอมพิวเตอรชวยสอนมีประโยชนหลายประการ (ฉลอง  ทับศรี  2535 : 2  และ

ดวงมาลย  สัมมาวิภาวีกุล  2541 : 46 - 47)  ดังนี้
1. เสนอเนื้อหาไดรวดเร็วฉับไว แทนท่ีผูเรียนจะตองเปดหนังสือบทเรียนทีละหนา

หรือทีละหลาย ๆ หนา      ถาเปนคอมพิวเตอรก็เพียงแตกดแปนพิมพครั้งเดียว   ท่ีสําคัญนักเรียน
เรียนไดดีกวาและเร็วกวาการสอนตามปกต ิลดการส้ินเปลืองเวลาของผูเรียน  สามารถเก็บขอมูล
เนื้อหาไดมากกวาหนังสือหลายเทา

2.    คอมพิวเตอรสามารถเสนอรูปภาพท่ีเคล่ือนไหวไดซ่ึงมีประโยชนมากในการเรียน
สังกัป (concept)  ท่ีสลับซับซอนตาง ๆ อีกท้ังมีเสียงประกอบได ทําใหเกิดความนาสนใจและเพ่ิม
ศักยภาพทางดานการเรียนภาษาไดอีกมาก
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      3.    สามารถประเมินผลความกาวหนาของผูเรียนโดยอัตโนมัต ิสามารถบันทึกผล
การเรียน ประเมินผลการเรียน และประเมินผูเรียนได ในขณะท่ีบทเรียนโปรแกรมทําไมได ผูเรียน
ตองเปนผูประเมินตนเอง

4.    ผูเรียนมีปฏิสัมพันธกับบทเรียนอยางแทจริง กลาวคือ มีการโตตอบระหวาง
บทเรียนกับผูเรียนได  ส่ิงนี้ทําให CAI  สามารถควบคุมผูเรียน หรือชวยเหลือผูเรียนไดมาก
ในขณะบทเรียนโปรแกรม ผูเรียนสามารถโกงตัวเองโดยเปดผานเนื้อหาตาง ๆ ไปได   แต CAI
นักเรียนทําอยางนั้นไมได

      5.    อดทนทําซํ้า ๆ โดยไมเหน็ดเหนื่อย ทําใหผูเรียนสามารถฝกไดนานตามตองการ
      6.    สงเสริมใหผูเรียนเรียนตามเอกัตภาพ   ผูเรียนสามารถจะออกจากแบบฝกหัด

กอนจบอันเนือ่งมาจากช้ินงานอาจยากหรอืงายเกนิไปสําหรบัผูเรยีน ทําใหผูเรยีนมีความรูสึกอิสระในการ
แสดงออกซ่ึงเปนประโยชนท่ียิง่ใหญของคอมพิวเตอรชวยสอนท่ีสามารถสนองความแตกตางระหวาง
บุคคลได  เลือกเวลาเรยีนไดตามตองการ ใหความเปนสวนตวัแกผูเรยีน เปนการชวยใหผูเรยีนชาสามารถ
เรยีนไปได ตามความสามารถของตน โดยไมตองอายผูอ่ืน และไมตองอายเครือ่ง เม่ือตอบคาํถามผิด

7. สามารถใชในการเลนเกม การอาน ท่ีตองอาศัยการจับเวลา  เชน กิจกรรม
การอานเร็ว

8. สามารถทําใหแบบฝกหัดท่ีนาเบ่ือกลายเปนเกมท่ีสนุกสนาน
9. มีการปอนกลับ (feedback)   ทันที มีสีสัน ภาพและเสียง ทําใหผูเรียนเกิดความ

ตื่นเตน  ไมเบ่ือหนาย
10. ผูเรียนไมสามารถแอบพลิกดูคําตอบไดกอน จึงเปนการบังคับผูเรียนใหเรียนรูจริง

กอนจึงจะผานบทเรียนนั้นไป
11. ผูเรียนสามารถทบทวนเนื้อหาหรือบทเรียนท่ีเคยเรียนในหองเรียน
12. ชวยใหผูเรียนคงไวซ่ึงพฤติกรรมการเรียนไดนาน
13. เปนการสรางนิสัยความรับผิดชอบใหเกิดในตัวผูเรียน เพราะไมเปนการบังคับ

ผูเรียนใหเรียน แตเปนการใหการเสริมแรงอยางเหมาะสม
14. ผูเรียนจะเรียนเปนขั้นตอนทีละนอย จากงายไปยาก
15. ทําใหมีทัศนคติท่ีดีตอวิชาท่ีเรียน
16. คอมพิวเตอรจะชวยเพ่ิมแรงจูงใจใหแกผูเรียน เนื่องจากการเรียนดวยคอมพิวเตอร

นั้นเปนประสบการณท่ีแปลกและใหม (กิดานันท  มลิทอง 2543 : 253 - 254)
17. เปนการชวยขยายขีดความสามารถของผูสอนในการควบคุมผูเรียนไดอยางใกลชิด

เนือ่งจากสามารถบรรจขุอมูลไดงาย  และสะดวกในการนาํออกมาใช   (กดิานนัท  มลิทอง 2543 : 253 - 254)
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ขอจํากัดของคอมพิวเตอรชวยสอน
คอมพิวเตอรมีความสามารถและขอดีอยางมาก  แตก็ยังมีส่ิงท่ีคอมพิวเตอรไมสามารถ

ทําได   ซ่ึงคอมพิวเตอรชวยสอนยังมีขอจํากัด ดังนี้
1. คอมพิวเตอรไมใชบุคคล   ทําใหขาดความสัมพันธระหวางครูและนักเรียนหรือ

นักเรียนดวยกันเองลดลง การเรียนกับ CAI ทําใหเด็กขาดมนุษยสัมพันธเพราะอยูกับเครื่องตลอด
เวลา คอมพิวเตอรชวยสอนนั้นเปนลักษณะการเรียนรายบุคคล  สกัดกั้นความเจริญเติบโตทางดาน
ตาง ๆ เชน  พัฒนาการทางดานรางกาย อารมณ สังคม และการใช CAI    มีผลตอสุขภาพตาและ
สุขภาพจิตของผูใช เพราะการอยูหนาจอคอมพิวเตอรนาน ๆ อาจจะเกิดความลาของสายตา หรือ
เกิดความเครียดทางอารมณได (ฉลอง  ทับศรี  2535 : 4)

2. คอมพิวเตอรมีราคาต่ําลงเรื่อย ๆ แตก็ยังมีราคาแพง และใชเวลามากในการสราง
โปรแกรมและในขณะนี้ยังขาดอุปกรณท่ีไดคุณภาพมาตรฐานระดับเดียวกัน    เพ่ือใหสามารถ
ใชไดกับเครื่องคอมพิวเตอรตางระบบกัน  เปนตนวา   ซอฟตแวรท่ีผลิตขึ้น  มาใชกับเครื่องระบบ
ของไอบีเอ็มไมสามารถใชไดกับเครื่องคอมพิวเตอรระบบแม็คคลินทอซได    (กิดานันท   มลิทอง
2543  : 253 - 254) สรุปวาการใช CAI ตองลงทุนสูง  (ฉลอง  ทับศรี 2535 : 4)

3. การออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอรเพ่ือใชในการเรียนการสอนนั้น  นับวา
ยังมีนอย  เม่ือเทียบกับการออกแบบโปรแกรมเพ่ือใชในวงการดานอ่ืน ๆ ทําใหโปรแกรมบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน  มีจํานวนและขอบเขตจํากัดท่ีจะนํามาใชเรียนวิชาตาง ๆ   สวนโปรแกรม
ท่ีดีและตรงตามความตองการหายาก และครูตองมีความรูในการใชเครื่องและการเขียนโปรแกรม
หรือตองการความชวยเหลือจากผูเช่ียวชาญ   (กิดานันท  มลิทอง 2543 : 253 - 254)

6. คอมพิวเตอรชวยในการเรียนภาษา
โปรแกรมชวยการสอนมักรูจักกันท่ัวไปในช่ือ CAI (Computer - Assisted Instruction

หรือ  Computer - Aided Instruction) CAI  เปนความหมายกวางเพราะหมายถึงการสอนวิชาใด
ก็ได เชน วิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร ฯลฯ แตโปรแกรมท่ีใชสอนภาษาตาง ๆ เชน ภาษาอังกฤษ
ภาษาฝรั่งเศส   หรือแมกระท่ัวภาษาไทย     จะเรียกวาโปรแกรมชวยสอนภาษา หรือ    CALT
(Computer - Assisted Language Teaching)    สวนโปรแกรมท่ีใชชวยผูเรียนในการเรียนภาษานั้น
เรียกวาโปรแกรมชวยเรียนภาษา CALL (Computer-Assisted Language Learning) (ผาน  บาลโพธ์ิ
2537 :  20  และ Chen 1996)
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คอมพิวเตอรมีการนํามาใชในการสอนภาษาตั้งแตป  1960  เปนตนมา เปนระยะเวลา
ท่ีสําคัญ  (Lee  2000)  ไดแก  behaviorist CALL   communicative CALL  และintegrative CALL

ในแตละระยะจะตรงกับระดับของเทคโนโลยีและทฤษฎีวิธีสอน      เหตุผลในการใช
CALL ไดแก เพ่ือสงเสริมประสบการณในการเรียนรู    สรางแรงจูงใจ        สงเสริมความประสบ
ผลสําเร็จของผูเรียน  เปนส่ือจริงในการศึกษา     ใหมีปฏิสัมพันธท่ียิ่งใหญ     สงเสริมเอกัตบุคคล
ความเปนอิสระจากแหลงขอมูล และเขาใจโลก  2 – 3 ปท่ีผานมา    มีการใช    CALL  เพ่ิมมากขึ้น
รายละเอียดในแตละระยะมีดังนี้

Behaviorist CALL
ในป ค.ศ. 1960 – 1970     ลักษณะของ CALL แบบแรกจะเปนการฝกซํ้า ๆ   ซ่ึงมาจาก

พ้ืนฐานการเรียนรูแบบพฤติกรรมนิยมและคอมพิวเตอรเปนเสมือนเครื่องชวยติวท่ีไมเหน็ดเหนื่อย
การออกแบบคอมพิวเตอรในยุค mainframe ระบบติวท่ีรูจักกันดีท่ีสุด คือ PLATO และทํางานดวย
อุปกรณพิเศษในตัวเอง       ใชสําหรับฝกแบบเขม การเรียนการสอนไวยากรณ     และการทดสอบ
การแปล

Communicative CALL
ปรากฏในป ค.ศ. 1970 – 1980  ตอตานแนวคิดการเรียนการสอนแบบพฤติกรรมนิยม

และแนวคิดเพ่ือการส่ือสาร ซ่ึงเปนการมุงเนนใหใชรูปแบบภาษามากกวาตัวภาษา ไวยากรณ
ควรจะสอนโดยนัย และนักเรียนควรกลาแสดงออก รูปแบบของ  CALL   ตรงกับทฤษฎีพุทธิพิสัย
ท่ีวิเคราะหผูเรียนวาเปนกระบวนการท่ีสรางการคนพบ แสดงความรูสึกและพัฒนาการ เครื่อง PC
มาแทนท่ีเครื่อง mainframe ท่ีสามารถทํางานเปนรายบุคคลได

Integrative CALL
ระยะสุดทายของ CALL คือ  communicative CALL ไดรับการนํามาวิเคราะหเพ่ือนํา

คอมพิวเตอรมาใช   ครูขยับจากการสอนเพ่ือการส่ือสาร      มาเปนสังคมแหงการเรียนรู ( socio-
cognitive)   ท่ีเนนการใชภาษาท่ีมีความหมาย เนื้อหาจริง ๆ  (authentic context)   Integrative
CALL   คนหาท้ังทักษะหลากหลายของการเรียนรูภาษา (ฟง พูด อาน และเขียน) และผสมผสาน
เทคโนโลยีอยางเต็มท่ีในการสอนภาษา ในตอนปลายยุคนี้ เครือขายมัลติมีเดีย   (multimedia
computer)   ไดเตรียมขอมูล การส่ือสาร เครื่องมือท่ีมีคุณคาตอนักเรียนทุกคน

คอมพิวเตอรชวยสอนภาษาอังกฤษ มีวิวัฒนาการท่ีดีขึ้นมาโดยตลอด และมีแนวโนม
วาจะมีการพัฒนาใหดียิ่งขึ้นเรื่อย ๆ ท้ังยังมีขนาดเล็กลง แตมีประสิทธิภาพท่ีสูงขึ้น และในขณะนี้
คอมพิวเตอรสามารถบันทึกเสียงไวได สรางภาพเคล่ือนไหวได  สามารถนําวิดีโอมาใชรวมกับ
คอมพิวเตอรได ซ่ึงความสามารถนี ้สามารถนํามาใชในการสอนการออกเสียงได
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7.   การประเมินโปรแกรมชวยเรียนภาษา
ในการประเมินโปรแกรมชวยเรียนภาษานี้ ผาน  บาลโพธ์ิ  (2537 : 51 – 57) ไดให

ความหมาย ประโยชน  และหลักในการประเมินไวดังนี้
ความหมายของการประเมินโปรแกรมชวยเรียนภาษา
การประเมินโปรแกรม เปนการรวบรวมขอมูลดานตาง ๆ เกี่ยวกับโปรแกรม เชน   

ดานวิธีสอน หรือเทคนิคการสอน ดานการออกแบบโปรแกรม และดานอ่ืน ๆ เทาท่ีจําเปน แลวนํา
ขอมูลเหลานั้นมาพิจารณาประมาณคุณคาวาโปรแกรมนั้น      ดีหรือเหมาะสมท่ีจะนํามาใชใน
การเรียนการสอนเพียงใด

ประโยชนในการประเมินโปรแกรมชวยเรียนภาษา
ผลการประเมินโปรแกรมกอนซ้ือ จะชวยใหผูสอนทราบวาเปนโปรแกรมท่ีมีคุณภาพ

หรือคุณคาแกการซ้ือหรือไม ทราบปญหาตาง ๆ ท่ีผูเรียนจะประสบขณะใชโปรแกรม ทําให
ผูสอนทราบวาโปรแกรมตรงตามความตองการหรือไม และควรจัดกิจกรรมหรือนําส่ืออ่ืนมาใช
เพ่ือเสริมท่ีขาดหรือเปนปญหา

หลักการประเมิน
หลักสําคญัในการประเมิน ไดแกการรวบรวมขอมูลดานตาง  ๆเกีย่วกบัโปรแกรม ดงันี้
1. การพิจารณาดานเนื้อหาและหลักการสอน  ควรรวบรวมขอมูลตาง ๆ ดังนี้

1.1 จุดมุงหมายของโปรแกรม  จําเปนอยางยิ่งในการพิจารณา เพราะการเลือก
โปรแกรมตองเลือกโปรแกรมท่ีมีจุดมุงหมายตรงหรือสอดคลองกับจุดมุงหมายของบทเรียน
ดังนั้น การอานคูมือการใชโปรแกรมจึงเปนส่ิงจําเปน

1.2 เนื้อหา  การประเมินดานเนื้อหา ควรตรวจสอบความถูกตอง ความยากงาย
การใชภาษา และรวมไปถึงการสะกดคํา

1.3 คําแนะนํา  ควรพิจารณาดวยวา โปรแกรมมีคําแนะนํา (on-screen
instruction) ไวในแตละจอภาพหรือไม คําแนะนํามี 2 ชนิด คือ คําแนะนําในการใชโปรแกรม เชน
การบอกใหผูเรียนทราบวาจะตองกดแปนใดจึงจะไดส่ิงท่ีตองการ คําแนะนําชนิดท่ีสอง เปนคํา
แนะนําดานเนื้อหาโดยตรง เชน เม่ือผูเรียนหาประธานของประโยคไดไมถูกตอง โปรแกรมอาจ
แนะนําวา  Look for a plural noun in the first line.       คําแนะนําชนิดนี้สวนใหญ    จะปรากฎ
บนจอภาพเม่ือผูเรียนตอบผิด นอกจากนี้ ผูประเมินควรพิจารณาดวยวามีคําแนะนําเพียงพอหรือไม
และคําแนะนํานั้นมีประโยชนตอผูเรียนเพียงใด
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1.4 ความชวยเหลือและการบอกใบ  ส่ิงท่ีควรพิจารณาอีกประการหนึ่ง ก็คือ
เรื่องความชวยเหลือ (help) และการบอกใบ (hint) ซ่ึงมีความสําคัญมาก โดยเฉพาะเม่ือผูเรียน
ตองเรียนจากโปรแกรมดวยตนเอง ผูประเมินตรวจสอบวาโปรแกรมมีความชวยเหลือหรือการ
บอกใบบางหรือไม หากมีก็ควรพิจารณาตอไปอีกดวยวา  ความชวยเหลือ และการบอกใบนั้น
มีประโยชนหรือไมเพียงใด

1.5 แบบฝกหัด  ในการประเมินโปรแกรมชวยเรียนภาษา ควรตรวจสอบดวย
วาโปรแกรมมีแบบฝกหัดเพียงพอหรือไม มีการเรียงลําดับความยากงายของแบบฝกหัดหรือไม
นอกจากนี้ ควรพิจารณาดวยวาแตละแบบฝกหัดสงเสริมการเรียนรูภาษาของผูเรียนเพียงใด
แบบฝกหัดทาทายความสามารถของผูเรียนหรือไม และเหมาะกับผูเรียนหลายระดับความสามารถ
หรือไม

1.6 คําตอบ  หากเปนโปรแกรมประเภทตอบคําถาม ควรมีการตรวจสอบวา
โปรแกรมยอมรับคําตอบเดียว หรืออาจรับคําตอบไดหลายคําตอบ หากโปรแกรมสามารถรับได
หลายคําตอบยอมดีกวา เพราะการส่ือความเรื่องเดียวกันนั้น อาจพูดหรือเขียนไดหลายอยาง
แตการพิจารณาเรื่องนี้ควรระมัดระวังดวยเชนกัน เพราะบางคําถามอาจตอบไดเพียงคําตอบเดียว
จริง ๆ ก็ได

1.7 การประเมินผล   ควรพิจารณาความสามารถของโปรแกรมในการติดตาม
และประเมินผลการฝกปฏิบัติของผูเรียนดวย เพราะความสามารถนี้จะชวยใหผูเรียนทราบวาตน
มีความรูความสามารถในเรื่องท่ีเรียนเพียงใด และควรปรับปรุงตนเองในเรื่องใดบาง นอกจากนี้
ควรตรวจสอบอีกดวยวา การประเมินของโปรแกรมนั้น ถูกตองและนาเช่ือถือเพียงใด

1.8 การแกไขเปล่ียนแปลงและการสรางแบบฝกหัดขึ้นใหม  โปรแกรม
บางโปรแกรมเปนโปรแกรมท่ีผูใชไมสามารถแกไขเปล่ียนแปลงใด ๆ ไดเลย (dedicated program)
โปรแกรมชวยการเรียนภาษาจํานวนมาก ท่ีเปดโอกาสใหมีการแกไข เปล่ียนแปลงแบบฝกหัด
ท่ีมีอยูแลวหรืออาจเปดโอกาสใหผูสอนสามารถสรางแบบฝกหัดขึ้นใหม ภายใตกรอบท่ีกําหนด
โปรแกรมชนิดนี้เรียกวาโปรแกรมเขียนบทเรียน (authoring program) หรือบางทานเรียกวา
โปรแกรมบรรณาธิกรณ การพิจารณาเรื่องนี้ ผูประเมินควรตรวจสอบวาโปรแกรมดังกลาว
เปดโอกาสใหมีการสรางแบบฝกหัด หรือบทเรียนขึ้นใหมไดหรือไม เพราะการเปดโอกาสเชนนี้
มีประโยชนอยางยิ่ง เนื่องจากจะชวยใหผูสอนสามารถสรางแบบฝกหัดหรือบทเรียนไดตรงตาม
ความตองการยิ่งขึ้น อยางไรก็ตาม ก็มิไดหมายความวาโปรแกรมท่ีแกไขเปล่ียนแปลงไมได
จะเปนโปรแกรมท่ีไมเหมาะสมท่ีจะนาํมาใชในการเรยีนการสอน แตในกรณท่ีีใชสอนเรือ่งเดยีวกนั
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สองโปรแกรม โปรแกรมหนึ่งแกไขเปล่ียนแปลงไมได ในขณะท่ีอีกโปรแกรมหนึ่งสามารถแกไข
เปล่ียนแปลงได ในกรณีนี้โปรแกรมชนิดท่ีเปล่ียนแปลงแกไขได ยอมดีกวาและมีประโยชน
ในดานการเรียนการสอนมากกวา

2. การพิจารณาดานการออกแบบโปรแกรม  นอกจากจะพิจารณาดานเนื้อหาและ
หลักการสอนแลว ในการประเมินโปรแกรมควรพิจารณาดานการออกแบบโปรแกรมดวย โดย
เฉพาะการเปดโอกาสใหผูเรียนหรือผูใชโปรแกรมมีสวนรวมในการเรียน และมีการปฏิสัมพันธ
หรือการโตตอบ (interaction) ระหวางผูเรียนกับโปรแกรม การประเมินดานการออกแบบ
โปรแกรมอาจตรวจสอบและประเมินในเรื่องตาง ๆ ดังนี้

2.1 การโตตอบกับโปรแกรม  ควรพิจารณาวาโปรแกรมเปดโอกาสใหผูเรียน
โตตอบกับโปรแกรมหรือไม หากมีก็ควรพิจารณาอีกดวยวาการโตตอบนั้นสงเสริมการเรียนรู
ตามจุดมุงหมายของโปรแกรมหรือไม

2.2 การเปดโอกาสใหเลือกกิจกรรม ควรพิจารณาดวยวาโปรแกรมเปดโอกาส
ใหผูเรียนเลือกทํากิจกรรมตาง ๆ หรือไม ท้ังนี้ เพราะการเรียนภาษาควรมีการสงเสริมหรือหาวิธี
ใหผูเรียนสามารถกําหนดแนวทางการเรียนของตนเอง        มากกวาท่ีจะมีการควบคุมกระบวน
การเรียนท้ังหมด นอกจากนี้ การเปดโอกาสใหผูเรียนเลือกเรียนส่ิงตองการเปนส่ิงท่ีด ีเพราะเปน
การสนองความแตกตางระหวางบุคคล

2.3 ความยากงาย  เปนอีกส่ิงหนึ่งท่ีควรพิจารณา เพราะหากการใชยุงยากเกินไป
ผูเรียนอาจเรียนจากโปรแกรมไดไมเทาท่ีควร เพราะไมสามารถใชโปรแกรมไดอยางเต็มท่ี ดังนั้น
โปรแกรมท่ีดีจึงควรเปนโปรแกรมท่ีใชไดงาย

2.4 การใชสี อีกส่ิงหนึ่งท่ีควรพิจารณาเกี่ยวกับดานการออกแบบโปรแกรมคือ
เรื่องการใชสี        โดยเฉพาะเพ่ือการเนนจุดสําคัญ  หรือความแตกตาง      เพราะหากมีการใชสี
อยางเหมาะสมก็จะชวยใหผูเรียนเขาใจส่ิงท่ีเรียนไดดีขึ้น  แตในทางกลับกันหากใชสีไมเหมาะสม
ก็อาจทําใหผูเรียนเกิดความสับสนไดเชนกัน หลักในการพิจารณาในเรื่องนี้ไดแก การพิจารณาวา
การใชสีในแตละจอภาพนั้น ชวยสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนหรือไม หรือเปนการใชสีเพ่ือความ
สวยงามอยางเดียว บางทานตั้งเกณฑการใชสีในแตละหนาจอภาพไมควรเกิน 3 สี แตผูประเมิน
ก็ตองพิจารณาดวยวาการใชสีเกินกวา  3  สี นั้นเปนการใชอยางมีจุดมุงหมายชัดเจนหรือไม
หากเปนการใชอยางมีเหตุผล แมใชเกิน  3  สี ก็อาจไมเกิดผลเสียก็ได  ในกรณีจอภาพแบบสีเดียว
(monochrome)  ก็ควรพิจารณาดวยวามีการเนน (highlight) คํา หรือขอความดวยวิธีการตาง ๆ
หรือไม เชน การตีกรอบ การใชความสวางท่ีตางกัน หรืออาจใชการกระพริบ เพราะการเนน
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ลักษณะนี้ก็มีประโยชนเชนกัน สําหรับเรื่องสีของบทอานนั้น โปรแกรมท่ีเปดโอกาสใหผูเรียน
เลือกสีตัวอักษรและสีพ้ืนได ยอมดีกวาโปรแกรมท่ีไมเปดโอกาสเชนนี้

2.5 การใชเสียงประกอบ  เรื่องเสียงเปนส่ิงท่ีสําคัญมากส่ิงหนึ่ง
เพราะคอมพิวเตอรปจจุบันมีประสิทธิภาพสูงขึ้น จนสามารถแสดงไดท้ังภาพและเสียง
คอมพิวเตอรบางชนิดสามารถบันทึกเสียงมนุษยไดสมบูรณ บางชนิดสามารถทําเสียงดนตรีได
อยางไพเราะ การพิจารณาเรื่องเสียงท่ีใสเขาไปในโปรแกรมนั้น เหมาะสม และสอดคลองกับเรื่อง
ท่ีสอนหรือไม มีประโยชนตอการเรียนหรือไม

2.6 ความทาทาย ควรพิจารณาวาโปรแกรมนั้น สนุก นาเรียน และทาทาย
ความสามารถของผูเรียนหรือไม เพราะแมจะเปนโปรแกรมท่ีมีเนื้อหาดี แตไมสนุกเราใจ ผูเรียน
ก็จะใหความสนใจนอย

3. การพิจารณาดานอ่ืน ๆ
3.1 การทําสําเนา บางโปรแกรมผูสรางไดปองกันการทําสําเนาไว ดังนั้น

จึงมักเกิดความยุงยากในการนําโปรแกรมไปใชในการเรียนการสอน
3.2 ราคา   ตองนําขอมูลดานราคามาประกอบการพิจารณาดวย หากเปน

โปรแกรมท่ีมีราคาสูงมาก สถานศึกษาอาจไมสามารถใหการสนับสนุนได
3.3 จานบันทึก หรือแผนดิสกท่ีใชเก็บโปรแกรม ตองบันทึกอยูในแผนดิสกท่ีใช

กับเครื่องท่ีมีอยูแลวได หากแผนดิสกและเครื่องเขากันไมได ก็อาจไมสามารถใชโปรแกรมนั้นได
3.4 การมีจําหนายในทองตลาด ความสะดวกในการจัดซ้ือมาใชในการเรียน

การสอน แมจะเปนโปรแกรมท่ีดีแตไมมีจําหนาย หรือไมสามารถนํามาใชได ก็จะไมเกิด
ประโยชนแตอยางใด

จากท่ีกลาวมา จะเห็นวาการประเมินโปรแกรมชวยในการเรียนภาษานั้น ควรนําขอมูล
ดานตาง ๆ มาพิจารณาอยางรอบคอบ

8.     คอมพิวเตอรกับการสอนการออกเสียงภาษาอังกฤษ
ในประเทศไทยท่ีพบจะมีการผลิตคอมพิวเตอรชวยสอนในการออกเสียง

ยังไมแพรหลายมากนัก สวนมากจะเปนซอฟตแวรท่ีผลิตในตางประเทศเปนสวนใหญ ท่ีมี
ในประเทศไทยในดานนี้จะมีโปรแกรม  "การออกเสียงสระและเสียงพยัญชนะในภาษาอังกฤษ"
ของ ปรารมภรัตน  โชติกเสถียร สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย   ซ่ึงเปนแผนซีดีรอม
จํานวน  1  แผน พรอมกับหนังสือประกอบ (2542)   จํานวน  1  เลม  เนื้อหาในซีดีรอมเหมาะ
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สําหรับนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย  ซ่ึงมีเนื้อหาเปนวิธีการใชและเนื้อหาท่ีเหมือนกับท่ีบรรจุไว
ในซีดีรอม โดยใชโปรแกรมเสริมสําหรับเว็บเบราเซอร  ซ่ึงนับวาเปนโปรแกรมท่ีดีโปรแกรมหนึ่ง

ในตางประเทศท่ีพบจะมีโปรแกรม  FLUENCY  ใชสําหรับฝกออกเสียง ของ  สถาบัน
เทคโนโลยีทางภาษา Carnegie Mellon University โดย เอสกานาซิ (Eskennazi 2001 : 1-26 )
เปนผูวิจัยเรื่องนี้  และอีกโปรแกรมหนึ่ง  คือ  "Speak Fluent English"   เปนโปรแกรมฝกการ
ออกเสียงท่ีด ี ใชระบบคล่ืนเสียงเทียบกับเจาของภาษา ในลักษณะพิเศษ (suprasegmental
features)  ซ่ึงบริษัท Auralog  และ GSP  ผลิตและจัดจําหนาย

โปรแกรม Real English มี 4 ชุด คือ  Sport, Entertainment, Travel, Business  ใชสอน
ระดับ Elementary – Advance     ผลิตโดยบริษัท Wiser Software  สรางดวยโปรแกรม Wiser
Educator   ป 1997  เนื้อหามาจากเอกสารจริง เปนโปรแกรมเหมาะสําหรับการอานและการฝก
ทักษะฟงภาษาอังกฤษ

โปรแกรมคอมพิวเตอรชวยสอน ระดับมัธยมศึกษาตอนตนในประเทศไทย ท่ีผานการ
ตรวจประเมินคุณภาพ โดยคณะกรรมการของกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ พิจารณาใหใช
ประกอบการสอนได พ.ศ. 2540 – 2541 (กรมวิชาการ 2541)   และ พ.ศ. 2540 – 2543 (รอบท่ี 1)
(กรมวิชาการ 2543)  ไดแก   โปรแกรม  TRACI TALK The Mystery     โปรแกรมประกอบดวย
CD-ROM 2 แผน พรอมคูมือการใช  1  เลม สําหรับฝกทักษะการฟง-พูด รวมท้ังการอานเพ่ือให
สามารถแกปญหาตามสถานการณท่ีออกแบบไวในโปรแกรมได ผูใชโปรแกรมตองมีพ้ืนฐานดาน
การฟง-พูดอยูในเกณฑปานกลาง การติดตั้งโปรแกรมคอนขางยาก    โปรแกรม  Dynamic English
1 – 3 ประกอบดวยแผน CD-ROM 2  แผน  คูมือการใช  1  เลม  เปนโปรแกรมใชฝกฝนทักษะการ
อาน การฟง การพูด เรียนรูศัพท ไวยากรณจากบริบท และประโยคท่ีใชในชีวิตประจําวัน  เนื้อหา
สวนใหญเปนเรื่องเกี่ยวกับวัฒนธรรมตะวันตก การใชโปรแกรมครูควรชวยเหลือและแนะนํา โดย
อธิบายเนื้อหากอน คําถามทบทวนในโปรแกรมมีคอนขางนอย ครูควรทําเอกสารประกอบเพ่ิมเติม
โปรแกรม  Q Review :Reading 1&2  ประกอบดวย  แผน CD-ROM 2  แผน  คูมือการใช  1  เลม
เปนโปรแกรมฝกทักษะการอาน และเรียนรูคําศัพทจากบทเรียน  เสริมดวยพจนานุกรมคนหา
ความหมายศัพท เหมาะสําหรับผูเรียนท่ีมีพ้ืนความรูภาษาอังกฤษพอสมควร เนื้อหายากเกินไป
สําหรับผูเรียนท่ีไมคุนกับการอานและการฟงภาษาอังกฤษ โปรแกรมติดตั้งคอนขางยาก
โปรแกรม  LANGMaster Interactive English  มีระดับ Beginner   ระดับ  Elementary   ระดับ
Intermediate และ Collins COBUILD Student’s DICTIONARY    ประกอบดวย แผน CD-ROM
4  แผน ไดแก  The Stranger , Room 13 and Other Ghost Stories , The Picture of Dorian Gray
และ Riders of the Purple Sage  คูมือการใช  1  เลม  เปนโปรแกรมเรียนรูและพัฒนาทักษะดาน
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การอาน เพ่ือความเขาใจเนื้อเรื่อง การฟง-พูด และการเขียนการติดตั้งโปรแกรมไมสามารถทําได
จากแผนท่ีเปด ตองติดตั้งจากแผนแรกในชุดของแตละระดับ หรือจากแผน Dictionary  และ
โปรแกรม Talk to Me  ประกอบดวย CD-ROM 3  แผน  คูมือการใช  1  เลม   มี 2 ระดับ คือระดับ
Beginner  และ Elementary   เปนโปรแกรมเรียนรูคําศัพท และประโยคภาษาอังกฤษในชีวิต
ประจําวันในสถานการณตาง ๆ  ฝกพูดออกเสียง และทราบผลการประเมินการออกเสียงได การใช
ตองคํานึงถึงคุณภาพของไมโครโฟนและการเสียบไมโครโฟนใหถูกตอง อาจมีผลตอคะแนนต่ํา
แบบฝกหัดเรื่องคํา เติมคําลงในชองวาง ในหลายแหงเปนแบบฝกหัดเดียวกัน

โปรแกรมเหลานี้ผลิตในตางประเทศ  และฝกการออกเสียงในลักษณะเพ่ิมสวนการ
บันทึกเสียงไดเขาไปเทานั้น ไมไดมุงฝกทักษะออกเสียงในหนวยเสียงสระและหนวยเสียง
พยัญชนะท่ีเปนปญหา และจากการสังเคราะหงานวิจัยคอมพิวเตอรชวยสอนวิชาภาษาอังกฤษ
ในประเทศไทย ระหวางป พ.ศ. 2528 – 2543 ของ กษมา  นิลแดง (2544 : 91) พบวางาน
คอมพิวเตอรชวยสอนดานไวยากรณ จํานวนมากท่ีสุด (32 %) รองลงมา คือดานคําศัพท (26.7 %)
การอาน (17.3 %) ภาษาเพ่ือการส่ือสาร  (13.3 %) และการเขียน (1.3 %) แตไมพบงานวิจัย
คอมพิวเตอรชวยสอนดานการฟง – พูด

9.    โปรแกรมที่ใชในการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
โปรแกรมท่ีจะนํามาใชสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนนั้น ไดมีผูวิจัยเกี่ยวกับ

ลักษณะท่ีเหมาะสมของโปรแกรมชวยสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนไวดังนี้ ศิริรัตน โตรอด
(2536) ไดศึกษากับครูมัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร    ท่ีผานการฝกอบรมความรูเกี่ยวกับ
โปรแกรมชวยสรางบทเรียน  จํานวน  120  ทาน สรุปไดวาลักษณะท่ีเหมาะสมของโปรแกรม
ชวยสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน สําหรับครูมัธยมศึกษา ควรมีลักษณะดังนี้

1.    เปนโปรแกรมท่ีใชงานกับอุปกรณฮารดแวรโดยใชงานกับ CPU  รุน 80386
หนวยความจําหลัก RAM  ขนาด  4  MB  ใชกับ Disk Drive ชนิด high density  จอภาพชนิด
VGA Color  และสามารถใชงานกับเมาสได ระบบควบคุมท่ีใชกับโปรแกรมคือ  Windows

2. การใชโปรแกรมชวยสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน กลุมตัวอยางตองการ
โปรแกรมท่ีมีการใชงาน  2 ลักษณะคือ โปรแกรมท่ีมีประสิทธิภาพสูงตองใชกับฮารดดิสก และ
โปรแกรมท่ีมีประสิทธิภาพต่ําแตไมตองใชกับฮารดดิสก

3.    การใชงานโปรแกรม กลุมตัวอยางตองการใน  2  ลักษณะคือ ในลักษณะแรกเปน
การใชงานโดยไมตองเขียนคําส่ัง ทํางานโดยใชเมนู และ  Toolbox  จากหนาจอท้ังหมด ลักษณะ
ท่ีสอง เปนการทํางานโดยใชเมน ู toolbox  รวมท้ังการเขียนคําส่ังเพ่ิมเติมสําหรับงานท่ีซับซอน
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4.    ดานการใชสรางบทเรียน ดานตัวอักษร ตองการตัวอักษรท่ีมีตั้งแต  3 รูปแบบ
ขึ้นไป และมีหลายขนาดใหเลือก ดานการสรางกราฟก การกําหนดขนาด และตําแหนงนั้น
ตองการการทํางานโดยมีเครื่องมือ (tools)  ชวยสรางภาพบนจอภาพโดยใชไดท้ังเมาสและ
แปนพิมพในการสราง ดานการมีสีท้ังตัวอักษร และภาพกราฟกตองการใหมีสีใหเลือกใหมาก
เพ่ือการออกแบบท่ีซับซอน และตองการเลือกสีมีจานสี ปรากฎบนจอ แลวเลือกโดยใชเมาส
นอกจากนี้ตองการใหมีภาพสะสมท่ีมีลักษณะภาพเหมือนจริงไวในโปรแกรมเพ่ือการนํามาใชงาน

งานวิจัยของศิริรัตน  โตรอด  สอดคลองกับประภาภรณ  ฉันทฉัตรกนก   (2537)
ท่ีวิจัยความคิดเห็นของอาจารยระดับอุดมศึกษา    เกี่ยวกับลักษณะท่ีเหมาะสมของโปรแกรมชวย
สรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน      จําแนกตามสาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ   วิทยาศาสตร
กายภาพสังคมศาสตร     และมนุษยศาสตร         สรุปลักษณะท่ีเหมาะสมของโปรแกรมชวยสราง
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนไดในลักษณะเดียวกันกับศิริรัตน โตรอด แตกตางกันเพียงเล็กนอย
คือ CPU รุน 80486  เทานั้น โปรแกรมท่ีใชในการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน นั้นมี
หลายโปรแกรมดวยกัน ผูผลิตบทเรียนคอมพิวเตอรสามารถเลือกใชใหเหมาะสมกับบทเรียน
ซ่ึงแตละโปรแกรมจะมีคุณสมบัติท่ีดีของแตละโปรแกรม และมีการพัฒนาขึ้นเรื่อย ๆ ในอนาคต
ท่ีพบมีหลายโปรแกรมไดแก

1. โปรแกรม   ToolBook    ซ่ึงมีประสิทธิภาพในการสรางส่ือคอมพิวเตอรชวยสอน
โปรแกรมหนึ่ง    มีลักษณะการทํางานเหมือนโปรแกรม Authorware แตดูยากกวา เนนใหมีการ
ควบคุมอุปกรณท่ีใชสรางภาษาคําส่ังเปนหลัก        มีกลองเครื่องมือไวสําหรับเลือกอุปกรณตาง ๆ    
มาใชในการตกแตงไดโดยสะดวก       มีความยืดหยุนในการใชงานไดดี  สามารถทํางานภายใต
วินโดว    เปนซอฟตแวรท่ีสามารถนํามาสรางหรือพัฒนางานตาง ๆ (application)  เปนของเราเอง
ได ทําใหงานสรางขึ้นตรงกับวัตถุประสงคยิ่งขึ้น สามารถสรางภาพ ภาพเคล่ือนไหว ขอความ
ตลอดจนการตกแตงผลงานใหมีความสวยงามไดโดยงาย และท่ีสําคัญ  ท่ีสุดก็คือ        ในโลกยุค
ไฮเปอรมีเดีย ToolBook  ก็ไดสนองความตองการและความจําเปนอันนี้ไวอยางพรอมมูล ทําให
สรางผลงานในรูป ไฮเปอรมีเดีย ไดอยางงายดาย ผูสรางสามารถสรางภาพ ไมวาจะเปนภาพนิ่ง
ภาพเคล่ือนไหว  ภาพ วิดีทัศน       ตลอดจนใสเสียงประกอบในงานท่ีสรางขึ้น ควบคุมเครื่องเลน
ซีดี ควบคุมเครื่องวิดีทัศนใหทํางาน จากงานท่ีเราพัฒนาขึ้นได ToolBook   จึงเหมาะสําหรับผูท่ี
ตองการจะสรางและพัฒนา     เพ่ือเปนซอฟตแวรคอมพิวเตอรดวยตนเอง สรุปไดวา นอกจากจะ
ใชในดานการสอน นําเสนอ  บทเรียนสําเร็จรูป  แลวยังสามารถนําไปใชสรางและพัฒนาบทเรียน
โปรแกรม คลังขอสอบ  โปรแกรมบริหารงานโรงเรียน สรางเอกสารแบบไฮเปอรมีเดีย  ใชในงาน
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ระบบฐานขอมูล   และใชพัฒนาโปรแกรมเฉพาะงาน เพ่ือชวยเหลือ ผูไมมีทักษะทางคอมพิวเตอร
และสามารถสรางโฮมเพจได (สานิตย  กายาผาด  2542 : 15 - 26)

คุณสมบัติเดนของโปรแกรม ผูใชสามารถสรางเนื้อหาจากโปรแกรมไดทันที สามารถ
นําไปพัฒนาโปรแกรมประยุกตหรือโปรแกรมสําเร็จรูปไดดวยตนเอง  สามารถทําเปนโปรแกรม
บริหารงานโรงเรียน เชน ตัดเกรดในงานวัดผล และการลงทะเบียนเรียนของนักเรียน ฝายการเงิน
ในวงการศึกษาได

2. โปรแกรม  Macromedia Director   เปนของบริษัท Macromedia, Inc. U.S.A.
ซ่ึงเปนบริษัทเดียวกันกับโปรแกรม Authorware  เปน time based  ใชสราง  application บนเว็บ
CD-ROM  stand alone  มีความสามารถทางดานการสรางภาพเคล่ือนไหวไดด ีมีการใชภาษา
script (lingo)     เหมือนโปรแกรมภาษาช้ันสูงโดยท่ัวไป เชนมีการใช procedure และ function
ตาง ๆ มีโปรแกรม paint  ในตัวสามารถสราง และตกแตง graphic งาย ๆ ได

คุณสมบัติเดนของโปรแกรม เปนโปรแกรมท่ีสามารถทําภาพ หรือกราฟก และการ
เคล่ือนไหวไดดีมาก เหมาะกับการนํามาใชกับบทเรียนท่ีตองใชภาพกราฟกมาก ๆ

3. โปรแกรม Authorware Professional  เปนโปรแกรมประเภท Authoring tool
หรือ Authoring system พัฒนาขึ้นโดยบริษัท Macromedia ประเทศสหรัฐอเมริกา ซ่ึงโปรแกรม
เริ่มแรกมีช่ือวา Authorware Start ออกมาทดลองใช แลวมีเวอรชันใหม ๆ ออกมาเรื่อย ๆ ความ
สามารถเรียบเรียงงานนําเสนอลักษณะ multimedia ท่ีมีท้ังภาพนิ่ง ภาพเคล่ือนไหว เสียงเพลง เสียง
บรรยาย (sound effect)  และโตตอบกับผูใชโปรแกรมไดหลายรูปแบบ (interactive multimedia)  
คุณสมบัติของโปรแกรม

มีคุณสมบัติเดน  3  ประการ คือ
1. ใชสัญลักษณ (icon)  ทํางานแทนคําส่ัง (object authoring)    เปนภาษาท่ีรวมกับ

การวางโครงสรางของโปรแกรม ทําใหผูใชสามารถสรางโปรแกรม หรอืออกแบบโปรแกรมไดอยางงาย
2. ประกอบดวยเครื่องมือดานมัลติมีเดีย (multimedia tools) ท่ีพรอมมูลทําให

สรางและพัฒนางานท่ีประกอบดวยขอความ รูปภาพ เสียง ภาพเคล่ือนไหว และนําภาพจากวิดีโอ
เขามาอยูรวมกันได ชวยใหงานท่ีออกแบบนาสนใจ เหมาะท่ีจะใชสรางและพัฒนางานนําเสนอ
งานผลิตบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน การจําลองลักษณะการทํางานไดอยางดีเยี่ยม

3. ความสามารถของโปรแกรมท่ีถูกออกแบบใหยืดหยุนตอการใชงาน mutiplatform
architechture)  เชน ทํางานภายใตระบบ   Microsoft Windows   และบนเครื่อง Macintosh  ซ่ึงคํา
ส่ังตาง ๆ ท้ังสองแบบ ไมไดมีความแตกตางกันมากนัก นอกจากนี้ยังสามารถติดตอกับโปรแกรม
ภายนอกระบบไมวาจะเปนระบบการใชฐานขอมูล     หรือระบบคอมพิวเตอรเครือขาย     ยกเวน
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ในเรื่องของ  multimedia       และการทํางานของโปรแกรมในสภาพแวดลอมท่ีตางกัน  (สมรัก
ปริยะวาที  2543  :  11 - 12)

คุณสมบัติเดนของโปรแกรม เปนโปรแกรมประเภท  Authoring system     ท่ีสามารถ
ประยุกตใชงานท่ีสามารถโตตอบกับผูใช     ไดเปนอยางด ี     โดยเฉพาะหากนํามาใชในการเรียน
การสอนและการฝกอบรม     โปรแกรมสนับสนุนการทํางานดานมัลติมีเดีย เชนการนําภาพ เสียง
วิดีทัศน ภาพเคล่ือนไหว ฯลฯ มาสรางไวไดโดยงาย   และขณะนี้สามารถนําขึ้นไปไวบนเว็บ และ
นําโปรแกรมอ่ืนมาใชรวมกับโปรแกรมนี้ไดเชน Flash  และใหนักเรียนไดเรียนบนเว็บไดอีกดวย

ความสามารถของโปรแกรม   Authorware     มีคุณสมบัติเหมาะสมมากท่ีสุด    ในการ
ผลิตส่ือจะเห็นไดจาก งานวิจัยของ วาสนา  ศรีอัครลาภ  (2538)     ซ่ึงไดทําการวิเคราะหโปรแกรม
ชวยสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ในดานลักษณะท่ัวไปของฮารดแวร        ลักษณะในการ
ใชสรางบทเรียนและลักษณะในการติดตอกับผูใชของโปรแกรมชวยสรางบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอน ท่ีพัฒนาโดยมีพ้ืนฐานจากงานวิจัยและทฤษฎีการออกแบบการสอน จํานวน 4 โปรแกรม
คือ  โปรแกรม Authorware โปรแกรม ToolBook   โปรแกรมจุฬา CAI  โปรแกรมไทยทัศน     
พบวา โปรแกรม  Authorware   และ ToolBook          มีลักษณะการใชสรางบทเรียนดานตัวอักษร
ภาพกราฟก   และการมีปฏิสัมพันธมากท่ีสุดเทากัน      และทุกโปรแกรมมีลักษณะในการสราง
บทเรียนดวยการประเมินผลพ้ืนฐานเทากัน มีลักษณะในการติดตอกับผูใชมากท่ีสุดเทากัน
และโปรแกรม  Authorware มีลักษณะสอดคลองกับเกณฑการวิเคราะหมากท่ีสุด  เม่ือเปรียบเทียบ
กับโปรแกรม ToolBook ซ่ึงทํางานในระบบ Windows เหมือนกัน  โดยมีลักษณะลักษณะท่ีตางกัน
ในเรื่องของการทดสอบโปรแกรมการใชงาน การใชภาพจากโปรแกรมอ่ืน และการเขียนสคริปต
เพ่ือสรางบทเรียนของโปรแกรม ToolBook

ซ่ึงสอดคลองกับการวิเคราะหโปรแกรมชวยสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน     
ของ สุกร ี รอดโพธ์ิทอง    อรจรีย  ณ ตะกั่วทุง   และวิชุดา  รัตนเพียร (2542  :  52 – 66)   ซ่ึงศึกษา
เปรียบเทียบโปรแกรมชวยสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน จํานวน  6  โปรแกรมท่ีเปนท่ี
นิยมใชอยางแพรหลายท้ังในเทศและตางประเทศ  คือโปรแกรม Authorwareโปรแกรม ToolBook
โปรแกรม HyperCard โปรแกรมจุฬา CAI  โปรแกรมไทยทัศน โปรแกรมไทยโชว โดยวิเคราะห
4  ลักษณะคือลักษณะท่ัวไปดานการใชงานรวมกับฮารดแวร ลักษณะการใชบทเรียนดานตัวอักษร
การสรางภาพนิ่ง ภาพเคล่ือนไหว และงานกราฟกดานการมีปฏิสัมพันธ และดานการประเมินผล
ลักษณะการติดตอกับผูใช   และลักษณะการออกแบบโครงสราง  การใชงาน โดยใชแบบสอบถาม
ถามคร/ูอาจารยในโรงเรียนประถมศึกษา การศึกษาเอกชน     โรงเรียนมัธยมศึกษาของกรมสามัญ
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ศึกษา และสถาบันอุดมศึกษาสังกัดทบวงมหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพฯ ซ่ึงมีประสบการณในการ
พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน จํานวน 162 คน        สรุปผลการวิจัยพบวา

1.  ลักษณะท่ัวไปดานการใชงาน โปรแกรมจุฬา CAI โปรแกรมไทยโชว และ
โปรแกรมไทยทัศน พัฒนามากอนท่ีระบบ Windows จะแพรหลาย ดังนั้นการออกแบบจึงอยู
ภายใตระบบ DOS ดังนั้นจุดเดนของ   Authorware และToolBook จึงอยูท่ีสามารถเลนบนระบบ
Windows และสามารถใชงานมัลติมีเดียได  สวน HyperCard  มีจุดเดนตรงสามารถใชงาน
มัลติมีเดียไดเปนอยางด ีแตพัฒนาเพ่ือใชกับเครื่อง Macintosh เทานั้น

2.  ลักษณะการใชสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน โปรแกรม Authorware   
ToolBook  HyperCard และ โปรแกรมจุฬา CAI มีความสามารถในการสรางปรับแตงและจัดการ
กับภาพนิ่ง   ภาพเคล่ือนไหว   และงานกราฟกไดงาย        และสะดวกกวาโปรแกรมไทยทัศนและ
ไทยโชว  และพบวา  โปรแกรม Authorware,   ToolBook และ  HyperCard มีความงายในการ
สรางและการจัดการตัวอักษรมากกวาโปรแกรมท่ีสรางภายใตระบบ DOS ท่ีตองอาศัยการใชงาน
โปรแกรมเสริมจากภายนอก

3.  ลักษณะการติดตอกับผูใช โปรแกรม Authorware   ToolBook  HyperCard            
มีเครื่องมือพิเศษท่ีเอ้ือตอการติดตอกับผูใชใหมีความนาสนใจเพ่ิมขึ้น เชนสามารถเปล่ียนรูปแบบ
ของปุม และสามารถเปล่ียนสัญลักษณแสดงตัวช้ีตําแหนง

4.  ลักษณะการออกแบบโครงสรางการใชงานของโปรแกรมชวยสรางบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน      ทุกโปรแกรมเหมือนกัน     แตโดยภาพรวมแลว โปรแกรม Authorware    
มีลักษณะการใชงานตรงประเด็นท่ีกําหนดไวสูงสุด      โดยเฉพาะอยางยิ่งความงายของโปรแกรม
ในการสรางงานท่ีซับซอน  ทําใหเปนท่ีนิยมใชในกลุมของบริษัทท่ีผลิตโปรแกรม ครู/อาจารยและ
นักวิชาการท่ัวโลก และผูใชเห็นวาระบบปฏิบัติการ   Windows   เหมาะสมท่ีสุด  เพราะสอดคลอง
กับสภาพความเปนจริงในปจจุบัน ใชงาย และมีประสิทธิภาพสูง

โปรแกรม   Authorware   เปนโปรแกรมท่ีมีความเหมาะสมมากในการนํามาใชในการ
พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน    ตองการสวนของเครื่องสําหรับพัฒนาโปรแกรมท่ีมี
processor รุน pentium with floating-point coprocessor  หนวยความจําอยางนอย  16   เมกกะไบต      
ภายใตระบบ Windows 95   หรือ 98   หรือ Windows NT 4.0   มี      CD-ROM drive  มีเนื้อท่ีวาง
25 เมกกะไบต   และเครื่องคอมพิวเตอรท่ีใชรันโปรแกรมท่ีพัฒนาเสร็จแลว  ตองการเครื่อง ท่ีมี
อุปกรณสนับสนุนงาน multimedia เชน CD-ROM, Sound Card, Speaker,Video Card, Hard disk,
Mouse     (สมรัก  ปริยะวาที  2543 : 13)
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10.   หลักการสรางและการนําเสนอ
ในการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเพ่ือฝกเสียงท่ีเปนปญหา ไดสรางขึ้นโดย

ศึกษา ขั้นตอนในการพัฒนาและออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  จากเอกสารและงานวิจัย
ท่ีเกี่ยวของ  ไดแกขั้นตอนในการสราง   10   ขั้น  ของวิภา  อุตมฉันท  (2544  : 133)   ซ่ึงมีขั้นตอน
การดําเนินการสรางอยางกวาง ๆ ครอบคลุมและชัดเจน ท่ีสามารถนําไปปฏิบัติได  ดังนี้

ขั้นท่ี 1  กําหนดจุดมุงหมาย
ขั้นท่ี 2  เก็บขอมูล
ขั้นท่ี 3  เรียนรูเนื้อหา
ขั้นท่ี 4  พัฒนาความคิด
ขั้นท่ี 5  ออกแบบ
ขั้นท่ี 6  เขียน flowchart
ขั้นท่ี 7  ทํา storyboard
ขั้นท่ี 8  เขียนโปรแกรมลงคอมพิวเตอร
ขั้นท่ี 9  สรางคูมือ
ขั้นท่ี 10  ประเมินผล

ขั้นตอนการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรของ เลิศ  พิมพสกุลานนท  (2541 : 16 – 20)
ซ่ึงเปนขั้นตอนในการพัฒนาบทเรียนท่ีดีอีกวิธีการหนึ่ง โดยมีขั้นตอน  ดังนี้

1) รวบรวมความคิดและวิเคราะหความตองการ
2) กําหนดจุดมุงหมายของบทเรียน
3) ออกแบบบทเรียน
4) ศึกษาและรวบรวมเนื้อหา
5) สรางบทเรียนฯ
6) ทดลองและแกไขปรับปรุง
7) ทําคูมือการใชบทเรียน
8) ประเมินผล
จะเห็นไดวาขั้นตอนการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร ของเลิศ   มีการรวบรวมความคิด

และวิเคราะหความตองการเปนอันดับแรก ซ่ึงมีลักษณะเดน    อีกวิธีการหนึ่ง       คือขั้นตอนการ
ออกแบบการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร ของ  ถนอมพร  เลาหจรัสแสง (2541,  อางถึงใน
กรมการศึกษานอกโรงเรียน  2541 : 15)  มี  7  ขั้นตอนดังนี้
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ขั้นตอนที่ 1  ขั้นตอนการเตรียม
            การยอนกลับเพ่ือทดสอบและปรับปรุง

ขั้นตอนที่ 2  ขั้นตอนการออกแบบบทเรียน

ขั้นตอนที่  3 – 7

แผนภูมิท่ี 1  ขั้นตอนการออกแบบคอมพิวเตอรชวยสอน
ท่ีมา  :  ถนอมพร  เลาหจรัสแสง,  วิจัยสํารวจบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  (กรุงเทพมหานคร :
โรงพิมพครุสภา,  2541), 15.

 สุกรี  รอดโพธ์ิทอง  (2535 : 42 – 48)  ไดเสนอขั้นตอนในการออกแบบบทเรียน
ท่ีดัดแปลงมาจากกระบวนการเรียนและการสอน  9  ขั้น ของ Gagné   คือ

1. เราความสนใจ (gain attention)
2. บอกวัตถุประสงค (specify objectives)
3. ทบทวนความรูเดิม (activate prior knowledge)
4. เสนอเนื้อหาใหม (present new information)

ข้ันตอนท่ี  2
กําหนดเปาหมาย
วัตถุประสงค

เก็บขอมูล เรียนรู
เนื้อหา

สราง
ความคิด

ข้ันตอนท่ี  3
ทอน

ความคิด
วิเคราะหงาน
และแนวคิด

ออกแบบบท
เรียนขั้นแรก

ประเมินและแกไข
การออกแบบ

จบ
เขียน
ผังงาน

สรางสตอรี่
บอรด

สราง
โปรแกรม

ผลิต
เอกสาร
ประกอบ

ประเมิน
และแกไข
บทเรียน
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5. ช้ีแนวทางการเรียนรู (guide learning)
6. กระตุนการตอบสนอง (elicit responses)
7. ใหขอมูลยอนกลับ  (provide feedback)
8. ทดสอบความรู (assess performance)
9. การจําและการนําไปใช (promote retention and transfer)
ซ่ึงวุฒิชัย  ประสารสอย (2543 : 1)  กลาวถึงบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนวาเปนส่ือ

ท่ีสรางขึ้น    โดยไดรับอิทธิพลจากแนวความคิดของนักจิตวิทยา      ในกลุมพฤติกรรมนิยม
(behaviorist)       ท่ีมีความเช่ือวาการเรียนการสอนท่ีไดกําหนดวัตถุประสงคเอาไวลวงหนา
เปนอยางดี มีความเหมาะสมกับผูเรียนแตละคน  โดยจัดรูปแบบการนําเสนอความรูเปนหนวยยอย
ท่ีสัมพันธกันเปนลําดับจะชวยทําใหผูเรียนไดรับประสบการณและบรรลุผลในการเรียนท่ีตอเนื่อง
เกิดการเรียนรูแบบเอกัตภาพ    (individual learning)     มีโครงสราง เปาหมาย   และรูปแบบ
การถายโยงความรูท่ีอิงอยูกับรูปแบบของการเรียนการสอน  ซ่ึงจะตองประกอบดวย วัตถุประสงค
เนื้อหาการสอน  และการสอบ ถาขาดสวนใดสวนหนึ่งไปจะทําใหบทเรียนเรื่องนั้นดอยคุณคาทาง
การศึกษา  เรโนลดและไอวินสก ี(Reynolds A. Iwinski T. 1995, อางถึงใน  วุฒิชัย  ประสารสอย
2543 : 61) ไดอธิบายขั้นตอนของการวิเคราะหงานสําหรับส่ือประสม  (multimedia) โดยสรุปดังนี้

1. ศึกษาความตองการและตั้งขอคําถามวาจะใชวิธีการใดตอบสนอง
ความตองการนั้น

2. วิเคราะหความสําคัญของงานแตละประเภท
3. วิเคราะหเพ่ือกําหนดเปาหมายโดยแบงความรูท่ีตองการออกเปนหนวยยอย

แลวใชกระบวนการวิเคราะหใหไดรายละเอียดดานพฤติกรรมเชิงความรู
4. วิเคราะหประชากรเปาหมายในท่ีนี้หมายถึงการวิเคราะหผูเรียน ซ่ึงเปนการ

วิเคราะหความเหมาะสมของเนื้อหาความรู    วิธีการถายโยงความรู     การวัดและประเมินผล
ท่ีเหมาะสมกับความรูความสามารถของผูเรียนในระดับตาง ๆ

5. สรุปผลการวิเคราะห เปนการใชขอมูลการวิเคราะหเพ่ือออกแบบโครงสราง
บทเรียนและจัดลําดับความสัมพันธของเนื้อหาบทเรียนไปสูการเขียนบทดําเนินเรื่อง (shooting
scripts)  ในรูปกรอบความรู   (frame)
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ลักษณะบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่ดี
ในบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนท่ีดี ควรประกอบดวยสวนสําคัญ (กนก  จันทรทอง

2544 : 70)  ดังตอไปนี้
1. ช่ือเรื่อง  (title)  ซ่ึงควรจะเปนความคิดรวบยอด (concept) เรื่องใดเรื่องหนึ่ง   

หรืออาจกลาวอยางงาย ๆ วาควรเปนเรื่องส้ัน ๆ
2.   วัตถุประสงคของบทเรียน (objective) ควรเปนวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม

(behavioral objectives) ท่ีสามารถวัดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผูเรียนได
3.    แบบทดสอบกอนเรียน (pretest) เพ่ือตรวจสอบความรูเดิมในเรื่องท่ีผูเรียน

วามีความรูอยูมากนอยเพียงใดกอนท่ีจะเรียนเนื้อหาใหม
4.    เนื้อหา (content)  ควรเปนเนื้อหาท่ีสามารถพัฒนาความรู ความเขาใจ ทักษะ หรือ

แมกระท่ังเจตคตท่ีิถูกตองแกผูเรยีนไดเปนอยางด ีโดยใชรวมกบัส่ือตาง ๆ ท่ีนาํมาเสนอระหวางเรยีน
การแบงเนื้อหาควรแบงออกเปนเรื่องยอย ๆ เพ่ือใหผูเรียนเรียนดวยตนเอง (self-

pacing) ไดรวมกิจกรรมมากท่ีสุด (active participation) และตองไดรับขอมูลยอนกลับทันที
(immediate feedback)

5.  ส่ือ (media) ท่ีนํามาใชควรเปนส่ือประสม (multimedia) ท่ีมีส่ือทุกรูปแบบนํามา ใช
ประกอบเนื้อหาท่ีมีความยากหรือมีความซับซอน   เพ่ือท่ีจะทําใหผูเรียนสามารถทําความเขาใจได
งายยิ่งขึ้นส่ือตาง ๆ ท่ีสามารถนํามาใชได เชน ตัวอักษร (text) รูปภาพ (image) ภาพเคล่ือนไหว
(animation) หุนจําลอง (model) เสียง (sound) และวิดีทัศน (video clip)

6.  แบบทดสอบหลังเรียน (post-test)         เพ่ือใชสําหรับการวัดความกาวหนา
ของการเรียนวาผูเรียนมีการพัฒนาขึ้นมากนอยเพียงใด เม่ือเปรียบเทียบกับกอนเรียน ซ่ึงครูผูสอน
สามารถนําผลของการวัดไปประเมินผลการเรียนการสอนตอไป

แนวความคิดพ้ืนฐานในการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนใหมีประสิทธิภาพ
ตองอาศัยทฤษฎี  4 I Theory  ซ่ึงมีองคประกอบดังนี้

1. เนื้อหาสาระท่ีนํามาใชในการสรางบทเรียน (information)  ซ่ึงจะตองเปนเนื้อหา
ท่ีผานการศึกษา วิเคราะห เลือกสรรจากครูผูสอนหรือนักวิชาการมาใชอยางเหมาะสม

2. ปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนกับบทเรียน (interaction) ซ่ึงผูสรางจะตองใช
ความคิดสรางสรรคในการออกแบบใหมีปฏิสัมพันธอยางตอเนื่อง ตั้งแตผูเรียนเริ่มตนเรียน
จนกระท่ังเรียนจบบทเรียน
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3. ความแตกตางระหวางบุคคล   (individualization)  ในเรื่องพ้ืนฐานความรู
ความสามารถในการเรียนรู ความสนใจ สติปญญา สถานท่ี  ระยะเวลาและชวงเวลาท่ีผูเรียน
สะดวกในการเรียนบทเรียนจึงตองตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคล นอกจากนี้ผูเรียน
สามารถเรียนซํ้าจนกวาจะเกิดความรู ความเขาใจ

4. ความสามารถในการตอบสนองหรือใหผลยอนกลับโดยทันที  (immediate
feedback/response) ซ่ึงจะทําใหผูเรียนสามารถประเมินความรู ความเขาใจของตนเองไดทันที
           ลักษณะบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนท่ีดี    ตามแนวทางการประเมินซอฟตแวร
ของ ถนอมพร  เลาหจรัสแสง  (2540 : 26 - 41) โดยพิจารณาปจจัยตาง ๆ  4  ดาน ไดแก เนื้อหา
การออกแบบ การจัดการ และผลของซอฟตแวรตอผูใช  ดังนี้

1. เนื้อหาของ CAI มีความเหมาะสมกับผูใช มีความถูกตอง มีคุณคาและความสําคัญ
ทางการศึกษาและมีความสอดคลองของเนื้อหากับเปาหมายของการใชโปรแกรม

2. ความเหมาะสมของเนื้อหา ไดรับการออกแบบและถายทอดในลักษณะ
ท่ีเหมาะสมกับผูใช เชน คําศัพทตองตรงกับระดับของผูใช ไมงายหรือยากเกินไปสําหรับผูเรียน
และการนําเสนอในลักษณะภาพนิ่ง หรือภาพเคล่ือนไหว เปนการนําเสนอไดชัดเจนกวา
การนําเสนอในลักษณะส่ือตัวอักษร

3. ความถูกตองของเนื้อหา เนื้อหาตองถูกตอง ชัดเจน ไมคลุมเครือ ครบถวน
หรือการใชภาษา การสะกดคํา การใชไวยากรณตองถูกตอง

4. คุณคาและความสําคัญทางการศึกษาของเนื้อหา โดยเฉพาะ CAI สําหรับเด็กเล็ก
ควรระวังโปรแกรมท่ีมีเนื้อหาท่ีสอดแทรกความรุนแรง การเหยียดผิว เช้ือชาติ และเพศ

5. ความสอดคลองกับเปาหมาย จะตองมีเปาหมายท่ีชัดเจน จะตองกําหนดไววา
ผูเรียนจะสามารถใชบทเรียนนี้เพ่ือเรียนเกี่ยวกับอะไร สามารถใชเปนบทเรียนหลัก บทเรียนเสริม
แบบฝกหัด หรือแบบทดสอบได

6. การออกแบบ ตองครอบคลุมการนําเสนอเนื้อหาบทเรียน ซ่ึงประกอบดวย
การออกแบบพ้ืนท่ีของหนาจอ  การใชสี   และตัวอักษร  การใชส่ือมัลติมีเดีย   อาทิ เชน   กราฟก
ภาพนิ่ง  ภาพเคล่ือนไหว รวมท้ังการใหผลยอนกลับ การออกแบบโครงสรางเนื้อหาโดยรวม ความ
ยืดหยุนของโปรแกรม
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7. การนําเสนอบทเรียน การออกแบบพ้ืนท่ีหนาจอ  user interface คือพ้ืนท่ีหนาจอ
บริเวณท่ีผูใชจะมีปฏิสัมพันธกับโปรแกรม    โปรแกรมท่ีดีตองออกแบบตามหลักเกณฑในการ
ออกแบบพ้ืนท่ีหนาจอ    นั่นคือตองมีการแบงสวนหนาจอออกเปนสวนตาง ๆ   อยางชัดเจน
ซ่ึงเรียกวา functional areas

บริเวณสวนบนของหนาจอ     à วางหมายเลขหนา และ/หรือ ช่ือตอนของบทเรียน
บริเวณสวนกลางของหนาจอ  à เนื้อหาบทเรียนหลัก ๆ
บริเวณสวนลางของหนาจอ    à มีปุมควบคุม ปุมคําส่ังตาง ๆ ซ่ึงชวยในการเปล่ียนหนา

(navigate) ในบทเรียน เชนปุมเล่ือนไปขางหนา กลับหลัง ปุมออกจากโปรแกรม ท้ังนี้เพราะ
ธรรมชาติของการอานของคนสวนใหญจะเริ่มจากซายไปทางขวา และจากบนลงลางนั่นเอง
ดังนั้นจึงควรวางขอมูลท่ีตองการใหผูใชสังเกตกอนไวบริเวณสวนบน เชนขอมูลแจงใหทราบวา
ผูใชอยูในตอนใดของบทเรียน เพ่ือจะไดไมใหผูเรียนหลงทางในบทเรียน และยังเปนการ
เตรียมพรอมผูเรียนในเนื้อหาท่ีจะเรียนตอไป การออกแบบท่ีดีจะตองเนนความชัดเจน และ
สมํ่าเสมอ (clarity and consistency) ทุกหนาจอของโปรแกรมจะตองออกแบบอยางเปนสัดสวน
และปุมตาง ๆ จะตองใหอยูในตําแหนงเดียวกันตลอดท้ังบทเรียน

โปรแกรมท่ีดีควรมีสวนของคําแนะนําในการใชบทเรียนไว อาจมีอยูในรูปของปุม
ตาง ๆ และ/หรือ   ตัวอยางหนาจอพรอมคําอธิบายปุมควบคุมบทเรียน    อาจเพ่ิมคําอธิบายไว
ในสวนของ help

8.  การใชสีและตัวอักษร ควรออกแบบการใชสีโดยมุงความสบายตา และผอนคลาย
ของผูใชเปนหลัก เนนใหเกิดความสวยงาม และความชัดเจน สีของตัวอักษรมีความแตกตางกัน
มากพอกับสีของฉากหลัง เชนการใชตัวอักษรเขมบนพ้ืนออน หรือตัวอักษรออนบนพ้ืนเขม

การออกแบบท่ีดี ควรจะใชสีใหสมํ่าเสมอกันท้ังโปรแกรม หลีกเล่ียงการใชสีมาก
เกินไปในหนึ่งหนาจอและใชตัวอักษรท่ีมีขนาดเหมาะสม ไมใหญหรือเล็กจนเกินพอดี

9.  การใชมัลติมีเดีย 4  ลักษณะ ไดแกเพ่ือการนําเสนอเนื้อหา เพ่ือเปรียบเทียบ
ใหเขาใจยิ่งขึ้น เพ่ือเปนตัวช้ีแนะ และเพ่ือดึงดูดความสนใจหรือใหเกิดการเสริมแรง จะตองใหมี
ความเหมาะสมกับระดับของผูใช เชน ส่ือท่ีแสดงลักษณะของจริงกับโปรแกรมสําหรับผูใชท่ีเปน
ผูใหญ หรือเด็กโต ส่ือจินตนาการ เชนกราฟกการตูน ในโปรแกรมสําหรับเด็ก

ตองมีการนําเสนอบนหนาจอไดรวดเร็วและตองมีจํานวนท่ีพอเหมาะสําหรับ
การออกแบบภาพเคล่ือนไหว (animation) ท่ีมีความยาวพอสมควร เพ่ือดึงดูดความสนใจของผูใช
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ควรออกแบบใหแสดงบนหนาจอไมเกิน 2 – 3 ครั้งตอการใชบทเรียนหนึ่งครั้ง เพราะผูใชอาจจะ
เสียเวลาและเกิดความเบ่ือหนายได  หรืออาจออกแบบใหผูใชสามารถควบคุมหนาจอได เชน
สามารถกดปุมใด ๆ เพ่ือหยุดการนําเสนอไดเม่ือตองการ ขอสําคัญประการหนึ่งคือ ผูออกแบบ
ควรหลีกเล่ียงการใชส่ือประสมท่ีไมจําเปนหรือไมเกี่ยวของกับเนื้อหาจะทําใหไมเกิดผลดี
ตอการเรียนรูใด ๆ ในผูเรียนและหากใชมากจะทําใหผูใชขาดสมาธิในการเรียนได

10.  การใหผลยอนกลับ   ขอไดเปรียบท่ีสําคัญของโปรแกรมประเภท CAI ท่ีมีเหนือ
ส่ืออ่ืน  ก็คือ ความสามารถในการแสดงผลยอนกลับโดยทันที ถือวาเปนการประเมินความเขาใจ
ของผูเรียน และเปนการเสริมแรง (reinforcement) สามารถแบงออกไดเปน 3 รูปแบบ คือ แบบคํา/
ขอความ (passive reinforcement)    ตัวอยางเชน  การแสดงคําวา  ถูกตอง หรือเสียใจดวย ฯลฯ
แบบภาพเคล่ือนไหว (active reinforcement)   ตัวอยางเชน  ภาพการตูนหนายิ้มหรือเสียใจ เปนตน
และแบบปฏิสัมพันธ   (interactive reinforcement)  ตัวอยางเชน  การใหผูเรียนไดเลนเกม เกี่ยวกับ
เนื้อหาเม่ือตอบถูก

โปรแกรม CAI ท่ีดี จะตองมีการเลือกใชการเสริมแรงท่ีเหมาะสมกับลักษณะและ
ระดับของผูใช เชน การเลือกใช active reinforcement เชน ภาพการตูนส้ัน ๆ กับผูเรียนท่ีเปน
เด็กเล็กเพ่ือดึงดูดความสนใจในบทเรียน    หรือการใช passive reinforcement    ในลักษณะ
Informative หรือมีคําอธิบายประกอบกับผูเรียนท่ีเปนผูใหญ   และควรพิจารณาการใชคําเสริมแรง
โดยเลือกใชคําท่ีเหมาะสม    กอใหเกิดความรูสึกในทางบวก    กระตุนใหผูเรียนเกิดความรูสึก
กระตือรือรนในการเรียน

11. โครงสรางของโปรแกรม มีการจัดอยางเหมาะสม   จากการสํารวจในประเทศไทย
พบวาโปรแกรมสวนใหญออกแบบใหมีโครงสรางเปนเสนตรง (linear)  เกินไป คือเปนไปใน
ลักษณะของเครื่องชวยพลิกหนาหนังสือ (page turner)     เปนการบังคับใหผูเรียนคอย ๆ    อานไป
ทีละหนา ๆ    การออกแบบบทเรียนในลักษณะของกิ่งไม  (branching)    การออกแบบในลักษณะ
แตกสาขา เปนทางเลือกท่ีนาสนใจ มีขอเดนตรงความสามารถในการทําใหผูเรียนเห็น
ความสัมพันธของเนื้อหาสวนท่ีกําลังเรียนอยูกับเนื้อหาโดยรวม

การออกแบบท่ีดี    ควรท่ีจะมีการวิเคราะหเนื้อหาใหละเอียด เพ่ือการออกแบบ
โครงการของบทเรียนใหเหมาะสมกับเนื้อหานั้น ๆ การออกแบบบทเรียนในลักษณะไฮเปอรเท็กซ
หรือไฮเปอรมีเดีย   (hypertext /hypermedia)   เปนทางเลือกท่ีดี ผูใชเปนผูท่ีสามารถเลือก
การเช่ือมโยงขอมูลได
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12.  โปรแกรม CAI ท่ีดีตองออกแบบใหมีความยืดหยุนในการอนุญาตใหผูใชสามารถ
ทําการประยุกตใหเขากับลักษณะและความตองการของตนเองได (learner control) ควบคุมเนื้อหา
ท่ีตองการจะเรียน    ควบคุมลําดับในการเรียนรู ควบคุมการฝกปฏิบัติหรือการทดสอบตาง ๆ
ตามความสนใจ ความเร็วชาในการเรียนรู พ้ืนฐานความรู วิธีการเรียนรู และการลําดับความรู
ท่ีแตกตางกันออกไป

13.  CAI ท่ีดี มีความสอดคลองระหวางหลักวิธีสอน      และ/หรือทฤษฎีการเรียนรู
ในหลักสูตรวิชานั้น ๆ กับสมมติฐานเกี่ยวกับการเรียนรูท่ีสอดแทรกในโปรแกรมท่ีใช

14.  มีการทดสอบโปรแกรมในสวนของขอผิดพลาดจากโปรแกรม (bugs) มีการ
ประเมินความชัดเจนของคําส่ังตาง ๆ ในโปรแกรมและเอกสารประกอบโปรแกรม

15.  มีความสมบูรณในตัวเอง หรือ self-contained package มีคําส่ังท่ีชัดเจนแสดงอยู
ในตัวโปรแกรมเอง ควรมีสวนของคําแนะนําการใชบทเรียนท่ีชัดเจนไวพรอมในตัวบทเรียน

16.  มีเอกสารเปนสวนประกอบ     เพราะเอกสารประกอบโปรแกรมเปนเสมือนแหลง
อางอิงหลักของผูใชโปรแกรมและเปนคูมือในการใชบทเรียน ดังนั้น คุณภาพของเอกสาร
ประกอบโปรแกรมจึงเปนส่ิงสําคัญ เอกสารท่ีดีตองประกอบดวย รายละเอียดเกี่ยวกับอุปกรณและ
ซอฟตแวร  ท่ีจําเปน คําแนะนําโปรแกรม  วัตถุประสงคของโปรแกรม   การใชโปรแกรม  ปญหา
ท่ีอาจมี และเอกสารอางอิง

17. ผลของซอฟตแวรตอการเรียนรูของผูใช  วิธีประเมินท่ีดีท่ีสุดคือใหผูเรียนทดลอง
ใชโปรแกรมจริง ๆ ทําการสังเกตพรอมสอบถามขอมูลจากผูเรียน  ในการประเมินจะตองพิจารณา
ดังนี้   ความยากงายตอการใชโปรแกรม  ความนาสนใจของโปรแกรม       ความชอบหรือสนุกกับ
การใชโปรแกรม ประสิทธิผลเม่ือเปรียบเทียบกับการเรียนโดยส่ืออ่ืน ๆ   และการเรียนรูท่ีเกิดจาก
การใชโปรแกรม

หลักการสรางเมนูกับการเขาถึงบทเรียนคอมพิวเตอร
เมนูท่ีใชในบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน แบงไดเปน     4     ลักษณะ    ไดแก  เมนู

แบบเดี่ยวอิสระ เมนูเชิงเสนตรง  เมนูสาขาตนไม และเมนูโครงสรางเครือขาย มีรายละเอียดดังนี้
(วุฒิชัย  ประสารสอย  2543 : 85 - 96)
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1. เมนูแบบเดี่ยวอิสระ  (single menu)หรือเมนูแบบไบนาร ี (binary  Menu)  เปน
เมนูท่ีครอบคลุมการเขาถึงเนื้อหาซ่ึงอาจนําเสนอบนจอภาพท่ีถาวร (permanent)  ตลอดชวงเวลา
ของการเรียน หรือประกอบไปดวยตัวเลือกเพียง  1 - 2  ตัวเลือก หรือหลายสิบตัวเลือกก็ได

Single Menu   Pop-Up-Menu Pull-Down-Menu

ภาพท่ี  1  เมนูแบบเดี่ยวอิสระ
ท่ีมา : วุฒิชัย  ประสารสอย,  บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนนวัตกรรมเพ่ือการศึกษา
(กรุงเทพมหานคร : ว.ีเจ.พริ้นติ้ง,  2543), 85 – 96.

2. เมนูเชิงเสนตรง  (linear sequence menu) หรือแบบเปดหนาหนังสือ (book
style)  เปนการใชเมนู    สรางการเขาถึงเนื้อหาท่ีตอเนื่องจากจอภาพแรกไปจนถึงส้ินสุดท่ีจอภาพ
สุดทาย    เมนูแบบนี้โดยมากเปนเมนูท่ีใหผูเรียนศึกษาเนื้อหา      บทเรียนท่ีตอเนื่องและบังคับให
ผูเรียนเขาสูรายการความรูทีละจอภาพ

ภาพท่ี  2   เมนูเชิงเสนตรง
ท่ีมา : วุฒิชัย  ประสารสอย,  บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนนวัตกรรมเพ่ือการศึกษา
(กรุงเทพมหานคร : ว.ีเจ.พริ้นติ้ง,  2543), 85 – 96.
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3.   เมนูแบบสาขาตนไม  (tree structure menu)  เปนการจัดกลุมเมนูท่ีสราง
ความสัมพันธกันขึ้นเปนชุด ๆ และโยงใยความสัมพันธเหลานั้นอยางเปนระบบ มีการจัดลําดับ

มิติความลึก

ภาพท่ี  3   เมนูแบบสาขาตนไม
ท่ีมา : วุฒิชัย  ประสารสอย,  บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนนวัตกรรมเพ่ือการศึกษา
(กรุงเทพมหานคร : ว.ีเจ.พริ้นติ้ง,  2543), 85 – 96.

4.    เมนูแบบเครือขาย  (acyclic & cyclic network)   เมนูแบบเครือขายจะชวยให
ผูเรียนสามารถเขาถึงเนื้อหาและสืบไปในหนวยการเรียนยอย โดยไมตองยอนกลับไปเริ่มตน
ท่ีรายการเนื้อหาหลักเสมอไป ผูเรียนจะมองเห็นสายสัมพันธ (flow chart) ของเมน ู อยางชัดเจน
ไดดวยสวนของการแจงเพ่ือใหผูเรียนทราบตลอดเวลาวาปจจุบันตนเองกําลังอยูในเนื้อหาความรู
ยอยสวนใดและอยูหางจากรายการเนื้อหาหลักมาเทาใด

ภาพท่ี   4    เมนูแบบเครือขาย
ท่ีมา : วุฒิชัย  ประสารสอย,  บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนนวัตกรรมเพ่ือการศึกษา
(กรุงเทพมหานคร : ว.ีเจ.พริ้นติ้ง,  2543), 85 – 96.

มิติ
ความ
กวาง
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ภาพท่ี  5  สายสัมพันธบทเรียนท่ีใชเมนูแบบสาขาตนไมและแบบเครือขาย
ท่ีมา : วุฒิชัย  ประสารสอย,  บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนนวัตกรรมเพ่ือการศึกษา
(กรุงเทพมหานคร : ว.ีเจ.พริ้นติ้ง,  2543), 85 – 96.

การออกแบบลักษณะและโครงสรางของบทเรียน
โครงสรางบทเรียน เปนผังแสดงสวนประกอบ  และลักษณะการนําเสนอเนื้อหาของ

บทเรียนวามีลักษณะอยางไร   ผังโครงสรางบทเรียนจะมีประโยชนตอการสรางบทเรียนและการ
เขียนสคริปต  ทําใหผูสรางบทเรียนมีความเขาใจชัดเจนขึ้น        วาควรจะสรางและเขียนสคริปต
บทเรียนอยางไรในการออกแบบลักษณะโครงสรางบทเรียนตองรูจักสัญลักษณแทนแตละกรอบ
ของบทเรียน     ท่ีจําเปนตองใชในบทเรียน      ซ่ึงเปนเครื่องหมายพ้ืนฐานในการเขียนผัง    หรือ
ไดอะแกรมท่ีแสดงใหเห็นความคืบหนา      หรือการล่ืนไหลของเนื้อหาบทเรียนตั้งแตตนจนจบ
(flowchart)  ซ่ึงจะทําใหสามารถอานโครงสรางของบทเรียนไดเขาใจ (วิเชียร   จิตทรัพย  2539 :
27 และวิภา  อุตมฉันท  2544 : 154 – 155)  ดังนี้

                  เริ่มตน แสดงจุดเริ่มตนของ flowchart

                    จบ แสดงจุดส้ินสุดของ flowchart
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บอกทิศทางการไหลของบทเรียน หรือทิศทาง
จากกรอบหนึ่งไปยังอีกกรอบหนึ่ง

แทนกรอบเริ่มตน และกรอบจบบทเรียน

            นําเสนอตัวอยาง

แสดงขั้นตอนปกติของบทเรียน อธิบายส่ิงท่ีเกิดขึ้น ณ จุดนั้น เชน
นักเรียนตอบคําถาม หรือคอมพิวเตอรนําเสนอขอมูลเปนสัญลักษณ
ขั้นตอนเดี่ยว ไมมีขอเสนอใหผูเรียนเลือก  โดยปกติจะมีลูกศรนําเขา
ขอมูล (input) เพียงเสนเดียวและลูกศรไหลออก (output)  เสนเดียว
เชนกัน

ไมใช
                   คําถาม

                               ใช

แทนกรอบคําถามหรือกรอบตัดสินใจวาจะเลือกอะไรเปนสัญลักษณ
เปนจุดท่ีมีการตัดสินใจเกิดขึ้น โดยปกติการตัดสินใจจะกระทําโดย
คอมพิวเตอร เชนคอมพิวเตอรตัดสินคําตอบของผูเรียน และนําผูเรียน
ไปสูกรอบเนื้อหาตอไปท่ีแตกตางกันตามคําตอบท่ีผูเรียนเลือก จึงเกิด
branching ไดมากกวาหนึ่งทาง แตบางครั้งก็เกิดจากผูเรียนเปนผูเลือก
เชนผูเรียนเลือกวาจะเรียนตอหรือจะยุติการเรียน โดยปกติจะมีลูกศร
นําเขาเพียงเสนเดียว และลูกศรออก 2  หรือมากกวา 2

เปนสัญลักษณของส่ิงท่ีเรียกวา “ซับรูทีน”  (subroutine) คือกลุมของ
คําส่ังท่ีเปนเอกเทศ ทุกจุดในบทเรียนสามารถออกแบบให Flowchart
เขาถึงคําส่ังใน subroutine กลุมตาง ๆ ไดเชน
           subroutine  T5 อางอิงถึงเนื้อหา  (text) อันดับท่ี 5
                                   ใน storyboard
           subroutine  F2 อางอิงถึงเนื้อหา  (feedback) อันดับท่ี 2
                                  ใน storyboard
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แทนกรอบเมนูใหเลือกและกรอบทดสอบ (post-test)

แทนกรอบเนื้อหาและกรอบซอมเสริม

การออกแบบภาพในบทเรียนคอมพิวเตอร
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน         มีฐานจากบทเรียนโปรแกรมของ สกินเนอร

นักจิตวิทยากลุมทฤษฎีพฤติกรรมนิยม โดยพัฒนาเปนส่ือการสอนผานเครื่องไมโครคอมพิวเตอร
ท่ีมีประสิทธิภาพสูงในปจจุบัน มีความสามารถในการสนองตอบตอการรับรู โดยเฉพาะประสาท
การรับรูทางตา (through sight)    ซ่ึงมีประสิทธิภาพถึงรอยละ  83       ของการรับรูจากอวัยวะ
การรับรูรวม ดังนั้นการเสนอภาพประกอบบทเรียน   จึงมีความสําคัญอยางยิ่ง   การสรางบทเรียน
คอมพิวเตอร ตองพิจารณาการใชสีตัวอักษรในบทเรียน เพ่ือใหการเรียนรูเต็มประสิทธิภาพ ดังนี้

สีและตัวอักษรในบทเรียนคอมพิวเตอร
การตอบสนองของประสาทตาในผูใหญจะมีตอส่ิงท่ีเปนรูปราง ในขณะท่ีเด็กประสาท

ตาจะตอบสนองตอสีไดด ีและรวดเร็วกวารูปราง ดังนั้น จึงใชสีเปนส่ิงเราความสนใจของเด็ก สีจึง
มีอิทธิพลตออารมณของเด็ก สีมีความสําคัญตอการเรียนการสอน  คือชวยใหนักเรียนเขาใจเรื่อง
ท่ีครูสอนไดอยางชัดเจน เนนบางสวนใหเห็นคมชัด และเนนเรื่องท่ีสําคัญ ๆ ทําใหเขาใจงาย    
ชวยสรางบรรยากาศ ทัศนคติและสุนทรียภาพตอผูเรียนดวยอิทธิพลของสีตอการรับรู ชวยให
นักเรียนมองเห็นความเปนจริงในส่ิงท่ีครูสอน       ในบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนการใชสี
แพรวพราวมากเกินไปจะกอใหเกิดผลเส่ือมมากกวาผลด ีควรพิจารณาความสัมพันธของคูสี  เพ่ือ
มิใหสีกลืนกันหมด จะทําใหภาพขาดความคมชัด  (เลิศ   พิมพสกุลานนท  2541 : 27 – 29)         
ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของมนตรี  กฤษฎาจินดารุง  (2539) พบวานักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3
มีความชอบตอคูอักษรสีและพ้ืนรองรับสี ชอบอักษรสีบนพ้ืนรองรับสีตางวรรณะกันมากกวา
อักษรสีบนพ้ืนรองรับสีวรรณะเดียวกัน สุนิสา  วรรณสี   (2542)     ไดวิจัยเกี่ยวกับความชัดเจน
ของตัวอักษรบนพ้ืนตางสีในจอคอมพิวเตอร สําหรับโปรแกรมคอมพิวเตอร  Authorware 4.0   
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา  ปท่ี 1  ท่ีผานการตรวจสอบสภาพตาบอดสีมาแลว   ใหเลือกกรอบสี
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ท่ีมีตัวอักษรชัดเจนท่ีสุดและสลับตําแหนงกับสีพ้ืน จํานวน 7 สี คือ แดง น้ําเงิน เขียว มวง เหลือง
ดํา และขาว  สรุปเปนลําดับจากมากไปหานอยไดดังนี้

1.  อักษรสีดํา  บนพ้ืนสีเหลือง 4.  อักษรสีดํา  บนพ้ืนสีขาว
2.  อักษรสีดํา  บนพ้ืนสีเขียว 5.  อักษรสีขาว  บนพ้ืนสีน้ําเงิน
3.  อักษรสีขาว  บนพ้ืนสีดํา
และสีทีไมเหมาะท่ีจะนําไปใชในจอคอมพิวเตอร เรียงลําดับจากมากไปหานอยดังนี้
1.  อักษรสีเหลือง  บนพ้ืนสีขาว 4.  อักษรสีมวง  บนพ้ืนสีดํา
2.  อักษรสีเหลือง  บนพ้ืนสีเขียว 5.  อักษรสีเขียว  บนพ้ืนสีเหลือง
3.  อักษรสีขาว  บนพ้ืนสีเหลือง
ซ่ึงสอดคลองกับ  กฤษมันต  วัฒนาณรงค  (2536 : 11 – 14)  ไดทําการวิจัยความชอบสี

บนจอคอมพิวเตอรกับกลุมประชากร 200 คน พบวา จํานวนของสีท่ีใชเปนตัวอักษรบนจอ
คอมพิวเตอรไมควรมากกวา  3 สี เพ่ือลดความสับสน    จํานวนท่ีพอดีคือ  2  สีบนหนึ่งจอ      และ
ถาจะใชสีเปนเครื่องช้ีนําบอกหัวขอตาง ๆ (highlighting)  ควรใชสีท่ีออนกวาหรือเขมกวาเพ่ือ
สังเกตเห็นไดเม่ือมีการเคล่ือนยายแถบสีนั้น ๆ  ลําดับความชอบสีระหวางตัวอักษร  และฉากหลัง
หรือสีพ้ืนบนจอคอมพิวเตอร  10 อันดับแรก
ไดแก     อันดับ 1  ตัวอักษรสีขาว บนพ้ืนสีน้ําเงิน อันดับ 6    ตัวอักษรสีขาวบนพ้ืนสีเขียว

อันดับ 2  ตัวอักษรสีขาว บนพ้ืนสีดํา อันดับ 7    ตัวอักษรสีน้ําเงินบนพ้ืนสีดํา
อันดับ 3  ตัวอักษรสีเหลือง บนพ้ืนสีดํา อันดับ 8    ตัวอักษรสีเหลืองบนพ้ืนสีน้ําเงิน
อันดับ 4  ตัวอักษรสีเขียว บนพ้ืนสีดํา อันดับ 9    ตัวอักษรสีขาวบนพ้ืนสีมวง
อันดับ 5  ตัวอักษรสีดํา บนพ้ืนสีเหลือง อันดับ 10  ตัวอักษรสีเหลือง บนพ้ืนสีเขียว

นอกจากนี้ยังพบวาถาจําเปนตองใชตัวอักษรสีขาว เขียว และเหลือง สามารถจะใช
ฉากหลังหรือสีดําเปนสีพ้ืนได สีท่ีไมควรนํามาใชไมวาจะเปนตัวอักษรหรือฉากหลัง ไดแก  สีแดง
สีมวงแดง  ซ่ึงการคนพบนี้ขัดแยงกับการคนพบการใชสีบนวัสดุพิมพและภาพ ท่ีเกิดจากการฉาย
ในดานของความชอบและความชัดเจนในการมองเห็น

สําหรับตัวอักษรในบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  มีผลตอความชัดเจนในการอานบนจอ
คอมพิวเตอร    และลดการกอใหเกิดความเครียดของสายตาได    และพัลลภ  เมาลานนท  (2541)
ไดทําการวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบการปรากฏตัวอักษรทางจอภาพคอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรม
Authorware 3.5        กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี   3       ผลปรากฏวารูปแบบท่ีนักเรียนสนใจ
3  อันดับแรกไดแก ลักษณะเปนเสนตรงหนาแนวตั้ง ลักษณะเลือนภาพโดยใชกรอบภาพส่ีเหล่ียม
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เล็ก ๆ     และลักษณะเปนเสนตรงบางแนวตั้ง และไดใหขอเสนอแนะไวเกี่ยวกับผูสรางบทเรียน
คอมพิวเตอรวาควรใหความสําคัญตอการกําหนดรูปแบบการปรากฏตัวอักษร    ควรคํานึงถึง
ความหมาย และบริบท    ท่ีสอดคลองกับทิศทางของรูปแบบการปรากฏตัวอักษร   และอัมพิกา
โกมณเฑียร (2540) ไดทําการวิจัยแบบตัวอักษรไทยบนจอคอมพิวเตอรท่ีมีผลตอความชัดเจน
ในการอานระดับประถมศึกษาปท่ี 4 โดยใชอักษรตัวอังสนา  6 ประเภท คือ ตัวเอน ธรรมดา หนา
แคบ ตัวเสนขอบ และตัวดํา      ผลปรากฏวาทําใหมีผลตอการอานแตกตางกัน ตัวธรรมดา ทําให
อานไดชัดเจนกวาประเภทอ่ืน    และเรียงลําดับมากไปนอยดังนี้   ประเภทตัวเอน ตัวแคบ ตัวดํา
ตัวหนา และประเภทตัวเสนขอบ

จะเห็นไดวา   แบบและรูปแบบของตัวอักษรมีผลตอการอานบนจอคอมพิวเตอร
ดังนั้น การผลิตบทเรียนคอมพิวเตอรควรคํานึงถึงการใชตัวอักษรดวย

การออกแบบเนื้อหาบทเรียน
เนื้อหาในบทเรียนไดยึดเทคนิคการออกแบบบทเรียนแบบเสริมเนื้อหา (Tutorial)   

ของสุกรี รอดโพธ์ิทอง (2535 : 42 – 49)  ท่ีดัดแปลงมาจากกระบวนการเรียนการสอน  9  ขั้น
ของ  Gagné  ดังนี้

1.  เราความสนใจ  (gain attention)  กอนเริ่มเรียนผูเรียนจะไดรับแรงกระตุนและ
แรงจูงใจใหอยากเรียน ควรจะเริ่มดวยลักษณะของการใชภาพ สีและเสียง หรือการประกอบกัน
หลาย ๆ อยางโดยส่ิงท่ีสรางขึ้นมานั้นเกี่ยวของกับเนื้อหาและนาสนใจ ซ่ึงจะมีผลตอความสนใจ
จากผูเรียนและเปนการเตรียมผูเรียนใหพรอมท่ีจะศึกษาเนื้อหาไปในตัว การกระตุนขั้นแรกคือการ
สราง Title  ของบทเรียน โดยออกแบบเพ่ือใหสายตาผูเรียนอยูท่ีจอภาพ โดยมีหลักการท่ีจะเรา
ความสนใจดังนี้

       1.1  ใชกราฟกท่ีเกี่ยวของกับสวนของเนื้อหา และมีขนาดใหญ งาย ไมซับซอน
      1.2  ใชภาพเคล่ือนไหวหรือเทคนิคอ่ืน ๆ เขาชวยเพ่ือแสดงการเคล่ือนไหว

แตควรส้ันและงาย
      1.3   ควรใชสีเขาชวยโดยเฉพาะสีเขียว แดง และน้ําเงิน หรือสีท่ีตัดกับสีพ้ืน

ชัดเจน
      1.4   ใชเสียงใหสอดคลองกับกราฟก
      1.5    กราฟกควรจะคางบนจอภาพจนกระท่ังผูเรียนกด  key  หรือ space bar
      1.6   ในกราฟกดังกลาวควรบอกช่ือเรื่องบทเรียนไวดวย
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      1.7   ควรใชเทคนิคการเขียนกราฟก ท่ีแสดงบนจอไดเร็ว
      1.8   กราฟกนั้นนอกจากจะเกี่ยวของกับเนื้อหาแลว ตองเหมาะสมกับวัยผูเรียน

2.     บอกวัตถุประสงค  (specify objectives)
        ผูเรียนจะไดรูลวงหนาถึงประเด็นสําคัญของเนื้อหาแลว     ยังเปนการบอกผูเรียน

ถึงเคาโครงของเนื้อหาอีกดวย  และการท่ีผูเรียนทราบถึงโครงรางของเนื้อหาอยางกวาง ๆ จะชวย
ใหผูเรียนสามารถผสมผสานแนวคิดในรายละเอียดหรือสวนยอยของเนื้อหาใหสอดคลองและ
สัมพันธกับเนื้อหาในสวนใหญได     ซ่ึงจะมีผลทําใหการเรียนรูมีประสิทธิภาพขึ้น  ผูเรียนท่ีทราบ
วัตถุประสงคของการเรียนกอนเรียนบทเรียนจะสามารถจําและเขาใจในเนื้อหาไดดีกวา

     ขอความท่ีเสนอบนจอภาพควรเปนขอความท่ีส้ันและไดใจความ   ถาเปนไปได
ควรมีสวนจูงใจผูเรียนดวย ดังนั้นการบอกวัตถุประสงคในบทเรียน จึงนิยมใชขอความท่ีส้ันและ
โนมนาวใจผูเรียน    สวนจะเปนวัตถุประสงคกวาง ๆ       หรือเชิงพฤติกรรมนั้นขึ้นอยูกับเจตนา
ของผูเขียนบทเรียนและเนื้อหาของบทเรียน       การบอกวัตถุประสงคจะเปนประโยชนตอผูเรียน
หากผูออกแบบบทเรียน คํานึงถึงหลักเกณฑตอไปนี้

2.1  ใชคําส้ัน ๆ และเขาใจงาย
       2.2   หลีกเล่ียงคําท่ียังไมเปนท่ีรูจักและเขาใจโดยท่ัวไป

                     2.3   ไมควรกําหนดวัตถุประสงคหลายขอเกินไป
2.4 ผูเรียนควรมีโอกาสทราบวาหลังจากเรียนจบแลวจะนําไปใชทําอะไร

ไดบาง
       2.5    หากบทเรียนบอกวัตถุประสงคกวาง ๆ แลว ควรจะตามดวย   menu และ

หลังจากนั้นควรจะเปนวัตถุประสงคเฉพาะของแตละบทเรียนยอย
       2.6    การกําหนดใหวัตถุประสงคปรากฏบนจอทีละขอ เปนเทคนิคท่ีด ีแตท้ังนี้

ควรคะเนเวลาระหวางชวงใหเหมาะสม   หรือใหผูเรียนกดแปนพิมพ เพ่ือดูวัตถุประสงคขอตอไป
ทีละขอ

2.7    เพ่ือใหวัตถุประสงคนาสนใจ อาจใชกราฟกงาย ๆ เขาชวย เชน กรอบ
ลูกศรและรูปทรงเรขาคณิต การใชการเคล่ือนไหวยังไมจําเปน
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3.     ทบทวนความรูเดิม  (activate prior knowledge)
   กอนท่ีจะใหความรูใหมแกผูเรียน ซ่ึงในสวนของเนื้อหาและแนวความคิดนั้น ๆ

ผูเรียนอาจจะไมมีพ้ืนฐานมากอน มีความจําเปนอยางยิ่งท่ีออกแบบโปรแกรมควรจะตองหาวิธีการ
ประเมินความรูเดิม   ในสวนท่ีจําเปนกอนท่ีจะรับความรูใหม    ท้ังนี้  นอกจากเพ่ือเตรียมผูเรียน
ใหยอนไปคิดในส่ิงท่ีตนรูมากอนเพ่ือชวยในการเรียนรูส่ิงใหมอีกดวย

      ขั้นนี้ไมจําเปนวาจะตองเปนการทดสอบเสมอไป      อาจสรางขึ้นเปนชุดบทเรียน
ท่ีเรียนตอ ๆ กันไปตามลําดับ อาจเปนไปในรูปแบบของการกระตุนใหผูเรียนคิดยอนหลังถึงส่ิงท่ี
ไดเรียนมากอนหนานี้ อาจเปนคําพูด (คําอาน)   หรือภาพ        หรือเปนการผสมผสานกันแลวแต
ความเหมาะสม       จะมากหรือนอยขึ้นอยูกับความเหมาะสมของเนื้อหาดวย      ควรคํานึงถึงการ
ออกแบบเรียนขั้นนี้ มีดังนี้

      3.1   ไมควรคาดเดาเอาวาผูเรียนมีความรูพ้ืนฐานกอนศึกษาเนื้อหาใหมเทากัน
ควรมีการทดสอบหรือใหความรูเพ่ือเปนการทบทวนใหผูเรียนพรอมท่ีจะรับความรูใหม
                    3.2   การทบทวนหรือทดสอบควรใหกระชับและตรงจุด

3.3 ควรเปดโอกาสใหผูเรียนออกจากเนื้อหาใหมหรือออกจากการทดสอบเพ่ือ
ไปศึกษาทบทวนไดตลอดเวลา

3.4 หากไมมีการทดสอบความรูเดิม ผูเขียนโปรแกรมควรหาทางกระตุน
ใหผูเรียนยอนกลับไปคิดถึงส่ิงท่ีศึกษาไปแลว หรือส่ิงท่ีเด็กมีประสบการณแลว

3.5 การกระตุนใหผูเรียนยอนคิด หากทําดวยภาพประกอบคําพูด จะทําให
บทเรียนนาสนใจขึ้น

4.    การเสนอเนื้อหาใหม (present new information)
การเสนอภาพท่ีเกี่ยวของกับเนื้อหาประกอบกับคําพูดท่ีส้ัน งายและไดใจความ

เปนหัวใจสําคัญของการเรียนดวยคอมพิวเตอร การใชภาพจะทําใหผูเรียนเขาใจเนื้อหางายขึ้นและ
ความคงทนในการจําจะดีกวาการใชคําพูด (คําอาน)  เพียงอยางเดียว ภาพชวยอธิบายส่ิงท่ีเปน
นามธรรมใหงายตอการรับรู      การใชภาพเปรียบเทียบ (analogical  picture)  เพ่ือชวยอธิบาย
ความหมายนามธรรมดังกลาวแลว การใชแผนภูมิ แผนภาพ หรือแผนสถิติก็เปนส่ิงท่ีผูออกแบบ
โปรแกรมควรตองคํานึงอยูเสมอ การใชภาพอาจไมไดผล ถาหากภาพนั้น มีรายละเอียดมากเกินไป
ใชเวลามากไปในการปรากฏ ไมเกี่ยวของกับเนื้อหา เขาใจยาก ไมเหมาะสมในเรื่องเทคนิคการ
ออกแบบไมสมดุล เนื้อหาไมควรมีมากจนเกินไป เพราะนอกจากผูเรียนอาจรูสึกเบ่ือท่ีตองนั่งอาน
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เฉย ๆ โดยไมไดทําอะไรเลย แมกระท่ังกด space bar การบรรจุขอความมาก ๆ และเบียดเสียดกัน
ยังทําใหอานยากอีกดวย

การนําเสนอเนื้อหาใหมใหนาสนใจ ผูออกแบบควรคํานึงถึงส่ิงตาง ๆ ดังนี้
4.1   ใชภาพประกอบการนําเสนอเนื้อหาโดยเฉพาะอยางยิ่งในสวนท่ีเปนเนื้อหา

สําคัญ
4.2   ใชแผนภูมิ แผนภาพ แผนสถิติ สัญลักษณ หรือภาพเปรียบเทียบ
4.3   ในการเสนอเนื้อหาท่ียากและซับซอนใชตัวช้ีแนะ (cue) ในสวนของ

ขอความสําคัญ    ซ่ึงอาจเปนการขีดเสนใต   การตีกรอบ   การกระพริบ การเปล่ียนสีพ้ืน การโยง
ลูกศร การใชสี ฯลฯ หรือการเปนการช้ีแนะดวยคําพูด เชน “ดูท่ีดานลางของภาพ”  เปนตน

     4.4   ไมควรใชกราฟกท่ีเขาใจยาก และไมเกี่ยวของกับเนื้อหา
      4.5  จัดรูปแบบของคําอานใหนาอาน หากเนื้อหายาว ควรจัดแบงกลุมคําอาน

ใหจบเปนตอน
      4.6   ยกตัวอยางท่ีเขาใจงาย
      4.7   หากการแสดงกราฟกของเครื่องท่ีใชทําไดชา ควรเสนอเฉพาะกราฟก

ท่ีจําเปนเทานั้น

4.8   หากเปนจอสี ไมควรใชเกิน  3  สี ในแตละเฟรม (รวมท้ังสีพ้ืน)  ไมควร
เปล่ียนสีไปมาโดยเฉพาะสีหลักของ text

       4.9   คําท่ีใชควรเปนคําท่ีผูเรียนระดับนั้น ๆ คุนเคยและเขาใจตรงกัน
       4.10   นาน ๆ ครั้งควรจะใหผูเรียนไดมีโอกาสทําอยางอ่ืนแทนท่ีจะใหกด

space bar อยางเดียว (เชน บอกวา “ลองพิมพคําวา TREE ซิ” หลังจากพิมพแลวกด enter
จะปรากฏภาพตนไมหรือพิมพคําวา balloon  แลวคําวา balloonไปปรากฏอยูในลูกโปงท่ีวาด     ไว
แลว เปนตน)

5.     ช้ีแนวทางการเรียนรู  (guide learning)
         ผูเรียนจะจําไดดีหากมีการจัดระบบการเสนอเนื้อหาท่ีดี และสัมพันธ

กับประสบการณเดิมหรือความรูเดิมของผูเรียน พยายามหาเทคนิคในการท่ีจะกระตุนใหผูเรียน
นําความรูเดิมมาใชในการศึกษาความรูใหม พยายามหาวิถีทางท่ีจะทําใหการศึกษาความรูใหม
ของผูเรียนนั้นมีความชัดเทาท่ีจะทําได เชนการใชเทคนิคการใชภาพเปรียบเทียบ การใหตัวอยาง
(example)และตัวอยางท่ีไมใชตัวอยาง (non-example)  อาจใชหลักของ guided discovery ซ่ึง
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หมายถึง    การพยายามใหผูเรียนคิดหาเหตุผล คนควาและวิเคราะหคําตอบดวยตนเองโดย
ผูออกแบบบทเรียนจะคอย ๆ  ช้ีแนะจากจุดกวาง ๆ และแคบลง จนผูเรียนหาคําตอบไดเอง
หรือ การใชคําพูดกระตุนใหผูเรียนไดคิด ก็เปนเทคนิคอีกประการหนึ่งท่ีนาจะนําไปใช
มีขอควรคํานึงในการสอนขั้นนี้ มีดังนี้

     5.1   แสดงใหผูเรียนไดเห็นถึงความสัมพันธของเนื้อหาความรูและชวยใหเห็นวา
ส่ิงยอยนั้นมีความสัมพันธกับส่ิงใหญอยางไร
                    5.2   แสดงใหเห็นถึงความสัมพันธของส่ิงใหมกับส่ิงท่ีผูเรียนมีความรู  หรือ
ประสบการณมาแลว
                    5.3   พยายามใหตัวอยางท่ีแตกตางกันออกไป (เพ่ือชวยอธิบาย concept ใหม
ใหชัดเจนขึ้น เชน ตัวอยางของถวยหลาย ๆ ชนิด หลาย ๆ ขนาด)
                    5.4   ใหตัวอยางท่ีไมใชตัวอยางท่ีถูกตอง (เพ่ือเปรียบเทียบกับตัวอยางท่ีถูกตอง
เชน ใหดูภาพกระปองน้ํา ภาพของจาน ภาพแกวน้ํา และบอกวาเหลานี้ไมใชถวย  เปนตน)
                    5.5    การเสนอเนื้อหาท่ียาก ควรใหตัวอยางท่ีเปนรูปธรรมไปสูนามธรรม ถาเปน
เนื้อหาท่ีไมยากนักใหเสนอตัวอยางจากนามธรรมในลักษณะท่ีเปนรูปธรรม

      5.6   กระตุนใหผูเรียนคิดถึงความรูและประสบการณเดิม
6.      กระตุนการตอบสนอง  (elicit responses)

                     การเรียนรูจะมีประสิทธิภาพมากนอยเพียงใดนั้น เกี่ยวของโดยตรงกับระดับและ
ขั้นตอนของการประมวลขอมูล หากผูเรียนไดมีโอกาสรวมคิด รวมกิจกรรมในสวนท่ีเกี่ยวกับ
เนื้อหา การถาม การตอบ ในดานของการจํานั้น ยอมจะดีกวาผูเรียน      โดยการอานหรือการ
คัดลอกขอความจากผูอ่ืนเพียงอยางเดียว      เพ่ือใหการจําของผูเรียนดีขึ้น    ผูออกแบบบทเรียน
จึงควรเปดโอกาสใหผูเรียนไดรวมกระทําในกิจกรรมขั้นตอนตาง ๆ มีขอควรคํานึง ดังนี้

       6.1   พยายามใหผูเรียนไดตอบสนองดวยวิธีใดวิธีหนึ่งตลอดการเรียนบทเรียน
เปนบางครั้งคราวตามความเหมาะสม ควรใหผูเรียนไดมีโอกาสพิมพคําตอบหรือขอความส้ัน ๆ
เพ่ือเรียกความสนใจ

        6.2  ไมควรใหผูเรียนพิมพคําตอบยาวเกินไป
                      6.3   ถามคําถามเปนชวง ๆ ตามความเหมาะสม

               6.4   เราความคิด และจินตนาการดวยคําถาม
6.5 ไมควรถามครั้งเดียวหลาย ๆ คําถาม หรือถามคําถามเดียวแตตอบได

หลายคําตอบ ถาจําเปนควรใหเลือกตอบตามตัวเลือก
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        6.6   หลีกเล่ียงการตอบสนองซํ้า ๆ หลายครั้ง เม่ือทําผิด เม่ือผิด 1 – 2 ครั้ง ควรจะ
ให ผลยอนกลับ (feedback) และเปล่ียนทํากิจกรรมอยางอ่ืนตอไป

        6.7   การตอบสนองท่ีมีผิดพลาดบางดวยความเขาใจผิด อยางเชน การพิมพตัว L
กับเลข 1 หรือ Space ในการพิมพ อาจเกินไป หรือขาดหายไป บางครั้งใชตัวพิมพใหญ บางครั้ง
ควรอนุโลม

6.8 ควรจะแสดงการตอบสนองของผูเรียนบนเฟรมเดียวกับคําถามและ
ผลยอนกลับ (feedback)  ควรจะอยูบนเฟรมเดียวกันดวย

7.    ใหขอมูลยอนกลับ  (provide feedback)
   การใหขอมูลยอนกลับเปนภาพ จะชวยเราความสนใจ โดยเฉพาะอยางยิ่ง

ถาภาพนั้นเกี่ยวของกับเนื้อหาท่ีเรียน และควรเปนภาพทางบวก    เชน แลนเรือเขาหาฝง ขับยาน
สูดวงจันทร ฯลฯ และจะไปถึงจุดหมายไดดวยการตอบถูกเทานั้น หากตอบผิดจะไมเกิดอะไรขึ้น
เปนตน  หลักการตอไปนี้  เปนคําแนะนําในการใหผลยอนกลับ (feedback)  

       7.1   ใหผลยอนกลับ (feedback) ทันทีหลังจากผูเรียนตอบสนอง
                     7.2   บอกใหผูเรียนทราบวาตอบถูกหรือผิด
                     7.3   แสดงคําถาม คําตอบและผลยอนกลับ (feedback)   บนเฟรมเดียวกัน
                   7.4   ใชภาพงายท่ีเกี่ยวของกับเนื้อหา

       7.5   หลีกเล่ียงผลทางภาพ (visual effects)  หรือการให ผลยอนกลับ
(feedback)  ท่ีตื่นตา  หากผูเรียนทําผิด

       7.6   อาจใชภาพกราฟกท่ีไมเกี่ยวของกับเนื้อหาได หากภาพท่ีเกี่ยวของ
ไมสามารถทําไดจริง ๆ
               7.7  ใชเสียงไตขึ้นสูงสําหรับคําตอบท่ีถูกตอง และไลลงต่ําหากตอบผิด
                     7.8   เฉพาะคําตอบท่ีถูก หลังจากผูเรียนทําผิด 1 – 2 ครั้ง
                     7.9  ใชการใหคะแนนหรือภาพเพ่ือบอกความใกล-ไกล จากเปาหมาย
               7.10 สุมผลยอนกลับ (feedback)  เพ่ือเราความสนใจ
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8.     ทดสอบความรู  (assess performance)
        บทเรียน CAI  จัดเปนบทเรียนแบบโปรแกรมการทดสอบความรูใหมซ่ึงอาจจะ

เปนการทดสอบระหวางบทเรียน   หรือการทดสอบในชวงทายของบทเรียน     ขอแนะนําตาง ๆ
ในการออกแบบบทเรียนเพ่ือทดสอบในขั้นนี้ มีดังนี้

        8.1   ตองแนใจวาส่ิงท่ีตองการวัดนั้นตรงกับวัตถุประสงคของบทเรียน
                     8.2   ขอทดสอบ คําตอบและผลยอนกลับ (feedback)   อยูบนเฟรมเดียวกัน และ
ขึ้นตอเนื่องกันอยางรวดเร็ว
                     8.3   หลีกเล่ียงการใหผูเรียนพิมพคําตอบท่ียาวเกินไป นอกเสียจากวาตองการจะ
ทดสอบการพิมพ
                     8.4   ใหผูเรียนตอบครั้งเดียวในแตละคําถาม หากวาใน 1 คําถาม   มีคําถามยอย
อยูดวยใหแยกเปนหลาย ๆ คําถาม
                     8.5  บอกผูเรียนดวยวา ควรจะตอบคําถามดวยวิธีใด เชน ใหกด T ถาเห็นวาถูก
และกด F ถาเห็นวาผิด
                     8.6   บอกผูเรียนวามีตัวเลือกอยางอ่ืนดวยหรือไม อยางเชน HELP OPTION
               8.7   คํานึงถึงความแมนตรงและความเช่ือถือไดของแบบทดสอบ

8.8   อยาตัดสินคําตอบวาผิดถาการตอบไมชัดแจง เชนถาคําตอบท่ีตองการเปน
ตัวอักษร แตผูเรียนพิมพเปนตัวเลข ควรจะบอกใหผูเรียนตอบใหม ไมใชบอกวาตอบผิด

8.9  อยาทดสอบโดยใชขอเขียนเพียงอยางเดียว ควรใชภาพประกอบการทดสอบ
อยางเหมาะสม

9.     การจําและการนําไปใช  (promote retention and transfer)
        ในขั้นสุดทายนี้จะเปนการสรุปเฉพาะประเด็นสําคัญ รวมท้ังขอเสนอแนะตาง ๆ

เพ่ือใหผูเรียนไดมีโอกาสทบทวนหรือซักถามปญหากอนจบบทเรียน ในขั้นนี้เองท่ีผูสอน
จะไดแนะนําการศึกษาคนควาเพ่ิมเติม ดังนั้น จึงขอเสนอแนะขอควรปฏิบัต ิดังนี้

     9.1   บอกผูเรียนวาความรูใหมมีสวนสัมพันธกับความรูหรือประสบการณ
ท่ีผูเรียนคุนเคยแลวอยางไร
            9.2   ทบทวนแนวคิดท่ีสําคัญเพ่ือเปนการสรุป
            9.3   เสนอแนะสถานการณท่ีความรูใหมอาจถูกนํามาใชประโยชน
            9.4   บอกผูเรียนถึงแหลงขอมูลท่ีเปนประโยชนตอเนื่อง
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เทคนิคการออกแบบบทเรียนนี้สุกรี  รอดโพธ์ิทองไดดัดแปลงใหสอดคลองกับ
สมรรถนะของคอมพิวเตอรปจจุบัน ขั้นการสอน  9  ขั้นนี้ไมจําเปนตองแยกแยะออกไปเปนลําดับ
ท่ีเรียงไว และไมจําเปนวาจะตองมีครบท้ัง   9   ขอ    ใครจะออกแบบบทเรียนโดยใชเทคนิค
การนําเสนอแบบใด หรือครอบคลุมขั้นการสอนอยางไร  ขึ้นอยูกับเทคนิคการนําเสนอและเนื้อหา
ของบทเรียนนั้น ๆ ดวยการยึดถือขั้นการสอนท้ัง  9  ขั้นเปนหลัก    และไดยืดหยุนวาการออกแบบ
บทเรียนประเภทอ่ืน ๆ  ก็สามารถนําไปประยุกตเทคนิคและขอเสนอแนะดังกลาวนี้ได

นอกจากนี้ยังมีการวิจัยอ่ืน ๆ   ท่ีเกี่ยวของท่ีไมมีผลตอการเรียนรู    ไดแก การใช
ลักษณะกรอบภาพตางกัน (วิวัฒน  สุวนันทวงศ 2542)    การใหตัวปอนกลับ 3 แบบ เชน ตอบถูก
และผิดอธิบายคําตอบ    ตอบถูกไมอธิบายตอบผิดอธิบายคําตอบ      และตอบผิดหรือถูกอธิบาย
คําตอบ    (สุชิน  นิธิไชโย 2539)      การใชตัวช้ีนําแบบตัวอักษรสีน้ําเงิน      กับตัวช้ีนําแถบสวาง
สีเหลือง (จักรพงษ  เจือจันทร  2540) สีของตัวอักษรไทยกับสีพ้ืนหลังท่ีมีผลตอการอานบนจอ
คอมพิวเตอร (นเรนทร   ลิขิตวงศขจร  2540) ซ่ึงการผลิตบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนตองมี
ความรูในสวนประกอบท่ีจะมีผลทางจิตวิทยาการเรียนรู และเม่ือผลิตส่ือไปแลวจะมีแนวโนม
นําไปใชไดในอนาคต หรือไมโดยดูไดจากแนวโนมของการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนดังนี้

11.  หลักการประเมินคอมพิวเตอรชวยสอน
ปจจัยสําคัญอยางหนึ่งในการจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ คือ ส่ือการเรียน

การสอนตองเปนส่ือท่ีมีคุณภาพ    และจะดูวาส่ือมีคุณภาพ   ก็คือ การประเมินเพ่ือตัดสินคุณคา
ของคอมพิวเตอรชวยสอน     ในการตรวจสอบตองดําเนินในลักษณะของการทดสอบ   และแกไข
ปรับปรุงหลาย ๆ ครั้ง โดยมีขั้นตอนยอย 3 ขั้นตอน (กรมการศึกษานอกโรงเรียน   2541 : 26 – 29)
คือ

1. การสับเปล่ียนกันประเมิน คือ การใหผูเช่ียวชาญดานเนื้อหามาประเมินส่ือและ
ผูออกแบบส่ือประเมินเนื้อหาขอมูลบนจอภาพและการใชงาน

2. การตรวจสอบจากตัวแทน คือการใหตัวแทนผูเรียนทดลองใชและใหขอมูล
ยอนกลับดานคุณภาพ

3. การทดสอบประสิทธิภาพ คอืการนาํส่ือไปทดลองใชกบัผูเรยีนในสถานการณท่ัวไป
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การประเมินแบงออกเปน  5 ระยะ คือ
1. การปรับปรุงคุณภาพเบ้ืองตน (quality review phase) ตองพิจารณาหัวขอหลัก

7  ประการ  (กรมวิชาการ  2543 : ข) คือ
        1.1   ภาษาและไวยากรณ ตองมีมาตรฐานจริง จําเปนตองตรวจสอบ ประเมินใหมี
คุณภาพและประสิทธิภาพท้ังในเรื่องการอาน ความขัดแยงทางวัฒนธรรม ศัพทเฉพาะสะกดคํา
ไวยากรณ เครื่องหมายวรรคตอน การเวนวรรค และการกําหนดพ้ืนท่ีวางบนหนาจอของผูเรียน
เปนตน

        1.2   การนําเสนอบนจอภาพ       เปนการดูความสวยงามในการนําเสนอ คุณภาพ
ของขอมูลและหัวขอตาง ๆ   ท่ีเกี่ยวโยงสัมพันธกัน          จึงตองตรวจสอบ ประเมินส่ิงท่ีแสดงบน
จอภาพ แบบการนําเสนอ คุณภาพของขอความ การปอนขอมูล และการสรุปผลการเรียน       ของ
ผูเรียน เปนตน

         1.3   คําถามและเมน ูเปนสวนสําคัญท่ีผูเรียนเกิดการเรียนและตรวจสอบตนเอง
ได ขอคําถาม   ตองมีคุณภาพ    และตําแหนงการปอนขอมูลจากผูเรียน    ตองอยูในท่ีท่ีเหมาะสม
จึงตองพิจารณาประเมินในเรื่องเมนูคําถาม    วิธีการตอบคําถาม รูปแบบขอมูลยอนกลับ คุณภาพ
ของขอมูลยอนกลับ

          1.4   วิธีสอน เปนสวนท่ีนําเสนอเนื้อหา และกลวิธีการนําเสนอความรูใหผูเรียน
ซ่ึงตองพิจารณาประเมินในเรื่องความเหมาะสมท่ีจะใชส่ือคอมพิวเตอรนั้น ๆ    ปริมาณขอมูลท่ีจะ
ใหผูเรียนไดเรียนรู    การเลือกใชรูปแบบของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเหมาะกับเนื้อหาและ
กลุมเปาหมายหรือไม    การควบคุมโดยผูเรียน    การจูงใจ    การปฏิสัมพันธ ภาพเคล่ือนไหวและ
กราฟก

          1.5   ภารกิจท่ีไมปรากฏอยูในบทเรียน       เปนสวนท่ีไมสามารถมองเห็นได
บนจอภาพของบทเรียน   เชน การไดมาและการนําเสนอขอมูล  ส่ิงท่ีเกิดขึ้นขณะศึกษาบทเรียน
การทดสอบอยางเพียงพอ       เปนตน นอกจากนี้จําเปนท่ีตองประเมินในเรื่องการบันทึกขอมูล
ความปลอดภัย ใชงานไดงาย ปริมาณขอมูลมากเกินไป และการเริ่มตนใหมในขณะยุติบทเรียน
กลางคัน

           1.6   เนื้อหาวิชา ผูประเมินตองมีความรูในเนื้อหาวิชา        ถาไมมีความรูตองมี
ผูชวยท่ีมีความรูในเนื้อหาวิชา      และตองมีผูชวยตรวจสอบประเมินเนื้อหาเพ่ือลดอคต ิและความ
ลําเอียง    โดยพิจารณาประเมินเรื่องเปาหมายและวัตถุประสงค   ขอมูลในบทเรียน การเนนเนื้อหา
องคประกอบหรือโครงสรางของวิชา
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            1.7   เอกสารประกอบ  ตองประเมินโดยผูออกแบบและผูเช่ียวชาญเนื้อหาวิชา
โดยพิจารณาในเรื่องคูมือการใชบทเรียน   เอกสารประกอบอ่ืน ๆ และทรัพยากรอ่ืน ๆ  ท่ีเกี่ยวของ
การปรับปรุงคุณภาพในระยะนี้สําคัญท่ีสุด เพราะเปนการแกไข   ปรับปรุงรายละเอียดในบทเรียน
ใหเหมาะสมเปนเบ้ืองตนกอน เม่ือไดพัฒนาดีแลว จึงดําเนินการประเมินในระยะตอไป

2. การทดสอบนํารอง  (pilot testing)
     เปนการตรวจสอบความรูของผูเรียน เพ่ือใหการเช่ือมโยงความรูกับบทเรียน

เปนไปอยางดีท่ีสุด การทดสอบบทเรียนโดยใชตัวแทนประชากรกลุมเปาหมายในสถานการณจริง
เพ่ือใหไดขอมูลการประเมินท่ีด ี โดยตองพิจารณาใน  6 ประการ ท่ีสําคัญ คือ

        2.1   การหาผูชวยเหลือ ซ่ึงหมายถึงผูเรียนท่ีจะมาชวยทดลองใชบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน โดยคัดเลือกผูเรียนมาอยางนอย 3 คน คือคนเกง ปานกลาง และออน
ซ่ึงนอกจากผลการใชแลว การสังเกตผูเรียนแตละคนจะไดรับประโยชนมากท่ีสุด

        2.2   การอธิบาย กอนการทดลองอธิบายใหผูเรียนทราบวาใหใชบทเรียน
เชนเดียวกับการเรียนจริง   จัดทําเอกสารประกอบเพ่ือบันทึกขอเสนอแนะจากผูเรียนเปนส่ิง
ท่ีควรทํา และบอกใหผูเรียนทราบวาผูประเมินจะสังเกตผูเรียนตลอดเวลา ส่ิงท่ีสําคัญ คือการ
กระตุนใหผูเรียนวิพากษวิจารณ บทเรียนอยางสมํ่าเสมอ

        2.3   กําหนดความรูเดิม มีการตรวจสอบความรูของผูเรียน เพ่ือใหมีการเช่ือมโยง
ความรูกับบทเรียนไปไดดีท่ีสุด

2.4   การสังเกต  เปนการสังเกตผูเรียนอยูภายนอก ไมเขาไปยุงเกี่ยวดวย พรอม
กับบันทึกพฤติกรรมและการแสดงออกของผูเรียน

2.5  การสัมภาษณหลังจบบทเรียน          ควรสัมภาษณและอภิปรายขอวิจารณ
ขอเสนอแนะ เม่ือจบบทเรียนแลว โดยผูประเมินตองบันทึกไว

2.6  การประเมินการเรียนรูของผูเรียน     รวบรวมขอมูลจากผูเรียนแตละคนแลว
ควรตัดสินใจวาจะแกไขปรับปรุงบทเรียนหรือไม    ถาไมแนใจควรหาผูเรียนเพ่ิมอีก   2 – 3 คน
เพ่ือตรวจสอบผลอีกครั้งกอนการตัดสินใจปรับปรุงบทเรียน

3. การนําไปใช  เพ่ือการประเมินผลสัมฤทธ์ิและเจตคต ิ (assessment of
achievement and attitude)       เปนขั้นตอนสําคัญในการประเมินบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
โดยมีส่ิงท่ีควรคํานึงถึง คือการใชบทเรียนในสถานการณจริง      และมีผูเรียนจํานวนมากเพียงพอ
ท่ีจะไดรับขอมูลการประเมินท่ีแทจริง    ซ่ึงจะประเมินผลสัมฤทธ์ิจากการใชบทเรียนคอมพิวเตอร
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ชวยสอน  และการประเมินเจตคติโดยดูวาผูเรียนมีความรูสึกอยางไรกับการใชบทเรียน ท้ังความ
รูสึกทางดานบวกและดานลบ เพ่ือประกอบการตัดสินใจปรับปรุงแกไขบทเรียนตอไป

4. อุปกรณคอมพิวเตอรสําหรับการประเมิน (computer tool for evaluation)
ในบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนอาจมีชุดขอมูล     ซ่ึงจะชวยใหมีการประเมินผลไดเอง ซ่ึงผูสราง
บทเรียนไดออกแบบใหเก็บขอมูลจากผูเรียนไวอยางละเอียด ทําใหไดรับขอมูลอยางเพียงพอ โดย
อาจลดความจําเปนในการประเมิน   โดยการทดสอบนํารองลงไดบาง การออกแบบใหบทเรียน
รวบรวมขอมูลไดอัตโนมัต ิ อาจทดสอบโปรแกรมโดยไมตองมีผูเรียนจริงก็ได แตจะไมไดผลดี
เทากับการมีผูเรียนจริง และไมสามารถทดแทนกันได อยางไรก็ตาม การใชอุปกรณคอมพิวเตอร
สําหรับการประเมินนั้น ขึ้นอยูกับความสามารถของระบบท่ีไดออกแบบไว ระบบท่ีนํามาใชและ
เปนประโยชน ก็คือ computer spreadsheet program และ  statistical analysis program  เปนตน

5. การประเมินผลระยะสุดทาย  (revision and subsequent evaluation)  กอนนํา
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนไปใชจริง ตองประเมินขั้นตน ๆ ผานไปดวยด ีถาเกิดปญหาเรื่อง
การมีขอบกพรอง (bugs)   ในการควบคุมบทเรียน (user control)  หรือในชุดขอมูลควรมีการ
ประเมินผลขั้นสุดทายใหม       ซ่ึงอาจจะตองเริ่มตั้งแตการทดสอบนํารองและนําไปใชจริง
เพ่ือปรับปรุงแกไขใหมีคุณภาพ

12.   งานวิจัยที่เกี่ยวของในประเทศ
งานวิจัยท่ีเกี่ยวของในประเทศ ผูวิจัยแบงหัวของานวิจัยออกเปน  2  ดาน ไดแก

งานวิจัยเกี่ยวกับปญหาการออกเสียงสระและพยัญชนะภาษาอังกฤษ  และงานวิจัยเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอรชวยสอนภาษา ตามลําดับดังนี้

งานวิจัยเกี่ยวกับปญหาการออกเสียงสระและพยัญชนะภาษาอังกฤษ
จากการศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับปญาหาการออกเสียงสระและพยัญชนะภาษาอังกฤษ

พบวามีผูทําการวิจัยท่ีเกี่ยวของเรียงลําดับ ดังนี้
ทิพยวรรณ  จรรยาสุภาพ (2525 : 119 - 123)   ไดวิเคราะหการออกเสียงภาษาอังกฤษ

ของนักศึกษาวิชาเอกภาษาอังกฤษระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาช้ันสูง    จากวิทยาลัยครู
สวนกลาง  4  แหง จํานวน 100 คน โดยใหออกเสียงคําโดด 180 คํา   พูดประโยคท่ีอยูโดด ๆ 10
ประโยค อานขอความยาว 94 คํา พูดสนทนาส้ัน ๆ 1 บท       พบวาทุกเสียงสระและพยัญชนะมี
นักเรียนออกเสียงผิดไดแก  / -/, /-l/, /-v-/, / r-/, /-  /, /dw-/, /-lm/, /-r/, /-d-/, /-nd/,  /s-/, /-p/, /-
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 /,  /tw-/,  /-čt/,  / r-/,  /-nj/,  //,  / /,  //, //, /I/  (ใชสัทอักษรของสระแบบอักษร I.P.A. และ
พยัญชนะแบบอเมริกัน)     และยังพบวาการออกเสียงเนนหนักในคํา         และการใชทํานองเสียง
ในประโยคผิดอีกดวย        ในเรื่องของการออกเสียงพยัญชนะพบวาขอผิดท่ีมีอัตราการปรากฎ
มากท่ีสุดสามอันดับแรก    คือการออกเสียงพยัญชนะควบกลํ้าทายคําซ่ึงมีขอผิดคิดเปนรอยละ
66.54 รองลงมา      คือการออกเสียงพยัญชนะควบกลํ้าตนคําและขอผิดท่ีปรากฎเปนอันดับสาม
คือ การออกเสียงพยัญชนะเดี่ยวทายคํา นอกจากนี้ ทิพยวรรณ ไดกลาววา การเปล่ียนพยัญชนะจาก
เสียงหนึ่งไปเปนอีกเสียงหนึ่ง    เชน เสียง / -/  เปน /k-/     เชน    คําวา gate / eit/ ออกเสียงเปน
/keit/  เปนลักษณะของขอผิดในการออกเสียงพยัญชนะท่ีพบมากท่ีสุด   รองลงมาคือการลดเสียง
พยัญชนะในคําควบกลํ้า   เชน เสียง  /-lm/ ออกเสียงเปน /-m/ เชนคําวา film /film/ จะออกเสียง
เปน/fim/  อันดับสาม คือ การไมออกเสียงพยัญชนะ เชน เสียง /-nd/  ในคําวา ground / raund/
ออกเสียงเปน / la / นอกจากนี้ยังพบขอผิดในลักษณะการเพ่ิมเสียงพยัญชนะหรือสระ  เชน  คําวา
watched /w čt/   ออกเสียงเปน /w č/ และมีการลดเสียงพรอมกับเปล่ียนเสียงพยัญชนะ    ซ่ึงมัก
ปรากฎในพยัญชนะควบกลํ้า เชน เสียง /nj/  เปน / /   เชน คําวา range /renj/ ออกเสียงเปน /re /

อรพิน  พจนานนท และคณะ (2538 : 46 - 48) ไดศึกษาหนวยเสียงภาษาอังกฤษท่ีเปน
ปญหาในการออกเสียงของเด็กระดับประถมศึกษา   ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยสํารวจ
หนวยเสียงภาษาอังกฤษท่ีเปนปญหา     นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6  จํานวนประชากร 147 คน
และครูผูสอนจํานวน  21 คน โดยใชแบบสอบถามครู และแบบทดสอบการออกเสียงภาษาอังกฤษ
ซ่ึงทดสอบระดับคํา วลี และประโยค        โดยอัดเทปเด็กในหอง  7  คน      โดยจับสลาก ถอดเทป
ดูขอบกพรองในการออกเสียง  และเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิในการออกเสียง  ผลการวิจัยพบวา
หนวยเสียงในภาษาอังกฤษทุกหนวยเสียง เม่ืออยูตําแหนงทายคําไมวาจะเปนระดับคํา วลี หรือ
ประโยคจะเปนปญหาในการออกเสียงท้ังส้ิน โดยผูวิจัยอภิปรายผลวา เพราะลักษณะภาษาอังกฤษ
ท่ีจะตองออกเสียงทายคําแตกตางจากการออกเสียงภาษาไทยท่ีไมมีการออกเสียงหนวยเสียงทายคํา 
และภาษาไทยมีอิทธิพลในการออกเสียงภาษาอังกฤษ  หนวยเสียงท่ีเปนปญหาและออกเสียงไมชัด
สวนมากไดแก   /d /, / /, / /, /v /, / /, / /,  และ /z/ (ใชสัทอักษรสากล หรืออักษร I.P.A.) ผูวิจัย
อภิปรายผลวา   ปญหาการออกเสียงมีผลมาจากอิทธิพลของภาษาไทย      ท่ีมีลักษณะหนวยเสียง
แตกตางกัน      จากการวิเคราะหความแปรปรวนพบวาคุณวุฒิของครูผูสอน  มีผลทําใหผลสัมฤทธ์ิ
ในการออกเสียงภาษาอังกฤษแตกตางกัน          ประสบการณในการสอนของครู ชวง  1 – 3 ป   
ไมแตกตางจากครูท่ีมีประสบการณตั้งแต 3 ปขึ้นไป และภาษาท่ีใชในชีวิตประจําวันไดแก อิสาน
กลาง–เขมร อิสานกลาง–ภูไท และภูไท-เขมร มีผลทําใหผลสัมฤทธ์ิในการออกเสียงภาษาอังกฤษ
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แตกตางกันหนวยเสียงและการออกเสียงภาษาแมมีสวนสงเสริมหรือเปนอุปสรรคตอการออกเสียง
หนวยเสียงภาษาอังกฤษ

กฤติกา  ปานสีทอง (2539 : 57 - 58)ไดศึกษาการออกเสียงสระและพยัญชนะของนัก
เรียนในระดับประถมศึกษาปท่ี 6  จํานวน 100 คน จากโรงเรียน  4  แหง พบวา เสียงสระและ
พยัญชนะทุกเสียงมีนักเรียนออกเสียงผิด  นักเรียนกวารอยละ 50    มีปญหาความผิดพลาด  ในการ
ออกเสียง  [  ] , [   ] , [   ] , [   ] , [ - ] , [  - ] , [-  ] และ  [-  ]  (พยัญชนะใชสัทอักษร
สากลหรืออักษร I.P.A.และสระแบบอเมริกัน)

จากงานวิจัยขางตนพบวาการวิจัยสวนใหญจะเปนการวิจัยทางดานภาษาศาสตร  เพ่ือ
ศึกษาวาผูเรียนออกเสียงใดผิดเทานั้น  งานวิจัยบางเลมจะแกปญหาดวยการสรางแบบฝกและยังไม
มีงานวิจัยท่ีแกปญหาการออกเสียงของผูเรียนดวยการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน จึงเห็น
สมควรท่ีจะมีการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร

งานวิจัยเกี่ยวกับคอมพิวเตอรชวยสอน
          ในประเทศไทยมีผูสนใจวิจัยเกี่ยวกับคอมพิวเตอรชวยสอน       เพ่ือพัฒนาการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษ โดยแบงเปน  5  ประเภท ไดแก การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
สอนไวยากรณภาษาอังกฤษ  สอนเสริมภาษาอังกฤษ  สอนคําศัพทและการสะกดคําศัพทภาษา
อังกฤษ   สอนอานภาษาอังกฤษ  และสอนเขียน ตามลําดับดังนี้

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนไวยากรณภาษาอังกฤษ
สมศักดิ์  ดวงอ่ิม  (2539)  วิจัยเกี่ยวกับการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนวิชา

ภาษาอังกฤษ เรื่อง ARTICLE สําหรับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 1  ปการศึกษา 2539  โรง
เรียนขามแกนนคร อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน จํานวน 72 คน ท่ีไมเคยเรียนวิชาภาษาอังกฤษ
เรื่อง ARTICLE มากอน 3 กลุมคือ กลุมเกง ปานกลาง ออน โดยใชระดับผลการเรียนจากโรงเรียน
เดิม ทดลองหนึ่งตอหนึ่ง กลุมเล็ก และภาคสนาม บทเรียนท่ีสรางขึ้นมีรูปแบบการนําเสนอแบบ
ศึกษาเนื้อหาใหม เปนลักษณะโปรแกรมแบบเสนตรง จํานวน 85 กรอบ    ผลการศึกษาคนควา
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีประสิทธิภาพ 82.25/80.17 ซ่ึงสูงกวาเกณฑ สามารถนําไปใชกับ
การเรียนการสอนได
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กรองกาญจน  วิลาสสิริสถาพร (2540)    ทําการวิจัยเกี่ยวกับการสรางบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนดวยโปรแกรม Authorware Version 2.0 วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง คํานาม
สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ     จังหวัดนครราชสีมา
ประชากร 102  คน    โดยทดลอง 1 ตอ 1 กับนักเรียนระดับผลการเรียน สูง ปานกลาง ต่ํา ระดับละ
1   คน      ทดลองแบบกลุมเล็กกับนักเรียนท้ัง 3 ระดับ ระดับละ 3 คนรวม 9 คน และทดลองภาค
สนามกับนักเรียนท้ัง 3 ระดับ ๆ ละ 30 คน รวม 90 คน เพ่ือปรับปรุงบทเรียนใหมีประสิทธิภาพ
ผลการคนควาอิสระ ปรากฏวาบทเรียนคอมพิวเตอรฯ มีประสิทธิภาพ 84.89/80.03 ซ่ึงสูงกวา
เกณฑ สามารถนําไปใชในการเรียนการสอนได

จริยา  เกษมราษฎร (2540)      ศึกษาการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนท่ีสราง
ดวยโปรแกรม Authorware Professional for Window Version 2.0  วิชาภาษาอังกฤษสําหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร
วิชาภาษาอังกฤษ  เรื่อง       คําบุพบทบอกตําแหนง สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1  โรงเรียน
แมสายประสิทธ์ิศาสตร อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย   จํานวน 30 คน  ผลการศึกษาปรากฏวา
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีประสิทธิภาพตามเกณฑรอบรูตามวัตถุประสงคคิดเปนรอยละ 95
ผูเรียนมีความคิดเห็นวาพอใจและชอบบทเรียนคอมพิวเตอรชุดนี้

บุญเชิด  เกตุแกว (2540)    ไดทําการวิจัยการสรางและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยเรียนไวยากรณภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารท่ีสรางดวยโปรแกรม Authorware Version 3.5
เรื่อง   "กาล"        โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเปรียบเทียบความสามารถทางไวยากรณและศึกษาเจตคติ
ของนักเรียนท่ีมีตอบทเรียนกอน และหลังเรียนกับบทเรียนคอมพิวเตอร  กลุมตัวอยางเปนนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนสารสิทธ์ิพิทยาลัย จังหวัดราชบุร ี ผลการวิจัยพบวา บทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนไวยากรณภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร  เรื่อง "กาล"    มีประสิทธิภาพอยูใน
เกณฑใชได     ความสามารถทางไวยากรณภาษาอังกฤษของนักเรียนท่ีเรียน     กับบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนสูงกวากอนเรียน    และนักเรียนมีเจตคติตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
อยูในระดับปานกลาง

สุขสรรพ  ศุภเศรษฐเสรี  (2541)  ทําการวิจัยการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
ไวยากรณภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร เรื่อง Conditional Sentences ท่ีสรางดวยโปรแกรม
Authorware Professional Version 4.0  สําหรับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา จํานวน  30  คน เลือกแบบเจาะจง ผูวิจัยทําการทดลอง
กอนเรียนและเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนท่ีผูวิจัยสรางขึ้น  จากนั้นทําการทดสอบ
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หลังเรียน ผลการวิจัยพบวา บทเรียนมีประสิทธิภาพ 95.13/95.75 ท่ีสูงกวาเกณฑมาตรฐาน  80/80
ท่ีกําหนดไว   และผลการทดสอบกอนและหลังเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ
0.01     และนักศึกษามีเจตคติท่ีดีตอการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรท่ีผูวิจัยสรางขึ้น

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเสริมภาษาอังกฤษ
จิราภรณ  พลางวัน  (2540)  วิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน

ระบบมัลติมีเดียท่ีสรางดวยโปรแกรม Authorware Professional for Window Version 2.0  เพ่ือใช
สอนเสริมการใชภาษาอังกฤษ เพ่ือการส่ือสารสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1ท่ีเปนกลุม
ตัวอยาง จํานวน 30 คน พบวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังการใชบทเรียนสูงกวากอนใชบทเรียน
ระดับความคิดเห็นของผูเรียนอยูในระดับมากท่ีสุด เกี่ยวกับการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
ท่ีพัฒนาขึ้น

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนคําศัพทและการสะกดคําศัพทภาษาอังกฤษ
ชัยวัฒน  การรื่นศรี  (2539)   ศึกษาผลการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบฝก

ทักษะท่ีมีตอความคงทนในการจําคําศัพทภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี   6     
โรงเรียนเซนตจอหน ท่ีมีเพศและความถนัดทางภาษาตางกัน  จํานวน  72 คน โดยแบงเปน 4 กลุม
กลุมละ 18 คน ดังนี้คือ 1) กลุมท่ีมีความถนัดทางภาษาสูงเพศชาย  2) กลุมท่ีมีความถนัดทางภาษา
ต่ําเพศชาย 3) กลุมท่ีมีความถนัดทางภาษาสูงเพศหญิง   4) กลุมท่ีมีความถนัดทางภาษาต่ําเพศหญิง

ผลการวิจัยพบวานักเรียนท่ีมีเพศตางกัน เม่ือเรียนโดยใชคอมพิวเตอรชวยสอนแบบฝก
ทักษะมีความคงทนในการจําคําศัพทภาษาอังกฤษไมแตกตางกัน นักเรียนท่ีมีความถนัดทางภาษา
ตางกันเม่ือเรียนโดยใชคอมพิวเตอรชวยสอนแบบฝกทักษะมีความคงทนในการจําคําศัพทแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยนักเรียนท่ีมีความถนัดทางการเรียนสูงมีความคงทน
ในการจําคําศัพทภาษาอังกฤษโดยใชคอมพิวเตอรชวยสอนแบบฝกทักษะสูงกวานักเรียนท่ีมีความ
ถนัดทางการเรียนต่ํา และนักเรียนท่ีมีเพศและความถนัดทางภาษาตางกัน เม่ือเรียนโดยใช
คอมพิวเตอรชวยสอนแบบฝกทักษะมีความคงทนในการจําคําศัพทภาษาอังกฤษแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



85

ประพันธ  กาวิชัย   (2540)      ศึกษาการผลิตบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนคําศัพทท่ี
สรางดวยโปรแกรม Authorware Professional Version 2.0    ในวิชาภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1  โรงเรียนสารภีพิทยาคม อําเภอสารภ ีจังหวัดเชียงใหม  จํานวน 20 คน    ท่ีมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่ําโดยเรียนกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ท่ีผลิตขึ้น ประกอบดวยคํา
ศัพท  3  หมวด ไดแก หมวดผัก - ผลไม  หมวดอาหาร และหมวดสัตว แลวนําผลมาวิเคราะหโดย
วิธี item by objective analysis         ผลการทดลองปรากฏวานักเรียนสามารถผานเกณฑรอบรูตาม
วัตถุประสงคโดยเฉล่ียรอยละ 87.50

ศศิกานต  สุวรรณหงษ  (2542)      ไดศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร
ชวยสอน การสะกดคํา ท่ีสรางดวยโปรแกรม Authorware Professional for Window Version 2.0
ในระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 6  ภาคเรียนท่ี 2      ปการศึกษา 2541  จํานวน 20 คน    ท่ีไมเคยเรียน
เนื้อหาวิชานี้มากอน  ผลการวิจัยพบวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนวิชาภาษาอังกฤษ   เรื่องการ
สะกดคํา     มีประสิทธิภาพ   80/80  ตามเกณฑมาตรฐาน   และนักเรียนมีคะแนนเฉล่ียหลังเรียน
สูงกวาคะแนนเฉล่ียกอนเรียน

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนการอานภาษาอังกฤษ
ฉันแข  อองลํายอง  (2535)  ทําการทดลองเปรียบเทียบการเรียนการสอนทักษะการ

อานภาษาอังกฤษกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4  โรงเรียนสิรินธร อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร  2
กลุม คือ กลุมควบคุมเรียนกันครูผูสอนแบบธรรมดาในช้ันเรียน และกลุมทดลองเรียนโดยใช
คอมพิวเตอรชวยสอน   ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนการอานภาษาอังกฤษของผูเรียน
ท่ีเรียนโดยใชโปรแกรมบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนท่ีสรางขึ้น มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวา
ผูเรียนดวยวิธีแบบธรรมดาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และไมพบวาทัศนคติตอการอาน
ภาษาอังกฤษของผูเรียนท่ีเรียนโดยใชโปรแกรมบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนท่ีสรางขึ้น       และ
ผูเรียนท่ีเรียนดวยวิธีสอนแบบธรรมดาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

สุพักตรา  เวสอุรัย  (2536) วิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรเพ่ือฝกทักษะ
การอานภาษาอังกฤษ   :   การหาความหมายของคําศัพทจากปริบทสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปท่ี 4 โรงเรียนบดินทรเดชา จํานวน 30 คนโดยทดสอบกอนเรียน และเรียนดวยบทเรียนแลว
ทดสอบหลังเรียน ผลการวิจัยพบวา บทเรียนคอมพิวเตอรมีประสิทธิภาพ 93.28/83.51 ซ่ึงสูงกวา
เกณฑมาตรฐาน 80/80 ท่ีตั้งไว คะแนนทดสอบกอนการเรียนและหลังการเรียนดวยบทเรียน
คอมพิวเตอรแตกตางกัน นักเรียนมีเจตคติท่ีดีตอการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรท่ีสรางขึ้น
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สิริวัฒน  ทองเลิศ  (2543)      ศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดานทักษะการ
อานภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ โดยใชคอมพิวเตอร
ชวยสอนเสริมกับการสอนตามปกติ       กลุมตัวอยางเปนนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ประเภทวิชาพาณิชยกรรมวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี   จํานวน 2 หองเรียน ๆ ละ  40  คน  รวม  80  คน
โดยใชแบบฝกเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารโดยใชคอมพิวเตอรโปรแกรม 
Authorware      ผลการวิจัยพบวา แบบฝกมีประสิทธิภาพ   85.03 / 79.00     ซ่ึงสูงกวาเกณฑ   และ
นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแตกตางกัน ความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยมากตอการใช
คอมพิวเตอรชวยสอนเสริม

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนการเขียนภาษาอังกฤษ
สุทธิรัตน  รุจิเกียรติกําจร  (2538)  ศึกษาเปรียบเทียบวิธีตรวจแกงานเขียนโดยผูสอน

และโดยโปรแกรมคอมพิวเตอรตอการพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแกน  3 แบบ ไดแก แบบท่ี 1  ผูสอนแกไขขอผิดใหหมด แบบท่ี 2 ใชผูสอนทํา
เครื่องหมายตรงท่ีผิด และแบบท่ี 3 ใชตรวจแกไขดวยโปรแกรมสําเร็จรูป Right Writer ในการ
วิเคราะหงานเขียนท่ีพิมพ โดยใชเวิรดโปรเซสเซอร Chula Word (CW) จํานวนกลุมตัวอยาง 51
คน ผลการวิจัย การตรวจแกดวยคอมพิวเตอรมีขอผิดเชิงไวยากรณรอยละ 15.76 สูงกวากลุมตัว
อยางท่ีไดรับการตรวจแกโดยครูผูสอนตรวจแกใหหมดและแบบท่ีผูสอนทําเครื่องหมายท่ีผิด
โปรแกรมนี้ช้ีประเด็นภาษาท่ีไมถูกหรือไมชัดเจน ชวยใหมองโครงสรางภาษาไดละเอียด แมวา
บางครั้งไมรูวาจะแกอยางไร

สุพัฒน  สุกมลสันต (2541 : 20 - 32)  ไดทําการวิจัยการสรางและพัฒนาโปรแกรม
คอมพิวเตอรชวยสอนแบบส่ือหลากหลายเพ่ือสอนภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1  เพ่ือใชสอนทักษะการ
ฟงเขาใจความ การอานเขาใจความ คําศัพท และทักษะกึ่งการเขียนแกนิสิตช้ันปท่ี 1    ของ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โดยแยกพลวิจัยเปน 3 กลุมคือ กลุมเกง ปานกลาง และออน ใหเรียนกับ
โปรแกรมคอมพิวเตอรท่ีผูวิจัยสรางขึ้น สัปดาหละ 1 คาบ ผลการวิเคราะหขอมูล โปรแกรม
ดังกลาวมีประสิทธิภาพในระดับคอนขางสูงและมีความเหมาะสมกับผูเรียนในระดับคอนขางสูง
โปรแกรมคอมพิวเตอรชวยสอนมีสวนชวยทําใหสมิทธิภาพท่ัวไปทางภาษาอังกฤษของพลวิจัย
เพ่ิมขึ้นอยางมีนัยสําคัญและมีแนวโนมวาโปรแกรมคอมพิวเตอรชวนสอนชวยทําใหผลสัมฤทธ์ิใน
การเรียนรายวิชา FE 1 ของพลวิจัยเฉพาะท่ีทดสอบดวยแบบทดสอบปรนัยสูงกวาผลสัมฤทธ์ิของ
นิสิตท่ีไมไดใชโปรแกรมคอมพิวเตอรชวยสอนในการเรียนรายวิชา FE 1  อยามีนัยสําคัญทางสถิติ
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จากการศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับคอมพิวเตอรชวยสอนภาษา ปรากฏวาสวนใหญ
เปนงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการสอนไวยากรณเพ่ือการส่ือสาร           สอนคําศัพทและการสะกดคํา
ยังไมปรากฏวามีงานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเพ่ือประกอบการสอน
เสียงภาษาอังกฤษท่ีเปนปญหาแตประการใดและคอมพิวเตอรชวยสอนท่ีสรางขึ้นมีผลตอการเพ่ิม
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนท้ังส้ิน นักเรียนท่ีเรียนกับคอมพิวเตอรชวยสอน      มีความ
พึงพอใจในการเรียนกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  เพราะคอมพิวเตอรชวยสอนสามารถจูงใจ
ผูเรียนใหเรียนอยางสนุกสนาน กระตือรือรน และจากผลการสํารวจความคิดเห็นหรือเจตคติท่ีมี
ตอบทเรียนคอมพิวเตอรจะเห็นไดวา  นักเรียนท่ีเรียนกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีระดับ
ความคิดเห็นหรือมีเจตคติตอบทเรียนคอมพิวเตอรอยูในระดับด ีถึงดีมาก   ซ่ึงสามารถยืนยันไดวา
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีประโยชนในการสงเสริมการเรียนรูของผูเรียน ดังนั้น การสราง
และพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนจึงเปนส่ิงท่ีนาสนใจ สมควรชวยกันผลิต และสนับสนุน
ใหมีการผลิตมาใชในการเรียนการสอนเพ่ิมมากขึ้นในอนาคต

13.   งานวิจัยที่เกี่ยวของในตางประเทศ
ในตางประเทศมีผูสนใจวิจัยเกี่ยวกับการออกเสียงภาษาอังกฤษ    และคอมพิวเตอร

ชวยสอนภาษา  ตามลําดับดังนี้

งานวิจัยเกี่ยวกับการออกเสียงภาษาอังกฤษ
เครือตราชู  (Kruatrachue 1960 : 109 - 110)   ไดศึกษาเปรียบเทียบระบบเสียงภาษา

ไทยกับระบบเสียงภาษาอังกฤษ เพ่ือศึกษาปญหาการออกเสียงของนักเรียนไทยในสหรัฐอเมริกา    
โดยนําผลการวิเคราะหไปตรวจสอบกับการออกเสียงภาษาอังกฤษของคนไทยจํานวน  20  คน
สรุปปญหาการออกเสียงสําหรับคนไทยไวดังนี้

1. เสียงสระภาษาอังกฤษไมเปนปญหามากนักสําหรับคนไทย  เพราะวาเสียงท่ี
ออกผิดจะไมรายแรงถึงกับเปนอุปสรรคในการส่ือสาร เพียงแตฟงแปรงหู

2. เสียงพยัญชนะภาษาอังกฤษท่ีอาจเปนปญหา แบงไดเปน  3  ประเภท คือ
2.1  เสียงพยัญชนะท่ีไมปรากฏในภาษาไทย  ไดแก    /v,  ,  ,  z, š, ž, č, j, /

(ใชสัทอักษรแบบอเมริกัน) คนไทยอาจใชเสียงในภาษาไทยท่ีมีลักษณะใกลเคียงแทนเสียงเหลานี้
ซ่ึงอาจถือไดวา เปนกลุมเสียงท่ียากท่ีสุดในการเรียนพูดภาษาอังกฤษ
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       2.2   เสียงพยัญชนะภาษาอังกฤษท่ีมีในภาษาไทย   แตวิธีออกเสียงตางกันเล็กนอย
ไดแก /l, r/  คนไทยมักออกเสียงแบบ  /l, r/  ของภาษาไทย และยังใชสองเสียงนี้สลับกันซ่ึงนับวา
เปนปญหาไมยิ่งหยอนกวากลุมเสียงแรก

2.3 เสียงพยัญชนะท่ีปรากฏในท้ัง 2 ภาษา ออกเสียงทํานองเดียวกัน แตการ
ปรากฏในตําแหนงตาง ๆ ไมเหมือนกัน ไดแก  /b, d, f, s, l, r, etc. ซ่ึงในภาษาอังกฤษปรากฏได
ทุกตําแหนง   แตในภาษาไทยไมเคยปรากฏเปนเสียงทายคํา  คนไทยอาจมีปญหาการออกเสียง
พยัญชนะเหลานี้ในตําแหนงทายคํา

3. ลักษณะเสียงพิเศษในภาษาอังกฤษเปนปญหาสําหรับคนไทย เสียงเหลานี้  ไดแก
การเนนเสียง ชวงตอของเสียง และระดับเสียงสูงต่ํา การท่ีคนไทยมีการเนนเสียงท่ีพยางคทายคํา
เปนปญหามากในการพูดภาษาอังกฤษ    เพราะภาษาอังกฤษไมคอยมีเสียงเนนท่ีพยางคทาย และ
ภาษาไทยยังใชเสียงวรรณยุกตในพยางคเดี่ยว ๆ แทนท่ีจะเปนกลุมดังการใชเสียงสูงต่ําในภาษา
อังกฤษ ลักษณะเหลานี้มีผลใหเวลาพูดภาษาอังกฤษเสียงจะมีลักษณะขาดตอนเปนหวง ๆ

เลขะวัฒนะ และคณะ (Lekawatana  et al. 1969 : 9)  ไดศึกษาเรื่องการออกเสียงโดย
เปรียบเทียบภาษาไทยกับภาษาอังกฤษ         ภายใตโครงการวิเคราะหเปรียบเทียบภาษา     ของ
มหาวิทยาลัยมิชิแกน โดยศึกษาท้ังดานระบบเสียง  ระบบคํา     และระบบประโยคซ่ึงเปนการวิจัย
ท่ีคอนขางสมบูรณมากในเรื่องของระบบเสียง ผลการวิจัยพบวา   สวนท่ีเปนลักษณะพิเศษของ
ระบบเสียงภาษาอังกฤษ  เชนการเนนหนัก  และระดับเสียงสูงต่ําเปนปญหาตอการออกเสียงของ
คนไทยมากท่ีสุด แตสวนท่ีมีลักษณะสามัญ คือเสียงสระ  และเสียงพยัญชนะ จะเปนปญหาเฉพาะ
ตอนเริ่มตนเรียน ถาผูเรียนไดรับการฝกหัดมากพอ      ก็จะสามารถผานพนปญหานั้นไปได   และ
ไดกลาวถึงลักษณะสามัญวามักจะอธิบายในลักษณะการเปรียบเทียบเสียงโดยคูเทียบเสียง

พิโค (Pihko 1997)  ศึกษาเกี่ยวกับการออกเสียงภาษาอังกฤษของชาวฟนแลนด โดยให
เขาลักษณะการพูดภาษาอังกฤษท่ีหลากหลายของเจาของภาษาและไมใชเจาของภาษา เปาหมาย
ของการเรียนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตางประเทศ วาควรจะเตรียมผูเรียนใหสามารถส่ือสารกับ
ผูพูดภาษาอังกฤษท่ีไมใชเจาของภาษา    โดยใหผูเรียนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศชาว
ฟนแลนดจํานวน  311 คนในระดับมัธยมศึกษาฟงภาษาอังกฤษท่ีมีความหลายหลายจํานวน 9 แบบ
ในรูปแบบการทดสอบ  dictation  ท่ีสามารถประเมินความหลายหลายในการพูดไดด ี โดยการ
วิเคราะหภาษาศาสตร ภาษาศาสตรสังคม และจิตวิทยาสังคม มีกลุมควบคุมท่ีเปนเจาของภาษา
จํานวน  61 คน  ผลการวิเคราะหพบวา ภาษาอังกฤษท้ัง 9 แบบ  มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ
ตอผูเรียนภาษาอังกฤษชาวฟนแลนด และท่ียากท่ีสุดภาษาอังกฤษแบบแอฟริกา  และภาษาอังกฤษ
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แบบอเมริกันแบบชา ๆ จะทําใหฟงไดเขาใจมากท่ีสุด ผูท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาอังกฤษ
ต่ํามีปญหาดานความเขาใจในการฟงมากกวาผูท่ีมีผลสัมฤทธ์ิสูง

บราวน (Brown  1998)  ศึกษารูปแบบการสอนภาษาอังกฤษแบบอเมริกันโดยวิธีการ
ใหบอกความแตกตางของเสียงท่ีไดยิน ใหกับนักเรียนชาวญี่ปุน  ซ่ึงการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยอธิบายถึง
ผูเรียนภาษาอังกฤษชาวญี่ปุน วามีความสับสนกับการบอกความแตกตางของเสียงท่ีไดยินและการ
ออกเสียง  ไดกําหนดรูปแบบการสอนโดยใชเทคนิคใหดูรูปอวัยวะในการออกเสียงและเทคนิคใน
การส่ือสาร ทําใหมีผลตอการพัฒนาการการบอกความแตกตางของการออกเสียงภาษาอังกฤษให
กับนักเรียนชาวญี่ปุนท่ีกําลังศึกษาในวิทยาลัย Lewis – Clark State  ของเมือง Idaho ทดลองโดยใช
กลุมควบคุมจํานวน  12 คน ไดรับการทดสอบกอนและหลังเรียน กลุมทดลองกลุมท่ี 1 จํานวน  13
คน ทดลองโดย  ใชวิธีสอนแบบ the balanced approach  และไดรับการสอน Katanabarrier
emphasis   กลุมทดลองกลุมท่ี 2 จํานวนนักเรียน 13 คน สอนโดยวิธีสอนแบบ The balanced
approach โดยไมไดรับการสอน Katanabarrier emphasis เครื่องมือท่ีใชผูวิจัยไดพัฒนาแบบ
ทดสอบบอกความแตกตางของเสียงพยัญชนะท้ังกอนเรียนและหลังเรียน มี 7 บทเรียน   ซ่ึงมี
หนวยเสียง ดังนี้  /r/, /l/   /f/,  /wh/    /b/, /v/   /s/, /sh/   /z/,  /th/   /s/, /th/ และ  /j/ /zh/ ผลการวิจัย
พบวากลุมทดลองท่ี 1 และกลุมท่ี 2 พัฒนาการฟงแลวบอกความแตกตางของเสียงไดดีกวากลุม
ควบคุม กลุมทดลองกลุมท่ี 2 พัฒนาไดดีกวากลุมท่ี 1 ผูวิจัยอภิปรายผลวาเครื่องมือท่ีสรางขึ้นทํา
ใหออกเสียงไดถูกตองและทําใหมีทักษะในการบอกความแตกตางของเสียงท่ีไดยิน ในระยะเวลา
ท่ีรวดเร็วสําหรับนักศึกษาชาวญี่ปุน

สแตพ (Stapp 1999)  ไดศึกษาทฤษฎี Neural Plasticity กับการภาระงานการเลียนเสียง
ในการเรียนการสอนการออกเสียงภาษาอังกฤษ    จุดประสงคในการวิจัยเพ่ือท่ีจะศึกษาความ
สามารถในการเลียนเสียงคําภาษาตางประเทศ เพ่ือหาความสัมพันธระหวางทักษะการเลียนเสียง
กับทฤษฎี Neural Plasticity  กับกลุมตัวอยางเปนชาวญี่ปุน 28 คน อายุ 4 - 17 ป ท่ีใช monolingual
โดยใหอานคําภาษาอังกฤษท่ีมี  / r / และ / l / อยูในคํา โดยกําหนดเปนชวงอายุ คือ เด็ก อายุ 4 - 11
ป และชวงวัยรุน 13 - 17 ป ผลการวิเคราะหปรากฎวามีวัยรุนเพียงคนเดียวท่ีมีคะแนนสูงอยูใน
เกณฑเลียนเสียงไดด ีและยังพบอีกวาความสามารถในการเลียนเสียงไมเกี่ยวของกับอายุ แตขึ้นอยู
กับพรสวรรคของแตละคนท่ีมีมาแตเดิมจนตลอดชีวิต ซ่ึงแตกตางจากทฤษฎี Neural Plasticity

สืบสังข (Seubsunk 1999)     ไดศึกษาการออกเสียงภาษาอังกฤษของผูเรียนวัยผูใหญ
ท่ีมีภาษาถ่ินแตกตางกัน 2 ภาษา พบวาภาษาถ่ินมีผลตอการออกเสียงภาษาอังกฤษ ซ่ึงเปนภาษาท่ี 2
เปนไปตามทฤษฎี Markedness Differential Hypothesis (MDH) ในการวิจัยมุงเนนท่ีการออกเสียง
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พยัญชนะควบกลํ้าในตําแหนงแรกท่ีเปนเสียงกัก    ตามดวยเสียงขางล้ิน  และเสียงกักตามดวย
เสียงเล่ือนในตําแหนงตนคํา (stop-liquid and stop-glide clusters in word-initial position) โดยมี
กลุมตัวอยางท้ังหมด 13  คน จากภาษาถ่ินท่ี 1 จํานวน 6 คน ภาษาถ่ินท่ี 2  จํานวน 7 คนโดยให
ภาระงาน 3  ช้ิน คืออธิบายรูปภาพ อานประโยค และ อานคําศัพทเดี่ยว ๆ  ผลปรากฎวา ผูเรียน
ออกเสียงภาษาอังกฤษ โดยนําโครงสรางภาษาถ่ินของตนเองแทรกเขาไป  เปนไปตามทฤษฎีการ
ถายโอนภาษา และทฤษฎี Markedness Differential Hypothesis มีบทบาท ไดคนพบวาชนิดของ
ภาระงานหรือขอสอบไปใชวัด มีผลตอการออกเสียงภาษาอังกฤษ  ขอเสนอแนะคือเพ่ือใหการ
ออกเสียงภาษาอังกฤษมีประสิทธิภาพ    ครูควรจะมีความรูดานภาษาถ่ินวามีความแตกตางและมี
บทบาทกับการออกเสียงภาษาอังกฤษอยางไร และเพ่ือใหประสบผลสําเร็จแนะนําวาครูควรจะ
รวบรวมตัวอยางภาษาของนักเรียน     แลวนํามาวินิจฉัยปญหาของนักเรียนพัฒนาในกลุมเล็ก ๆ
กอนครูควรจะชวยใหผูเรียนท่ีออกเสียงไมถูกตอง ซ่ึงเปนสาเหตุทําใหลมเหลวในการส่ือสาร

คิม (Kim 2000)        สํารวจเสียงพูดและปจจัยในการออกเสียงคําศัพทท่ีสัมพันธกับ
รูปแบบการออกเสียงสูงต่ําภาษาอังกฤษของคนเกาหลี   ท่ีอยูทางภาคตะวันตกของประเทศโดย
เปรียบเทียบความแตกตางระหวางภาษาอังกฤษและภาษาเกาหลี การใชเสียงสูงต่ํา ความแตกตาง
ของการเปลงเสียง การเช่ือมคํา โดยการวิเคราะหธรรมชาติการพูดเสียงพยัญชนะตนคํา กลางคํา
และทายคํา คุณภาพเสียง ความยาวของเสียงสระ ผลการวิจัยพบวา เสียงพยัญชนะตนคําภาษา
เกาหลีมีความถ่ีมากท่ีสุด  เสียงพยัญชนะตนคําภาษาอังกฤษ     มีความถ่ีนอยกวาภาษาเกาหลีอยาง
มีนัยสําคัญทําใหสามารถทํานายจากชนิดของพยัญชนะตนคําท่ีสําคัญ เสียงสูงต่ํานี้มีความ
คลายคลึงกันท้ังภาษาเกาหลีและภาษาอ่ืน ๆ และไดวิเคราะหการออกเสียงคําศัพทท่ีแตกตางกัน
ระหวางภาษาเกาหลีและภาษาอังกฤษ

จากงานวิจัยท่ีเกี่ยวกับการออกเสียงภาษาอังกฤษ พบวางานวิจัยสวนใหญเปนงานวิจัย
ท่ีเกี่ยวกับการวิเคราะหการออกเสียง และการเปรียบเทียบสองภาษาเปนสวนใหญ ยกเวนงานวิจัย
ของ บราวน (Brown  1998)  ท่ีไดศึกษารูปแบบการสอนภาษาอังกฤษแบบอเมริกันโดยวิธีการให
บอกความแตกตางของเสียงท่ีไดยิน ใหกับนักเรียนชาวญี่ปุน  โดยใชเครื่องมือท่ีเรียกวา Katana-
barrier emphasis ผลการวิจัยพบวาเครื่องมือท่ีสรางขึ้นทําใหออกเสียงไดถูกตองและทําใหมีทักษะ
ในการบอกความแตกตางของเสียงท่ีไดยินในระยะเวลาท่ีรวดเร็วสําหรับนักศึกษาชาวญี่ปุน
งานวิจัยนี้มีลักษณะใกลเคียงกับงานวิจัยของผูวิจัยมากท่ีสุดแตกตางกันท่ีเครื่องมือ วิธีการดําเนิน
การวิจัย กลุมตัวอยาง และหนวยเสียงท่ีเปนปญหา
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งานวิจัยเกี่ยวกับคอมพิวเตอรชวยสอนภาษา
แคนโตส (Cantos  1997)  ศึกษาการใชคอมพิวเตอรชวยเรียนรูกิจกรรมภาษาอังกฤษ

และผลตอการสรางแรงจูงใจในการเรียนรูภาษาอังกฤษเปนภาษาท่ีสอง แนวการสอนใหมนี้
ชวยใหเพ่ิมแรงจูงใจในการเรียนท่ีสูงขึ้น และเรียนรูภาษาไดดีขึ้น จุดประสงคการวิจัยคือ ศึกษา
แนวการสอนแบบ applied linguistic approach ตอแรงจูงใจ และแรงจูงใจในการเรียนรูภาษา โดย
ใหกลุม A เปนกลุมตัวอยางเรียนกับคอมพิวเตอรและ กลุม B  เปนกลุมควบคุมไมใชคอมพิวเตอร
สรุปผลการวิจัย พบวา        นักเรียนท่ีเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีแรงจูงใจสูงกวา
นักเรียนท่ีเรียนตามปกต ิท่ีไมใชคอมพิวเตอรชวยสอน

เวชา  (Weishar  1997)  ศึกษาการสงเสริมคอมพิวเตอรชวยสอนภาษาในการเรียน
ภาษาอังกฤษเปนภาษาท่ีสอง ใหผูอพยพชาวเวียดนาม        โดยกลุมทดลองคือ ผูเรียนเริ่มตน และ
ผูเรียนระดับสูงกวาผูเรียนเริ่มตน การทดลองใชเวลา  46 สัปดาหวิธีวิจัยใชออกแบบเชิงคุณภาพมี
ตัวแปรสําคัญ  3  ตัวแปร   ไดแก  ผูสงเสริม ผูสอน ผูเรียนกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนภาษา
ในระหวางการสอนมีปจจัยสําคัญ ไดแก วิธีสอนท่ีดีมีความจําเปนตอการเรียนการสอนดวย
คอมพิวเตอรมาก การฝกวิธีสอนภาษาท่ีสอง ตองมีการฝกปฏิบัติการกับเครื่องคอมพิวเตอร และ
เพ่ิมเติมวาหองเรียนคอมพิวเตอรตองมีส่ิงแวดลอมทางการเรียนรูท่ีจะทําใหเกิดการเปล่ียนแปลง
ในโรงเรียน และเนื้อหาบทเรียน การรับรูความสําคัญของคอมพิวเตอรชวยสอนภาษา นักเรียน
สวนมากสนุก  รูสึกวาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษดวยคอมพิวเตอรมีประโยชนและนักเรียนท่ี
มีผลสัมฤทธ์ิทางภาษาอังกฤษต่ํามากจะไมสนใจเรียนคอมพิวเตอรสอนภาษา ปจจัยท่ีพบ วามีผล
ตอความสนใจของนักเรียนคือ แรงจูงใจ อายุ ผลสัมฤทธ์ิทางภาษาอังกฤษ พ้ืนฐานการศึกษา

เอสกานาซิ (Eskenazi  2001 : 62 - 76)  ศึกษาการใชคอมพิวเตอรสอนการออกเสียง
ภาษาอังกฤษดวยโปรแกรม FLUENCY ซ่ึงมหาวิทยาลัย Carnegie Mellon University สรางขึ้น
โดยสามารถวิเคราะหเสียงพูดผูท่ีเรียนภาษาอังกฤษเปนภาษาท่ีสอง และภาษาตางประเทศโดยการ
ใหพูดตามประโยคยาว ๆ ซ่ึงมีลักษณะพิเศษในคอมพิวเตอร และเปรียบเทียบภาษาตางประเทศกับ
เสียงของเจาของภาษา ผลการทดลองปรากฏวา      โปรแกรมสามารถทําใหนักเรียนพัฒนาการ
ออกสําเนียงภาษาตางประเทศไดดีขึ้น

อาซาน ิ (Ehsani 1998 : 45 - 60) ศึกษาการนําคอมพิวเตอรมาใชในการเรียนการสอน
ทักษะการพูดทางภาษาตางประเทศ    โดยการสํารวจความเหมาะสมในการใชเทคโนโลยีระบบ
พ้ืนฐานคอมพิวเตอรมาชวยในการพูด    พบวาสามารถใชสอนได กระบวนการการวิเคราะหคําพูด
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และการตรวจสอบการมีปฏิสัมพันธทางเสียง   แนะวาควรสรางใหมีปฏิสัมพันธกับส่ิงแวดลอม
และควรออกแบบใหมีการฝกปฏิบัติกับคอมพิวเตอรท่ีมีปฏิสัมพันธทางเสียง

ซานติเอโก (Santiago  1999)  ศึกษาคอมพิวเตอรชวยเรียนภาษาตางประเทศ ท่ีมีผลตอ
การศึกษาระดับประถมศึกษา  การถายโอนศัพทในผูเรียนอายุ 9 – 12 ป และศึกษารูปแบบการ
เรียน การสรางแรงจูงใจ ทัศนคติเกี่ยวกับการเรียนภาษา และบทบาทของเทคโนโลยีในการเรียนรู
ภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตางประเทศ ผลการวิจัยพบวา    นักเรียนจํานวน 100 คน ท่ีเรียนดวย
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน และนักเรียนจํานวน  165 คน เรียนโดยวิธีการสอนแบบดั้งเดิม
แลวนําผลท่ีไดมาวิเคราะหการพัฒนา active vocabulary และ passive vocabulary  แรงจูงใจ และ
ความเขาใจของแตละบุคคลท้ังกลุมทดลองและกลุมควบคุม พบวานักเรียนท่ีเรียนดวยบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน พัฒนาความรูดานคําศัพทท้ัง passive vocabulary  โดยเฉพาะอยางยิ่ง active
vocabulary ดีขึ้น แรงจูงใจและการรับรูไมแตกตางกันท้ังสองกลุม

อัลคาทาน ิ (AlKahtani  1999)       ศึกษาการใชคอมพิวเตอรในการสอนอานภาษา
อังกฤษเปนภาษาท่ีสอง       โดยใหนักเรียนอานขอความบนจอคอมพิวเตอร      และตอบคําถาม
ผลปรากฏวานักเรียนมีความกาวหนาในการอานเพ่ิมมากขึ้นและใหขอเสนอแนะวาครูควรใช
คอมพิวเตอรในหองเรียน      เพราะมีประโยชนมากซอฟตแวรในการอาน           จะทําใหผูเรียน
ไมเครงเครียด     นักเรียนจะรูสึกอิสระและโปรแกรมมีประโยชนตอครูและนักเรียนในการทําให
บรรลุเปาหมายในการเรียนการสอน

กรูท (Groot 2000 : 1 - 26 )      ศึกษาการนําคอมพิวเตอรชวยสอนศัพทสําหรับผูเรียน
ภาษาท่ีสอง   โดยใชโปรแกรม   CAVOCA   (computer assisted word acquisition program) โดย
ทําการวิจัยในหัวขอ   "COMPUTER ASSISTED SECOND LANGUAGE VOCABULARY
ACQUISITION" ของมหาวิทยาลัย  Utrecth University    ผลปรากฏวาโปรแกรมนี้สามารถพัฒนา
คําศัพทของนักเรียนไดเปนอยางด ีทําใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น

จากงานวิจัยท่ีเกี่ยวของท่ีมีผูวิจัยในตางประเทศนี้ จะเห็นไดวาผูวิจัย นําคอมพิวเตอร
มาชวยในการเรียนการสอนดานการอาน คําศัพท สวนดานการออกเสียงภาษาอังกฤษ ยังมีจํานวน
นอยอยู  เม่ือศึกษาแนวโนมในอนาคต จะเห็นไดวาควรผลิตใหมีจํานวนมากขึ้น      และมีคุณภาพ
สูงขึ้นดวย เพ่ือใหการเรียนการสอนภาษาเปนไปในรูปแบบท่ีสามารถสนองความแตกตางระหวาง
บุคคล   สามารถเรียนไดดวยตนเองไดดวย
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บทท่ี  3

วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่อง “การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเพ่ือประกอบการสอนเสียง

ภาษาอังกฤษท่ีเปนปญหา  สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  2  ของโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
จังหวัดนครปฐม”  มีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
เพ่ือประกอบการสอนเสียงภาษาอังกฤษท่ีเปนปญหา  สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2
เปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการฟงเสียงและการออกเสียงภาษาอังกฤษท่ีเปนปญหา   
กอนและหลังการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนท่ีผูวิจัยสรางขึ้น และศึกษาความคิดเห็น
ของนักเรียนท่ีมีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน โดยมีวิธีดําเนินการวิจัยตามลําดับหัวขอตอไปนี้

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
1.1   ประชากร
1.2 กลุมตัวอยาง

2.    ตัวแปรท่ีศึกษา
3. รูปแบบการทดลอง
4. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย
5. การสราง  พัฒนาและหาประสิทธิภาพเครื่องมือในการวิจัย

5.1   กรอบเนื้อหา
5.2   แบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน

5.2.1  แบบทดสอบการฟงเสียงภาษาอังกฤษ
5.2.2  แบบทดสอบความสามารถในการออกเสียงภาษาอังกฤษ

       5.3   แบบทดสอบรายบท
5.4   บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
5.5   แบบประเมินคุณภาพส่ือคอมพิวเตอรชวยสอน
5.6   แบบประเมินรายบทเพ่ือแสดงความคิดเห็น
5.7   แบบสอบถามความคิดเห็น

6. วิธีการดําเนินการทดลอง
7.  การวิเคราะหขอมูล
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1.    ประชากรและกลุมตัวอยาง
         1.1     ประชากร
              ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้  เปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2  โรงเรียนพระปฐม-
วิทยาลัย  อําเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม ในภาคเรียนท่ี 2  ปการศึกษา 2545  จํานวน  14  หองเรียน
รวมท้ังส้ิน  681  คน
         1.2     กลุมตัวอยาง
              กลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  2    ภาคเรียนท่ี  2    ปการศึกษา  2545
ของโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย  อําเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม  ทําการสุมหองเรียน โดยใชวิธีการ
สุมอยางงาย (simple random sampling)  คือ    จับสลากหองเรียนมา  1 หองเรียน ไดกลุมตัวอยาง
50  คน

2.    ตัวแปรที่ศึกษา
2.1 คะแนนผลสัมฤทธ์ิในการออกเสียงภาษาอังกฤษท่ีเปนปญหา
2.2 ความคิดเห็นของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ท่ีมีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน

เพ่ือประกอบการสอนเสียงภาษาอังกฤษท่ีเปนปญหา

3.    รูปแบบการทดลอง
การวิจัยครั้งนี้เปนงานวิจัยเชิงทดลอง   (pre-experimental research)  แบบ

one - group pretest – posttest design  (บํารุง  โตรัตน   2534  :  30 – 31)    ซ่ึงมีกลุมตัวอยาง   
เพียงกลุมเดียว โดยมีรูปแบบดังนี้

T1  X T2

เม่ือ T1  หมายถึง   การทดสอบกอนเรียน
X หมายถึง  การสอนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนฯ
T2       หมายถึง  การทดสอบหลังเรียน
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4.    เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย
        เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งนี ้มีดังนี้
         1.    แบบทดสอบการฟงเสียงและความสามารถในการออกเสียงภาษาอังกฤษ
กอนเรียน (pretest) (รายละเอียดในภาคผนวก  ค  หนา 197 - 200)
         2.    แบบทดสอบการฟงเสียงกอนเรียนและหลังเรียน และความสามารถในการ
ออกเสียงภาษาอังกฤษหลังเรียน รายบท   เพ่ือหาประสิทธิภาพของบทเรียน
         3.    แบบทดสอบการฟงเสียงและความสามารถในการออกเสียงภาษาอังกฤษ
หลังเรียน (post-test)  (รายละเอียดในภาคผนวก  ค หนา  201 - 203)

4. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเพ่ือประกอบการสอนเสียงภาษาอังกฤษท่ีเปน
ปญหา  (ดูตัวอยางบทเรียน ในภาคผนวก  ฌ  หนา  241 - 254)
         5.    แบบประเมินคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ของกรมวิชาการ
 กระทรวงศึกษาธิการ  (รายละเอียดในภาคผนวก  จ   หนา   212 - 218)
         6.    แบบประเมินรายบทเพ่ือแสดงความคิดเห็นของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2
(learning log) (รายละเอียดในภาคผนวก  ฉ  หนา 220)

7.    แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนพระปฐม
วิทยาลัย  ท่ีมีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเพ่ือประกอบการสอนเสียงภาษาอังกฤษท่ีเปน
ปญหาเม่ือเรียนครบแตละบทเรียน (รายละเอียดในภาคผนวก  ช  หนา  221 - 224)
         8.    เครื่องบันทึกเสียงและถายถอดเสียง  AIWA  รุน JS479
         9.    แถบบันทึกเสียงความยาว  60  นาที

5.    การสราง  พัฒนาและหาประสิทธิภาพเคร่ืองมือในการวิจัย
        5.1      กรอบเนื้อหา

การกําหนดกรอบเนื้อหาหนวยเสียงท่ีเปนปญหาสําหรับนักเรียนไทย สําหรับเสียง
พยัญชนะตนเดี่ยวและพยัญชนะทายเดี่ยวโดยอาศัยการเปรียบเทียบหนวยเสียงภาษาไทยและภาษา
อังกฤษ  ซ่ึงปญหาการออกเสียงภาษาอังกฤษเกิดจากลักษณะการแทรกแซง  (interference) ของ
ภาษาไทยในการเรียนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตางประเทศ   โดยมีหลักสําคัญในการพิจารณาวา
มีปญหา     ไดแก  ความแตกตางของภาษาไทยและภาษาตางประเทศ   เชน    การมีหนวยเสียงนี้
ในภาษาไทยหรือไม สรุปไดวาสวนใดแตกตางกันจึงจะเปนปญหา    และส่ิงท่ีทําใหเกิดปญหา
มากท่ีสุด คือการทําใหความหมายเปล่ียนไป     ซ่ึงเปนสาเหตุทําใหการส่ือสารผิดพลาด ผูวิจัย
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วิเคราะหเปรียบเทียบเสียงท่ีเปนปญหาโดยใหระดับ   0 – 3  จากไมมีปญหาไปจนถึงมีปญหามาก
ท่ีสุด  โดยอาศัยเกณฑ  5  ประการคือ

1.    ประเภทของเสียง (manner of articulation)
2.    ตําแหนงท่ีเกิดของเสียง (point or place of articulation)
3.    การส่ันของเสนเสียง (voicing) ไดแก เสียงโฆษะ (voiced) และ อโฆษะ(voiceless)
4.    กระแสลมในการออกเสียง (air stream)ไดแก การพนลม หรือไมพนลม

(aspirated or unaspirated)
5. ผลตอความหมาย  เชน ทําใหความหมายของคําเปล่ียนไป เปนเหตุให

การส่ือความหมายผิดพลาด
จากเกณฑดังกลาวนี้ สามารถวิเคราะหเปรียบเทียบหนวยเสียงพยัญชนะท่ีเปนปญหา

ภาษาอังกฤษและภาษาไทย  ดังตารางท่ี 2

ตารางท่ี   2      วิเคราะหเปรียบเทียบหนวยเสียงภาษาอังกฤษและภาษาไทย
หนวยเสียงพยัญชนะตนเด่ียว หนวยเสียงพยัญชนะทายเด่ียว

หนวยเสียง
ภาษาไทย/อังกฤษ

manner
of articu-

lation

point of
articu-
lation

voic-
ing

air
stream

ระดับ
ปญหา

เสียง manner of
articu-
lation

point of
articu-
lation

voic-
ing

air
stream

ระดับ
ปญหา

อังกฤษ ph, p stop bilabial vl as/un p stop bilabial vl as/un
ไทย p  (ป) stop bilabial vl un 0 p (ป) stop bilabial vl un 1

ph (พ) stop bilabial vl as
อังกฤษ b stop bilabial vd un b stop bilabial vd un
ไทย b  (บ) stop bilabial vd un 0 p(ป) stop bilabial vl un 2
อังกฤษ th, t stop alveolar vl as/un t stop alveolar vl as/un
ไทย t  (ต) stop alveolar vl un 0 t  (ต) stop alveolar vl un 1

th (ท) stop alveolar vl as
อังกฤษ d stop alveolar vd un d stop alveolar vd un
ไทย d  (ด) stop alveolar vd un 0 t  (ต) stop alveolar vl un 2
อังกฤษ kh, k stop velar vl as/un k stop velar vl as/un
ไทย k  (ก)

kh (ค)
stop
stop

velar
velar

vl
vl

un
as

0 k (ก) stop velar vl un 1

อังกฤษ  stop velar vd un  stop velar vd un
ไทย k  (ก) stop velar vl un 1 k (ก) stop velar vl un 2
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ตารางท่ี   2      วิเคราะหเปรียบเทียบหนวยเสียงภาษาอังกฤษและภาษาไทย (ตอ)
หนวยเสียงพยัญชนะตนเด่ียว หนวยเสียงพยัญชนะทายเด่ียว

หนวยเสียง
ภาษาไทย/อังกฤษ

manner
of articu-

lation

point of
articu-
lation

voic-
ing

air
stream

ระดับ
ปญหา

เสียง manner of
articu-
lation

point of
articu-
lation

voic-
ing

air
stream

ระดับ
ปญหา

อังกฤษ f fricative labio-dental vl un f stop labio-
dental

vl un

ไทย f  (ฟ) fricative labio-dental vl un 1 p (ป) stop bilabial vl un 1
อังกฤษ v fricative labio-

dental
vd un v fricative labio-

dental
vd un

ไทย w  (ว) semi-
vowel

labio-
dental

vl un 3 p(ป)
f(ฟ)

stop
fricative

bilabial
labio-
dental

vl
vl

un
un

3

อังกฤษ  fricative dental vl un  fricative dental vl un
ไทย t (ต)

th (ท)
s (ซ)

stop
stop
fricative

alveolar
alveolar
alveolar

vl
vl
vl

un
as
un

3
t
(ต)

stop alveolar vl un 3

อังกฤษ  fricative dental vd un  fricative dental vd un
ไทย d (ด) stop alveolar vd un 3 t (ต)

s(ซ)
d(ด)

stop
fricative
stop

alveolar
alveolar
alveolar

vl
vl
vd

un
un
un

3

อังกฤษ s fricative alveolar vl un s fricative alveolar vl un
ไทย s(ซ) fricative dental vl un 1 t (ต)

s(ซ)
stop
fricative

alveolar
dental

vl
vl

un
un

3

อังกฤษ z fricative alveolar vd un z fricative alveolar vd un
ไทย s (ซ) fricative dental vl un 3 t  (ต)

s (ซ)
stop
fricative

alveolar
dental

vl
vl

un
un

3

อังกฤษ  fricative post
alveolar

vl un  fricative post –
alveolar

vl un

ไทย ch (ช) stop,
affricate

alveolar
palatal

vl as/un
บางตํารา

3 t  ต) stop alveolar vl un 3

อังกฤษ  fricative post –
alveolar

vd un  fricative post –
alveolar

vd un

ไทย ch (ช) stop,
affricate

alveolar-
palatal

vl as/un
(บางตํารา)

3 t  ต) stop alveolar vl un 3
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ตารางท่ี    2    วิเคราะหเปรียบเทียบหนวยเสียงภาษาอังกฤษและภาษาไทย  (ตอ)
หนวยเสียงพยัญชนะตนเด่ียว หนวยเสียงพยัญชนะทายเด่ียว

หนวยเสียง
ภาษาไทย/อังกฤษ

manner
of articu-

lation

point of
articu-
lation

voic-
ing

air
stream

ระดับ
ปญหา

เสียง manner of
articu-
lation

point of
articu-
lation

voic-
ing

air
stream

ระดับ
ปญหา

อังกฤษ h fricative glottal vl un ไมมีเสียงทาย
ไทย h (ฮ) fricative glottal vl un 0 ไมมีเสียงทาย 0
อังกฤษ t affricate palatal vl un t affricate palatal vl un
ไทย ch (ช) stop,

affricate
alveolar-
palatal

vl un/as
(บางตํารา)

2 t (ต)
s(ซ)

stop
fricative

alveolar
dental

vl
vl

un
un

3

อังกฤษ d affricate palatal vd un d affricate palatal vd un
ไทย c (จ)

j (ย)

stop,
affricate
semi-vowel

alveolar
palatal
palatal

vl

vd

un

un

3 t (ต) stop alveolar vl un 3

อังกฤษ m nasal bilabial vd un m nasal bilabial vd un
ไทย m (ม) nasal bilabial vd un 0 m(ม) nasal bilabial vd un 0
อังกฤษ n nasal alveolar vd un n nasal alveolar vd un
ไทย n (น) nasal dental vd un 1 n(น) nasal dental vd un 0
อังกฤษ  nasal velar vd un  nasal velar vd un
ไทย     (ง) nasal velar vd un 0    (ง) nasal velar vd un 0
อังกฤษ l lateral alveolar vd un l lateral alveolar vd un
ไทย l (ล)

r (ร)
lateral
Retroflexed

dental
alveolar

vd
vd

un
un

2 n
(น)

nasal dental vd un 3

อังกฤษ r retroflexed alveolar vd un r retroflexed alveolar vd un
ไทย r (ร)

l (ล)
retroflexed
lateral

alveolar

dental

vd
vd

un
un

3 n
(น)

nasal alveolar vd un 2

อังกฤษ w semi-vowel bilabial vd un w semi-vowel bilabial vd un
ไทย w

(ว)

semi-vowel labio-
velar

vd un 1 w
(ว)

semi –
vowel

labio –
velar

vd un 1

อังกฤษ j semi-vowel palatal vd un j semi-vowel palatal vd un
ไทย j (ย) semi-vowel palatal vd un 0 j  (ย) semi-vowel palatal vd un 1

จากตารางท่ี   2   สามารถสรุปเสียงท่ีเปนปญหาจากการวิเคราะหหนวยเสียงภาษาอังกฤษ
และภาษาไทย เฉพาะท่ีมีปญหามากในระดับ 3  และมีผลตอความหมาย ตามตารางท่ี  3  ดังนี้
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ตารางท่ี    3    สรุปปญหาจากการวิเคราะหหนวยเสียงภาษาอังกฤษและภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ปญหาดาน คําอธิบาย ตัวอยาง

v- w  (ว) 1. manner of
articulation
2. voicing
3. ผลตอความหมาย

fricative เปน semi-vowel

voiced เปน voiceless

van /v n/  เปน /w n/

- v p   (ป) 1. manner of
articulation
2. point of
articulation
3. voicing
4. ผลตอความหมาย

fricative เปน stop หรือ fricative

labio-dental เปน bilabial หรือ
labio-dental
voiced เปน voiceless

gave /geiv/ เปน /geip/

 - t (ต)
th (ท)
s (ซ)

1. manner of
articulation
2. point of
articulation
3. air stream
4. ผลตอความหมาย

fricative เปน stop หรือ fricative

dental  เปน alveolar

unaspirated เปน aspirated คือ /th/

thin / in/ เปน /tin/

- t   (ต)
s (ซ)

1. manner of
articulation
2. point of   
articulation
3. ผลตอความหมาย

fricative เปน stop

dental  เปน alveolar

bath /ba:  / เปน /ba:t/

  - d  (ด) 1. manner of
articulation
2. point of
articulation
3. ผลตอความหมาย

fricative เปน stop

dental  เปน alveolar

then / en/ เปน /den/

-  t (ต)
s (ส)
d (ด)

1. manner of
articulation
2. point of
articulation
3. voicing
4. ผลตอความหมาย

fricative เปน stop หรือ fricative

inter-dental  เปน alveolar หรือ
dental
voiced เปน voiceless

with /wi / เปน /wit/
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ตารางท่ี    3    สรุปปญหาจากการวิเคราะหหนวยเสียงภาษาอังกฤษและภาษาไทย (ตอ)
ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ปญหาดาน คําอธิบาย ตัวอยาง

-S s  (ซ)
t (ต)

1. manner of
articulation
2. point of
articulation
3. ผลตอความหมาย

fricative เปน stop หรือ fricative

alveolar  เปน dental หรือ alveolar

has /h s/ เปน /h t/

z- s  (ซ) 1. point of
articulation
2. voicing
3. ผลตอความหมาย

alveolar เปน dental

voiced เปน voiceless

zoo /zu:/ เปน /su:/

-z t (ต)
s (ซ)

1. manner of
articulation
2. point of
articulation
3. voicing
4. ผลตอความหมาย

fricative เปน stopหรือ fricative

alveolar เปน dental ,alveolar

voiced เปน voiceless

breez /bri:z/ เปน
/bri:t/

 - ch (ช) 1.    manner of
articulation
2.    point of
articulation
3.    air Stream
4.    ผลตอความหมาย

fricative เปน stop หรือ affricate

post-alveolar เปน alveolar-palatal

unaspirated เปน aspirated หรือ
unaspirated  (บางตํารา)

shin / in/ เปน /chin/

- t  (ต)
ch (ช)

1.    manner of
articulation
2.    point of
articulation
3.    ผลตอความหมาย

fricative เปน stop หรือ africate

post-alveolar เปน alveolar

wish /wi / เปน /wit/
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ตารางท่ี    3    สรุปปญหาจากการวิเคราะหหนวยเสียงภาษาอังกฤษและภาษาไทย (ตอ)
ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ปญหาดาน คําอธิบาย ตัวอยาง
 - ch (ช) 1.     manner of

articulation
2.    point of
articulation
3.    voicing
4.   air stream
5.   ผลตอความหมาย

fricative เปน stop หรือ affricate

post-alveolar เปน alveolar-palatal

voiced เปน voiceless
unaspirated เปน aspirated
(บางตํารา)

gigolo / iglou/ เปน
/chiglou/
(**เปนคํายืมมาจากภาษา
ฝร่ังเศสไมปรากฏใน
ตําแหนงตนคํา มักเกิด
กลางคํา ผูวิจัยพบตนคํา
เพียงคําเดียว ในโกสุม
วรรณดิลก 2525 : 23)

- t (ต) 1.     manner of
articulation
2.    point of
articulation
3.    voicing
4.   ผลตอความหมาย

fricative เปน stop
post-alveolar เปน alveolar

voiced เปน voiceless

beige  /bei / เปน
/beit/

-t t  (ต)
s (ซ)

1. manner of
articulation
2. point of
articulation
3. ผลตอความหมาย

affricate เปน stop หรือ fricative

palatal เปน dental, alveolar

watch /w t / เปน
 / w t/

d - c  (จ)
 j  (ย)

1. manner of
articulation
2. point of
articulation
3. voicing
4. ผลตอความหมาย

affricate เปน stopหรือ  semi-vowel
หรือ affricate
palatal เปน alveolar- palatal หรือ

voiced เปน voiceless หรือ voiced

judge / d d / เปน
/ct/

-d t  (ต)
ch  (ช)

1. manner of
articulation
2. point of
articulation
3. voicing
4. ผลตอความหมาย

affricate เปน stopหรือ affricate

palatal เปน alveolar หรือ post-
alveolar
voiced เปน voiceless

bridge /brid / เปน
/brit/

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



102

ตารางท่ี    3    สรุปปญหาจากการวิเคราะหหนวยเสียงภาษาอังกฤษและภาษาไทย (ตอ)
ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ปญหาดาน คําอธิบาย ตัวอยาง

-l n (น) 1. manner of
articulation
2. point of
articulation
3. ผลตอความหมาย

lateral  เปน  nasal

alveolar  เปน  dental

ball /b l/ เปน /b n/

r- r (ร)
l (ล)

1. manner of
articulation
2. point of
articulation
3.    ผลตอความหมาย

retroflexed เปน lateral หรือ
retroflexed
alveolar เปน dental, dental
alveolar

wrong /r  / เปน
/l  /

จากตารางท่ี 3 จะเห็นไดวาหนวยเสียงท่ีมีปญหามากท่ีสุด และมีผลตอความหมาย  คือ
พยัญชนะตน (initial position)  จํานวน  8  หนวยเสียง  ไดแก   / v- /, / - /, / - /, /z- /, /  -/, / - /,
/d - /, / r- / และพยัญชนะทายคํา  (Final position) จํานวน  10  หนวยเสียง ไดแก  /-v /, /-  /, /-  /,
/-s /, /-z /, /-  /, /- /, /-t  /, /-d  /, /-l /  

อนึ่ง  จากการวิเคราะหหนวยเสียง  แมเสียง –b, -d,  - และ –    เปนเสียงท่ีไดคะแนน
ในระดบั 1 และ 2  แตจากเอกสารงานวจิยัท่ีเกีย่วของพบวาเสียงเหลานีมี้ปญหาสําหรบันกัเรยีนไทยมาก
จะเห็นไดจากตารางท่ี  3  สรุปปญหาการวิเคราะหหนวยเสียง ดังนี้

ตารางท่ี    3    สรุปปญหาจากการวิเคราะหหนวยเสียงภาษาอังกฤษและภาษาไทย (ตอ)
ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ปญหาดาน คําอธิบาย ตัวอยาง

-b p   (ป) 1. voicing
2. ผลตอความหมาย

voiced เปน voiceless cab /c b/ เปน /k p/

-d t   (ต) 1. voicing
2. ผลตอความหมาย

voiced  เปน voiceless had /h d / เปน /h t/

 - k   (ก) 1. voicing voiced เปน voiceless go /gou/ เปน /kou/
- k   (ก) 1. voicing

2. ผลตอความหมาย
voiced เปน voiceless beg /be / เปน /bek/
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ดังนั้น  ผูวิจัยจึงไดนํามาเปนบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับเสียงท่ีเปนปญหาท่ี
มีคะแนนระดับ  3  ซ่ึงสามารถอธิบายลักษณะปญหาได  ดังนี้

เสียงท่ีมีปญหาสวนมากจะเปนเสียงทายคํา  สาเหตุอาจเกิดจากหนวยเสียงพยัญชนะ
ภาษาอังกฤษ มี  24   หนวยเสียง ปรากฏไดท้ังในตําแหนงตนคํา   กลางคํา   และทายคํา แตหนวย
เสียงในภาษาไทย มี  21  หนวยเสียง   ปรากฏตนคําได  21  หนวยเสียง     พยัญชนะสะกดมีเพียง
8  เสียง คือ /ก, ด, บ, ง, น, ม, ย, ว/   จึงทําใหเสียงพยัญชนะท่ีมีปญหามากท่ีสุด คือตําแหนงทายคํา

เสียงท่ีไดจากตารางท่ี 5  สวนใหญเปนหนวยเสียงท่ีไมมีในภาษาไทย ไดแก /  /,  /v /,
/  /, /  /,  /z /, /  /, / /, /d  /   และเปนเสียงท่ีเปนปญหามากท่ีสุดสําหรับนักเรียนไทยไมวาจะอยู
ในตําแหนงในของคําก็ตาม ซ่ึงสอดคลองกับท่ีพบในเอกสาร งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ

ความกอง  (voicing)  เสียงท่ีมีปญหามากแบงตามลักษณะนี้  คือเสียงอโฆษะ
(voiceless) ไดแก /   /, /   /, / t /   เสียงโฆษะ (voiced)  ไดแก  / b /,  / d /,  /   /,  / v /,  /   /,  / z /,
/ /,  / d  /,  / l /,  / r /      ปญหาการออกเสียงคําท่ีมีพยัญชนะโฆษะ (voiced)       คนไทยใชเสียง
อโฆษะแทน เม่ือเปนตัวสะกด       นักเรียนไทยจะออกเสียงคําท่ีมีตัวสะกดเปนเสียงโฆษะ     และ
เสียงอโฆษะไมแตกตางกัน คือจะออกเสียงเหมือนตัวสะกดเปนเสียง อโฆษะท้ังหมด

สรุปไดวาคนไทยออกเสียงอโฆษะแทนเสียงโฆษะเนื่องจากใน       ภาษาไทยหาเสียง
พยัญชนะโฆษะยาก

เสียงท่ีมีปญหา ประเภทตามฐานท่ีเกิดของเสียง (point of articulation)  และประเภท
เสียง (manner of articulation) นักเรียนไทยจะใชเสียงภาษาไทยท่ีใกลเคียงเสียงนั้น ๆ แทน ซ่ึง
เสียงในภาษาไทยมีฐานท่ีเกิดของเสียงตางกัน การกักลมตางกัน ทําใหบางครั้งส่ือความหมายผิดไป
เสียงบางเสียงมีลักษณะทางสัทศาสตรคลายภาษาไทย เชน เสียง  / r / ในภาษาอังกฤษ เปนเสียงรัว
กอง เกิดท่ีปุมเหงือก  บางตําราจะเปนเสียง post-alveolar  คือใชปลายล้ิน (และขอบล้ิน) กับสวน
หลังของปุมเหงือก (alveolar ridge)  หรือปลายล้ินเคล่ือนท่ีขึ้นไปหาบริเวณหลังปุมเหงือก  แลว
ตวัดลงมาอยางรวดเร็ว พรอมกับหอปากเล็กนอยขณะออกเสียง คนไทยใช  “ร” แทน ซ่ึงเปนเสียง
รัว กอง เกิดตรงบริเวณใกลฟน (voiced dental rolled consonant)    ซ่ึงการออกเสียงของไทยนั้นจะ
ยกปลายล้ินขึ้นไปใกลกับปุมเหงือก      แลวตีกลับไปกลับมาบริเวณนั้นหลายครั้งขณะออกเสียง
บางครั้งนักเรียนไทยใชเสียง  / ล / แทน จะเห็นไดวาเสียงนี ้ ขณะนักเรียนไทยพูดภาษาไทยยังมี
ปญหาในการออกเสียงของภาษาเราเอง  เปนตน

เม่ือเปนเสียงตนคําจะมีปญหาในเรื่องการใช  เสียงธนิต (aspirated)  เสียงสิถิล
(unaspirated) และเสียงทายคําหรือตัวสะกด  จะมีปญหาในเรื่องการใชเสียงอุบ (unreleased)
หรือเสียงปลอย (released)  สําหรับเสียงพยัญชนะอโฆษะในภาษาอังกฤษ ท้ัง  3  เสียง ในเสียงกัก
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หรือเสียงระเบิด หรือเสียงหยุดไดแก  /p, t, k/ เม่ือเปนเสียงพยัญชนะตนจะออกเสียงโดยมีกลุมลม
ตามออกมาดวย เรียกวา เสียงธนิต  แตเม่ือออกเสียงตามเสียง /s/ จะไมมีกลุมลมตามออกมา
เรียกวา เสียงสิถิล ซ่ึงออกเสียงเหมือนเสียง /ป, ต, ก/ ในภาษาไทย  เสียงพยัญชนะทายคําของภาษา
อังกฤษทุกเสียงเปนเสียงปลอย (released) ท้ังหมด แตคนไทยออกเสียงตัวสะกดเปนเสียงอุบหรือ
เสียงกัก ทุกเสียง  (unreleased) คือออกเสียงในลักษณะเดียวกับเม่ือเปนพยัญชนะเสียงตน ยกเวน
เสียง /l/    ซ่ึงออกเสียงตางจากการออกเสียงพยัญชนะตน ซ่ึงเกิดเพราะไมมีในระบบหนวยเสียง
ภาษาไทย   ทําใหนักเรียนพยายามจะออกเสียงเหลานี้  เปนเสียงพยัญชนะสะกด p, t, k เชน
พยัญชนะสะกด  / /  จะออกเสียงเปนเสียง   / k /   เสียงสะกด / v / จะออกเสียงเปน / p /  ตัวสะกด
/   /, /   /,  / z /, /   /, / t   /, / d  /,  / /   จะออกเสียงเปน  / t /   จึงทําใหการออกเสียงพยัญชนะ
สะกดทุกเสียงจึงเปนปญหาสําหรับคนไทย

แมเสียง  / -/   และ   /- /    จะเปนเสียงท่ีมีปญหามากท่ีสุด แตเสียง / -/    ในตําราทุกเลม
ระบุวาไมเกิดในตําแหนงตนคํา  เพราะเปนคํายืมมาจากภาษาฝรั่งเศส  ท่ีผูวิจัยพบมีเพียงคําเดียวคือ
gigolo ท่ีเปนเสียงตนคํา เสียงนี้มักเกิดในตําแหนงกลางคํา       ซ่ึงยากตอการสรางแบบฝกในสวน
คูเทียบเสียง  (minimal pairs)  แบบทดสอบ   และทายคํามีจํานวนนอยมากโอกาสท่ีนักเรียนจะได
พบมีนอยมาก    จึงเห็นสมควรวาไมตองนําเสียงนี้มาสรางแบบฝกท้ังในตําแหนงตนคําและทายคํา

จากปญหาท่ีไดกลาวมา  ผูวิจัยไดนํามากําหนดน้ําหนักในการออกแบบทดสอบและ
สรางแผนการสอนในบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ตามตารางท่ี  4

ตารางท่ี   4   กรอบเนื้อหาของเสียงท่ีเปนปญหา
ประเภทเสียง หนวยเสียง ตัวอยางคํา

ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย

พยัญชนะตนคํา  (initial consonant)
เสียงกักหรือระเบิด (stop or plosive)
voiced  velar stop / - / /k/ (ก) get, go, game, give, goat
เสียงเสียดแทรก (fricative)
voiced labio-dental fricative / v- / /w/ (ว ) van, very, vet
voiceless inter-dental /  -/ /t-/ (ท),/s-/ (ซ) think, thin, thank, thick
voiced inter-dental /  -/ /d-/ (ด) this, then, than, these, they
voiced alveolar fricative /z-/ /s-/ (ซ) zoo, zip, zebra, zero
voiceless palatal fricative / - / /ch/ (ช) she, shoe, sheep, ship
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ตารางท่ี   4   กรอบเนื้อหาของเสียงท่ีเปนปญหา  (ตอ)
ประเภทเสียง หนวยเสียง ตัวอยางคํา

ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย

เสียงกึ่งเสียดแทรก (affricate)
voiced palatal affricate /d -/ /c/ (จ), /j/ (ย) job, joy, jam, jeep
เสียงล้ินงอ (retroflexed)
voiced alveolar retroflexed / r- / /l-/ (ล) red, rat, ran, run, road, row
พยัญชนะทายคํา  (final consonant)
เสียงกักหรือระเบิด (stop or plosive)
voiced bilabial stop /-b / /p/ (ป) cab, Bob
voiced alveolar stop /-d / /-t/ (ต) had, god
voiced  velar stop /-  / /-k/ (ก) dog, bag, dug
เสียงเสียดแทรก (fricative)
voiced labio-dental fricative / -v / /-p/ (ป) live, leave, cave
voiceless inter-dental /-  / /-s/(ซ), /-t/ (ต) tooth, mouth, fourth
voiced inter-dental /-  / /-t/(ต),/-s/(ซ),/d/ (ด) bathe, clothe, with
voiceless alveolar fricative /-s / /-s/ (ซ) has, gas
voiced alveolar fricative /-z / /-t/ (ต),/-s/ (ซ) his, rose, buzz
voiceless palatal fricative /-  / /ch/ (ช), /-t/ (ต) wash, bush
เสียงกึ่งเสียดแทรก (affricate)
voiceless palatal affricate /-t  / /-t/ (ต) match, catch, watch
voiced palatal affricate /-d  / /ch/(ช), /-t/ (ต) age, page, large
เสียงขางล้ิน (lateral)
voiced alveolar lateral /-l / /n/(น) fill, roll, call, tall

2.  ตรวจสอบคําศัพทท่ีเปนตัวแทนเสียงท่ีเปนปญหา   โดยอาศัยประมวลคําศัพทของ
นักเรียนท่ีจบช้ันประถมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรภาษาอังกฤษปพุทธศักราช 2539  ประมวลศัพท
ระดับมัธยมศึกษาปท่ี 1 ของกระทรวงศึกษาธิการและหนังสือแบบเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1
ท่ีกระทรวงศึกษาธิการอนุญาตใหใชในโรงเรียน   ตามคําส่ังกระทรวงศึกษาธิการ ท่ี วก 141/2544
เรื่อง   การกําหนดหนังสือสําหรับเลือกใชในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน  ตามหลักสูตร
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มัธยมศึกษาตอนตน  พุทธศักราช 2521  (ฉบับปรับปรุง  พ.ศ. 2533) ไดแก  หนังสือ อ 011- อ  012
ภาษาอังกฤษหลัก  5 – 6 Trio Book 1,  New ECW. Book 1, Compass Book 1,  Let’s Use English
Book 1,  Odyssey Student’s Book 1,   Discoveries Book 1,  Goal Book 1 และ Take Off Book 1

5.2   แบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน
  5.2.1     แบบทดสอบการฟงเสียงภาษาอังกฤษ

    การสรางแบบทดสอบการฟงเสียงภาษาอังกฤษ     มีขั้นตอน ดังนี้
   5.2.1.1    ศึกษาวิธีการสรางแบบทดสอบจาก  แฮริส  (Harris  1969 : 32 - 34)

ฮีตัน  (Heaton  1975  : 58–59)  ฟนอคชิเอโร (Finocchiaro  1989 : 167) และมอรเลย (Morley
1994  : 6)  (ดูรายละเอียดในการสรางแบบทดสอบหนา  32 - 36)   โดยกําหนดน้ําหนักการออก
แบบทดสอบการฟงเสียงภาษาอังกฤษ  ตามตารางท่ี  5

ตารางท่ี  5   กําหนดน้ําหนักในการออกแบบทดสอบการฟงเสียงภาษาอังกฤษ
จุดประสงค เนื้อหาหนวยเสียง รูปแบบ รายการคําท่ีสอบ % เวลา จํานวน จํานวน

ท่ีเปนปญหา ขอสอบ ฉบับที่ 1 ฉบับที่ 2 (นาที) (ขอ) (คะแนน)
นักเรียนสามารถแยก
ความแตกตางของเสียง
Voiced bilabial stop
ในตําแหนงทายคําได

/-b / M/C 3
ตัวเลือก

cab pub 5 1 1 0-1

นักเรียนสามารถแยก
ความแตกตางของเสียง
Voiced alveolar stop
ในตําแหนงทายคําได

/-d / M/C 3
ตัวเลือก

god  bad 5 1 1 0-1

นักเรียนสามารถแยก
ความแตกตางของเสียง

/ - / M/C 3
ตัวเลือก

goat gave 5 1 1 0-1

Voiced velar stop
ในตําแหนงตนคําและทาย
คําได

/-  / M/C 3
ตัวเลือก

dug bag 5 1 1 0-1

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



107

ตารางท่ี  5   กําหนดน้ําหนักในการออกแบบทดสอบการฟงเสียงภาษาอังกฤษ (ตอ)
จุดประสงค เนื้อหาหนวยเสียง รูปแบบ รายการคําท่ีสอบ % เวลา จํานวน จํานวน

ท่ีเปนปญหา ขอสอบ ฉบับที่ 1 ฉบับที่ 2 (นาที) (ขอ) (คะแนน)
นักเรียนสามารถแยก
ความแตกตางของเสียง

/ v- / M/C 3
ตัวเลือก

van vet 5 1 1 0-1

voiced labiodental
fricative ในตําแหนงตน
คําและทายคําได

/ -v / M/C 3
ตัวเลือก

cave live 5 1 1 0-1

นักเรียนสามารถแยก
ความแตกตางของเสียง

/ -/ M/C 3
ตัวเลือก

thin thick 5 1 1 0-1

voiceless dental
fricative ในตําแหนงตน
คําและทายคําได

/-  / M/C 3
ตัวเลือก

math mouth 5 1 1 0-1

นักเรียนสามารถแยก
ความแตกตางของเสียง

/  -/ M/C 3
ตัวเลือก

then they 5 1 1 0-1

voiced dental fricative
ในตําแหนงตนคําและทาย
คําได

/-  / M/C 3
ตัวเลือก

clothe bathe 5 1 1 0-1

นักเรียนสามารถแยก
ความแตกตางของเสียง
voiceless alveolar
fricative ในตําแหนงทาย
คําได

/-s / M/C 3
ตัวเลือก

ass  kiss 5 1 1 0-1

นักเรียนสามารถแยก
ความแตกตางของเสียง

/z- / M/C 3
ตัวเลือก

zoo zip 5 1 1 0-1

voiced alveolar
fricative ในตําแหนงตน
คําและทายคําได

/-z / M/C 3
ตัวเลือก

buzz size 5 1 1 0-1
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ตารางท่ี  5   กําหนดน้ําหนักในการออกแบบทดสอบการฟงเสียงภาษาอังกฤษ (ตอ)
จุดประสงค เนื้อหาหนวยเสียง รูปแบบ รายการคําท่ีสอบ % เวลา จํานวน จํานวน

ท่ีเปนปญหา ขอสอบ ฉบับที่ 1 ฉบับที่ 2 (นาที) (ขอ) (คะแนน)
นักเรียนสามารถแยก
ความแตกตางของเสียง

/ - / M/C 3
ตัวเลือก

ship shine 5 1 1 0-1

voiceless palatal
fricative ในตําแหนงตน
คําและทายคําได

/-  / M/C 3
ตัวเลือก

wash push 5 1 1 0-1

นักเรียนสามารถแยก
ความแตกตางของเสียง
voiceless palatal
affricate  ในตําแหนง
ทายคําได

/-t  / M/C 3
ตัวเลือก

watch catch 5 1 1 0-1

นักเรียนสามารถแยก
ความแตกตางของเสียง

/d  -/ M/C 3
ตัวเลือก

job jeep 5 1 1 0-1

voiced palatal
affricate  ในตําแหนงตน
คําและทายคําได

/-d  / M/C 3
ตัวเลือก

age page 5 1 1 0-1

นักเรียนสามารถแยก
ความแตกตางของเสียง
voiced alveolar lateral
ในตําแหนงทายคําได

/-l / M/C 3
ตัวเลือก

call roll 5 1 1 0-1

นักเรียนสามารถแยก
ความแตกตางของเสียง
voiced alveolar
retroflexed
ในตําแหนงตนคําได

/ r- / M/C 3
ตัวเลือก

row ran 5 1 1 0-1

รวม 100 20 20

          5.2.1.2    เขียนแบบทดสอบ  ชนิด 3 ตัวเลือก ตามตารางกําหนดน้ําหนักในการ
ออกแบบทดสอบโดยใหสอดคลองกับจุดประสงคเชิงพฤติกรรม     และใหครอบคลุมหนวยเสียง
ท่ีเปนปญหา (ดูรายละเอียดในภาคผนวก  ค   หนา  197 - 203)

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



109

         5.2.1.3   ใหผูเช่ียวชาญดานภาษาศาสตร   3   ทาน ตรวจแบบทดสอบวามีความ
สอดคลองกับตารางกําหนดน้ําหนักของการออกแบบทดสอบ  กรอบเนื้อหา ตัวอยางคําศัพท
เสียงท่ีเปนปญหา     ความสอดคลองกับจุดประสงคเชิงพฤติกรรมหรือไม     โดยการหาคาดัชนี
ความสอดคลองระหวางขอสอบกับจุดประสงคเชิงพฤติกรรม   IOC   (index of congruence)
(บุญเชิด  ภิญโญอนันตพงษ  2527 : 69 – 70  และพวงรัตน  ทวีรัตน  2543 : 117)  ซ่ึงมีเกณฑ
การใหคะแนนดังนี้

 -  1   =     เม่ือแนใจวาขอสอบไมตรงกับจุดประสงคเชิงพฤติกรรม
    0   =     เม่ือไมแนใจวาขอสอบตรงกับจุดประสงคเชิงพฤติกรรม
+  1   =     เม่ือแนใจวาขอสอบตรงกับจุดประสงคเชิงพฤติกรรม

นําคะแนนท่ีไดมาแทนคาสูตรดังนี้
หาคา  IOC   =  ∑R / N

เม่ือ     IOC  = ดัชนีความสอดคลองระหวางขอสอบกับจุดประสงค
∑R = ผลรวมความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญท้ังหมด
N   = จํานวนผูเช่ียวชาญท้ังหมด

ถาคา  IOC ท่ีคํานวณไดขอใดมากกวาหรือเทากับ  0.5 แบบทดสอบนั้นถือวามีความตรงเชิงเนื้อหา
ถาคา  IOC  ท่ีคํานวณไดมีคาต่ํากวา 0.5  ขอสอบ  ขอนั้นตองปรับปรุงแกไขใหมใหดีขึ้น
(ดูรายละเอียดผลการหาคา  IOC ของแบบทดสอบ ในภาคผนวก   ซ  หนา 226 - 229)

         5.2.1.4   ทดลองใชแบบทดสอบการฟงเสียงภาษาอังกฤษครั้งท่ี 1     กับนักเรียน
กลุมทดลองเครื่องมือกลุมท่ี 1 ซ่ึงเปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  2  ท่ีเรียนภาษาอังกฤษในภาค
เรียนท่ี 2  ปการศึกษา 2545 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย   ท่ีไมใชกลุมตัวอยาง และมีลักษณะและ
สภาพแวดลอมคลายกับกลุมตัวอยาง     จํานวน   50  คน โดยดูภาษา  ความเร็วในการทดสอบ
การตรวจสอบความยากงายเปนรายขอ   อํานาจจําแนก และคาความเช่ือม่ันของขอสอบเปนรายขอ
คํานวณ    โดยใชโปรแกรม        CTIA  (classical test item analysis version 6.30) ของ ดร.สุพัฒน
สุกมลสันต  (2533) แลวแปลความหมาย    คาความยากงายโดยมีเกณฑท่ีกําหนดไวอยูระหวาง
0.20 – 0.80      คาอํานาจจําแนก    จะมีคาอยูระหวาง –1  ถึง + 1   ขอสอบขอท่ีมีคาอํานาจจําแนก
เปนบวก และเขาใกล 1 แสดงวา    มีอํานาจจําแนกสูง ขอสอบท่ีมีคาอํานาจเปนลบ    และเทากับ
0     แสดงวาขอนั้นไมมีอํานาจจําแนก      ตองทําการปรับปรุง  ซ่ึงคาอํานาจจําแนกตามเกณฑท่ี
กําหนด  คือ 0.20   ขึ้นไป     และความเช่ือม่ันของแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน  โดยใชวิธี

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



110

การหาความเช่ือม่ันแบบของ   คเูดอรริชารดสัน  (Kuder - Richardson) ซ่ึงเปนการหาความเช่ือม่ัน
โดยสอบครั้งเดียวกับกลุมตัวอยางทดลองเครื่องมือกลุมเดียว   แบบทดสอบใชวัดลักษณะเดียว
รวมกัน คือการฟง และ มีระบบการใหคะแนนท่ีเปน dichotomous   คือ ตอบถูกได 1 คะแนน
ตอบผิดได  0  คะแนน    การหาความเช่ือม่ันวิธีนี้เปนการหาความคงตัวภายใน (internal
consistency) โดยใชสูตร  K.R. 20 ผลของการตรวจแบบทดสอบการฟงเสียงภาษาอังกฤษ ครั้งท่ี 1
ปรากฏดังนี้
แบบทดสอบชุดที่  1  ไดคะแนนเฉล่ีย  (X)  เทากับ 17.26 และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (S.D.)
เทากับ 6.31

1) คาความยากงาย
คาความยากงายต่ํากวา  0.20  จํานวน    2 ขอ
คาความยากงาย  0.20 – 0.80 จํานวน    38 ขอ
คาความยากงายมากกวา 0.80 จํานวน    0 ขอ

2) คาอํานาจจําแนก
คาอํานาจจําแนกติดลบ จํานวน    5 ขอ
คาอํานาจจําแนก 0.00 – 0.19 จํานวน    3 ขอ
คาอํานาจจําแนก 0.20 ขึ้นไป จํานวน    31 ขอ

3) คาความเช่ือม่ันของแบบทดสอบ เทากับ  0.80
แบบทดสอบชุดที่  2 ไดคะแนนเฉล่ีย  (X)   เทากับ 16.26  และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (S.D.)
เทากับ   5.53

1) คาความยากงาย
คาความยากงายต่ํากวา  0.20  จํานวน    5 ขอ
คาความยากงาย  0.20 – 0.80 จํานวน    35 ขอ
คาความยากงายมากกวา 0.80 จํานวน    0 ขอ

2) คาอํานาจจําแนก
คาอํานาจจําแนกติดลบ จํานวน    7 ขอ
คาอํานาจจําแนก 0.00 – 0.19 จํานวน    6 ขอ
คาอํานาจจําแนก 0.20 ขึ้นไป จํานวน    27 ขอ

3) คาความเช่ือม่ันของแบบทดสอบ เทากับ  0.74
         5.2.1.5  ทําการปรับปรุงแบบทดสอบ     โดยการบันทึกเสียงแกไขขอท่ีเสียง

ไมชัดเจน   แลวทดลองใชแบบทดสอบการฟงเสียงภาษาอังกฤษ ครั้งท่ี  2    กับกลุมทดลองเครื่อง
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มือกลุมท่ี  2    ซ่ึงเปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  2  ท่ีเรียนภาษาอังกฤษในภาคเรียนท่ี    2   ปการ
ศึกษา 2545   โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย   ท่ีไมใชกลุมตัวอยาง  และมีลักษณะและสภาพแวดลอม
คลายกับกลุมตัวอยาง  จํานวน 50  คน  วิเคราะหขอมูลเชนเดียวกับการทดลองใชครั้งท่ี  1        จาก
การทดลองใชแบบทดสอบในกลุมนี้      พบวา แบบทดสอบชุดท่ี  1 (pretest)     นักเรียนได
คะแนนเฉล่ีย  (X)   เทากับ   19.64       สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (S.D.)   เทากับ  8.01 คาความยาก
งาย ไดตามเกณฑท่ีตั้งไว คืออยูระหวาง  0.24 – 0.76  คาอํานาจจําแนก    มีคาระหวาง 0.31 – 0.92
และมีความเช่ือม่ัน เทากับ  0.88  สวนแบบทดสอบชุดท่ี  2  (post-test)   นักเรียนทําคะแนนเฉล่ีย
(X)   เทากับ  18.72    และ สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (S.D.) เทากับ  8.68  คาความยากงายไดตาม
เกณฑท่ีตั้งไว   คือ  อยูระหวาง 0.24 – 0.72  คาอํานาจจําแนก มีคาระหวาง  0.31– 0.92   และมี
ความเช่ือม่ัน เทากับ  0.90

5.2.2      แบบทดสอบความสามารถในการออกเสียงภาษาอังกฤษ
แบบทดสอบความสามารถในการออกเสียงภาษาอังกฤษท่ีเปนปญหา  มีขั้นตอน

การพัฒนา ดังนี้
              5.2.2.1   ศึกษาวิธีการสรางแบบทดสอบจาก   นิสา  ศักดิ์เดชยนต  ยุพา สงศิริ

และใจเอ้ือ  บูรณะสมบัติ (2526 : 39 – 42)  โดยคําท่ีเปนตัวแทนในแบบทดสอบตองเปนคําเดิมใน
ภาษานั้น ๆ  และเปนคําพยางคเดียว

5.2.2.2  กําหนดน้ําหนักการออกแบบทดสอบความสามารถออกเสียงภาษา
อังกฤษ ทําเชนเดียวกับแบบทดสอบการฟงเสียงภาษาอังกฤษ

5.2.2.3  เขียนแบบทดสอบ  ใหสอดคลองกับตารางกําหนดน้ําหนัก  และ
ใหครอบคลุมทุกหนวยเสียงท่ีเปนปญหา      คําท่ีเปนตัวแทนในแบบทดสอบมาจากการคัดเลือก
คําศัพทในระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 จํานวน เสียงละ  1  คํา ดังตารางท่ี 6

ตารางท่ี 6    แบบทดสอบความสามารถในการออกเสียงพยัญชนะตนคํา  ชุดท่ี 1
เสียง คําท่ีใชในแบบ

ทดสอบ
เสียง คําท่ีใชในแบบ

ทดสอบ
เสียง คําท่ีใชในแบบ

ทดสอบ
/ -/ game / -/ then /d -/ job
/v-/ van /z-/ zoo /r-/ rat
/ -/ thin / -/ she
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ตารางท่ี  7     แบบทดสอบความสามารถในการออกเสียงพยัญชนะทายคํา  ชุดท่ี 1
เสียง คําท่ีใชในแบบ

ทดสอบ
เสียง คําท่ีใชในแบบ

ทดสอบ
เสียง คําท่ีใชในแบบ

ทดสอบ
/-b/ Bob /- / tooth /- / wash
/-d/ bed /- / with /-t / watch
/- / dog /-s/ bus /-d / page
/-v/ leave /-z/ buzz /-l/ tall

ตารางท่ี 8    แบบทดสอบความสามารถในการออกเสียงพยัญชนะตนคํา  ชุดท่ี  2
เสียง คําท่ีใชในแบบ

ทดสอบ
เสียง คําท่ีใชในแบบ

ทดสอบ
เสียง คําท่ีใชในแบบ

ทดสอบ
/ -/ go / -/ they /d -/ jam
/v-/ vet /z-/ zip /r-/ red
/ -/ thumb / -/ shoe

ตารางท่ี  9    แบบทดสอบความสามารถในการออกเสียงพยัญชนะทายคํา  ชุดท่ี  2
เสียง คําท่ีใชในแบบ

ทดสอบ
เสียง คําท่ีใชในแบบ

ทดสอบ
เสียง คําท่ีใชในแบบ

ทดสอบ
/-b/ cab /- / bath /- / bush
/-d/ had /- / clothe /-t / catch
/- / pig /-s/ pass /-d / age
/-v/ have /-z/ jazz /-l/ fall

5.2.2.4  เขียนแบบทดสอบ  ใหสอดคลองกับตารางกําหนดน้ําหนัก  และให
ผูเช่ียวชาญดานภาษาศาสตร   3   ทาน      ตรวจแบบทดสอบวามีความสอดคลองกับตารางกําหนด
น้ําหนักของการออกแบบทดสอบกรอบเนื้อหา ตัวอยางคําศัพท  เสียงภาษาอังกฤษท่ีเปนปญหา
ความสอดคลองกับจุดประสงคเชิงพฤติกรรมหรือไม    โดยการหาคาดัชนีความสอดคลอง
ระหวางแบบทดสอบกับจุดประสงคเชิงพฤติกรรม     IOC   (index of congruence)    เชนเดียวกับ
แบบทดสอบการฟงเสียงภาษาอังกฤษ (ดูรายละเอียดในภาคผนวก  ซ  หนา 228 - 229)
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                           5.2.2.5   ทดลองใชแบบทดสอบความสามารถในการออกเสียงภาษาอังกฤษ   
กบันกัเรยีน  10   คน   2    ครัง้     คาํนวณหาคาความยากงาย   อํานาจจาํแนก   และคาความเช่ือม่ัน
เชนเดยีวกบั การทดลองใชแบบทดสอบการฟงเสียงภาษาอังกฤษ  แลวปรบัปรงุ ผลการตรวจแบบทดลอง
ครัง้ท่ี 1 กบันกัเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ท่ีเรยีนภาษาอังกฤษ ภาคเรยีนท่ี 2 ปการศึกษา  2545 ของโรงเรยีน
พระปฐมวทิยาลัย ท่ีมีลักษณะคลายกลุมตวัอยาง จาํนวน 10 คนโดยแบบทดสอบชุดท่ี  1 (pretest) นกัเรยีน
ทําคะแนนเฉล่ีย  (X)  เทากบั   7.80  และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  เทากบั  3.77 คาความยากงาย อยู
ระหวาง  0.10–0.90  ต่าํกวาเกณฑ 3  ขอ สูงกวาเกณฑ  2  ขอ คาอํานาจจาํแนกอยูระหวาง 0.00 – 1.00  ไมมี
ขอใดมีคาอํานาจจาํแนกตดิลบ  มีคาอํานาจจาํแนกระหวาง 0.00 – 0.19  จาํนวน  7  ขอ และมีความเช่ือม่ัน
เทากบั  0.79     สวนแบบทดสอบชุดท่ี  2  (post-test)   นกัเรยีนทําคะแนนเฉล่ีย  (X)  เทากบั   7.60     และ
สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  เทากบั  4.01  คาความยากงาย อยูระหวาง  0.10 – 0.90     ต่าํกวาเกณฑ 6 ขอ
สูงกวาเกณฑ  2  ขอ คาอํานาจจาํแนกอยูระหวาง 0.00 – 1.00  ไมมีขอใดมีคาอํานาจจาํแนกตดิลบ  มีคา
อํานาจจาํแนกระหวาง  0.00 – 0.19  จาํนวน  5  ขอ และมีความเช่ือม่ัน เทากบั  0.85

ทําการทดลองใชแบบทดสอบ ครัง้ท่ี 2 กบันกัเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ท่ีเรยีนภาษาอังกฤษ
ภาคเรยีนท่ี 2 ปการศึกษา  2545 ของโรงเรยีนพระปฐมวทิยาลัย ท่ีมีลักษณะคลายกลุมตวัอยาง จาํนวน 10
คน  ผลการตรวจแบบทดสอบความสามารถในการออกเสียงภาษาอังกฤษ  แบบทดสอบชุดท่ี  1 นกัเรยีนทํา
คะแนนเฉล่ีย  (X)   เทากบั 10.60      และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (S.D.)   เทากบั  5.74         มีคาความยากงาย
อยูระหวาง 0.20 – 0.80     และคาอํานาจจาํแนกอยูระหวาง  0.50  - 1.00 ซ่ึงอยูในเกณฑท่ีกาํหนด และมีคา
ความเช่ือม่ันเทากบั  0.91  สวนแบบทดสอบชุดท่ี  2    นกัเรยีนทําคะแนนเฉล่ีย  (X)    เทากบั   10.60       
สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (S.D.)   เทากบั  5.70   มีคาความยากงายอยูระหวาง 0.30 – 0.80  และคาอํานาจ
จาํแนกอยูระหวาง  0.50 -  1.00        ซ่ึงอยูในเกณฑท่ีกาํหนด และมีคาความเช่ือม่ันเทากบั  0.91  (ดรูาย
ละเอียดในภาคผนวก ซ หนา 231 - 234)

5.2.2.6   นําไปใชจริงกับกลุมตัวอยาง

5.3    แบบทดสอบรายบท
                   การสรางแบบทดสอบการฟงเสียงและความสามารถในการออกเสียงภาษาอังกฤษรายบท    
เพ่ือหาประสิทธิภาพบทเรยีนคอมพิวเตอรชวยสอน จะบรรจลุงในทายบทเรยีนฯ  แตละบทโดยมี
จาํนวนขอสอบหนวยเสียงละ  10   ขอ โดยเลือกรายการคาํศัพทท่ีเรยีนในบทเรยีน สุมมาเปนตวัแทน
ในแบบทดสอบหนวยยอยเพ่ือหาประสิทธิภาพของบทเรยีน หนวยเสียงละ  5  คาํ   สําหรบัการสราง
แบบทดสอบการฟงเสียงและความสามารถในการออกเสียงหลังการทดลอง  (post-test)      เปนแบบ
ทดสอบคูขนาน และมีขัน้ตอนการสรางเหมือนกบั  แบบทดสอบกอนเรยีน (pretest) ทุกประการ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



114

5.4    บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
 พัฒนาบทเรยีนคอมพิวเตอรชวยสอนเพ่ือประกอบการสอนเสียงภาษาอังกฤษท่ีเปนปญหา ดงันี้
5.4.1 ศึกษาความเปนไปไดในการนาํคอมพิวเตอรชวยสอน       มาใชในการประกอบการ

สอน เสียงภาษาอังกฤษท่ีเปนปญหา       ในเรือ่งของเทคนคิ     ความสามารถของโปรแกรมคอมพิวเตอร
สํารวจการผลิตบทเรยีนคอมพิวเตอรชวยสอนท่ีมีในตลาด  ความพรอมของสถานศึกษาในดาน
คอมพิวเตอรและอุปกรณตาง ๆ   ท่ีจะนาํไปทดลอง

5.4.2       นาํเสียงภาษาอังกฤษท่ีเปนปญหาท่ีสังเคราะหได มาจดัทําเปนบทเรยีน โดยมีหลักการ
วธีิสอนและการออกแบบ แบบฝก จากเอกสาร งานวจิยัท่ีเกีย่วของ  ดงันี้

5.4.2.1 การทดสอบกอนเรยีนและหลังเรยีนในบทเรยีนคอมพิวเตอรชวยสอน
ดวยการฟงเสียงแลวคลิกวาเสียงใดท่ีไดยนิ มาจากแนวคดิของการสรางแบบทดสอบของ  ฟนอคชิเอโร
(Finocchiaro  1986 : 167)  แฮรสิ (Harris  1969 : 32 - 34)  ฮตีนั (Heaton  1975 : 58 - 61) มอรเลย  (Morley  1994 : 6)

5.4.2.2 ศึกษาวธีิการออกเสียงภาษาอังกฤษ โดยการอธิบายวธีิการและสอน
ระบบการออกเสียงท่ีถูกตอง การเคล่ือนท่ีของอวยัวะในปาก การบันทึกเสียงของผูเรยีนเพ่ือเปรยีบเทียบกบั
เจาของภาษา มาจากแนวคดิจาก        เออร  (Ur  1999 : 52 – 58) และเซลซี  เมอรเซีย  (Celce-Murcia   2000 :
8 - 10) ไดเสนอเพ่ิมเตมิวาควรหาส่ิงท่ีชวยมองเห็นมาชวยในการอธิบายการผลิตเสียง สําหรบั การฝกฟง
และเลียนเสียง คาํ และประโยค ซํ้า ๆ  ไดแนวคดิจาก  เออร    (Ur  1999 : 52 – 58)  เซลซี  เมอรเซีย  (Celce-
Murcia   2000 : 8 - 10)  สเตวคิ   (Stewick  2538 : 56 - 60)ไดใหขอคดิในการเลียนแบบเสียง ไดแก เลียนเสียง
อยางไมมีท่ีต ิ เกบ็รายละเอียดเล็ก ๆ  นอย และ ดอฟ  (Doff  1993 : 112 – 124)    เสนอแนวทางใหทองเปน
เพลงอีกดวย  การใชคูเทียบเสียง  (minimal pairs) ไดแนวคดิจาก มยเุรศ  รตันานคิม (2542  :  178 - 179)  โดย
หาคาํท่ีแตกตางกนัเพียงเล็กนอย มาใชในการฝกท้ังในระดบัคาํและในระดบัประโยค    และเซลซี  เมอรเซีย
(Celce-Murcia  2000 : 8 - 10) เสนอวาควรฝกในระดบัคาํกอนและจงึฝกในระดบัประโยคและควรจะเปน
ประโยคท่ีมีความหมาย และมีคาํตอบเปนตวัเลือกการบอกความแตกตางของเสียงท่ีไดยนิ ไดแนวคดิจาก
สมยศ    แมนแยม  (2539 : 10)

5.4.2.3 การฝกล้ิน (tongue twisters) ไดแนวคดิจาก เออร  (Ur  1999 : 52 – 58) และ
มยเุรศ  รตันานคิม (2542  :  178 - 179) ไดยกตวัอยางท่ีชัดเจนกวา       ในการฝกออกเสียงคาํท่ีเปนปญหาได
ในวลีและประโยคท่ีมีคาํนัน้ ๆ  อยูหลาย ๆ  คาํ และยงัเสนอแนะวธีิการฝกดวย Pyramid drill  ฝกพูดประโยค
ยาว ๆ  ใหคลองโดยการเพ่ิมคาํมากขึน้เรือ่ย ๆ  ทําใหขอความมีลักษณะเปนสามเหล่ียม

5.4.2.4 ฝกสนทนา  ไดแนวคดิจากการ  มยเุรศ  รตันานคิม (2542  :  178 - 179)
5.4.2.5 เพลง/เกม ไดแนวคดิจาก  เออร  (Ur  1999 : 52 – 58)  และ บราวน (Brown

1995 : 172 - 174)
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จากแนวคดิการสรางแบบฝกในบทเรยีนคอมพิวเตอรชวยสอนพอสรปุเปนโครงสรางได ดงันี้
                                                              เริ่มตน

                                   เมนูบทเรียน

                  เมนูแบบฝกหัด

แผนภูมิท่ี  2   โครงสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเพ่ือประกอบการสอนเสียงภาษาอังกฤษ
                       ท่ีเปนปญหา ท่ีผูวิจัยสรางขึ้น

เมนูหลัก

หัวเรื่อง

แนวทางสูความสําเร็จ
(สรางแรงจูงใจ)

บทเรียน Exit /ออกจากโปรแกรม
หรือกลับสูเมนูหลัก

ผูสราง

บทที่ 1 บทที่ 2 บทที่ 3 บทที่ 4 บทที่ 5 บทที่ 10 Exit/ออก/กลับสูเมนูหลัก

ฝกเสียงในหนวยเสียง
คํา /ประโยค ดวย
วิดีทัศนฐานกรณ และ
แยกความแตกตางของ
เสียงที่ไดยินในระดับ
คําและประโยค

วิดีทัศนบท
สนทนา ที่
ใชเสียงเปา
หมาย

Tongue
twister
หรือ

Pyramid
drill

เพลง/
เกม

Exit/ออก
หรือกลับสู
เมนูหลัก

คําแนะนํา/ช้ีแจง/ขอตกลง

นักเรียนพิมพช่ือ /โปรแกรมทักทาย

จบ

Post-testPretest
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5.4.3.     ในบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน มีขั้นตอนการนําเสนอดังนี้
      5.4.3.1     หัวเร่ือง    ประกอบดวย  ช่ือบทเรียน ช่ือผูจัดทํา จุดประสงครวม
      5.4.3.2     นักเรียนพิมพชื่อ   โปรแกรมทักทาย
      5.4.3.3     คําแนะนํา   ในการเรียน หรือวิธีใชโปรแกรม
     5.4.3.4      เมนูหลัก  ประกอบดวยแนวทางสูความสําเร็จ  (การสรางแรงจูงใจ

ในการเรียน)  บทเรียน  ผูสราง และออกจากโปรแกรม   มีรายละเอียดดังนี้
แนวทางสูความสําเร็จ  (การสรางแรงจูงใจ)  เปนการเสริมแรงใหนักเรียนไมมีผลตอ

การเรียนรูแตประการใด   ในสวนนี้จะมีผูท่ีประสบความสําเร็จ มีอาชีพแลว มาแนะนําในการ
เรียนภาษาอังกฤษวาจะเรียนอยางไรใหสําเร็จ

บทเรียน   จะมีท้ังหมด  10  บทเรียน    บทละ  2  หนวยเสียง         ทุกบทเรียนจะมี
โครงสรางเหมือนกันหมด ดังนี้

1.  ทดสอบตนเองกอนเรียน    โดยคลิกปุมลําโพงเพ่ือฟงเสียงแลวเลือกตัวเลือกบนจอ
นักเรียนจะรูคะแนนของตนเองเม่ือทําเสร็จท้ังหมดแลวทันที

2.  ศึกษาวิธีการออกเสียง โดยคลิกปุมเสียงพรอมดูคําบรรยายวิธีการออกเสียงเปน
ภาษาไทย      ดูวิดีทัศนฐานกรณจะออกเสียงหนวยเสียง คําหนวยเสียงละ 2 คํา และประโยค
หนวยเสียงละ 1 ประโยค    ชวงนี้นักเรียนอาจออกเสียงตาม โดยคลิกปุมบันทึกเสียงใน
คอมพิวเตอร   แลวลองฟงเสียงของตนเองเพ่ือเทียบกับวิดีทัศน

3.  ฝกวาตามคํา  20 คํา หนวยเสียงละ  10 คํา  นักเรียนอาจบันทึกเสียงของตนเองเทียบ
กับเสียงท่ีไดยิน   โดยคลิกปุมบันทึกเสียงในคอมพิวเตอร

4.  ฝกวาตามคําคูเทียบเสียง (minimal pairs)  หนวยเสียงละ  5  คู  นักเรียนอาจบันทึก
เสียงของตนเองเทียบกับเสียงท่ีไดยิน โดยคลิกปุมบันทึกเสียงในคอมพิวเตอร

5.  ฝกบอกความแตกตางของเสียง  โดยคลิกเสียงตามท่ีนักเรียนไดยิน  5  ขอ
6.  ฝกออกเสียงตามประโยคท่ีมีเสียงเปาหมาย  5  ประโยค นักเรียนอาจบันทึกเสียง

ของตนเอง โดยคลิกปุมบันทึกเสียงในคอมพิวเตอร แลวเทียบกับเสียงท่ีไดยิน
7.  ฝกล้ินดวย  tongue twister  ท่ีนํามาจาก internet หรือ pyramid drill   โดยคลิกปุม

ลําโพงเพ่ือฟงท้ังหมด     คลิกประโยคเพ่ือฟงทีละประโยค แลววาตาม นักเรียนอาจบันทึกเสียง
ของตนเอง โดยคลิกปุมบันทึกเสียงในคอมพิวเตอร แลวเทียบกับเสียงท่ีไดยิน

8.  ฝกรองเพลง  หรือเลนเกม      หรือฝกรองเพลงท่ีมีเสียงเปาหมาย  นักเรียนอาจ
บันทึกเสียงของตนเอง โดยคลิกปุมบันทึกเสียงในคอมพิวเตอร แลวเทียบกับตนฉบับ
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9.  ทําแบบทดสอบทายบท  โดยมีคะแนนเทียบกับแบบทดสอบกอนเรียน  ใชวิธีการ
เดียวกับทําแบบทดสอบกอนเรียน

10.  ออกจากโปรแกรม  นักเรียนสามารถออกจากโปรแกรมไดตลอดเวลา
ผูสราง  จะเปนรายละเอียดของผูสรางโปรแกรมและผูชวยเหลือในการสรางโปรแกรม
ออกจากโปรแกรม  นักเรียนจะออกไปจากโปรแกรมไดเม่ือไมตองการเรียน
5.3.4    ใหผูเช่ียวชาญดานการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนจํานวน  3 ทาน

ตรวจสอบความเหมาะสมและความถูกตอง ดานการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
เนื้อหา โดยใชแบบประเมินของกรมวิชาการ  (ดูรายละเอียดในภาคผนวก  ซ   หนา  212 – 218)
นําขอเสนอแนะมาทําการปรับปรุงใหดีขึ้น

5.3.5    ทดลองใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนกับเครื่องคอมพิวเตอรรุนตาง ไดผล
ดังนี้
                   บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเพ่ือประกอบการสอนเสียงภาษาอังกฤษท่ีเปนปญหา   
มีลักษณะเปนมัลติมีเดีย มีเสียงเปนไฟล Mp3 และ .Wave วิดีทัศนบทสนทนา และเพลงเปนไฟล
.AVI  และ .MPG  จึงควรใชกับเครื่องคอมพิวเตอร โปรเซสเซอร รุน แพนเทียม  II  MMX  หรือ
สูงกวา (ขอแนะนําใหใชรุนพนเทียม III 500 (64 MB หรือ สูงกวา)   ภายใตระบบ Windows  98
หรือ Windows XP   อยางนอย 32 MB RAM         (ขอแนะนําใหใช RAM 64 MB   ขึ้นไป   จะมี
ประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นมีไดรฟซีดีรอม  (CD-ROM drive)  ตั้งคาหนาจอ  800 × 600  จํานวน  256 สี
หรือสูงกวา  (higher resolution and color depth recommended)         มีเนื้อท่ีวางในฮารดดิสกอยาง
นอย 25 MB   (25  MB of free hard disk Space)     สนับสนุนมัลติมีเดีย  สามารถเลนเสียงและ
ภาพเคล่ือนไหวได มีไมโครโฟน หูฟงหรือลําโพง

5.3.6.    หาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน โดยกําหนดเกณฑ  75/75
(ชัยยงค  พรหมวงศ  และคณะ 2520 : 136 - 138) กลาวคือ

75 ตัวแรก หมายถึง     รอยละของคะแนนจากการทําแบบฝกหัด และคะแนนการทดสอบ
                                    หลังจบหนวยการเรียนแตละหนวย
75 ตัวหลัง หมายถึง    รอยละของคะแนนจากการทําแบบทดสอบหลังเรียนเม่ือเสร็จส้ิน

                       การเรียนกับบทเรียนคอมพิวเตอรแลว
การดําเนินการหาประสิทธิภาพของบทเรียนตามขั้นตอนดังนี้
               5.3.6.1    ทดลองแบบเดี่ยว โดยทดลองกับนักเรียน   1   คน ซ่ึงเปนนักเรียน

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ท่ีเรียนภาษาอังกฤษ ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา  2545 ของโรงเรียนพระปฐม
วิทยาลัยท่ีไมใชกลุมตัวอยาง มีลักษณะคลายกลุมตัวอยาง และมีผลการเรียนอยูในระดับปานกลาง
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(ดูจากผลการเรียนเฉล่ียท่ีผานมา)   จํานวน   10  คนใหนักเรียน   เรียนกับบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอนเปนระยะเวลา  1  สัปดาห     โดยใหเรียนวันละ  2  คาบ ๆ  ละ 60 นาที     รวม 10 คาบ
ใชแบบสอบถามความคิดเห็น  แบบประเมินรายบทเพ่ือแสดงความคิดเห็นประเมินทุกบท และทํา
แบบทดสอบหลังเรียน  แลวคํานวณหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนตามเกณฑ
75/75  โดยคิดจากคะแนนการทําแบบทดสอบหลังเรียนรายบท     ซ่ึงเปนแบบทดสอบการฟงเสียง
ระดับคํา หนวยเสียงละ  5  ขอ รวมบทละ 10 ขอ   ฟงเสียงระดับประโยค หนวยเสียงละ  5 ขอ
รวมบทละ  10 ขอ  และแบบทดสอบการออกเสียงภาษาอังกฤษบทละ  10 คํา  สําหรับการทดสอบ
หลังเรยีนประกอบดวยแบบทดสอบการฟงเสียงระดบัคาํเดีย่ว 20 ขอ ฟงเสียงระดบัประโยค 20 ขอ
รวม  40 ขอ และแบบทดสอบการออกเสียงภาษาอังกฤษ  20 คํา  ผลการวิเคราะหขอมูลมีดังตอไปนี้

ตารางท่ี 10    ผลคะแนนจากแบบทดสอบหลังเรียนรายบท จํานวน 10 บท กับแบบทดสอบ
                      หลังเรียนเม่ือครบทุกบท (post-test)  โดยทดลองกับนักเรียน  1  คน

คะแนนแบบทดสอบหลังเรียนรายบท
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

รวม รอยละ คะแนนสอบ
หลังเรียน

รอยละ
นักเรียน
1   คน 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 300 100 60 100

ฟงคําเด่ียว 8 9 10 10 9 7 9 8 8 10 88 29.33 16 26.67
ฟงประโยค 8 7 10 9 9 8 9 7 10 9 86 28.67 20 33.33
ออกเสียง 10 6 7 10 10 10 10 10 9 10 92 30.67 17 28.33

รวม 26 22 27 29 28 25 28 25 27 29 266 88.67 53 88.33

จากตารางท่ี  10  ในขั้นทดลองเดี่ยว ซ่ึงทดลองกับนักเรียนจํานวน  1  คน  นักเรียนทํา
คะแนนจากแบบทดสอบรายบทได   266   คะแนน  จากคะแนนเต็ม  300 คะแนน ไดคะแนนเฉล่ีย
รายบท  26.60  คะแนนท่ีไดคิดเปนรอยละ 88.67 และทําคะแนนทดสอบหลังเรียนได  53  คะแนน
คิดเปนรอยละ 88.33  สรุปผลของประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเพ่ือประกอบการ
สอนเสียงภาษาอังกฤษท่ีเปนปญหาในขั้นทดลองเดี่ยวตามสูตรการหาประสิทธิภาพ  E1 /E2 =
88.67 / 88.33

              5.3.6.2   ทดลองแบบกลุมยอย   จํานวน 10 คน ซ่ึงเปนนักเรียนช้ันมัธยม
ศึกษาปท่ี 2 ท่ีเรียนภาษาอังกฤษ ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา  2545 ของโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
ท่ีไมใชกลุมตัวอยาง มีลักษณะคลายกลุมตัวอยาง และมีผลการเรียนอยูในระดับปานกลาง (ดูจาก
ผลการเรียนเฉล่ียท่ีผานมา)  ใชเวลา   1   สัปดาห       ทดลองเชนเดียวกับแบบทดลองเดี่ยว ผลการ
วิเคราะหขอมูล แสดงในตารางท่ี  11
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ตารางท่ี 11    ผลคะแนนจากแบบทดสอบหลังเรียนรายบท   จํานวน 10 บท กับแบบทดสอบ
                      หลังเรียนเม่ือครบทุกบท (post- test)  โดยทดลองกับนักเรียน  10  คน

คะแนนแบบทดสอบหลังเรียนรายบท
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

รวม รอยละ คะแนนสอบ
หลังเรียน

รอยละ
นักเรียน

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 300 100 60 100
1 ฟงคําเด่ียว 9 10 9 9 8 9 10 9 9 10 92 30.67 16 26.67

ฟงประโยค 9 9 10 8 9 10 10 10 8 9 92 30.67 15 25.00
ออกเสียง 10 5 10 10 10 8 5 10 9 10 87 29.00 20 33.33
รวม 28 24 29 27 27 27 25 29 26 29 271 90.33 51 85.00

2 ฟงคําเด่ียว 9 9 8 9 7 8 9 8 8 9 84 28.00 16 26.67
ฟงประโยค 8 8 9 9 8 7 10 8 10 8 85 28.33 13 21.67
ออกเสียง 10 10 9 10 10 10 9 10 10 10 98 32.67 16 26.67
รวม 27 27 26 28 25 25 28 26 28 27 267 89.00 45 75.00

3 ฟงคําเด่ียว 8 8 7 9 7 5 10 7 7 8 76 25.33 16 26.67
ฟงประโยค 8 9 10 9 10 7 10 6 7 6 82 27.33 17 28.33
ออกเสียง 8 9 9 10 1 10 10 10 10 10 87 29.00 18 30.00
รวม 24 26 26 28 18 22 30 23 24 24 245 81.67 51 85.00

4 ฟงคําเด่ียว 8 8 7 8 10 9 9 9 10 8 86 28.67 16 26.67
ฟงประโยค 9 7 9 10 9 8 8 8 9 7 84 28.00 15 25.00
ออกเสียง 10 10 10 10 10 10 7 10 8 10 95 31.67 20 33.33
รวม 27 25 26 28 29 27 24 27 27 25 265 88.33 51 85.00

5 ฟงคําเด่ียว 9 10 8 9 10 10 10 9 9 10 94 31.33 16 26.67
ฟงประโยค 10 9 9 9 9 10 9 9 10 10 94 31.33 16 26.67
ออกเสียง 9 5 5 10 10 10 9 10 10 9 87 29.00 19 31.67
รวม 28 24 22 28 29 30 28 28 29 29 275 91.67 51 85.00

6 ฟงคําเด่ียว 8 10 8 9 9 7 9 8 8 8 84 28.00 16 26.67
ฟงประโยค 9 6 8 7 8 9 10 7 8 10 82 27.33 17 28.33
ออกเสียง 6 6 10 10 4 10 10 10 10 10 86 28.67 17 28.33
รวม 23 22 26 26 21 26 29 25 26 28 252 84.00 50 83.33

7 ฟงคําเด่ียว 8 9 9 9 9 9 8 8 10 8 87 29.00 15 25.00
ฟงประโยค 9 8 7 10 9 5 9 6 9 8 80 26.67 12 20.00
ออกเสียง 10 10 10 10 9 10 10 10 10 10 99 33.00 17 28.33
รวม 27 27 26 29 27 24 27 24 29 26 266 88.67 44 73.33

8 ฟงคําเด่ียว 7 8 8 7 8 8 9 7 7 9 90 30.00 16 26.67
ฟงประโยค 9 5 8 6 9 8 9 6 7 8 91 30.33 14 23.33
ออกเสียง 8 10 10 6 10 10 10 10 10 10 93 31.00 19 31.67
รวม 24 23 26 19 27 26 28 23 24 27 247 82.33 49 81.67
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ตารางท่ี 11    ผลคะแนนจากแบบทดสอบหลังเรียนรายบท   จํานวน 10 บท กับแบบทดสอบ
                      หลังเรียนเม่ือครบทุกบท (post- test)  โดยทดลองกับนักเรียน 10 คน (ตอ)

คะแนนแบบทดสอบหลังเรียนรายบท
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

รวม รอยละ คะแนนสอบ
หลังเรียน

รอยละ
นักเรียน

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 300 100 60 100
9 ฟงคําเด่ียว 10 8 8 10 9 9 10 10 8 8 90 30.00 16 26.67

ฟงประโยค 10 8 9 10 9 7 10 10 9 9 91 30.33 14 23.33
ออกเสียง 10 5 10 10 10 10 10 10 8 10 93 31.00 16 26.67
รวม 30 21 27 30 28 26 30 30 25 27 274 91.33 46 76.67

10 ฟงคําเด่ียว 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 33.33 17 28.33
ฟงประโยค 9 10 10 10 10 10 10 10 10 9 98 32.67 12 20.00
ออกเสียง 10 10 10 10 10 10 10 10 8 9 97 32.33 17 28.33
รวม 29 30 30 30 30 30 30 30 28 28 295 98.33 46 76.67

รวมทั้งหมด 267 249 264 273 261 263 279 265 266 270 2,657 484
คาเฉล่ีย 26.7 24.9 26.4 27.3 26.1 26.3 27.9 26.5 26.6 27 265.7 88.57 48.4 80.67

จากตารางท่ี  11   ในขั้นการทดลองกลุมยอย  ซ่ึงทดลองกับนักเรียนจํานวน 10  คน
นักเรียนทําคะแนนจากแบบทดสอบรายบทไดคะแนนรวม    2,657    คะแนน    จากคะแนนเต็ม
3,000   คะแนน  ไดคะแนนเฉล่ีย  (X)   =   26.57   ไดคะแนนเฉล่ียคิดเปนรอยละ( E1)  88.57
และทําคะแนนทดสอบหลังเรียนไดคะแนนรวม 484 คะแนน  จากคะแนนเต็ม 600  คะแนน
ไดคะแนนเฉล่ีย   (X)  =   48.40   ไดคะแนนเฉล่ียคิดเปนรอยละ  80.67  สรุปผลของประสิทธิภาพ
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเพ่ือประกอบการสอนเสียงภาษาอังกฤษท่ีเปนปญหาในขั้นทดลอง
กลุมเล็ก  E1 /E2  =  88.57 /80.67

        5.3.6.3   ทดลองแบบภาคสนามกับกลุมตัวอยางจํานวน  50  คน  ซ่ึงเปนนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2  ภาคเรียนท่ี 2  โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย โดยใหนักเรียนเรียนกับบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน สัปดาหละ 2 คาบ คาบละ 60 นาที เปนระยะเวลา  5  สัปดาห  รวมท้ังหมด
10  คาบ  โดยใชคาบอิสระและหลังเลิกเรียน ใชแบบสอบถามความคิดเห็น   แบบประเมินรายบท
เพ่ือแสดงความคิดเห็น ประเมินทุกบทและทดสอบหลังเรียน(post-test) ซ่ึงแบบทดสอบหลังเรียน
หางจากการทดสอบกอนเรียนเปนเวลา   5   สัปดาห
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           5.4    แบบประเมินคุณภาพส่ือคอมพิวเตอรชวยสอน
ผูวิจัยไดใชแบบประเมินคุณภาพส่ือคอมพิวเตอรชวยสอนของกรมวิชาการ

กระทรวงศึกษาธิการ  (กรมวิชาการ  2543)  โดยไดจัดแบงการประเมินออกเปน  7  ดาน ดังนี้
1.    สวนนําของบทเรียน
2.    เนื้อหาของบทเรียน
3.    การใชภาษา
4.    การออกแบบระบบการเรียนการสอน
5. สวนประกอบดานมัลติมีเดีย
6. สวนประเมินผลการเรียน
7. องคประกอบท่ัวไป
ลักษณะของแบบการประเมิน ผูวิจัยไดนําแบบประเมินของกรมวิชาการ มาปรับใช

โดยปรับปรุงใหเปนมาตราสวนประเมินคา  5  ระดับ โดยกําหนดคาระดับความคิดเห็นแตละชวง
คะแนนและความหมาย ตามแนวคิดของลิเคอรท  (Likert, quoted in Best  1986 : 181)     ดังนี้

ระดับ  5  หมายถึง เหมาะสมมากท่ีสุด
ระดับ  4  หมายถึง เหมาะสมมาก
ระดับ  3  หมายถึง เหมาะสม
ระดับ  2  หมายถึง เหมาะสมนอย
ระดับ  1  หมายถึง เหมาะสมนอยท่ีสุด

การแปลความหมายของคาท่ีวัดได ผูวิจัยไดกําหนดเกณฑท่ีใชในการใหความหมาย
มีรายละเอียดดังนี้

คะแนนเฉล่ีย     1.00  ≤  X   <  1.50 หมายถึง  เหมาะสมนอยท่ีสุด
คะแนนเฉล่ีย     1.50  ≤  X   <  2.50 หมายถึง  เหมาะสมนอย
คะแนนเฉล่ีย     2.50  ≤  X   <  3.50 หมายถึง  เหมาะสม
คะแนนเฉล่ีย     3.50  ≤  X   <  4.50 หมายถึง  เหมาะสมมาก
คะแนนเฉล่ีย     4.50  ≤  X   ≤  5.00  หมายถึง  เหมาะสมมากท่ีสุด

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



122

จากการประเมินคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ท้ัง 7 ดาน (ดูรายละเอียด
ในภาคผนวก  ซ  หนา  235 - 237)  สรุปผลไดดังนี้

สวนนําของบทเรียน อยูในระดับคาเฉล่ีย (X) = 3.78  (S.D. = 0.84 )  ดานเนื้อหาสาระ
ของบทเรียน อยูในระดับคาเฉล่ีย  (X) = 4.24  (S.D. = 0.97)   การใชภาษาใน   บทเรียนอยูใน
ระดับคาเฉล่ีย  (X) = 4.33  (S.D. = 0.58)   การออกแบบระบบการเรียนการสอน    อยูในระดับคา
เฉล่ีย  (X) = 4.28  (S.D. = 0.67)    สวนประกอบดานมัลติมีเดียในบทเรียน อยูในระดับ คาเฉล่ีย
(X) = 4.11  (S.D. = 0.84)     การประเมินผลการเรียนในบทเรียน   อยูในระดับคาเฉล่ีย  (X) = 4.17
(S.D. = 0.88)  ซ่ึงอยูในระดับเหมาะสมมาก  สวนองคประกอบท่ัวไป อยูในระดับคาเฉล่ีย
(X) = 4.50  (S.D. = 0.43) อยูในระดับเหมาะสมมากท่ีสุด      และในภาพรวมทุกดาน อยูในระดับ
คาเฉล่ีย  (X) = 4.20   สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) = 0.71  อยูในระดับเหมาะสมมาก

เม่ือพิจารณารายขอ พบวา ประเด็นท่ีมีคาระดับเฉล่ียสูงสุด  คือ  สวนของเนื้อหาสาระ
ไมขัดตอความม่ันคงของชาติและคุณธรรม จริยธรรม        การออกแบบระบบการเรียนการสอน
ยืดหยุนได  สนองความแตกตางระหวางบุคคล     การออกแบบระบบการเรียนการสอนสอดคลอง
กับเนื้อหา      การออกแบบระบบการเรียนการสอน มีความยาว ความซับซอนเหมาะสม  สวนดาน
องคประกอบท่ัวไป ไดแก ประเด็น ความยากงายและความสะดวกในการติดตั้งโปรแกรมบทเรียน
มีความเหมาะสมกับ hardware ท่ีมีอยูในปจจุบัน และสามารถรองรับการใชงานในอนาคตได
และประเด็นประโยชนท่ีผูเรียนจะไดรับ  มีคาระดับเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากัน คือ
(X = 4.67 ,  S.D.= 0.58)    และประเด็นท่ีไดคาระดับเฉล่ียต่ํากวา ประเด็นอ่ืน ๆ     คือ ใหขอมูล
พ้ืนฐานท่ีจําเปน (วัตถุประสงค  เมนูหลัก สวนชวยเหลือ ฯลฯ)  (X = 3.67,  S.D.= 1.15)
การควบคุมเสนทางเดินบทเรียน (navigation)  เชน รูปแบบการใชงาน ฯลฯ    (X = 3.67 ,
S.D.= 0.58)   ความยากของการนําเสนอแตละหนวย/ตอน เหมาะสม  (X =  3.67 , S.D.= 0.58)
พัฒนาความคิดสรางสรรค  (X = 3.67, S.D.= 0.58)  และมีกลยุทธในการถายทอดเนื้อหาเหมาะสม
และนาสนใจ  (X = 3.67  ,  S.D.= 0.58)

ขั้นตอนในการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเพ่ือประกอบการสอนเสียง
ภาษาอังกฤษท่ีเปนปญหา  สามารถสรุปขั้นตอนในการพัฒนา   ดังแผนภูมิท่ี   3
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แผนภูมิท่ี  3    ขั้นตอนการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน

           5.5   แบบประเมินรายบทเพ่ือแสดงความคิดเห็น
แบบประเมินรายบทเพ่ือแสดงความคิดเห็นของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2    นี้

นักเรียนจะเขียนประเมินในชวงกอนเรียน     ขณะเรียน    และหลังเรียน    บทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอนท่ีผูวิจัยสรางขึ้น เพ่ือใหทราบถึงความรูสึกในแตละชวงของการเรียนการสอนท่ีนักเรียน
จะประเมินออกมา โดยผูวิจัยเริ่มตนประโยคเพ่ือกําหนดเปาหมายใหนักเรียนเขียนตอ    ในแตละ
ประเด็น ซ่ึงมีลักษณะเชิงปลายเปดเล็กนอย   (ดูรายละเอียดในภาคผนวก  ฉ  หนา 220)

ศึกษาความเปนไปไดในการนําคอมพิวเตอรชวยสอน มาใชในการสอนเสียงภาษาอังกฤษท่ีเปนปญหา

ใหผูเช่ียวชาญตรวจ โดยใชแบบประเมินฯ ของกรมวิชาการ และทดลองใชกับเครื่องคอมพิวเตอรรุนตาง ๆ

นําขอเสนอแนะมาทําการปรับปรุงพัฒนาบทเรียนใหดีข้ึน

หาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมฯ พรอมนักเรียนประเมินรายบทเพื่อแสดงความคิดเห็น และกรอกแบบ
สอบถามความคิดเห็น โดยนําไปทดลองกับรายบุคคล 1 คน  เปนเวลา 1 สัปดาห

ปรับปรุงบทเรียนใหเหมาะสม ครั้งท่ี 1

หาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมฯ พรอมนักเรียนประเมินรายบทพรอมนักเรียนประเมินรายบทเพื่อแสดง
ความคิดเห็น และกรอกแบบสอบถามความคิดเห็น โดยนาํไปทดลองกบักลุมยอย 10 คน เปนเวลา 1 สปัดาห

ปรับปรุงบทเรียนใหเหมาะสม ครั้งท่ี 2

นําไปทดลองภาคสนามกับกลุมตัวอยาง   50 คน

ทดสอบหลังเรียน (post-test)

นําเสียงภาษาอังกฤษท่ีเปนปญหา ท่ีสังเคราะหได   มาสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
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           5.6   แบบสอบถามความคิดเห็น
แบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเพ่ือประกอบการสอน

เสียงภาษาอังกฤษท่ีเปนปญหา         ไดสรางขึ้นตามแนวทางการสรางแบบสอบถาม  การพัฒนา
ขอคําถาม  ลักษณะของแบบสอบถามท่ีด ี  วิธีการสรางแบบสอบถามความคิดเห็นตามวิธีการของ
เบสท  (Best 1986 : 168 – 183)    และอารีย  วชิรปราการ (2542 : 65 – 69)  และมีลักษณะเปน
มาตราสวนประมาณคา  (rating scale)    ตามแนวคิดของลิเคอรท  (Likert, quoted in Best 1986 :
181)    มีขั้นตอนในการสรางแบบสอบถามความคิดเห็นดังนี้

ขั้นท่ี 1  ศึกษานิยามและทฤษฎีจิตวิทยาเกี่ยวกับความคิดเห็น  ตามแนวคิดของลิเคอรท
เพ่ือเปนแนวทางในการกําหนดสาระในการสรางแบบสอบถาม ซ่ึงอารีย     ไดเสนอวิธีการสราง
ขอความหรือขอคําถามวา  จะตองมีจุดมุงหมายท่ีจําเพาะและชัดเจนวาตองการถามอะไรบาง ตองรู
ลักษณะของขอมูลท่ีจะไดจากแบบสอบถามวาจะไดขอมูลประเภทใดบาง เชนขอมูลเชิงปริมาณ
หรือคุณภาพ    ภาษาท่ีเขียนตองชัดเจน ใชศัพทงาย ๆ มีการวางแผนการสรางแบบสอบถาม และ
คนควาขอความตาง ๆ จากแหลงท่ีเกี่ยวของ ตรวจขอคําถามเหลานี้วาใชไดหรือไม กอนนําไปใช
ศึกษาวาผูตอบแบบสอบถามจะเปนใคร และคาใชจายในการสรางแบบสอบ

ขั้นท่ี 2  กําหนดรูปแบบของแบบสอบถาม เปน  2  สวนคือ
สวนท่ี 1 แบบปลายปด (closed-end)   สรางขอความท่ีแสดงลักษณะของความคิดเห็น

ท่ีมีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเพ่ือฝกเสียงท่ีเปนปญหาภาษาอังกฤษ          ตามวิธีการสราง
แบบสอบถามท่ีด ีท้ังหมด  30  ขอ มีลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา  (rating scale)    โดยใหผู
ตอบแบบสอบถามทําเครื่องหมายลงในชองท่ีตองการ  5  ระดับ  ไดแก  มากท่ีสุด =  5  มาก = 4
ปานกลาง = 3     นอย = 2    นอยท่ีสุด =1  (Likert   1932,  อางถึงในอัจฉรา   วงศโสธร   2544  :
101–102 )  โดยมีคุณลักษณะท่ีจะพิจารณา  3  ประการดังนี้

1.    ความคิดเห็นดานการออกแบบบทเรียน
2.    ความคิดเห็นดานเนื้อหา
3.    ความคิดเห็นดานความพึงพอใจในการเรียน

และสวนท่ี 2  แบบปลายเปด (open-end) เพ่ือใหแสดงความคิดเห็นโดยอิสระ
ขั้นท่ี 3  ใหผูเช่ียวชาญและอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ  3  ทานตรวจความตรง

(validity) ของแบบสอบถามความคิดเห็นวาตรงตามสาระเนื้อหา ครอบคลุมประเด็นหลัก ประเด็น
ยอย และสอดคลองกับวัตถุประสงคหรือไม (ดูรายละเอียดในภาคผนวก  ซ  หนา  230)

ขั้นท่ี 4  ปรับปรุงแบบสอบถามตามคําแนะนําของผูเช่ียวชาญ      และอาจารย
ผูควบคุมวิทยานิพนธ
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ขั้นท่ี 5  นําแบบสอบถามท่ีสรางขึ้นไปทดลองกับนักเรียนกลุมทดลองเครื่องมือ
ในขั้นตอนการหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ขั้นทดลองเดี่ยว     และทดลอง
กลุมยอย โดยใหกรอกแบบสอบถามหลังการจบบทเรียนแตละบท  จนครบ   10  บท   นําขอความ
หรือคําถามท่ีไมชัดเจน กํากวม มาปรับปรุงแกไข เพ่ือจะนําไปทดลองภาคสนามตอไป
(ดูรายละเอียดในภาคผนวก  ซ  หนา  237 - 240)

ขั้นท่ี 6  นําผลการทดลองใชแบบสอบถามในขั้นการทดลองกลุมยอย 10 คน มา
วิเคราะหคาความเช่ือม่ัน โดยใชสูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟา (α- Coefficient) แบบของครอบบัค
(Cronbach,  อางถึงในพวงรัตน  ทวีรัตน 2543 : 125) ไดคาความเช่ือม่ัน เทากับ  0.98  แลวแกไข
ปรับปรุงตามคําแนะนําท่ีได

ขั้นท่ี 7  นําแบบสอบถามไปใชกับกลุมตัวอยางในขั้นทดลองภาคสนาม         โดยให
นักเรียนกรอกแบบสอบถามแตละบททุกครั้ง รวม  10  ครั้ง

6.    วิธีดําเนินการทดลอง
         ผูวิจัยไดดําเนินการทดลองตามขั้นตอน  ดังนี้

6.1   ทําหนังสือถึงผูอํานวยการโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย เพ่ือขอทดลองเครื่องมือวิจัย
กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  2        โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย  อําเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม
ในภาคเรียนท่ี  2  ปการศึกษา  2545
          6.2  นําแบบทดสอบการฟงเสียงกอนเรียน (pretest)   แบบเลือกตอบ ซ่ึงมี 3 ตัวเลือก
จํานวน  40 ขอ ใชเวลา  30  นาที ไปทดสอบกับกลุมตัวอยาง และแบบทดสอบความสามารถใน
การออกเสียงจํานวน    20   คํา        โดยบันทึกเสียงนักเรียนกลุมตัวอยาง ซ่ึงเปนนักเรียนท่ีกําลัง
ศึกษาอยูในช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  2    ภาคเรียนท่ี   2       ปการศึกษา  2545  จํานวน  1  หองเรียน
รวม  50  คน จากนั้นตรวจใหคะแนนโดยกรรมการ  3  ทาน ไดแก    อาจารยผูมีประสบการณใน
การสอนภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษา 2 ทาน และอาจารยระดับมหาวิทยาลัย  1 ทาน     ซ่ึงกําลัง
ศึกษาในระดับปริญญาโทการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตางประเทศ มหาวิทยาลัยศิลปากร
และผานการเรียนรายวิชาภาษาศาสตร (linguistics) มาแลวโดยมีแถบบันทึกเสียงของเจาของภาษา
เปนตัวอยางการออกเสียงในแบบทดสอบ  จํานวน    1    ชุด     และการตรวจใหคะแนนมีเกณฑ
ในการตรวจ  3 ขอคือ 1)  สังเกตการออกเสียงเฉพาะหนวยเสียงเปาหมายเทานั้น ไมพิจารณาการ
ออกเสียงสระ   2)  พิจารณาเสียงโฆษะ/อโฆษะ  3)  พิจารณาลักษณะการปลอยและการกักของลม
ผลการทดลองตรวจคะแนน ไดคาความเช่ือม่ัน (inter-rater reliability)  เทากับ 0.90  เม่ือตรวจ
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เสร็จแลว จึงนําคะแนนท่ีไดมาพิจารณาเสียงสวนมาก       เพ่ือเปนคะแนนในการทําแบบทดสอบ
กอนเรียนของนักเรียน   และบันทึกคะแนนของนักเรียนแตละคนไว
           6.3   ใหนักเรียนเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ท้ัง  10  บท  ซ่ึงใชเวลา  5 สัปดาห
สัปดาหละ  2  คาบเรียน  คาบเรียนละ  60 นาที  รวมท้ังส้ิน  10  คาบเรียน  โดยกอนเรียนผูวิจัย
แจกแบบประเมินรายบทเพ่ือแสดงความคิดเห็นกอนเรียน  ใหนักเรียนกรอก แจกคูมือผูใช
โปรแกรมใหนักเรียนศึกษาใหนักเรียนดูคําอธิบายวิธีใชบทเรียนในสวนนําของบทเรียน อธิบาย
เกี่ยวกับวิธีการกรอกแบบประเมิน และแบบสอบถามความคิดเห็น กําหนดการสอบการสงแบบ
ประเมิน การใชหองคอมพิวเตอร เครื่องคอมพิวเตอร จุดมุงหมายในการเรียน  ในคาบเรียนแรก
จากนั้นจึงใหนักเรียนทํากิจกรรมขั้นตอนตาง ๆ ตามลําดับ ดังนี้

1. ทดสอบการฟงเสียงกอนเรียนในบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน แบบ 3 ตัวเลือก
จํานวน  20  ขอ  โดยใชเมาสคลิกวาคําใดท่ีนักเรียนไดยิน

2. ศึกษาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนดวยตนเอง โดยศึกษาวิธีการออกเสียง
จากวิดีทัศน  ดานหนา   ดานขาง   และตัวอยางการออกเสียงคําและประโยค  ออกเสียงตามเสียงคํา
คําคูเทียบเสียง  ท่ีไดยิน ทําแบบฝกหัดบอกความแตกตางของเสียง  และออกเสียงตามประโยค
ฝกล้ิน  เพลง/เกม  และกรอกแบบประเมินเพ่ือแสดงความคิดเห็นรายบทขณะเรียน

3. ทดสอบการฟงหลังเรียนในบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ชนิด 3 ตัวเลือก
จํานวน  20  ขอ โดยใชเมาสคลิกวาคําใดท่ีนักเรียนไดยิน เชนเดียวกับกอนเรียน

4. ทดสอบความสามารถในการออกเสียงภาษาอังกฤษหลังเรียนจํานวน
หนวยเสียงละ 5 คํา  โดยครูบันทึกเสียง ดวยเครื่องบันทึกเสียง แลวนําไปใหกรรมการ 3 ทานตรวจ

5. กรอกแบบประเมินเพ่ือแสดงความคิดเห็นรายบทหลังเรียน และกรอก
แบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรายบท  แลวนําสงคืนผูสอน
 6.    ทดสอบหลังเรียน (post-test)  ดวยแบบทดสอบการฟงเสียงในระดับคํา 20 ขอ
ในระดับประโยค  20 ขอ และแบบทดสอบความสามารถในการออกเสียงคํา  จํานวน  20 คํา ซ่ึง
เปนแบบทดสอบคูขนานกับแบบทดสอบกอนเรียน    จากนั้นตรวจใหคะแนนความสามารถใน
การออกเสียงของนักเรียน  โดยกรรมการ  3  ทาน โดยใชเกณฑในการตรวจเชนเดียวกับการ
ทดสอบกอนเรียน      เพ่ือนําคะแนนท่ีไดไปคํานวณหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอนฯ   และเปรียบเทียบความสามารถของนักเรียนกอนและหลังการเรียนดวยบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน
         6.4   ผูวิจัยและครูผูสอน ชวยกันสังเกต สัมภาษณ นักเรียนตลอดทําการทดลอง
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7.     การวิเคราะหขอมูล
          การวิเคราะหขอมูลสําหรับการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการดังนี้
         7.1     การหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  ใชคาเฉล่ีย รอยละ และ
คํานวณจากสูตร E1/E2   (ชัยยงค  พรหมวงศและคณะ  2520 : 136 - 142) 

E1       =        (∑Xi/N  )    ×    100      (หรือ             ×  100)
              A

เม่ือ   E1 คือ   ประสิทธิภาพของกระบวนการ
Xi คือ   คะแนนรวมของแบบฝกหัด หรืองานของผูเรียนคนท่ี i
A คือ   คะแนนเต็มของแบบฝกหัดทุกช้ินรวมกัน
N คือ  จํานวนผูเรียน

E2       =        (∑Fi/N  )    ×    100      (หรือ             ×  100)
              B

เม่ือ   E2 คือ   ประสิทธิภาพของผลลัพธ
Fi คือ   คะแนนรวมของผลลัพธหลังเรียนของผูเรียนคนท่ี i
B คือ   คะแนนเต็มของการสอบหลังเรียน
N คือ  จํานวนผูเรียน

ระดับประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  เม่ือคํานวณ E1 / E2   คือ
1.  สูงกวาเกณฑ   หมายถึง   ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรสูงกวาเกณฑท่ีตั้งไว
                                                          มีคามากกวารอยละ  2.50   ของเกณฑ
2.  เทาเกณฑ  หมายถึง   ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรสูงกวาเกณฑท่ีตั้งไว
                                                          แตไมเกินรอยละ   2.50  ของเกณฑ
3.  ต่ํากวาเกณฑ หมายถึง   ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรต่ํากวาเกณฑท่ีตั้งไว

   แตไมต่ํากวารอยละ  2.50  ของเกณฑ ยังสามารถยอมรับได
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          7.2     เปรียบเทียบคะแนนการฟงเสียงและความสามารถในการออกเสียงภาษาอังกฤษ
ท่ีเปนปญหากอนเรียนและหลังการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนของกลุมตัวอยาง
โดยใช  t - test
          7.3    วิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็น โดยนําคามาตราสวนประมาณคา
ระดับท่ีไดมาหาคาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน   แลวนําไปแปลความหมายตามเกณฑดังนี้

 1.00     ≤  X    <     1.50    หมายถึง   นักเรียนมีระดับความคิดเห็นตอบทเรียน
                                                               คอมพิวเตอรชวยสอน อยูในระดับต่ําสุด
1.50      ≤     X    <     2.50    หมายถึง   นักเรียนมีระดับความคิดเห็นตอบทเรียน
           คอมพิวเตอรชวยสอน อยูในระดับต่ํา
2.50      ≤    X    <     3.50    หมายถึง    นักเรียนมีระดับความคิดเห็นตอบทเรียน
                                                               คอมพิวเตอรชวยสอน อยูในระดับปานกลาง
3.50     ≤     X     <     4.50   หมายถึง    นักเรียนมีระดับความคิดเห็นตอบทเรียน

        คอมพิวเตอรชวยสอน อยูในระดับสูง
4.50     ≤     X     ≤   5.00   หมายถึง     นักเรียนมีระดับความคิดเห็นตอบทเรียน

        คอมพิวเตอรชวยสอน อยูในระดับสูงท่ีสุด
ความคิดเห็นระดับด ี หมายถึง  X   ≥  3.50

          7.4     การวิเคราะหเชิงคุณภาพ        โดยนําขอมูลจากแบบประเมินรายบทเพ่ือแสดงความ
คิดเห็นและขอเสนอแนะของนักเรียนมาแจกแจงความถ่ี ตอบ 1 ครั้ง เทากับ 1 คะแนน แลวคิดเปน
รอยละ (%)   และวิเคราะหความคิดเห็นโดยการวิเคราะหเนื้อหา (content analysis)  แลวนําเสนอ
แบบพรรณนาความ    สวนขอมูลจากการสัมภาษณและสังเกต          ผูวิจัยและครูผูสอนจะทําการ
สัมภาษณขอมูลท่ัวไป   ไดแก อายุ ระดับผลการเรียน    พ้ืนฐานดานคอมพิวเตอร มีคอมพิวเตอร
ใชท่ีบานหรือไม ความเห็นท่ีมีตอบทเรียนท่ีเรียนในขณะท่ีกําลังเรียนและจบบทเรียนแลว และ
สังเกตในขณะทําการทดลองทุกขั้นตอน      วิเคราะหขอมูลท่ัวไป โดยใชคารอยละ และวิเคราะห
ความคิดเห็นท่ีไดจากการสัมภาษณ โดยการวิเคราะหเนื้อหา (content analysis) และนําเสนอแบบ
พรรณนาความ

ผลการสรุปจากแบบประเมินเพ่ือแสดงความคิดเห็นรายบท         ของนักเรียนท่ีมีตอ
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนท่ีผูวิจัยสรางขึ้น มีดังนี้
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ขั้นทดลองเดี่ยว  นักเรียนใหความคิดเห็นดังนี้
กอนเรียน   ขณะท่ีนักเรียนรูวาจะไดเรียนกับบทเรียนนี้  มีความรูสึกวาบทเรียน

นาจะสนุก      ขณะเรียนนักเรียนไดคะแนนกอนเรียนนอยและคิดวาควรไดมากกวานี้  เพราะเสียง
ท่ีไดยินชัดเจนในขณะท่ีดูวิดีทัศนอธิบายวิธีการออกเสียง นักเรียนออกเสียงตาม ขณะท่ีทําแบบฝก
ในระดับคํา  และประโยค  นักเรียนมีความรูสึกวา เม่ือกอนออกเสียงผิด เม่ือไดเรียนไดมีการ
พัฒนาการออกเสียงไดถูกตองมากขึ้น       ขณะท่ีฝกล้ิน       นักเรียนออกเสียงตาม    ขณะท่ีเรียน
กับเพลง/เกม นักเรียนรูสึกวา เพลงสนุกกวาเกม เสียงฟงไดชัดเจน เพลิดเพลิน กิจกรรมท่ีนักเรียน
ชอบท่ีสุด ในทุกบท    คือแบบฝกหัด เพราะไดรูการพัฒนา    และฝกหลังจากดูวิดีทัศนแลว ไมมี
กิจกรรมท่ีจะตองปรับปรุง แบบทดสอบหลังเรียนนักเรียนทําไดคะแนนดี ทําใหเกิดความพึงพอใจ
ในการเรียน หลังเรียนนักเรียนสรุปวา บทเรียนนี้ ดี ทําใหออกเสียงไดดีขึ้น

ขั้นทดลองกลุมยอย  จํานวน 10 คน  นักเรียนใหความคิดเห็นดังนี้
บทเรียน บทท่ี 1 ถึงบทท่ี 10 นักเรียนมีความคิดเห็นสอดคลองกันทุกบทดังนี้

      กอนเรียน  ขณะท่ีนักเรียนรูสึกวาจะไดเรียนกับบทเรียนนี้    มีความรูสึกวาตื่นเตน
นาจะสนุก  นาสนใจ   นาเรียน อยากจะเรียน ดีใจท่ีไดเรียน คาดหวังวาบทเรียนนาจะงาย นาจะทํา
ใหฟง-พูดไดถูกตอง ออกเสียงไดดีกวาเดิม และจะตั้งใจเรียนใหดีท่ีสุด สามารถทําไดถารูจักวิธี
การออกเสียงท่ีถูกตอง

ขณะเรียน นักเรียนรูสึกวาออกเสียงไดดีขึ้น สนุก ขณะท่ีดูวิดีทัศนอธิบายวิธีการ
ออกเสียง นักเรียนรูสึกวาเขาใจดี แปลกดี รูสึกวาออกเสียงไดดีขึ้นกวาเดิม สอนไดดี เขาใจงาย
ตลก ไดหัวเราะ  ยากงายพอเหมาะ แบบฝกหัดยากงายเหมาะสม ตัวอยางเสียงชัดเจน ทําใหม่ันใจ
ในการออกเสียงมากขึ้น พอใจท่ีไดฝกกับส่ือท่ีดีท่ีมีเสียงเจาของภาษา การออกเสียงประโยค
ยากกวาคํา สนุก   ไมเครียด ดีกวาเรียนปกต ิ  กิจกรรมท่ีนักเรียนชอบท่ีสุดในทุกบท คือ เพลง/เกม
รองลงมาคือ  แบบทดสอบ บทสนทนา  ฝกล้ิน  แบบฝกหัด      ไมมีกิจกรรมท่ีจะตองปรับปรุง
แบบทดสอบหลังเรียนนักเรียนทําไดคะแนนดี ทําใหเกิดความพึงพอใจในการเรียน

หลังเรียนนักเรียนสรุปวา บทเรียนนี้ มีจุดเดน ดานเนื้อหา สีสัน รูปแบบ ความคิดริเริ่ม
วิธีการนําเสนอ    วิธีใชงายทําใหเขาใจงาย    มีเนื้อหาใหความรูมากและเสียงดี  สรุปวาบทเรียนนี้
ดีมาก   ดี   มีประโยชนตอผูใชมาก ทําใหออกเสียงไดดีขึ้น ชัดเจนขึ้น
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ตารางท่ี   16     คาระดับเฉลีย่  (X) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  ความคดิเห็นของนกัเรยีนกลุมตัวอยาง 50 คนท่ีมีตอบทเรยีนคอมพิวเตอรชวยสอน รายขอ จํานวน  10  บท

ขอความ บทท่ี 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 คาระดับ
เฉลี่ยรวม

ก.  ความคิดเห็นดานการออกแบบบทเรียน
1 นักเรียนมีอิสระในการเลือกเรียนไดตามความตองการ X 4.66 4.80 4.76 4.82 4.90 4.90 4.88 4.82 4.88 4.82 4.82**

S.D. 0.66 0.45 0.43 0.39 0.36 0.30 0.33 0.39 0.33 0.39 0.40
2 เมนูใชไดงายและสะดวก X 4.76 4.80 4.78 4.82 4.80 4.86 4.84 4.86 4.82 4.90 4.82**

S.D. 0.56 0.40 0.46 0.39 0.40 0.35 0.42 0.35 0.44 0.30 0.41
3 มีเมนูชวย เมื่อนักเรียนตองการความชวยเหลือ X 4.68 4.70 4.58 4.70 4.78 4.76 4.70 4.84 4.72 4.80 4.73

S.D. 0.68 0.58 0.64 0.58 0.51 0.52 0.54 0.42 0.54 0.45 0.55
4 บทเรียนมีกิจกรรมหลายรูปแบบ X 4.72 4.76 4.66 4.66 4.80 4.74 4.78 4.78 4.72 4.78 4.74

S.D. 0.50 0.48 0.63 0.56 0.40 0.53 0.46 0.46 0.54 0.46 0.50
5 ขนาดตัวอักษรอานงาย ชัดเจน   เหมาะสม X 4.86 4.82 4.82 4.76 4.74 4.76 4.84 4.72 4.78 4.70 4.78

S.D. 0.35 0.39 0.48 0.43 0.44 0.48 0.42 0.50 0.46 0.51 0.45
6 การเลือกใชสีตัวอักษรเหมาะสม X 4.60 4.70 4.70 4.74 4.70 4.82 4.78 4.72 4.80 4.70 4.73

S.D. 0.57 0.46 0.51 0.44 0.46 0.39 0.42 0.45 0.40 0.54 0.47
7 ภาพประกอบบทเรียนเหมาะสมและสอดคลองกับ X 4.74 4.76 4.84 4.80 4.90 4.82 4.74 4.88 4.80 4.86 4.81

เนื้อหา S.D. 0.63 0.52 0.37 0.45 0.42 0.44 0.44 0.39 0.45 0.35 0.45
8 เสียงดนตรี และเสียงบรรยาย ชัดเจน X 4.68 4.72 4.74 4.68 4.68 4.76 4.74 4.72 4.70 4.78 4.72

S.D. 0.59 0.50 0.44 0.59 0.51 0.48 0.49 0.54 0.54 0.46 0.51
9 จังหวะการปรากฎของภาพและตัวอักษรเหมาะสม X 4.56 4.70 4.70 4.64 4.68 4.64 4.72 4.74 4.68 4.86 4.69

S.D. 0.70 0.54 0.54 0.53 0.59 0.53 0.50 0.49 0.51 0.35 0.53
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ตารางท่ี   16     คาระดับเฉลีย่  (X) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  ความคดิเห็นของนกัเรยีนกลุมตัวอยาง 50 คนท่ีมีตอบทเรยีนคอมพิวเตอรชวยสอน รายขอ จํานวน  10  บท (ตอ)

ขอความ บทท่ี 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 คาระดับ
เฉลี่ยรวม

10 นักเรียนทราบผลการเรียนโดยทันที X 4.64 4.70 4.76 4.78 4.76 4.74 4.88 4.74 4.82 4.82 4.76
S.D. 0.60 0.54 0.48 0.42 0.52 0.53 0.33 0.49 0.39 0.39 0.47

รวมเฉลี่ยดานการออกแบบบทเรียน X 4.69 4.75 4.73 4.74 4.77 4.78 4.79 4.78 4.77 4.80 4.76
S.D. 0.29 0.29 0.30 0.27 0.27 0.27 0.24 0.25 0.27 0.25 0.27

ข.  ความคิดเห็นดานเนื้อหา
11 เนื้อหาคําอธิบาย งายตอความเขาใจ X 4.72 4.70 4.84 4.82 4.88 4.76 4.84 4.84 4.76 4.76 4.79

S.D. 0.50 0.54 0.37 0.39 0.33 0.43 0.37 0.37 0.43 0.43 0.42
12 ลําดับเนื้อหาในแตละบทเรียนเหมาะสม X 4.74 4.76 4.82 4.78 4.66 4.70 4.78 4.80 4.78 4.70 4.75

S.D. 0.44 0.43 0.39 0.42 0.59 0.51 0.42 0.40 0.42 0.51 0.45
13 การบรรจุเนื้อหาแตละหนาจอ เหมาะสม X 4.68 4.72 4.62 4.68 4.80 4.80 4.86 4.76 4.80 4.78 4.75

S.D. 0.47 0.45 0.53 0.47 0.40 0.40 0.40 0.48 0.40 0.46 0.45
14 เนื้อหาบทเรียน ชวยใหนักเรียนมั่นใจในการออกเสียง X 4.62 4.64 4.52 4.68 4.66 4.66 4.72 4.70 4.70 4.74 4.66

ภาษาอังกฤษมากขึ้น S.D. 0.64 0.53 0.54 0.51 0.56 0.52 0.54 0.46 0.46 0.49 0.52
15 การนําเสนอเนื้อหาตอเนื่อง X 4.66 4.76 4.76 4.74 4.80 4.74 4.80 4.80 4.88 4.82 4.78

S.D. 0.52 0.48 0.48 0.49 0.40 0.44 0.45 0.40 0.33 0.39 0.44
16 บทเรียนมีเนื้อหานาสนใจ X 4.74 4.76 4.72 4.72 4.74 4.74 4.72 4.72 4.80 4.80 4.75

S.D. 0.56 0.52 0.54 0.50 0.49 0.56 0.50 0.54 0.49 0.40 0.51
17 คําสั่งชัดเจน เขาใจงาย X 4.78 4.72 4.70 4.80 4.84 4.70 4.80 4.78 4.82 4.80 4.77

S.D. 0.46 0.45 0.54 0.40 0.42 0.46 0.40 0.42 0.39 0.45 0.44
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ตารางท่ี   16     คาระดับเฉลีย่  (X) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  ความคดิเห็นของนกัเรยีนกลุมตัวอยาง 50 คนท่ีมีตอบทเรยีนคอมพิวเตอรชวยสอน รายขอ จํานวน  10  บท (ตอ)

ขอความ บทท่ี 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 คาระดับ
เฉลี่ยรวม

18 แบบฝกหัดแตละบทมีความยากงายเหมาะสม X 4.64 4.60 4.74 4.72 4.80 4.64 4.84 4.64 4.78 4.80 4.72
S.D. 0.60 0.57 0.44 0.45 0.40 0.56 0.42 0.56 0.51 0.40 0.49

19 จํานวนขอของแบบฝกหัดเหมาะสม X 4.70 4.72 4.72 4.84 4.74 4.72 4.76 4.72 4.84 4.82 4.76
S.D. 0.61 0.57 0.45 0.37 0.44 0.50 0.43 0.50 0.37 0.39 0.46

รวมเฉลี่ยดานเนื้อหา X 4.70 4.71 4.72 4.61 4.77 4.72 4.79 4.75 4.80 4.78 4.75
S.D. 0.30 0.30 0.32 0.25 0.26 0.32 0.27 0.29 0.27 0.28 0.29

ค.  ความคิดเห็นดานความพึงพอใจในการเรียน
20 บทเรียนเราความสนใจใหอยากเรียนในบทตอไป X 4.48 4.62 4.70 4.74 4.72 4.74 4.70 4.72 4.68 4.64 4.67

S.D. 0.65 0.67 0.58 0.49 0.50 0.49 0.51 0.50 0.51 0.56 0.54
21 นักเรียนรูสึกผอนคลาย ไมเครียด เวลาเรียน X 4.58 4.72 4.58 4.70 4.68 4.76 4.70 4.68 4.74 4.82 4.70

S.D. 0.54 0.61 0.61 0.71 0.59 0.48 0.51 0.51 0.49 0.44 0.55
22 นักเรียนพึงพอใจกับคะแนนทดสอบหลังการเรียน X 4.44 4.42 4.56 4.56 4.70 4.68 4.70 4.68 4.72 4.76 4.62*

แตละบท S.D. 0.79 0.67 0.79 0.64 0.51 0.59 0.51 0.59 0.54 0.48 0.61
23 นักเรียนอยากเรียนกับบทเรียนคอมพิวเตอรนี้อีก X 4.72 4.80 4.76 4.68 4.68 4.74 4.78 4.76 4.68 4.74 4.73

S.D. 0.45 0.45 0.52 0.51 0.51 0.49 0.55 0.52 0.59 0.49 0.51
24 บทเรียนชวยพัฒนาการออกเสียงภาษาอังกฤษเพ่ิมขึ้น X 4.60 4.68 4.78 4.80 4.80 4.66 4.76 4.72 4.74 4.86 4.74

S.D. 0.53 0.51 0.42 0.40 0.40 0.56 0.43 0.50 0.49 0.40 0.47
25 นักเรียนรูสึกสนุก เปนสุขกับการเรียน X 4.64 4.78 4.80 4.62 4.66 4.56 4.62 4.66 4.72 4.72 4.68

S.D. 0.53 0.65 0.45 0.73 0.69 0.73 0.70 0.69 0.67 0.70 0.65

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



ตารางท่ี   16     คาระดับเฉลีย่  (X) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  ความคดิเห็นของนกัเรยีนกลุมตัวอยาง 50 คนท่ีมีตอบทเรยีนคอมพิวเตอรชวยสอน รายขอ จํานวน  10  บท (ตอ)

ขอความ บทท่ี 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 คาระดับ
เฉลี่ยรวม

26 บทเรียนทันสมัย X 4.82 4.76 4.72 4.70 4.74 4.76 4.74 4.78 4.78 4.70 4.75
S.D. 0.48 0.59 0.73 0.68 0.63 0.62 0.63 0.65 0.62 0.68 0.63

27 นักเรียนพึงพอใจกับการไดควบคุมเวลาเรียนเอง X 4.66 4.68 4.70 4.74 4.66 4.72 4.82 4.76 4.76 4.72 4.72
S.D. 0.48 0.51 0.58 0.49 0.52 0.54 0.44 0.52 0.48 0.54 0.51

28 นักเรียนรูสึกคุม กับเวลาที่ใชไปสําหรับการเรียนกับ X 4.82 4.80 4.80 4.68 4.68 4.74 4.72 4.64 4.74 4.72 4.73
คอมพิวเตอร S.D. 0.44 0.64 0.45 0.68 0.71 0.66 0.67 0.69 0.66 0.73 0.63

29 นักเรียนตองการเรียนกับบทเรียนแบบนี้อีก X 4.76 4.62 4.70 4.62 4.70 4.68 4.58 4.76 4.60 4.62 4.66
ในวิชาอื่น ๆ S.D. 0.48 0.75 0.71 0.75 0.76 0.68 0.78 0.66 0.93 0.85 0.74

รวมเฉลี่ยดาน ความพึงพอใจในการเรียน X 4.65 4.69 4.71 4.68 4.70 4.70 4.71 4.72 4.72 4.73 4.70
S.D. 0.30 0.42 0.41 0.41 0.42 0.41 0.42 0.41 0.40 0.42 0.40

คาระดับเฉลี่ยรวม X 4.68 * 4.71 4.72 4.72 4.75 4.73 4.74 4.75 4.76 4.77** 4.70
S.D. 0.25 0.29 0.31 0.27 0.28 0.29 0.30 0.28 0.28 0.28 0.28

หมายเหตุ     ** แทน   คาเฉลี่ยสูงสุด       * แทน   คาเฉลี่ยตํ่าสุด
บทท่ี 1 หนวยเสียง/  - /, /-  /  บทท่ี  2  หนวยเสียง  /v-  / , /-v  /  บทท่ี3   หนวยเสียง /  - /, /-  / บทท่ี 4   หนวยเสียง /  - /, /-  /   บทท่ี 5  หนวยเสียง / z- /, / -z/
บทท่ี 6  หนวยเสียง / - /, /-  /  บทท่ี  7  หนวยเสียง/ d - /, /-d  /  บทท่ี 8  หนวยเสียง /-t  /, /-s /   บทท่ี  9  หนวยเสียง / r- /, /-l /  และบทท่ี 10 หนวยเสียง /-b /, /-

d /

144
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บทท่ี  5

สรุปผลการวิจัย  อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ

การวิจัยเรื่อง “การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเพ่ือประกอบการสอนเสียง
ภาษาอังกฤษท่ีเปนปญหา    สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2”       เปนการวิจัยเชิงทดลอง
(pre-experimental research) มีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอน       เพ่ือเปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการฟงเสียงและการออกเสียงภาษาอังกฤษ
ท่ีเปนปญหากอนและหลังการเรียนดวยคอมพิวเตอรชวยสอนฯ และเพ่ือศึกษาความคิดเห็นของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2    โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยท่ีมีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
ท่ีผูวจิยัสรางขึน้ กลุมตวัอยาง ไดแก นกัเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  2  ภาคเรยีนท่ี  2 ปการศึกษา  2545
ของโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย  จังหวัดนครปฐม ทําการสุมหองเรียนโดยใชวิธีการสุมอยางงาย
(simple random sampling)   คอืจบัสลากหองเรยีนมา  1 หองเรยีน   จากหองเรยีนท้ังหมด 14  หองเรยีน
จํานวนกลุมตัวอยาง 50 คน จากประชากรจํานวน  14  หองเรียน รวมท้ังส้ิน  681 คน

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งนี ้ มีดังตอไปนี้
1. บทเรียนคอมพิว เตอรชว ยสอนเพ่ือประกอบการสอนเสียงภาษาอังกฤษ

ท่ีเปนปญหา สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  2  จํานวน  10 บท   ท่ีสรางขึ้นโดยกําหนดกรอบ
เนื้อหาจากการวิเคราะหเปรียบเทียบเสียงท่ีเปนปญหาโดยใหระดับ  0 – 3 จากไมมีปญหาไปจนถึง
มีปญหามากท่ีสุด  โดยอาศัยเกณฑ  5  ประการคือ  ประเภทของเสียง (manner of articulation)
ตําแหนงท่ีเกิดของเสียง (point or place of articulation)    การส่ันของเสนเสียง (voicing) ไดแก
เสียงโฆษะ (voiced)  และ อโฆษะ(voiceless)   กระแสลมในการออกเสียง (air stream)   ไดแก
การพนลม หรือไมพนลม (aspirated or unaspirated) และผลตอความหมาย ไดหนวยเสียงท่ีเปน
ปญหามาก ท่ีสุด ไดคะแนนระดับ 3 และ 3 ขึ้นไป จํานวน  16   หนวยเสียง  เปนพยัญชนะตนเดี่ยว
จํานวน    7  หนวยเสียง ไดแก   / v- /, /  - /, /  - /, /z- /, /  - /, /d - /, / r- /  และพยัญชนะทายเดี่ยว
จํานวน    9  หนวยเสียง       ไดแก    / -v /, /-  /, /-  /,  /-s /, /-z /, /-  /,  /-t  /, /-d  /, /-l / และผู
วิจัยไดเพ่ิมหนวยเสียง /  -/, /- /, /-b/, /-d/ ซ่ึงเปนหนวยเสียงภาษาอังกฤษท่ีเปนปญหารองลงมา
และพบมากจากเอกสาร งานวจิยัท่ีเกีย่วของ นาํมาพัฒนาเปนบทเรยีนคอมพิวเตอรชวยสอนและออก
แบบแบบฝกในบทเรียนตาม  วิธีสอน และการออกแบบ แบบฝกของ   ดอฟ  (Doff  1993 : 112 –
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124)    และ บราวน (Brown 1995 : 172 - 174)  สเตวิค   (Stewick  2538 : 56 - 60)   สมยศ    แมน
แยม  (2539 : 10) มยุเรศ  รัตนานิคม (2542  :  178 - 179) เออร (Ur  1999 : 52 – 58) และเซลซี
เมอรเซีย  (Celce-Murcia 2000 :  8-10)  และคําแนะนําของผูเช่ียวชาญ ซ่ึงแบบฝกท่ีสรางขึ้นมีประ
สิทธิภาพ 88.67/88.33    ในขั้นทดลองรายบุคคล     และมีประสิทธิภาพ  88.57/80.67 ในขั้น
ทดลองกลุมยอย

2. แบบทดสอบการฟงเสียงและความสามารถในการออกเสียงภาษาอังกฤษ
กอนเรียน  (pretest)   และหลังเรียน (post-test)    ดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเพ่ือประกอบ
การสอนเสียงภาษาอังกฤษท่ีเปนปญหา       สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  2          ซ่ึงเปน
แบบทดสอบแบบคูขนานจํานวน 2 ชุด แตละชุดประกอบดวยแบบทดสอบการฟงเสียง    และ
แบบทดสอบความสามารถในการออกเสียงภาษาอังกฤษ     แบบทดสอบการฟงเสียง ตอนท่ี 1
เปนการฟงเสียงในระดับคํา  มี 3 ตัวเลือก   ตอนท่ี 2   เปนแบบทดสอบการฟงระดับประโยค
แลวเลือกวาคําใดท่ีไดยิน จํานวน ตอนละ  20 ขอ รวม  40 ขอ  ขอละ 1 คะแนน รวมคะแนนเต็ม
40 คะแนน ใชเวลาในการทดสอบ  30 นาที   และแบบทดสอบความสามารถในการออกเสียง
ภาษาอังกฤษ   โดยอาศัยประมวลศัพทระดับมัธยมศึกษาปท่ี  1   มาเปนตัวแทนในแบบทดสอบ
หนวยเสียงละ 1 คํา จํานวน 20 คํา โดยบันทึกเสียงของนักเรียน แลวใหผูสอนระดับมัธยมศึกษา
2   ทานและระดับมหาวิทยาลัย จํานวน  1      ทานท่ีผานการเรียนรายวิชาภาษาศาสตร (linguistics)
เปนผูตรวจ โดยมีคาความเช่ือม่ัน (inter-rater reliability) เทากับ 0.90 แลวปรับปรุงแบบทดสอบ
ใหมีคาความยากงาย และอํานาจจําแนกอยูในเกณฑท่ีกําหนด และมีความเช่ือม่ันของแบบทดสอบ
การฟงเสียงใกลเคียงกัน   คือ ชุดท่ี 1     เทากับ   0.88      ชุดท่ี 2    เทากบั  0.90   และความเช่ือม่ัน
ของแบบทดสอบความสามารถในการออกเสียงภาษาอังกฤษ เทากบั   0.91

3. แบบประเมินคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน สําหรับใหผูเช่ียวชาญ
ตรวจบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน    โดยปรับปรุงจากแบบประเมินส่ือมัลติมีเดีย ประเภท
คอมพิวเตอรชวยสอน ของกรมวิชาการ   ประเมินคุณภาพ  7  ดาน   ไดแก   สวนนําของบทเรียน
เนื้อหาของบทเรียน       การใชภาษา     การออกแบบระบบการเรียนการสอน     สวนประกอบ
ดานมัลติมีเดีย สวนประเมินผลการเรียน  และองคประกอบท่ัวไป  ไดคาระดับเฉล่ียในภาพรวม
ทุกดาน อยูในระดับคาเฉล่ีย  (X) เทากับ 4.20  สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 0.71  อยูใน
ระดับเหมาะสมมาก

4. แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี       2    ท่ีมีตอบทเรียน
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คอมพิวเตอรชวยสอน ในดานการออกแบบบทเรียน ดานเนื้อหาบทเรียน และดานความพึงพอใจ
ในการเรียน จํานวน   29  ขอ ซ่ึงเปนแบบประมาณคา   5   ระดับความคิดเห็น คือ ระดับสูงท่ีสุด
สูง  ปานกลาง  ต่ํา  และต่ําท่ีสุด      และมีคาความเช่ือม่ันของแบบสอบถามท้ังฉบับ เทากับ     0.98

5. แบบประเมินรายบทเพ่ือแสดงความคิดเห็น  ท่ีมีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2   (learning log) เปนแบบประเมินในชวงกอนเรียน   ขณะเรียน
และหลังเรียนกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนท่ีผูวิจัยสรางขึ้น     เพ่ือใหทราบถึงความรูสึกของ
นักเรียนในแตละชวงของการเรียนการสอนท่ีนักเรียนจะประเมินออกมา โดยผูวิจัยเริ่มตนประโยค
เพ่ือกําหนดเปาหมายใหนักเรียนเขียนตอ        ในแตละประเด็น ซ่ึงมีลักษณะเชิงปลายเปดเล็กนอย
จากนั้นไดปรับปรุงตามคําแนะนําของผูเช่ียวชาญ แลวนําไปทดลองใชกับนักเรียนขั้นทดลองเดี่ยว
และกลุมยอย เขียนประเมินความรูสึกในชวงกอนเรียน ขณะเรียนกับกิจกรรมตาง ๆ และหลังเรียน
กบับทเรยีนคอมพิวเตอรชวยสอนท่ีผูวจิยัสรางขึน้ทุกบท    นาํไปปรบัปรงุประเดน็ตาง ๆ  ใหเหมาะสม

การดําเนินการทดลอง  ผูวิจัยเปนผูดําเนินการทดลองกับกลุมตัวอยางดวยตนเอง ใน
ภาคเรียนท่ี  2  ปการศึกษา  2545  ใชเวลา 5   สัปดาห ๆ ละ  2  คาบเรียน ๆ ละ 60 นาที รวมท้ังส้ิน
10  คาบเรียน ผูวิจัยเริ่มดําเนินการทดลองดวยการติดตอ ขอความอนุเคราะหในการทดลองกับ
กลุมตัวอยาง  สํารวจความพรอมของอุปกรณและสถานท่ีทดลอง  ทดลองใชเครื่องมือในการวิจัย
โดยการหาคุณภาพและประสิทธิภาพแลว     ทดสอบดานการฟงเสียงและความสามารถในการ
ออกเสียงภาษาอังกฤษ กอนเรียนกับนักเรียนกลุมตัวอยาง  แลวใหกลุมตัวอยางเรียนกับบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนท่ีผูวิจัยสรางขึ้น ผูวิจัยอธิบายวิธีใชบทเรียน การกรอกแบบสอบถามและ
แบบประเมินรายบท พรอมแจกคูมือผูใชโปรแกรมใหนักเรียนอาน นัดหมายการทดสอบรายบท
แลวเริ่มเรียนจนครบ 10 บท จากนั้นจึงทดสอบหลังเรียนดานการฟงเสียงและความสามารถในการ
ออกเสียงภาษาอังกฤษ โดยใชแบบทดสอบคูขนานกับแบบทดสอบกอนเรียน จากนั้นจึงนํา
คะแนนท่ีไดจากการทําแบบทดสอบรายบทท้ัง  10 บท และแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน
ตลอดจนขอมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็น มาวิเคราะหโดยวิธีการทางสถิติเพ่ือตรวจสอบ
สมมุติฐาน กลาวคือ หาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเพ่ือประกอบการสอน
เสียงภาษาอังกฤษท่ีเปนปญหา  โดยใชเกณฑ 75/75 จากสูตร E1/E2   (ชัยยงค  พรหมวงศ  และ
คณะ  2520 : 135) เปรียบเทียบคะแนนการฟงและความสามารถในการออกเสียงภาษาอังกฤษของ
กลุมตัวอยางกอนและหลังเรียน   ดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน โดยใชสถิติ  t-test แบบจับคู
และวิเคราะหความคิดเห็นของกลุมตัวอยางท่ีมีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน       โดยการหา
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คาเฉล่ีย (X)   และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (S.D.)   แลวนําไปแปลความหมายคาระดับตามเกณฑ
ท่ีกําหนดไว

สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษาและวิเคราะหขอมูลการวิจัย สามารถสรุปผลไดดังตอไปนี้
1. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเพ่ือประกอบการสอนเสียงภาษาอังกฤษ

ท่ีเปนปญหาท่ีผูวิจัยสรางขึ้น  มีประสิทธิภาพ เทากับ  83.50/83.33  ซ่ึงถือวามีประสิทธิภาพ
สูงกวาเกณฑท่ีกําหนดไวคือ  75/75  เกินรอยละ 2.50 ของเกณฑขึ้นไป จึงแสดงวาบทเรียน
คอมพิวเตอร    ชวยสอนท่ีผูวิจัยสรางขึ้น มีประสิทธิภาพอยูในเกณฑดีมาก

2. คะแนนการฟงและความสามารถในการออกเสียงภาษาอังกฤษของนักเรียน
หลังเรียนกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเพ่ือประกอบการสอนเสียงภาษาอังกฤษท่ีเปนปญหา
สูงกวากอนเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  0.05

3.  นักเรียนมีความคิดเห็นตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  เพ่ือประกอบการสอน
เสียงภาษาอังกฤษท่ีเปนปญหา โดยภาพรวม อยูในระดับสูงท่ีสุด โดยมีคาระดับเฉล่ีย (X)
อยูระหวาง  4.68 – 4.77  และบทท่ีไดคาระดับเฉล่ียสูงสุด ไดแก บทท่ี  10  (หนวยเสียง /-b /, /-d /)
(X = 4.77, S.D. = 0.28)     รองลงมาคือ บทท่ี  9 หนวยเสียง / r-/,  /-l /  (X = 4.76, S.D. = 0.28)
บทท่ีไดคาเฉล่ียต่ํากวาขออ่ืน ๆ   คือ บทท่ี  1 หนวยเสียง /  - /, /-  / (X =  4.68,  S.D. = 0.25)       
บทท่ี  2  หนวยเสียง /v-  /, /-v /  (X=  4.71, S.D. = 0.29)      และจากการศึกษาความคิดเห็นของ
นักเรียนตอบทเรียนคอมพิวเตอรดานการออกแบบบทเรยีน      ดานเนือ้หาบทเรยีน และดานความ
พึงพอใจในบทเรยีน สรปุไดดงัตอไปนี้

1. ดานการออกแบบบทเรียน     โดยภาพรวมนักเรียนมีความคิดเห็นตอการออกแบบ
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนอยูในระดับสูงท่ีสุด  (X =  4.76,  S.D. = 0.27)ประเด็นไดคาระดับ
เฉล่ียสูงสุด 2 อันดับแรก ไดแก นักเรียนมีอิสระในการเลือกเรียนไดตามความตองการ  (X =  4.82,
S.D.  =  0.40)       และเมนูใชไดงายและสะดวก   (X  =  4.82,    S.D. =  0.41)    รองลงมา     ไดแก
ภาพประกอบบทเรียนเหมาะสมและ สอดคลองกับเนื้อหา  (X =  4.81,  S.D.= 0.45)   และประเด็น
ท่ีไดคาเฉล่ียต่ํากวาขออ่ืน ๆ   2  อันดับ ไดแก   จังหวะ การปรากฏของภาพและตัวอักษรเหมาะสม
(X =  4.69,  S.D. = 0.53)  รองลงมา ไดแก เสียงดนตรีและ        เสียงบรรยายชัดเจน   (X =  4.72 ,
S.D. = 0.51)

2. ดานเนื้อหาบทเรียน   โดยภาพรวม   นักเรียนมีความคิดเห็นดานเนื้อหาบทเรียน
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คอมพิวเตอรชวยสอน    อยูในระดับสูงท่ีสุด  (X =  4.75,   S.D. = 0.42)    ประเด็นท่ีไดคาเฉล่ียสูง
ท่ีสุด 2  อันดับแรก คือ  เนื้อหาคําอธิบาย งายตอความเขาใจ    (X =  4.79,   S.D. = 0.45)  รองลงมา
ไดแก  การนําเสนอเนื้อหาตอเนื่อง   (X =  4.78,   S.D. = 0.44)     และประเด็นท่ีไดคาเฉล่ียต่ํากวา
ขออ่ืน ๆ  2 อันดับ ไดแก  เนื้อหา  บทเรียน ชวยใหนักเรียนม่ันใจในการออกเสียงภาษาอังกฤษ
มากขึ้น   (X =  4.66,   S.D. = 0.52)     รองลงมา    ไดแก      แบบฝกหัดแตละบทมีความยากงาย
เหมาะสม  (X =  4.76,  S.D. = 0.49)

3. ดานความพึงพอใจตอบทเรียน    โดยภาพรวมนักเรียนมีความคิดเห็นดานความ
พึงพอใจตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน อยูในระดับสูงท่ีสุด (X = 4.70,  S.D. = 0.40) ประเด็น
ท่ีไดคาเฉล่ียสูงท่ีสุด  2   อันดับแรก คือ บทเรียนทันสมัย  (X =  4.75,  S.D. = 0.63)  รองลงมา
ไดแก บทเรียนชวยพัฒนา  การออกเสียงภาษาอังกฤษเพ่ิมขึ้น  (X =  4.74,   S.D. = 0.47)     และ
ประเด็นท่ีไดคาเฉล่ียต่ํากวาขออ่ืน ๆ 2 อันดับ ไดแก  นักเรียนพึงพอใจกับคะแนนทดสอบหลังการ
เรียนแตละบท  (X =  4.62,    S.D. = 0.61)     รองลงมา ไดแก นักเรียนตองการเรียนกับบทเรียน
แบบนี้อีกในวิชาอ่ืน ๆ  (X =  4.66,  S.D. = 0.74)

เม่ือพิจารณาจากการประเมินรายบทเพ่ือแสดงความคิดเห็นของนักเรียน(learning log)
ในภาพรวมทุกบท ดังนี้

กอนเรียน นักเรียนมีความรูสึกท่ีดีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนไดแก รูสึกตื่นเตน
ดีใจ และคาดหวังวาบทเรียนจะสามารถชวยใหออกเสียงภาษาอังกฤษไดดีขึ้น และ  ในบทท่ี 1
และบทท่ี 2  นักเรียนมีความรูสึกวิตกกังวล กลัวทําไมได  ในส่ิงท่ีกําลังจะเริ่มเรียน และในบทท่ี 3
เปนตนไป ความรูสึกนี้หมดไป

ขณะเรียน นักเรียนมีความรูสึกสนุก เปนสุขกับการเรียน    มีการฝกออกเสียงตามโดย
การบันทึกเสียง รูสึกถึงความแปลก ใหม  และชอบเพลง/เกมมากท่ีสุด รองลงมาคือ แบบทดสอบ
บทสนทนา  ฝกคําและประโยค  ศึกษาวิธีการออกเสียง      ฝกล้ิน  มีความพึงพอใจกับคะแนนใน
การทําแบบทดสอบหลังเรียน

หลังเรียน นักเรียนสรุปวาบทเรียนมีจุดเดนในดาน เนื้อหา วิธีการสอน สีสัน
การนําเสนอ การนําเพลงเปนส่ือการสอน และทําใหพัฒนาการออกเสียงไดดีขึ้นและสรุปวา
บทเรียนนี้ดีมาก  และเสนอส่ิงท่ีนาปรับปรุง         คือ ควรใสภาพใหจูงใจ นาเรียนกวานี้ นาจะมี
เพลงทุกบท วิดีทัศนบทสนทนาควรชัดกวานี้  แบบทดสอบควรมีจํานวนมากกวานี้เพ่ือจะได
ฝกฟงมาก ๆ  และควรจะมีส่ือประเภทนี้ในวิชาอ่ืน ๆ อีก
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อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิเคราะหขอมูล สามารถนํามาอภิปรายผลไดดังตอไปนี้
1.  จากผลการวิจัยขอ  1  ท่ีพบวา  บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเพ่ือประกอบการ

สอนเสียงภาษาอังกฤษท่ีเปนปญหาท่ีผูวิจัยสรางขึ้น มีประสิทธิภาพ เทากับ  83.50 /83.33 ถือวา
บทเรียนมีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑท่ีตั้งไว และมีคาเกินรอยละ  2.5  ถือวาอยูในเกณฑดีมาก
โดยพบวาคาประสิทธิภาพตัวแรกสูงกวาคาประสิทธิภาพตัวหลังเล็กนอย กลาวคือ นักเรียน
สามารถ ทําแบบทดสอบรายบทท้ัง  10 บท ไดคะแนนเฉล่ีย (83.50) สูงกวาคะแนนท่ีไดจากการ
ทดสอบหลังเรียน (83.33)  อาจเนื่องมาจากสาเหตุดังนี้

     1.1   ในขณะนักเรียน เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน   นักเรียนไดรับผล
ยอนกลับทันที เปนการเสริมแรง   (reinforcement)      ซ่ึงเปนท้ังภาพเครื่องหมายถูกผิด  เสียงชม
“เกงมากคะ” หรือ “ถูกตองคะ”     เฉลยคําตอบดวยเสียง   “ขอท่ีถูกตองคือ ขอ …”    โดยเฉพาะ
ในแบบฝกหัดจะมีการเทียบเสียงของคูเทียบเสียงใหนักเรียนฟง  เม่ือนักเรียนตอบผิด เปนการ
อธิบายคําตอบ     และมีคะแนนสะสม  แสดงตลอดระยะเวลา    ขณะนักเรียนทําเสร็จแตละขอ
เปนการประเมินความเขาใจของนักเรียน ทําใหทราบความกาวหนาในการเรียน ทําใหมีกําลังใจ
ในการเรียนเพ่ิมขึ้น   และกระตือรือรนท่ีจะเรียนตอไป   และฝกซํ้า ๆ หลาย ๆ ครั้ง  ซ่ึงสอดคลอง
กับถนอมพร  เลาหจรัสแสง  (2540 : 26 - 41) ไดกลาวไววาการเลือกใชการเสริมแรง   โดยเลือก
ใชคําท่ีเหมาะสม   กอใหเกิดความรูสึกทางบวก       กระตุนใหผูเรียนเกิดความรูสึกกระตือรือรน
ในการเรียน  และสอดคลองกับ กนก  จันทรทอง  (2544 : 70) ท่ีกลาววาลักษณะบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนท่ีดี ตองสามารถตอบสนองหรือใหผลยอนกลับโดยทันที (immediate
feedback/response)

     1.2    ในการทําแบบทดสอบความสามารถในการออกเสียงรายบท ไดทําการ
ทดสอบในวันตอมา ซ่ึงนักเรียนเพ่ิงเรียนจบแตละบท  นักเรียนจึงทําแบบทดสอบรายบทได
คะแนนสูงกวาหลังเรียนจบทุกบทแลว ซ่ึงเวนชวงระยะเวลานาน ดังนั้น คะแนนทดสอบรายบท
จึงสูงกวาคะแนนการทําแบบทดสอบหลังเรียน  ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ สุพักตรา  เวสอุรัย
(2536)  สมศักดิ์  ดวงอ่ิม  (2539) กรองกาญจน  วิลาสสิริสถาพร (2540) สิริวัฒน  ทองเลิศ (2543)

     1.3   เดิมนักเรียนมีความรูสึกท่ีดีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนอยูแลว   จะเห็น
ไดจากการแสดงความคิดเห็นรายบท (learning log)  กอนเรียน นักเรียนมีความรูสึกตื่นเตน ดีใจ
คาดหวังวาบทเรียนตองสนุก   ทําใหนักเรียนมีความตั้งใจในการเรียนมากกวาปกติท่ีจะไดเรียน
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กับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนท่ีผูวิจัยสรางขึ้น และผลการประเมินจากการตอบแบบสอบถาม
ความคิดเห็นท่ีมีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน      แสดงใหเห็นวานักเรียนมีความคิดเห็นท่ีดี
ตอบทเรียนทําใหมีความตั้งใจเรียนมาก        สงผลตอคะแนนความสามารถในการฟงเสียงและ
การออกเสียงของนักเรียนอีกดวย          ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ สุพักตรา  เวสอุรัย  (2536)
จริยา  เกษมราษฎร   (2540) จิราภรณ  พลางวัน  (2540) สิริวัฒน  ทองเลิศ (2543)      ท่ีเกี่ยวของ
กับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนภาษาอังกฤษท่ีผานมา       พบวาผูเรียนมีความคิดเห็นในระดับดี
ถึงดีมาก ตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน

     1.4   ความพรอมของอุปกรณและตัวผูเรียน  ความพรอมของอุปกรณ ไดแก เครื่อง
คอมพิวเตอรท่ีมีประสิทธิภาพสูง เหมาะสมกับการบันทึกเสียง  และเลนเสียงท่ีฟงไดอยางชัดเจน
มีหูฟงพรอมไมโครโฟนอยางด ี  และความพรอมของตัวผูเรียน ไดแก นักเรียนมีความรูพ้ืนฐาน
การใชงานคอมพิวเตอรพอท่ีจะสามารถเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอร ซ่ึงขอมูลจากการสัมภาษณ
พบวา กลุมตัวอยางมีความรูพ้ืนฐานอยางนอยสามารถเลนอินเตอรเน็ตได นักเรียนจํานวน 49 คน
สามารถใชโปรแกรม Microsoft Office ได  และนักเรียนในกลุมตัวอยางบางคนมีความรู
โปรแกรม Authorware, Power Point  และ Dream Weaver อีกดวย    และนักเรียนจํานวน 38 คน
มีคอมพิวเตอรใชท่ีบาน  นอกจากนี้ กลุมตัวอยางมีความรับผิดชอบในการเรียนดีมาก เขาเรียนได
ตรงเวลาทุกครั้ง  และมีแรงจูงใจในการเรียนดีพอท่ีจะเรียนจนครบบท ทุกครั้ง มีความรับผิดชอบ
ในการเขารับการทดสอบตามเวลาท่ีนัดหมายเปนอยางดี จนจบการทดลอง  ซ่ึงสอดคลอง
กับธอรนไดค (Thorndike  อางถึงใน,  วิเชียร  จิตทรัพย 2539 : 8 - 17) ในกฎแหงความพรอม (law
of readiness)        ท่ีกลาววาเม่ือผูเรียนมีความพรอมท้ังรางกาย (วุฒิภาวะและอวัยวะตาง ๆ) และ
จิตใจ (ความพึงพอใจ)    ยอมนําไปสูการเรียนรูท่ีดี

      1.5    บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนท่ีผูวิจัยสรางขึ้น  โดยอาศัยหลักจิตวิทยา
การเรียนรูแนวพฤติกรรมนิยม ไดแก

       1.5.1  เนื้อหาในบทเรียนเรียงลําดับจากงายไปยาก  คือ เรียงลําดับจากการ
สอนออกเสียงในหนวยเสียง  ในระดับคํา  ระดับประโยค  ฯลฯ ในระดับประโยค  จะมีการฝก
ออกเสียงจากประโยคส้ัน ๆ  และประโยคท่ีฝกจะยาวขึ้นเรื่อย ๆ

        1.5.2  มีการกระตุน (stimulus) การตอบสนอง (respond)  และการใหผล
ยอนกลับ (feedback)   คือ   บทเรียนสรางส่ิงเรา   คือ   แบบทดสอบ     กระตุนใหนักเรียนตอบ     
เม่ือนักเรียนตอบจะมีการตอบสนอง   คือ   คําเฉลย    เสียงชม คะแนนสะสมเพ่ิมขึ้นทุกครั้งท่ีทํา
ถูกตอง    ในบทเรียนยังใชส่ิงท่ีนักเรียนชอบ      เปนส่ิงเราใหอยากเรียน     ไดแก    เพลง    เกม

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



156

เสียงนํามาประยุกตใชในการเรียนการสอน  เชน การใชเกม  เพลง  ประกอบการสอนเสียงภาษา
อังกฤษ     ทําใหผูเรียนชอบ     และเปนแรงจูงใจใหอยากเรียนใน  บทตอ ๆ ไป

        1.5.3  มีการฝกซํ้า ๆ จนเปนนิสัย  ในบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนท่ีผูวิจัย
สรางขึ้น นักเรียนสามารถฝกไดหลาย ๆ ครั้งตามตองการ สามารถฟงเสียงหลาย ๆ ครั้งท้ังใน
ระดับคําและระดับประโยค

ซ่ึงสอดคลองกับ ธอรนไดค (Thorndike  อางถึงใน,  วิเชียร  จิตทรัพย 2539 : 8 - 17)
ตามกฎแหงผล (law of affect)   กฎนี้กลาวถึงผลท่ีไดรับจากการแสดงพฤติกรรมหลังการเรียนรู
ถาไดรับผลท่ีพึงพอใจ   ผูเรียนยอมอยากท่ีจะเรียนรูตอไป     และตามกฎแหงการฝกหัด (law of
exercise)  กฎนี้กลาวถึงการสรางความม่ันคงของการเช่ือมโยง   ระหวางส่ิงเรากับการตอบสนอง
การฝกหัดทําซํ้า ๆ บอย ๆ ยอมทําใหเกิดการเรียนรูและคงทนถาวร

2.   ผลการเปรียบเทียบคะแนนการฟงเสียง    และความสามารถในการออกเสียงภาษา
อังกฤษท่ีเปนปญหาของนักเรียนกลุมตัวอยาง       หลังการเรียนกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
ท่ีผูวิจัยสรางขึ้น    สูงกวากอนเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนฯ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ 0.05     ซ่ึงเปนไปตามสมมุติฐานท่ีตั้งไวอาจเนื่องมาจากสาเหตุดังตอไปนี้

      2.1  ในการทดสอบหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  เปนการทดสอบ
หลังจากท่ีนักเรียนไดศึกษาวิธีการออกเสียงภาษาอังกฤษท่ีถูกตอง       ซ่ึงในบทเรียนมีการจัดเรียง
เนื้อหาในบทเรียน คือ ทดสอบกอนเรียน ศึกษาวิธีการออกเสียงภาษาอังกฤษ แบบฝกหัดออกเสียง
ในระดับคํา     คําคูเทียบเสียง    บอกความแตกตางของเสียง ออกเสียงระดับประโยค ฝกล้ิน เพลง/
เกม และทดสอบหลังเรียน          ทําใหนักเรียนตระหนักถึงตําแหนงฐานกรณของอวัยวะ   ในการ
ออกเสียง การกัก/ปลอยกระแสลม     มีความระมัดระวังในการออกเสียงมากขึ้นกวาขณะทดสอบ
กอนเรียน และบทเรียนมีการฝกซํ้า ๆ    ในรูปแบบตาง ๆ ตั้งแตระดับคํา ประโยค ตลอดจนมี เกม
เพลง   ท่ีสอดคลองกับเสียงภาษาอังกฤษท่ีเปนปญหาในแตละบทเรียน   จึงมีผลทําใหคะแนนการ
ฟงเสียงและความสามารถในการออกเสียงภาษาอังกฤษกอนเรียน นอยกวาหลังเรียนดวยบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน

       2.2   เสียงท่ีบันทึกในบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน    เปนเสียงของเจาของภาษา
มีความชัดเจนพอ    ท่ีจะทําใหผูเรียนฟงและเปนตนแบบในการฝกออกเสียงไดเปนอยางดี
โดยมีวิดีทัศนรูปปากสาธิตวิธีการออกเสียงในระดับคําและประโยค     ทําใหผูเรียนสังเกตการ
ออกเสียงได  อยางไรก็ตาม จะเห็นไดวามีบทเรียนบางบทท่ีนักเรียนไดคะแนนต่ํากวาบทอ่ืน ๆ คือ
บทท่ี 5  เพราะมีนักเรียนไดคะแนน  0  ในการทดสอบการออกเสียงภาษาอังกฤษรายบท  หลายคน
อาจเปนเพราะหนวยเสียง /z-/   และ /-z/     เปนหนวยเสียงท่ีออกยากสําหรับนักเรียนไทยและไมมี
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หนวยเสียงนี้ในภาษาไทย  (Kruatrachue 1960 : 109 – 110,   ปรารมภรัตน  โชติกเสถียร  2520 :
89 – 98,   วิทยา  นาทอง  2520 : 27 – 31,   โกสุม  วรรณดิลก 2525 : 19 – 28, อุทัย  ภิรมยรื่น
2535 : 88 – 90,      ดาราวด ี   สุกมลสันต  2542 : 119 – 121,      และมยุเรศ  รัตนานิคม  2542 :
161 - 167) รองลงมาคือบทท่ี  9  หนวยเสียง  /r-/  และ  /-l/      เปนหนวยเสียงท่ีใกลเคียงกันมาก
ทําใหคะแนนแบบทดสอบรายบทไดคะแนนต่ํากวาบทอ่ืน ๆ และเปนบทท่ีนักเรียน   ใหความเห็น
จากการสัมภาษณวาเปนบทท่ียากมาก

      2.3   บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนภาษาอังกฤษ ทําใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ของนักเรียนสูงขึ้นได  ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ จริาภรณ  พลางวนั  (2540) บุญเชิด  เกตแุกว
(2540)    สุพัฒน  สุกมลสันต (2541 : 20 - 32)  ศศิกานต  สุวรรณหงษ  (2542)

      2.4   จะพบวาการตรวจใหคะแนนความสามารถในการออกเสียง   ผูตรวจ
แบบทดสอบการออกเสียงภาษาอังกฤษของกลุมตัวอยาง  จํานวน  3  ทาน ไดใหความเห็นดังนี้

2.4.1 นักเรียนออกเสียง หนวยเสียง / / ทายคํา ออกไดชัดกวาเสียงตนคํา
และออกเสียงหนวยเสียง / /  ไดชัดเจนขึ้น

2.4.2 นักเรียนบางคนฟงแลวบอกความแตกตางของเสียง หนวยเสียง / /
กับหนวยเสียง  // ไดด ี แตในการออกเสียงตนคํา ทายคําในหนวยเสียง  / /  และเสียงตนคําและ
ทายคํา  / /  ของนักเรียนแทบไมมีความแตกตางกันเลย และยังสับสนระหวางหนวยเสียง /p/
และหนวยเสียง /b/ ทายคํา

2.4.3 เสียง  /z/  ตนคําและทายคําออกผิดเปนจํานวนมาก โดยมักจะออก
เปนเสียง s  และสวนใหญยังคงออกเสียงหนวยเสียง  /v/  ท้ังตนคําและทายคํา เปน /w/  และ
หนวยเสียง  / / ท้ังตนคําและทายคํา เปนเสียง  /t/ ในภาษาไทย

2.4.4 เสียง  /r/  คอนขางยากสําหรับนักเรียนไทย เพราะไมมีหนวยเสียงนี้
ในภาษาไทย  แตผลการออกเสียงนักเรียนสามารถออกเสียงนี้ไดถูกตองขึ้น

3.  จากผลการวิจัยขอ 3  ท่ีพบวา     นักเรียนมีความคิดเห็นตอบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอนเพ่ือประกอบการสอนเสียงภาษาอังกฤษท่ีเปนปญหาโดยภาพรวม อยูในระดบัด ี(สูงท่ีสุด)
กลาวคอื  มีคาระดบัเฉล่ีย  (X) อยูระหวาง  4.68 – 4.77    สามารถอธิบายไดดังนี้

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนท่ีผูวิจัยสรางขึ้น มีลักษณะโดยท่ัวไปเปนเกมมากกวา
การเรียนเนื้อหาตามปกติท่ัวไป เชนการทดสอบกอนและหลังเรียน โดยนักเรียนคลิกปุมลําโพง
เพ่ือฟงเสียง เม่ือไดยินเสียงแลวนักเรียนจะคลิกเลือกตัวเลือกท่ีถูกตองตามเสียงท่ีไดยิน ทําใหเปน
ส่ิงท่ีทาทายในการเรียน เพราะผลยอนกลับจะแสดงทันทีเม่ือนักเรียนคลิกเลือกตัวเลือก ในการ
สรางจะมีลําดับขั้นท่ีอาศัยหลักจิตวิทยาการเรียงลําดับบทเรียนจากงายไปหายาก เชน ในการฝก
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ออกเสียงจะเริ่มฝกจากหนวยเสียงกอน    แลวตามดวย คํา  คําคูเทียบเสียง ประโยค บทสนทนา
ฝกล้ิน  และเพลง  ซ่ึงเปนการฝกในลักษณะท่ีความยาวเพ่ิมขึ้น  ขั้นตอนในการเรียนมีความชัดเจน
ไดแก ทดสอบกอนเรียนกอน แลวศึกษาวิธีการออกเสียง ฝกออกเสียงในระดับคําและประโยค
ทําแบบฝกหัด พรอมใหความรูเพ่ิมเติมเกี่ยวกับเสียงนั้น ๆ  ฟงบทสนทนาท่ีใชในชีวิตประจําวัน
ฝกล้ิน เพลงหรือเกม และทดสอบหลังเรียนเพ่ือดูความกาวหนา  นอกจากนี้ ในบทเรียนยังมีความ
ทันสมัย เชนเพลงท่ีนํามาใชในบทเรียน จะเปนเพลงท่ีทันสมัย ใชเทคโนโลยีวิดีทัศนเขาชวยทําให
ไดยินท้ังเสียงและภาพพรอมกัน    ทําใหบรรยากาศในการเรียนดี นอกจากนี้ พบวารายบท บทท่ี
ไดคาระดับเฉล่ียสูงสุด    ไดแกบทท่ี  10  (หนวยเสียง /-b /, /-d /)  (X = 4.77, S.D. = 0.28)
อาจเนื่องมาจากบทท่ี 10 เปนหนวยเสียงท่ีสามารถบอกความแตกตางไดงายท่ีสุด ทําใหนักเรียนได
คะแนนดี จึงทําใหนักเรียนใหคะแนนความพึงพอใจ สูงสุดในทุกบท  (คะแนนเฉล่ีย (X) = 4.73)
เม่ือพิจารณาบทท่ีไดคาเฉล่ียต่ํากวาขออ่ืน ๆ คือ บทท่ี  1 /  - /, /-  /    (X =  4.68,  S.D. = 0.25)
อาจเนื่อง     มาจาก บทท่ี 1 เปนบทท่ีเพ่ิงเริ่มเรียนเปนครั้งแรกในทุกบท นักเรียนมีความวิตกกังวล
เพราะอาจยังไมคุนเคยกับรูปแบบการเรียนดวยคอมพิวเตอรชวยสอน จึงสงผลใหนักเรียนมีความ
คิดเห็น  ตอบทเรียนดังกลาวอยูในระดับนอยกวาบทอ่ืน ๆ ซ่ึงจะเห็นไดจากผลการประเมินรายบท
เพ่ือแสดงความคิดเห็น พบวา นักเรียนมีความวิตกกังวล กลัวเรียนไมได ในบทท่ี  1  /  - /, /-  /
(X = 4.68,  S.D.= 0.25)     และบทท่ี 2   /v-  /, /-v  /  (X =  4.71, S.D. = 0.29) ซ่ึงบทท่ี 2 ไดคา
เฉล่ียต่ํากวาขออ่ืน ๆ  อันดับ 2  เชนกัน หลังจาก 2 บทนี้แลวความรูสึกกลัว วิตกกังวลของนักเรียน
หายไป

3.1   ดานการออกแบบบทเรียน       ท่ีพบวานักเรียนมีความคิดเห็นตอการออกแบบ
บทเรียน    โดยภาพรวมอยูในระดับสูงท่ีสุด  (X =  4.76,  S.D. = 0.27)      ประเด็นท่ีไดคาระดับ
เฉล่ียสูงสุด 2 อันดับแรก ไดแก นักเรียนมีอิสระในการเลือกเรียนไดตามความตองการ  (X =  4.82,
S.D. = 0.40)  และ เมนูใชไดงายและสะดวก (X =  4.82,  S.D.= 0.41) รองลงมา ไดแก ภาพ
ประกอบบทเรียนเหมาะสมและสอดคลองกับเนื้อหา  (X =  4.81,  S.D.= 0.45)  สอดคลองกับ
ฉลอง ทับศรี (2535 : 2) และดวงมาลย  สัมมาวิภาวีกุล  (2541 : 46 - 47) ท่ีกลาวถึงขอดีของบท
เรียนคอมพิวเตอรชวยสอน คือนักเรียนมีอิสระในการเลือกเรียนไดตามความตองการ และตาม
ความสามารถของบุคคล สนองความแตกตางระหวางบุคคล  และประเด็นท่ีไดคาเฉล่ียต่ํากวาขอ
อ่ืน ๆ 2 อันดับ ไดแก  จังหวะการปรากฏของภาพและตัวอักษรเหมาะสม (X =  4.69,  S.D. = 0.53)
รองลงมา ไดแก เสียงดนตรีและเสียงบรรยาย ชัดเจน  (X =  4.72,    S.D. = 0.51)  ท่ีเปนเชนนี้อาจ
เปนเพราะเครื่องคอมพิวเตอรบางเครื่องเปดไวเปนเวลานาน ทําใหเครื่องทํางานชาลง และถึงแมวา
คาเฉล่ียจะต่ํากวาประเด็นอ่ืน ๆ แตคาเฉล่ียท่ีไดยังอยูในเกณฑสูงท่ีสุด
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3.2     ดานเนื้อหาบทเรียน    โดยภาพรวมนักเรียนมีความคิดเห็นดานเนื้อหา
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน    อยูในระดับสูงท่ีสุด  (X =  4.75,   S.D. = 0.42)   ประเด็นท่ีไดคา
เฉล่ียสูงท่ีสุด     2  อันดับแรก คือ  เนื้อหาคําอธิบาย งายตอความเขาใจ    (X =  4.79,   S.D. = 0.45)
รองลงมา ไดแก  การนําเสนอเนื้อหาตอเนื่อง   (X =  4.78,   S.D. = 0.44)          เนื่องจากเนื้อหาท่ี
นํามาสรางเปนบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ไดผานการตรวจสอบจากผูเช่ียวชาญ วานํามาใชได
อยางเหมาะสม ซ่ึงสอดคลองกับ กนก  จันทรทอง  (2544 : 70)  ท่ีกลาววาการออกแบบบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนท่ีดี มีประสิทธิภาพ ควรตอง เปนเนื้อหาท่ีผานการศึกษา วิเคราะห เลือกสรร
จากครูผูสอน       หรือนักวิชาการมาใชอยางเหมาะสม  และประเด็นท่ีไดคาเฉล่ียต่ํากวาขออ่ืน ๆ
2  อันดับ       ไดแก   เนื้อหา บทเรียน ชวยใหนักเรียนม่ันใจในการ ออกเสียงภาษาอังกฤษมากขึ้น
(X =  4.66,   S.D. = 0.52)  รองลงมา   ไดแก         แบบฝกหัดแตละบทมีความยากงายเหมาะสม
(X =  4.76,  S.D. = 0.49)    ท่ีเปนเชนนี้อาจเปนเพราะมีบางบทเรียน แบบฝกหัดมีความแตกตาง
ของเสียงใกลเคียงกันมากทําใหนักเรียนรูสึกวายาก ซ่ึงจากการสัมภาษณนักเรียนพบวา แบบฝกหัด
บทท่ีมีเสียงใกลเคียงกันมากท่ีสุด ไดแก   บทท่ี 2   หนวยเสียง  /v-  / , /-v  /    บทท่ี 3   หนวยเสียง
/  - /, /-  /        บทท่ี 4   หนวยเสียง /  - /, /-   /       บทท่ี 8  หนวยเสียง /-t  /, /-s /      และบทท่ี  9
หนวยเสียง / r- /, /-l /  และถึงแมวาคาเฉล่ียจะต่ํากวาประเด็นอ่ืน ๆ แตคาเฉล่ียท่ีไดยังอยูในเกณฑ
สูงท่ีสุด

3.3    ดานความพึงพอใจตอบทเรียน    โดยภาพรวมนักเรียนมีความคิดเห็น
ดานความพึงพอใจตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  อยูในระดับสูงท่ีสุด (X = 4.70, S.D. = 0.40)
ประเด็นท่ีไดคาเฉล่ียสูงท่ีสุด  2   อันดับแรก  คือ   บทเรียนทันสมัย  (X =  4.75,  S.D. = 0.63)
รองลงมา ไดแก บทเรียนชวยพัฒนาการออกเสียงภาษาอังกฤษเพ่ิมขึ้น  (X =  4.74,   S.D. = 0.47)
อาจเปนเพราะในบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีวิดีทัศนวิธีการออกเสียง  บทสนทนา และเพลง
ซ่ึงเปนลักษณะดีของบทเรียนท่ีใชส่ือประสมเขามาชวยในการสรางบทเรียนใหมีลักษณะส่ือ
ประสม (multimedia)         เขามาชวยใหนักเรียนไดยินเสียงและฝกออกเสียงตามเจาของภาษาดวย
นอกจากนี้ในบทเรียนมีกิจกรรมท่ีจะทําใหนักเรียนผอนคลาย เชน เกม เพลง     การฝกล้ิน แบบ
ทดสอบกอนเรียน-หลังเรียน    และแบบฝกหัด   ท่ีมีลักษณะคลายกับเปนการเลนเกมมากกวาเปน
การทดสอบ     ซ่ึงจะเห็นไดจาก       ผลการตอบแบบประเมินความคิดเห็นของนักเรียนรายบท
ขณะเรียนนักเรียนชอบสวนของโปรแกรมท่ีเปนเพลงและแบบทดสอบมากท่ีสุด จึงทําใหนักเรียน
ใหคะแนนมากและประเด็นท่ีไดคาเฉล่ียต่ํากวาขออ่ืน ๆ 2 อันดับไดแก นักเรียนพึงพอใจกับ
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คะแนนทดสอบหลังการเรียนแตละบท      (X =  4.62,    S.D. = 0.61)  รองลงมา ไดแก นักเรียน
ตองการเรียนกับบทเรียนแบบนี้อีกในวิชาอ่ืน ๆ  (X =  4.66,  S.D. = 0.74) เกิดจากสาเหตุนักเรียน
ไดคะแนนหลังการเรียนนอย  ทําใหนักเรียนใหคะแนนความพึงพอใจนอย     จากการสัมภาษณ
นักเรียนกลุมตัวอยางพบวา   ท่ีนักเรียนไดคะแนนหลังเรียนนอย เพราะ  ตัวเลือกในแบบทดสอบมี
เสียงท่ีใกลเคียงกันมากท่ีสุด เชนหนวยเสียง  /-r/  และ  /-l/  หนวยเสียง  / /  และ   / /    ท้ังตนคํา
และทายคํา โดยเฉพาะบทท่ี  2  หนวยเสียง  /v- / ,/f-/ และ /w-/ ทําใหไดคะแนนนอย มีผลทําใหนัก
เรียนใหคะแนนดานความพึงพอใจ   ในการทําแบบทดสอบหลังเรียนนอยกวาประเด็นอ่ืน ๆ  ทํา
ใหนักเรียนใหคะแนนนอย และนักเรียนใหคะแนนความตองการเรียนกับ    บทเรียนแบบนี้อีกใน
วิชาอ่ืน ๆ นอย อาจเปนเพราะนักเรียน  ยังไมมีแรงจูงใจในการเรียนเพียงพอท่ีจะเรียนบทเรียน
แบบนี้ในวิชาอ่ืน ๆ อีก   เนื่องจากนักเรียนไดเรียนบทเรียนนี้ครบทุกบทแลว และถึงแมวาคาเฉล่ีย
จะต่ํากวาประเด็นอ่ืน ๆ แตคาเฉล่ียท่ีไดยังอยูในเกณฑสูงท่ีสุด

ปญหาที่พบในการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยนําเสนอแบงเปน 5 ดาน ไดแก ปญหาดานเนื้อหา   ปญหาดาน

ผูเรียน    ปญหาดานเทคนิคคอมพิวเตอร       ปญหาดานการจัดการหองเรียน         และปญหาดาน
งบประมาณ   ตามลําดับดังนี้

1. ปญหาดานเนื้อหา
ในแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน บางครั้งหาคําคูเทียบเสียงไดยาก ในการ

ฝกใหนักเรียนบอกความแตกตางของเสียง จะทําใหเสียงแตกตางกันชัดเจน
2. ปญหาดานผูเรียน

ผูเรียนกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนตองควบคุมเวลาในการเรียนดวยตนเอง
ในแตละสวนของบทเรียน บางครั้งนักเรียนใหความสําคัญกับเพลงมากเกินไป ทําใหเวลาในการ
ฝกออกเสียงนอยลง

3. ปญหาดานเทคนิคคอมพิวเตอร
3.1    บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนนี้   สามารถบันทึกคะแนนลงในเครื่องได

แตตองกําหนดโปรแกรมวาจะเก็บคะแนนไวในไดรฟใด     ซ่ึงบางโรงเรียนไดติดตั้งโปรแกรม
ปองกันการบันทึกไวในไดรฟ  C:\  จึงตองปรับบทเรียนใหบันทึกไวในไดรฟ D:\ แทน  สําหรับ
การนําไปใชท่ีอ่ืน ๆ     อาจไมเหมือนกัน     และถากําหนดโปรแกรมใหเก็บไวไดรฟ  A:\  เวลา
เลนโปรแกรมนักเรียนตองมีแผนดิสกใสไวตลอด อาจทําใหยุงยาก
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       3.2   ในการใชโปรแกรมบันทึกเสียงของนักเรียนนั้น      นักเรียนสามารถบันทึก
เสียงและเลนเสียงท่ีบันทึกไวเทียบกับเสียงเจาของภาษาไดสามารถบันทึกเปนแฟมขอมูลนามสกุล 
.wave  เก็บไวใหผูสอนสามารถตรวจสอบได แตโปรแกรมไมสามารถประเมินผลการออกเสียง
และบอกผลการออกเสียงภาษาอังกฤษของนักเรียนไดทันที  ถึงแมวาจะสามารถบันทึกเสียงใน
คอมพิวเตอรได     แตตองคอมพิวเตอรท่ีมีหนวยความจํามาก   จึงจะสามารถบันทึกเสียงจํานวน
มากได  เนื่องจากไฟลเสียงเปนไฟลท่ีใหญ ดังนั้น  ในสวนการทดสอบการออกเสียงภาษาอังกฤษ
จึงมีความจําเปนท่ีจะตองใชเครื่องบันทึกเสียงบันทึกเสียงของนักเรียนเพ่ือนําไปตรวจสอบ

        3.3    ในการจัดทําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนดวยโปรแกรม Authorware เพ่ือ
ประกอบการสอนเสียงภาษาอังกฤษ     มีปญหาดานการใชตัวอักษร (font)  IPA       จําเปนตองทํา
ตัวอักษรใหเปนภาพ จึงทําใหเกิดความยากลําบากในการจัดทําบทเรียน

        3.4    บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเพ่ือประกอบการสอนเสียงท่ีเปนปญหา
ประกอบดวยเสียงและวิดีทัศน  เม่ือใชกับเครื่องท่ีมีประสิทธิภาพต่ํา  จะทําใหภาพวิดีทัศนกระตุก
เสียงจะชาลง  การใหผลยอนกลับจะชาลงได

4. ปญหาดานการจัดการหองเรียน
       ในหองคอมพิวเตอรมีระเบียบหามนักเรียนสงเสียงดัง  แตจุดประสงคของ

โปรแกรมตองการใหนักเรียนออกเสียงตาม  ขณะฝกออกเสียงในระดับคํา ประโยค  หรือเพลง
นักเรียนจะออกเสียงตามหรือรองเพลงตามบทเรียน  และบันทึกเสียง  เม่ือนักเรียนบันทึกเสียง
เสร็จแลวลองเลนเพ่ือฟงเสียงของตนเอง นักเรียนจะหัวเราะเสียงดังมาก เนื่องจากนักเรียนกําลัง
ใชหูฟงอยูทําใหไมทราบวาตนเสียงดัง

5. ปญหาดานงบประมาณ
ในการจัดทําส่ือคอมพิวเตอรชวยสอน จําเปนตองใชทุนในการผลิตสูง เนื่องจาก

อุปกรณเปนเทคโนโลยีระดับสูง  และมีการถายวิดีโอ บันทึกเสียง ประกอบบทเรียนและบางอยาง
ไมสามารถทําไดเอง  ตองอาศัยบุคคลอ่ืน ๆ  จึงทําใหมีคาใชจายมาก

ขอเสนอแนะ
จากการวจิยัครัง้นี ้ ผูวจิยัมีขอเสนอแนะสําหรบัการเรยีนการสอนท่ีอาจจะเปนประโยชน

ตอการเรยีนการสอนและการศึกษาครัง้ตอไป       ประกอบดวย  ขอเสนอแนะท่ัวไป ขอเสนอแนะ
ดานการออกแบบบทเรยีนคอมพิวเตอร และขอเสนอแนะสําหรบัการวจิยัครัง้ตอไป  ดงันี้

1.      ขอเสนอแนะทัว่ไป
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1.1    ในการเรียนตองมีการฝกออกเสียงตามบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
นักเรียนจะตองใชหูฟง เพ่ือไมใหเสียงรบกวนกันและนักเรียนจะสามารถออกเสียงโดยไมเขินอาย

1.2.    ควรจัดใหอยูในรูปศูนยการเรียนรูดวยตนเอง เพ่ือเปดโอกาสใหนักเรียน
เรียนรูไดตามความสามารถและความสนใจ   ซ่ึงนักเรียนในระดับช้ันอ่ืน ๆ   สามารถใชในการ
ซอมเสริมการออกเสียงภาษาอังกฤษดวยตนเองได

1.3   ควรมีการจัดการเรียนการสอนรายวิชา  คอมพิวเตอรเบ้ืองตน สําหรับ
นักเรียน   ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  1       เพ่ือใหนักเรียนไดนํามาใชในการศึกษาหาความรูดวยตนเอง
จากส่ืออิเล็กทรอนิกส  และบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนท่ีมีเสียงประกอบ

1.4    โรงเรียนควรจัดใหมีหูฟงพรอมไมโครโฟนติดอยูเพ่ือบริการนักเรียน
ในหองคอมพิวเตอรท่ีใชสําหรับเรียนส่ือมัลติมีเดีย       เพราะปจจุบันมีส่ือท่ีโตตอบกับนักเรียน
ดวยการฟงเสียง  การบันทึกเสียงพูดของนักเรียนมากขึ้น   มีผลดี คือทําใหนักเรียนมีปฏิสัมพันธ
กับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนและไมรบกวนผูอ่ืนในขณะเรียน

1.5    ในสวนการบันทึกเสียงของผูเรียน    ควรมีโปรแกรมเฉพาะสําหรับบันทึก
เสียงของผูเรียน    แลวสามารถประเมินผลการออกเสียงภาษาอังกฤษของผูเรียนออกมาเปน
คะแนนไดทันที  อาทิเชน  โปรแกรมเปรียบเทียบคล่ืนเสียงของผูเรียนกับเสียงเจาของภาษาท่ีมีอยู
ในเครื่องคอมพิวเตอร  แลวบอกเปนระดับคะแนน

2.     ขอเสนอแนะดานการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร
2.1    โปรแกรม Authorware  มีขีดความสามารถท่ีสูงมาก  เหมาะท่ีจะนํามาสราง

เปนบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนไดเปนอยางดี  สามารถสรางบทเรียนไดตามความคิดสราง
สรรคของผูพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน       และโปรแกรม Authorware มีการพัฒนา
ใหดีขึ้นเรื่อย ๆ  และรวดเร็วมาก  ตําราท่ีพบในประเทศไทย ยังไมเจาะลึกความสามารถของ
โปรแกรมอยางแทจริง อาทิเชน การใชตัวแปร ท่ีจะนํามาใชประโยชนในการพัฒนาบทเรียน
ตองศึกษาจากคูมือท่ีอยูในโปรแกรมซ่ึงเปนภาษาอังกฤษ ทําใหบางครั้งเปนการยากท่ีจะเขาใจได
จึงตองควรหาศึกษาการใชโปรแกรมใหมากขึ้นเพ่ือใหบทเรียนมีกิจกรรมท่ีมีความหลากหลาย
และสมบูรณ หรือตองอาศัยผูเช่ียวชาญดานนี้โดยเฉพาะมาชวยดานเทคนิคตาง ๆ

2.2    ในการผลิตบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ตองอาศัยโปรแกรมตกแตงภาพ
ใหมีความสวยงาม กลมกลืน ดวย      ดังนั้น จึงควรศึกษาโปรแกรมท่ีใชในการตัดตอ ตกแตงภาพ
ใหสวยงามดวย  เชน โปรแกรม Adobe Photoshop  โปรแกรม Paint brush ฯลฯ  โปรแกรมเหลานี้
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จะทําใหบทเรียนมีความสวยงาม ทันสมัย   หรือใชภาพจาก internet  ท่ีมีอยูเปนจํานวนมากมาชวย
ตกแตงทําใหรูปภาพสวยงาม เหมาะสมกับบทเรียนยิ่งขึ้นดวย

2.3    ในการผลิตบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเกี่ยวกับการออกเสียง   หรือ
ภาษาศาสตร จะมีปญหาเรื่องการใชตัวอักษร  (font)  มาก เพราะตองใชตัวอักษร ของ IPA
ควรใชวิธีการทําตัวอักษรใหเปนภาพ

2.4    การจัดทําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  ตองอาศัยความรวมมือจากบุคคล
อ่ืน ๆ   มากทําใหใชเวลา     และใชทุนในการสรางและพัฒนาบทเรียนมาก     เชน การติดตอ
ชาวตางประเทศท่ีจะมาแสดงละครและบันทึกเสียง  การถายทําวิดีโอแนวทางสูความสําเร็จ การใช
หองบันทึกเสียง   หองบันทึกวิดีโอ การตัดตอเสียง การตัดตอวิดีทัศน อีกท้ังตองศึกษาวิธีการ
แปลงไฟลเสียง  แปลงไฟลวิดีโอ   บางโปรแกรมตองศึกษาเพ่ิมเติม เชน การใชโปรแกรม   Cool
Edit  เปนตน     ดังนั้น  จึงควรศึกษาโปรแกรมเหลานี้ไว    หรือ ออกแบบบทเรียนใหใชบุคลากร
ทุนและเวลาในการสรางและการพัฒนานอยลง

3.      ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป
3.1    ควรมีการจัดทําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเพ่ือประกอบการสอน

การออกเสียงควบกลํ้า หรือการออกเสียงสระ ฯลฯ ใหเพ่ิมมากขึ้นอีก
3.2    ควรมีการวิจัยเพ่ือเปรียบเทียบการฝกออกเสียงภาษาอังกฤษโดยใช

คอมพิวเตอรชวยสอน กับการฝกออกเสียงโดยวิธีใหครูเปนผูสอน
3.3    ควรมีการวิจัยโดยเริ่มจากเสียงภาษาอังกฤษท่ีเปนปญหาในระดับขอความ

ลงมา แบบ  Top-down Approach
3.4   ควรมีการวิจัยการใชเกมเพ่ือการส่ือสาร โดยใชเสียงท่ีเปนปญหามาเปน

บริบท
3.5    ควรผลิตบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนในรายวิชาอ่ืน ๆ เพ่ิมขึ้นอีก และ

ผลิตใหสามารถนําไปใชใหเกิดประโยชนในการเรียนการสอน สําหรับสถานศึกษาระดับตาง ๆ
ไดจริง
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สัญอักษรท่ีใชในการวิจัย

-  สัญลักษณสัทศาสตร ของ I.P.A. (The International Phonetic Alphabet)
-  เปรียบเทียบสัญลักษณสัทศาสตรของอังกฤษและอเมริกัน
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หนังสือขอความรวมมือในการวิจัย
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สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร
รหัสไปรษณีย  73000

1. แบบประเมินรายบท (learning log)
รายบท

2. แบบสอบถามความคิดเห็นของ
นักเรียนท่ีมีตอบทเรียน คอมพิวเตอร
ชวยสอนรายบท
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รายช่ือผูเช่ียวชาญในการตรวจเครื่องมือในการวิจัย
รายช่ือผูเช่ียวชาญ สถานท่ีติดตอ ช่ือเครื่องมือในการวิจัย

5.  ดร.ประพนธ  จุนทวิเทศ ภาควิชาภาษาอังกฤษ
หนวยศึกษานิเทศกกรมอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ
กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย  10300

แบบทดสอบการฟงเสียงและการ
ออกเสียงภาษาอังกฤษ
กอนเรียนและหลังเรียน

6.  ดร.นิสัย  แกวแสนไชย อาจารยสอนวิชาภาษาอังกฤษ
ภาษาศาสตรและวิธีสอนภาษา
สถาบันราชภัฏกาญจนบุรี
อ. เมือง จ.กาญจนบุรี
รหัสไปรษณีย 71000

แบบทดสอบการฟงเสียงและการ
ออกเสียงภาษาอังกฤษ
กอนเรียนและหลังเรียน

7. อาจารยมัทนา  ศุภนคร อาจารยประจําภาควิชาภาษาตาง
ประเทศ   (ภาษาศาสตร)
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
สถาบันราชภัฎเทพสตร ีถนนนารายณ
มหาราช       ต. ทะเลชุบศร  อ. เมือง
จ. ลพบุร ี  รหัสไปรษณีย  15000

แบบทดสอบการฟงเสียงและการ
ออกเสียงภาษาอังกฤษ
กอนเรียนและหลังเรียน
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ภาคผนวก   ค
- แบบทดสอบความสามารถในการออกเสียงภาษาอังกฤษ ชุดท่ี 1
- แบบทดสอบการฟงเสียง ชุดท่ี 1
- แบบทดสอบความสามารถในการออกเสียงภาษาอังกฤษ ชุดท่ี 2
- แบบทดสอบการฟงเสียง ชุดท่ี 2
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แบบทดสอบความสามารถในการออกเสียงภาษาอังกฤษ   ชุดที่ 1 (Pretest)
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที ่2

Direction  :  Read these words loudly and clearly.

ลําดับท่ี คํา

1 game
2 van
3 thin
4 then
5 zoo
6 she
7 job
8 rat
9 Bob
10 bed
11 dog
12 leave
13 tooth
14 with
15 bus
16 buzz
17 wash
18 watch
19 page
20 tall
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Phoneme Discrimination Tests  1     โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย  จังหวัดนครปฐม
ช่ือ…………………………………..………………. ช้ัน………..……….. เลขท่ี……………….
สอบวันท่ี………เดือน………...……….พ.ศ………..จํานวน  40  ขอ  40 คะแนน  เวลา  30  นาที
*****************************************************************************
ตอนที่ 1
คําอธิบาย    ฟงเสียงจากเทปแลวกากบาท (û )  ลงบนตัวเลือก  a, b หรือ c ใหตรงกับเสียงท่ีไดยิน
Listen to the tape. Then put  a tick (û )  on  a, b, or c which is the best answer on your answer
sheet.  Which word  do you hear?
Example   :    You will hear :  gap – gap

a.      cap  b.    gap   d. yap

1. a. pub b. puff c. pup
2. a. bad b. badge c. bat
3. a. cave b. gave c. wave
4. a. back b. bad c. bag
5. a. bet b. vet c. wet
6. a. lick b. lip c. live
7. a. sick b. thick c. tick
8. a. mouse b. mount c. mouth
9. a. bay b. day c. they
10. a. bait b. bathe c. bed
11. a. kid b. kiss c. kit
12. a. ship b. sip c. zip
13. a. side b. site c. size
14. a. child b. shine c. vine
15. a. puss b. push c. put
16. a. cash b. cat c. catch
17. a. deep b. jeep c. sheep
18. a. paid b. page c. pate
19. a. roan b. roll c. row
20. a. land b. ran c.  van
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ตอนที่ 2
คําอธิบาย   ฟงเสียงจากเทป แลวขีดเสนใตตัวเลือกในวงเล็บ ใหตรงกับคําที่ทานไดยิน
Listen to the tape and underline the word that you hear.
Example    You will hear :  They write very well.
                             Student :  They  (write,  ride,  rise) very well.

1. Put it in the   (cap,  gap,  map).
2. Spell the word (leg,  Lek,  ledge)
3. I got my  new   (fan,  van,  ban)  last week.
4. His  (leaf,  leave,  leap)   is remarkably long.
5. They are  (thin,  tin,  sin).
6. Our  (force,  fort,  fourth)  was not strong enough.
7. I like  (those,  dose,  toasts)  best of all.
8. Are you able to  (close,   clove,   clothe)  it?
9. I have got a  (zip,  sip,  ship).

10. Does the  (size,  side,  sign)  suit you?
11. They are  (cheap,  sheep,  deep).
12. Did you  (watch,  wash,  want)  the baby?
13. It is a (joke,  choke,  yolk).
14. Is that a  (badge,  bag,  bat) ?
15. I see a (match,  mass,  mat) on the table.
16. They are getting  (worth,  worse,   word).
17. Could you point to a  (ram,  lamb,  dam)  for me?
18. Please give me a  (call,  corn,  core).
19. It is a  (mob,  mop,  mom).
20. Please say  (gosh,  got,   god).
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แบบทดสอบความสามารถในการออกเสียงภาษาอังกฤษ   ชุดที่ 2  (Post-test)
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที ่2

Direction  :  Read these words loudly and clearly.

ลําดับท่ี คํา

1 go
2 vet
3 thumb
4 they
5 zip
6 shoe
7 jam
8 red
9 cab
10 mad
11 pig
12 have
13 bath
14 clothe
15 pass
16 jazz
17 bush
18 catch
19 age
20 fall
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Phoneme Discrimination Tests  2   โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม
ช่ือ…………………………………..………………. ช้ัน………..……….. เลขท่ี……………….
สอบวันท่ี………เดือน………...……….พ.ศ………..จํานวน  40  ขอ  40 คะแนน  เวลา  30  นาที
*****************************************************************************
ตอนที่ 1
คําอธิบาย    ฟงเสียงจากเทปแลวกากบาท (û )  ลงบนตัวเลือก  a, b หรือ c ใหตรงกับเสียงท่ีไดยิน
Listen to the tape. Then put  a tick (û )  on  a, b, or c which is the best answer on your answer
sheet.  Which word do you hear?
Example   :    You will hear :  gap – gap

a.      cap  b.    gap   d. yap

1. a. cab b. cap c. cad
2. a. god b. got c. gosh
3. a. coat b. goat c. vote
4. a. Dutch b. duck c. dug
5. a. ban b. fan c. van
6. a. cape b. case c. cave
7. a. sin b. thin c. tin
8. a. mad b. mat c. math
9. a. den b. ten c. then
10. a. close b. cloak c. clothe
11. a. add b. ass c. at
12. a. shoe b. Sue c. zoo
13. a. bus b. but c. buzz
14. a. chip b. ship c. zip
15. a. was b. wash c.  what
16. a. was b. wash c. watch
17. a. chop b. job c. Bob
18. a. aid b. age c. ate
19. a. call b. core c. corn
20. a. low b. row c. bow
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ตอนที่ 2
คําอธิบาย   ฟงเสียงจากเทป แลวขีดเสนใตตัวเลือกในวงเล็บ ใหตรงกับคําที่ทานไดยิน
Listen to the tape and underline the word that you hear.
Example    You will hear :  They write very well.
                             Student :  They  (write,  ride,  rise) very well.

1. What a (case,  guess,  haste)!
2. Take your  (pig,  pick,  piece) and go.
3. The  (few,  view,  Jew)  that we saw pleased us.
4. The lions live in a  (cave,  cape,  cage)   near here.
5. She wrote the word (thick, sick, tick) on the board.
6. Spell the word  ( fort,  forth,  force).
7. Please say "(den,  then,  Zen)".
8. Did you say (breed,  breeze,  breathe)?
9. I don't know  (Sue,  zoo,  Jew).

10. Look at the (gate, guess, gaze).
11. I saw a (chip,  ship,  tip).
12. Please  (put,  push,  pull)  it over there.
13. The  (jam,  yam,  ham)  I tasted was very nice.
14. That's a  (large,  larch,  last)   tree, isn't it?
15. I  (wash,  want,  watch)  this car.
16. Do you like your (face,  fate,  faith)?
17. The new  (road,  load,  toad)  will come near our house.
18. Did you see the  (raid,  rail,  rain)  he was talking about?
19. Will you get me a  (cat,  cap,  cab)  please?
20. They  (rise,  write,  ride)  very well.
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ภาคผนวก    ง

ตัวอยางแผนการสอนในบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
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แผนการเรียนรูรายคาบ  สําหรับครูผูสอน
คาบท่ี หนวยท่ี/ เรื่อง กิจกรรม

1 ทดสอบกอนเรียน 1.    ทดสอบกอนเรียนดานการฟงเสียงภาษาอังกฤษ  (ใชเวลา  30  นาที)
       -    ทดสอบการฟงเสียงภาษาอังกฤษท่ีเปนปญหาระดับคํา  20  ขอ
       -    ทดสอบการฟงเสียงภาษาอังกฤษในระดับประโยค  20 ขอ
2.    ทดสอบกอนเรียนดานความสามารถในการออกเสียงภาษาอังกฤษ
       -    ทดสอบการออกเสียงภาษาอังกฤษท่ีเปนปญหา  20  คํา
             โดยผูสอนบันทึกเสียงดวยเครื่องบันทึกเสียง

2 ช้ีแจงวิธีการเรียน 1. แจกแบบประเมินเพื่อแสดงความคิดเห็นรายบท  กรอกความรูสึก
        กอนเรียนกับบทเรียนคอมพิวเตอร
2. ช้ีแจงและแจกคูมือผูใชโปรแกรมใหนักเรียนอานเพื่อใหทราบวิธี
        การเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
3. อธิบายวิธีการกรอกแบบประเมินฯและแบบสอบถาม  ใหนักเรียนทราบ
4. ใหนักเรียนทดลองใชโปรแกรมตัวอยางท่ีบรรจุในแผน   CD-ROM
        บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนในสวนคําแนะนําและวิธีการใชบทเรียน

3-13 เรียนดวยบทเรียน
คอมพิวเตอร
ชวยสอน
หนวยท่ี 1 – 10
หนวยเสียง / /, / v/ ,
/ /, /  /, /z /, /  /,
/d  /,    /-t  ,-s /,     
/ r- , -l /,   /-b, -d /,

1. นักเรียนรับ  CD-ROM บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
2. นักเรียน เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน โดยทําแบบทดสอบ

การฟงเสียงกอนเรียน จํานวนหนวยเสียงละ  5  ขอ
3. นักเรียนศึกษาบทเรียนคอมพิวเตอรดวยตนเอง ทําแบบฝกหัด

ฝกออกเสียงตามทุกครั้ง และกรอกแบบประเมินเพื่อแสดงความคิดเห็น
        รายบทขณะเรียน
4. ครูควบคุมช้ันและสังเกต สัมภาษณตลอดระยะเวลาท่ีทําการทดลอง
5. นักเรียนทําแบบทดสอบการฟงหลังเรียน จํานวนหนวยเสียงละ  5  ขอ
6. ทดสอบการออกเสียงภาษาอังกฤษหลังเรียนจํานวนหนวยเสียงละ 5 ขอ
7. นักเรียนกรอกแบบประเมินเพื่อแสดงความคิดเห็นรายบทหลังเรียนและ

กรอกแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
หลังเรียนแตละบท แลวนําสงคืนผูสอน

14 ทดสอบหลังเรียน 1.    ทดสอบหลังเรียนดานการฟงเสียงภาษาอังกฤษ  (ใชเวลา  30  นาที)
       -    ทดสอบการฟงเสียงภาษาอังกฤษท่ีเปนปญหาระดับคํา  20  ขอ
       -    ทดสอบการฟงเสียงภาษาอังกฤษในระดับประโยค  20 ขอ
2.    ทดสอบหลังเรียนดานความสามารถในการออกเสียงภาษาอังกฤษ
       -    ทดสอบการออกเสียงภาษาอังกฤษท่ีเปนปญหา  20  คํา
             โดยผูสอนบันทึกเสียงดวยเครื่องบันทึกเสียง
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แผนการจัดการเรียนรูในบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเพ่ือประกอบการสอนเสียงภาษาอังกฤษท่ีเปนปญหา  สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  2     หนา 1
แผนการจัดการเรียนรูท่ี  1   หนวยการเรียนรูท่ี  1  “ /g/  (game, big)”
แผนการเรียนรู   เรื่อง   การฟงเสียงและออกเสียงภาษาอังกฤษหนวยเสียง  /g/ (voiced velar stop)           ระยะเวลา  1  ช่ัวโมง

จุดประสงค เนื้อหา กิจกรรมครู กิจกรรมนักเรียน สื่อ - อุปกรณ การวัดผลและ
ประเมินผล

จดุประสงคปลายทาง
        ฟงเสียงภาษา
อังกฤษท่ีกําหนดแลว
บอกความแตกตาง
ของเสียงท่ีไดยินได
จุดประสงคนําทาง
        ฟงหนวยเสียง
/g/ (voiced velar
stop) ในตําแหนง
ตนคํา และทายคํา
แลวบอกความแตก
ตางของเสียงท่ีฟงได

คําตําแหนงตนคํา ไดแก  game,
get, girl, give, go, goat, God,
good, guess, gun
คําตําแหนงทายคําไดแก  bag,
bag, beg, big, dig, dog, egg,
fog, leg, rug,  tug
คําคูเทียบเสียงตําแหนงตนคํา
ไดแก  game/came, girl/curl,
goat/coat, God/got ,
good/could
คําคูเทียบเสียงตําแหนงทายคํา
ไดแก   bag/back,  beg/beck,
big/Bic, dog/dock, rug/luck

1.    แจกแบบทดสอบกอนเรียนดานการฟงเสียง
ภาษาอังกฤษ  (ใชเวลา  30  นาที)
       -    ทดสอบการฟงเสียงภาษาอังกฤษท่ีเปน
ปญหาระดับคํา  20  ขอ
       -    ทดสอบการฟงเสียงภาษาอังกฤษใน
ระดับประโยค  20 ขอ
2.    ทดสอบกอนเรียนดานความสามารถในการ
ออกเสียงภาษาอังกฤษ
       -    ทดสอบการออกเสียงภาษาอังกฤษท่ีเปน
ปญหา  20  คํา
      โดยผูสอนบันทึกเสียงดวยเครื่องบันทึกเสียง

3.     แจกแบบประเมินเพื่อแสดงความคิดเห็น
รายบท  กรอกความรูสึกกอนเรียนกับบทเรียน
คอมพิวเตอร

1. ทดสอบกอนเรียน (Pretest) ดานการ
ฟงเสียงภาษาอังกฤษท่ีครูผูสอนกําหนดให

2.    ทดสอบความสามารถในการออกเสียง
ภาษาอังกฤษท่ีเปนปญหา  จํานวน  20  คํา

3.     รับแบบประเมินเพื่อแสดงความคิดเห็น
รายบท กรอกความรูสึกกอนเรียน

1.  เครื่อง
คอมพิวเตอร
พรอมลําโพง
และหูฟง
2. แผน
CD-ROM
บทเรียน
คอมพิวเตอร
ชวยสอนฯ
3.   คูมือผูใช
โปรแกรม
4.  เครื่อง
บันทึกเสียง
และแถบ
บันทึกเสียง

1.   ทดสอบการ
ฟงเสียงภาษา
อังกฤษกอนเรียน
ในบทเรียน
คอมพิวเตอร
จํานวน 20 ขอ
และหลังเรียน
จํานวน 20 ขอ
2. ทดสอบ
ความสามารถใน
การการออกเสียง
ภาษาอังกฤษหลัง
เรียนจํานวน10 คํา
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แผนการจัดการเรียนรูในบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเพ่ือประกอบการสอนเสียงภาษาอังกฤษท่ีเปนปญหา  สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  2     หนา 2
แผนการจัดการเรียนรูท่ี  1   หนวยการเรียนรูท่ี  1  “ /g/ (game, big)”
แผนการเรียนรู   เรื่อง   การฟงเสียงและออกเสียงภาษาอังกฤษหนวยเสียง  /g/ (voiced velar stop)           ระยะเวลา  1  ช่ัวโมง

จุดประสงค เนื้อหา กิจกรรมครู กิจกรรมนักเรียน สื่อ - อุปกรณ การวัดผลและ
ประเมินผล

ประโยคฝกบอกความแตกตาง
ของเสียง  5  ประโยค
1) It’s a (rug / luck).
2) We put it in the (bag / back).
3) This (goat / coat) will be in
your house.
4) My grandmother gave me a
(dog / dock).
5) Are you writing the word
“(beg / bed)” in your paper?

4. ช้ีแจงใหนักเรียนทราบวิธีการเรียนดวย
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน โดย
        -    ช้ีแจงและแจกคูมือผูใชโปรแกรมให
นักเรียนอานเพื่อใหทราบวิธีการเรียนดวย
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
       -     อธิบายวิธีการกรอกแบบประเมินฯและ
แบบสอบถาม  ใหนักเรียนทราบ
       -    ใหนักเรียนทดลองใชโปรแกรมตัวอยางท่ี
บรรจุในแผน   CD-ROM  บทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอนในสวนคําแนะนําและวิธีการใชบทเรียน
5. แจก CD-ROM บทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอนใหนักเรียนเรียน

4. ฟงคําช้ีแจงวิธีการเรียนดวยบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน และฟงคําอธิบายวิธีการ
กรอกแบบประเมิน พรอมทดลองใชโปรแกรม
ตัวอยางท่ีครูแจกให พรอมทําความเขาใจใน
การใชบทเรียน

5. รับแผน  CD-ROM บทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอน   สํารวจความพรอมของอุปกรณ เชน
ไมโครโฟนและ  หูฟง   เปดเครื่องคอมพิวเตอร
ทําแบบทดสอบกอนเรียนในบทเรียนฯ และ
ศึกษาตามลําดับ  ดังนี้

5. คูมือครู
6.     แบบ
ทดสอบการ
ฟงกอนและ
หลังเรียนใน
บทเรียน
คอมพิวเตอร
บทท่ี 1
7.      แบบ
ประ เมินเพื่อ
แสดงความ
คิดเห็นรายบท
บทท่ี 1
8.       แบบ
สอบถาม
ความคิดเห็น
บทท่ี 1

3.  ดูขอมูลแบบ
ประเมินเพื่อแสดง
ความคิดเห็นราย
บทของนักเรียน4.
ดูขอมูลจากแบบ
สอบถามความคิด
เห็นรายบทของ
นักเรียน
5. สังเกตและ
สัมภาษณผูเรียน
ทุกข้ันตอนการ
เรียน
6.  ดูจากคะแนน
การทําแบบฝกหัด
ในบทเรียน
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แผนการจัดการเรียนรูในบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเพ่ือประกอบการสอนเสียงภาษาอังกฤษท่ีเปนปญหา  สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  2     หนา 3
แผนการจัดการเรียนรูท่ี  1   หนวยการเรียนรูท่ี  1  “ /g/  (game, big)”
แผนการเรียนรู   เรื่อง   การฟงเสียงและออกเสียงภาษาอังกฤษหนวยเสียง  /g/ (voiced velar stop)           ระยะเวลา  1  ช่ัวโมง

จุดประสงค เนื้อหา กิจกรรมครู กิจกรรมนักเรียน สื่อ - อุปกรณ การวัดผลและ
ประเมินผล

ประโยคฝกออกตามเสียง
เปาหมาย  5 ประโยค
1)  Golf is a game for
grandfather.
2)  She gave some cigars to the
guy.
3)  Gary is digging the ground
for the eggs.
4)  She agreed to grow those
flowers in the garden.
5)  Gregory forgot to guide the
guests to the big gate.

บทสนทนาเพื่อฝกออกเสียง  /g/
 เรื่อง Guest in August

         5.1   ทดสอบตนเองกอนเรียน ใน
หนวยเสียง  / g /  โดยกดปุมลําโพงเพื่อฟงเสียง
แลวเลือก  ตัวเลือกบนจอ    ผูเรียนจะรูคะแนน
ของตนเองเม่ือทําเสร็จท้ังหมดแลวทันที

5.2  ศึกษาวิธีการออกเสียงในหนวยเสียง
/ g /   โดยกดปุมเสียงพรอมดูคําบรรยายวิธีการ
ออกเสียงเปนภาษาไทย      ดูวิดีทัศนฐานกรณ
แสดงวิธีการออกเสียงคําศัพทหนวยเสียงละ
2 คํา และประโยค หนวยเสียงละ 1 ประโยค
ชวงนี้นักเรียนอาจออกเสียงตาม โดยคลิกท่ีปุม
บันทึกเสียงในคอมพิวเตอร   แลวฟงเสียงของ
ตนเองเพื่อเทียบกับวิดีทัศน ดูภาพนิ่งแสดง
ตําแหนงอวัยวะในการออกเสียง

5.3 ฝกวาตามคํา  หนวยเสียงละ  10 คํา
นักเรียนอาจบันทึกเสียงของตนเองเทียบกับ
เสียงท่ีไดยิน   โดยคลิกท่ีปุมบันทึกเสียงใน
คอมพิวเตอร

9. แบบ
ทดสอบการ
ออกเสียง
หลังเรียน
บทท่ี 1
10. แบบ
ทด สอบการ
ออกเสียง
หลังเรียน
บทท่ี 1
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แผนการจัดการเรียนรูในบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเพ่ือประกอบการสอนเสียงภาษาอังกฤษท่ีเปนปญหา  สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  2     หนา 4
แผนการจัดการเรียนรูท่ี  1   หนวยการเรียนรูท่ี  1  “ /g/  (game, big)”
แผนการเรียนรู   เรื่อง   การฟงเสียงและออกเสียงภาษาอังกฤษหนวยเสียง  /g/ (voiced velar stop)           ระยะเวลา  1  ช่ัวโมง

จุดประสงค เนื้อหา กิจกรรมครู กิจกรรมนักเรียน สื่อ - อุปกรณ การวัดผลและ
ประเมินผล

pyramid  drill
A girl guide goes to the big
garden.

เพลง Chant “It’s Getting Late”

เนื้อหาเพิ่มเติม (เสริม)
- กฎ และหลักเกณฑ
ท่ัวไปในการออกเสียง  /g/
- การออกเสียงคําศัพท
ท่ีปรากฏในบทเรียนระดับ
มัธยมศึกษาปท่ี  2

5.4 ฝกวาตามคําคูเทียบเสียง(minimal
pairs)  หนวยเสียงละ  5  คู   นักเรียนอาจบันทึก
เสียงของตนเองเทียบกับเสียงท่ีไดยิน

5.5 ฝกแยกความแตกตางของเสียง
โดยคลิกเสียงตามท่ีไดยิน 5 ขออาจบันทึกเสียง
ของตนเอง เทียบกับเสียงท่ีไดยิน

5.6 ฝกออกเสียงตามประโยคท่ีมีเสียง
เปาหมาย  5  ประโยค อาจบันทึกเสียงของ
ตนเอง เทียบกับเสียงท่ีไดยิน

5.7 ศึกษาเนื้อหาเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
หลักเกณฑในการออกเสียงและคําศัพทท่ีมีใน
หนังสือเรียน โดยลองออกเสียงกอนท่ีจะคลิก
ท่ีคําเพื่อฟงเสียงเจาของภาษา

5.8   ฝกลิ้นดวย  tongue twister ท่ีนํา
มาจาก internet     หรือ pyramid drill โดยคลิก
ท่ีปุม All  เพื่อฟงท้ังหมด    กดประโยคเพื่อฟง
ทีละประโยค แลววาตามอาจบันทึกเสียง
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แผนการจัดการเรียนรูในบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเพ่ือประกอบการสอนเสียงภาษาอังกฤษท่ีเปนปญหา  สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  2     หนา 5
แผนการจัดการเรียนรูท่ี  1   หนวยการเรียนรูท่ี  1  “ /g/  (game, big)”
แผนการเรียนรู   เรื่อง   การฟงเสียงและออกเสียงภาษาอังกฤษหนวยเสียง  /g/ (voiced velar stop)           ระยะเวลา  1  ช่ัวโมง

จุดประสงค เนื้อหา กิจกรรมครู กิจกรรมนักเรียน สื่อ - อุปกรณ การวัดผลและ
ประเมินผล

6.    ใหนักเรียนกรอกแบบประเมินเพื่อแสดง
ความคิดเห็นรายบทหลังเรียนและกรอกแบบ
สอบถามความคิดเห็นท่ีมีตอบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนหลังเรียนแตละบท แลวนํา
สงคืนผูสอน

ของตนเอง เทียบกับเสียงท่ีไดยิน
5.9   เติมคําลงในชองวาง  ในเพลง

“It’s Getting Late”   ท่ีมีเสียงเปาหมาย  อาจ
บันทึกเสียงของตนเอง โดยคลิกปุมบันทึก
เสียงในคอมพิวเตอร แลวเทียบกับตนฉบับ

5.10  ศึกษาความรูเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
หลักเกณฑและการออกเสียงศัพทภาษาอังกฤษ

5.11 ทําแบบทดสอบทายบท และทดสอบ
การออกเสียงภาษาอังกฤษหลังเรียน หนวยเสียง
ละ 5 คํา

5.12 ออกจากโปรแกรม
6. กรอกแบบประเมินเพื่อแสดงความคิดเห็น
รายบทหลังเรียน และกรอกแบบสอบถามความ
คิดเห็นท่ีมีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
รายบท สงแผนบันทึก ขอมูล   แบบประเมินฯ
และแบบสอบถาม  คืนผูสอน
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แผนการจัดการเรียนรูในบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเพ่ือประกอบการสอนเสียงภาษาอังกฤษท่ีเปนปญหา  สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  2     หนา 6
แผนการจัดการเรียนรูท่ี  1   หนวยการเรียนรูท่ี  1  “ /g/  (game, big)”
แผนการเรียนรู   เรื่อง   การฟงเสียงและออกเสียงภาษาอังกฤษหนวยเสียง  /g/ (voiced velar stop)           ระยะเวลา  1  ช่ัวโมง

จุดประสงค เนื้อหา กิจกรรมครู กิจกรรมนักเรียน สื่อ - อุปกรณ การวัดผลและ
ประเมินผล

7.    รับแบบประเมินเพื่อแสดงความคิดเห็นและ
แบบสอบถามความคิดเห็นจากนักเรียนคืน
และครูควบคุมช้ันและสังเกต สัมภาษณตลอด
ระยะเวลาท่ีทําการทดลอง

ของตนเอง เทียบกับเสียงท่ีไดยิน
6.2 เติมคําลงในชองวาง  ในเพลง

“It’s Getting Late”   ท่ีมีเสียงเปาหมาย  อาจ
บันทึกเสียงของตนเอง โดยคลิกปุมบันทึก
เสียงในคอมพิวเตอร แลวเทียบกับตนฉบับ

6.3 ศึกษาความรูเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
หลักเกณฑและการออกเสียงศัพทภาษาอังกฤษ

6.4 ทําแบบทดสอบทายบท และทดสอบ
การออกเสียงภาษาอังกฤษหลังเรียน หนวยเสียง
ละ 5 คํา

6.5 ออกจากโปรแกรม
7.     กรอกแบบประเมินเพื่อแสดงความคิดเห็น
รายบทหลังเรียน และกรอกแบบสอบถามความ
คิดเห็นท่ีมีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
รายบท สงแผนบันทึก ขอมูล   แบบประเมินฯ
และแบบสอบถาม  คืนผูสอน
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คําช้ีแจงการใชแบบประเมินคุณภาพสื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา
ประเภทคอมพิวเตอรชวยสอน กรมวิชาการ

แบบประเมินนี้ใชสําหรับการตรวจประเมินคุณภาพส่ือมัลติมีเดียเพ่ือการศึกษา ประเภท
คอมพิวเตอรชวยสอนของกรมวิชาการ แบงเปน  3  สวน ดังนี้

สวนที่  1  ขอมูลพ้ืนฐาน
สวนที่  2  รายการประเมินคุณภาพส่ือมัลติมีเดียเพ่ือการศึกษา ใหพิจารณาตาม

องคประกอบหลักตอไปนี้
1) สวนนําของบทเรียน
2) เนื้อหาสาระของบทเรียน
3) การใชภาษา
4) การออกแบบระบบการเรียนการสอน
5) สวนประกอบดานมัลติมีเดีย
6) สวนประเมินผลการเรียน
7) องคประกอบท่ัวไป

สวนที่ 3  สรุปและการตรวจประเมินในเชิงคุณภาพ

ระดับการประเมิน
ในสวนประเมินท่ี 2    กําหนดระดับคุณภาพการประเมินเปน  5  ระดับ   คือ เหมาะสม

มากท่ีสุด เหมาะสมมาก เหมาะสม เหมาะสมนอย และเหมาะสมนอยท่ีสุด
 เหมาะสมมากท่ีสุด หมายถึง   นําเสนอไดสมบูรณทุกองคประกอบ ตรงตาม

  วัตถุประสงคของโปรแกรม สงเสริมการเรียนรู
   ไดดีมาก ทําใหผูเรียนเกิดทักษะการเรียนรูไดอยางดี
    ตลอดจน   มีเจตคติท่ีดีมากตอวิชาท่ีเรียน

 เหมาะสมมาก หมายถึง   นําเสนอไดตามองคประกอบ  ตรงตาม
  วัตถุประสงคของโปรแกรม สงเสริมการเรียนรูไดดี
   ผูเรียนเกิดทักษะการเรียนรู ตลอดจนมีเจตคติท่ีดี
   ตอวิชาท่ีเรียน
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 เหมาะสม หมายถึง   นําเสนอไดตามองคประกอบ ตรงตาม
  วัตถุประสงคของโปรแกรม สงเสริมการเรียนรู
   สรางเจตคติท่ีด ี   มีขอบกพรองบางแตไมเปน
   ประเด็นสําคัญและไมมีผลเสียตอการเรียนรู
   ของผูเรียน

 เหมาะสมนอย หมายถึง   นําเสนอไดตามองคประกอบ แตยังไมสมบูรณ
   ครบถวน และมีขอบกพรอง
   ท่ีมีผลเสียตอการเรียนรูของผูเรียน

 เหมาะสมนอยท่ีสุด หมายถึง   ไมสงเสริมการเรียนรูตามวัตถุประสงค
    ของโปรแกรม จําเปนตองปรับปรุง แกไข

เงื่อนไขการประเมิน

1. สวนเนื้อหาสาระของบทเรียน องคประกอบยอยของการประเมินท่ีตองไดรับการ
ประเมินในระดับด ีหรือดีมาก คือ
- ความถูกตองตามหลักวิชา
- ไมขัดตอความม่ันคงของชาต ิและคุณธรรม จริยธรรม
- การใชภาษาถูกตอง เหมาะสม

2. องคประกอบยอยของแตละองคประกอบยกเวนในขอ 1  ตองไดระดับการประเมิน
เหมาะสม เหมาะสมมาก และเหมาะสมที่สุด   อยางใดอยางหนึ่ง

3. หากพบวามีขอผิดพลาด (bug)  ท่ีมีผลตอการใชโปรแกรมจะไมพิจารณาใหผาน
       การประเมิน
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แบบตรวจประเมินคุณภาพสื่อคอมพิวเตอรชวยสอน
กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ

สวนที่  1  ขอมูลพ้ืนฐาน

1. ช่ือเรื่อง  คอมพิวเตอรชวยสอนเพ่ือประกอบการสอนเสียงภาษาอังกฤษท่ีเปนปญหา สําหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  2

2. วิชา  ภาษาอังกฤษ
3.   ลักษณะส่ือท่ีใชเก็บบทเรียน     CD-ROM   จํานวน  1  แผน
4.   เนื้อหาสาระส่ือคอมพิวเตอรชวยสอน     ประกอบการสอนเสียงภาษาอังกฤษท่ีเปนปญหา
5.   เอกสารประกอบ  2  ช้ิน คือ  คูมือคร ูและคูมือผูใชโปรแกรม
6.  อุปกรณประกอบการนําเสนอบทเรียน  (ไมโครโฟน หูฟง ฯลฯ)  2  ช้ิน    คือไมโครโฟน และ
     หูฟง
7.  ซอฟตแวรท่ีใชพัฒนา   โปรแกรม Macromedia Authorware  6.0
8.  ระบบคอมพิวเตอรท่ีจําเปน

-  เครื่อง      PC     CPU   รุน  Pentium   RAM  ตั้งแต    16  MB
-  อุปกรณระบบ   ระบบ  Multimedia

9.  ประเภทของบทเรียน  Tutorial
1. เนื้อหาโดยยอ

ประกอบการสอนเสียงภาษาอังกฤษท่ีเปนปญหา ไดแกเสียง  พยัญชนะตน (Initial
Position)  จํานวน  8  หนวยเสียง  ไดแก   / - /, / v- /, / - /, / - /, /z- /, /  -/, /d - /, / r- / และ
พยัญชนะทายคํา  (Final Position) จํานวน  12  หนวยเสียง ไดแก /-b/, /-d /, /-  /, /-v /, /-  /, /-  /,
/-s /, /-z /, /-  /, /-t /, /-d  /, /-l /
2. ลักษณะเดนของบทเรียน  มีวิดีทัศน ประกอบเสียงเจาของภาษา บันทึกเสียงนักเรียนได
3. คุณคาและประโยชนท่ีผูเรียนและผูสอนไดรับ

ผูเรียน  จะไดรับการพัฒนาการฟงเสียงภาษาอังกฤษท่ีเปนปญหาจากเจาของภาษา  ผูสอน
ใชส่ือการเรียนการสอนท่ีมีภาพและเสียงเจาของภาษาจริง ๆ
4. ระบบเครื่องคอมพิวเตอรท่ีใชตรวจประเมินคุณภาพส่ือ  CAI  ในครั้งนี้

-  เครื่อง      PC     CPU   รุน ……………………………….
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สวนที่  2  รายการประเมินคุณภาพ
ระดับการประเมิน

รายการประเมิน เหมาะสม
มากที่สุด

เหมาะสม
มาก

เหมาะสม เหมาะสม
นอย

เหมาะสม
นอยที่สุด

1. สวนนําของบทเรียน
1.1 เราความสนใจของผูเรียน
1.2 ใหขอมูลพ้ืนฐานท่ีจําเปน (วัตถุประสงคเมนูหลัก

สวนชวยเหลือ ฯลฯ)
1.3 การควบคุมเสนทางเดินบทเรียน (Navigation)

บทเรียน เชน รูปแบบการใชงาน ฯลฯ
สวนเนื้อหาสาระของบทเรียน
1.  ดานเนื้อหาสาระ
**  1.1  มีความถูกตองตามหลักวิชา
     1.2  สอดคลองกับวัตถุประสงคท่ีตองการนําเสนอ

1.3  สอดคลองกบัการประยกุตใชในการเรยีนการสอน
      1.4  มีความสัมพันธตอเนื่อง

 1.5  ความยากงายเหมาะสมกับผูเรียน
 1.6  ความยากของการนําเสนอแตละหนวย/ตอน

เหมาะสม
**   1.7  ไมขัดตอความม่ันคงของชาติและคุณธรรม
จริยธรรม
2. การใชภาษา
**  2.1  ใชภาษาถูกตอง เหมาะสมกับวัยของผูเรียน

1.1 ส่ือความหมายไดชัดเจน
1.2 ความยากงายเหมาะสมกับผูเรียน

3. การออกแบบระบบการเรียนการสอน
3.1 ออกแบบดวยระบบตรรกะท่ีดี เนื้อหามีความ

สัมพันธตอเนื่อง สอดคลองกัน
3.2 พัฒนาความคิดสรางสรรค
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ระดับการประเมิน
รายการประเมิน เหมาะสม

มากที่สุด
เหมาะสม
มาก

เหมาะสม เหมาะสม
นอย

เหมาะสม
นอยที่สุด

3.3 ยืดหยุนได สนองความแตกตางระหวางบุคคล
3.4 สอดคลองกับเนื้อหา
3.5 มีความยาว ความซับซอนเหมาะสม
3.6 มีกลยุทธในการถายทอดเนื้อหาเหมาะสม

และนาสนใจ
4. สวนประกอบดานมัลติมีเดีย MULTIMEDIA

4.1 ออกแบบหนาจอเหมาะสม งายตอการใช
สัดสวนเหมาะสม สวยงาม การควบคุมเสนทางเดิน
(Navigation) ของบทเรียนชัดเจนถูกตองตามหลักเกณฑ

4.2 ภาพกราฟกเหมาะสม ชัดเจน สอดคลองกับ
เนื้อหา และมีความสวยงาม
      4.3 มีความคดิสรางสรรคในการออกแบบและสรางภาพ
5.   สวนประเมินผลการเรียน

5.1 สอดคลองกับเนื้อหาและวัตถุประสงค
5.2 มีความยากงายเหมาะสม
5.3 มีรูปแบบหลากหลายและปริมาณเพียงพอท่ีจะ

ทําใหเกิดการเรียนรู ผูเรียนสามารถตรวจสอบความเขาใจ
บทเรียนของตนได

5.4 สงเสริมทักษะการคิด การประยุกตใช
6.    องคประกอบทั่วไป

6.1  ความยากงายและความสะดวกในการตดิตัง้โปรแกรม
6.2  บทเรียนมีความเหมาะสมกับ Hardware ท่ีมีอยูใน

ปจจุบัน และสามารถรองรับการใชงานในอนาคตได
6.3  ประโยชนท่ีผูเรียนจะไดรับ
6.4  ความเหมาะสมของเอกสาร คูมือการใชโปรแกรม

หรือคูมือประกอบการเรียนการสอน
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สวนที่ 3  สรุปผลการตรวจประเมินในเชิงคุณภาพ

สรุปผลการพิจารณาในเชิงคุณภาพ โดยใหเหตุผลพรอมตัวอยางตามองคประกอบการ
ประเมิน ระบุขอดี ขอเสีย และขอเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาโปรแกรม ตามประเด็นหลัก
หรือองคประกอบของรายการการประเมิน

คณะกรรมการจัดทําเอกสารในสวนนี้ขึ้นใหมไดตามความเหมาะสม

ผลการตัดสิน     ผาน
   ไมผาน

ลงช่ือ  กรรมการตรวจประเมินรายโปรแกรม

…………………………………………………….กรรมการ

…………………………………………………….กรรมการ

…………………………………………………….กรรมการ
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ภาคผนวก    ฉ

- แบบประเมินบทเรียนรายบท เพื่อแสดงความคิดเห็นของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2  (learning  log) 
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แบบประเมินรายบท เพื่อแสดงความคิดเห็นของนักเรียน  บทที่………….
 ก.  กอนเรียน

เม่ือฉันรูวาจะไดเรียนกับบทเรียนนี้  ฉันรูสึกวา……………..……………………………
…………………………………………………………………………………………………….
ข.  ขณะเรียน

1.  ขณะท่ีฉันทดสอบกอนเรียน ฉันได…………..คะแนน   ฉันคิดวาคะแนนของฉัน……
…………………………………………………………………………………………………….
…..……คะแนนท่ีฉันควรจะไดคือ……………เพราะ..………….………………………………..

2.  ขณะท่ีฉันดูวิดีทัศนอธิบายวิธีการออกเสียง ฉัน……………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….

3.  ขณะท่ีทําฝกออกเสียงในรูปคํา  และประโยค  ฉันรูสึกวา……………………………..
…………………………………………………………………………………………………….

4.  ขณะท่ีฝกล้ิน  ฉัน..……………………………………………………………………
5.  ขณะท่ีเรียนกับเพลง/เกม  ฉันคิดวา……….……………………………………………

…………………………………………………………………………………………………….
6.  กิจกรรมท่ีฉันชอบท่ีสุดคือ…………………………………เพราะ……………………

…………………………………………………………………………………………………….
7.   กิจกรรมท่ีนาจะปรับปรุง คือ………………………………….เพราะ..………………

…………………………………………………………………………………………………….
8.  ขณะท่ีฉันทดสอบหลังเรียน ฉันได…………..คะแนน   ฉันคิดวาคะแนนของฉัน……

………………………………………………………คะแนนท่ีฉันควรไดคือ…………..………..
เพราะ……………………………………………………………………………………..……….
ค.  หลังเรียน
             1.  บทเรียนมีจุดเดนดาน………………………………………………………………….

2.   สรุปวา บทเรียนนี้……..……………………………………….……………………..
…………………………………………………………………………………………………….

3.  นาจะไดปรับปรุงเกี่ยวกับ……………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………….
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- แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2
      ท่ีมีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนฯ
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แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่2
 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย  จังหวัดนครปฐม

ที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เพ่ือประกอบการสอนเสียงภาษาอังกฤษที่เปนปญหา
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คําช้ีแจง  แบบสอบถามฉบับนี้ ตองการทราบความรูสึกและความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมี
ตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน โดยมีเกณฑในการประเมินดังนี้

5  = เห็นดวยมากท่ีสุด
4 = เห็นดวยมาก
3 = เห็นดวยปานกลาง
2 = เห็นดวยนอย
1 = เห็นดวยนอยท่ีสุด

ใหนักเรียนทําเครื่องหมาย   ü  ในตาราง  (ขอความกรุณาใสเครื่องหมายทุกขอ)

ตัวอยาง

ระดับความคิดเห็น
ขอท่ี ขอความ 5 4 3 2 1

1 นักเรียนมีอิสระในการเลือกบทเรียนไดตามความตองการ ü

หมายถึง    นักเรียนมีความรูสึกเห็นดวยกับขอความอยูในระดับมากท่ีสุด   (มีคาเทากับ 5)
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แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่2
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม

ที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เพ่ือประกอบการสอนเสียงภาษาอังกฤษที่เปนปญหา
บทที่……..

ระดับความคิดเห็น
ขอท่ี ขอความ 5 4 3 2 1

ก.  ความคิดเห็นดานการออกแบบบทเรียน
1 นักเรียนมีอิสระในการเลือกเรียนไดตามความตองการ
2 เมนูใชไดงายและสะดวก
3 มีเมนูชวย เม่ือนักเรียนตองการความชวยเหลือ
4 บทเรียนมีกิจกรรมหลายรูปแบบ
5 ขนาดตัวอักษรอานงาย ชัดเจน   เหมาะสม
6 การเลือกใชสีตัวอักษรเหมาะสม
7 ภาพประกอบบทเรียนเหมาะสมและสอดคลองกับเนื้อหา
8 เสียงดนตร ีและเสียงบรรยาย ชัดเจน
9 จังหวะการปรากฎของภาพและตัวอักษรเหมาะสม
10 นักเรียนทราบผลการเรียนโดยทันที

ข.  ความคิดเห็นดานเนื้อหา
11 เนื้อหาคําอธิบาย งายตอความเขาใจ
12 ลําดับเนื้อหาในแตละบทเรียนเหมาะสม
13 การบรรจุเนื้อหาแตละหนาจอ เหมาะสม
14 เนื้อหาบทเรียน ชวยใหนักเรียนม่ันใจในการออกเสียงภาษา

อังกฤษมากขึ้น
15 การนําเสนอเนื้อหาตอเนื่อง
16 บทเรียนมีเนื้อหานาสนใจ
17 คําส่ังชัดเจน เขาใจงาย
18 แบบฝกหัดแตละบทมีความยากงายเหมาะสม
19 จํานวนขอของแบบฝกหัดเหมาะสม
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ระดับความคิดเห็น
ขอท่ี ขอความ 5 4 3 2 1

ค.  ความคิดเห็นดานความพึงพอใจในการเรียน
20 บทเรียนเราความสนใจใหอยากเรียนในบทตอไป
21 นักเรียนรูสึกผอนคลาย ไมเครียด เวลาเรียน
22 นักเรียนพึงพอใจกับคะแนนทดสอบหลังการเรียน

แตละบท
23 นักเรียนอยากเรียนกับบทเรียนคอมพิวเตอรนี้อีก
24 บทเรียนชวยพัฒนาการออกเสียงภาษาอังกฤษเพ่ิมขึ้น
25 นักเรียนรูสึกสนุก เปนสุขกับการเรียน
26 บทเรียนทันสมัย
27 นักเรียนพึงพอใจกับการไดควบคุมเวลาเรียนเอง
28 นักเรียนรูสึกคุม กับเวลาท่ีใชไปสําหรับการเรียน

กับคอมพิวเตอร
29 นักเรียนตองการเรียนกับบทเรียนแบบนี้อีกในวิชาอ่ืน ๆ

ขอเสนอแนะ……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
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ภาคผนวก    ซ

-   ผลการการประเมินความตรงเชิงเนื้อหา (IOC) ความถูกตองและความ
     สอดคลองกบัจดุประสงคของแบบทดสอบการฟงเสยีงภาษาองักฤษทีเ่ปนปญหา
-   ผลการการประเมินความตรงเชิงเนื้อหา (IOC) ความถูกตองและความ
     สอดคลองกบัจดุประสงคของแบบทดสอบการออกเสยีงภาษาองักฤษทีเ่ปนปญหา
-   ผลการการประเมินความตรงเชิงเนื้อหา (IOC) ของแบบสอบถามความคดิเหน็
     ของนกัเรยีนทีม่ตีอบทเรยีนคอมพวิเตอรชวยสอน
-   ผลการวิเคราะหความยากงาย  คาอํานาจจําแนก และความเช่ือมั่นของแบบ
    ทดสอบการฟงเสียงและการออกเสียงภาษาอังกฤษ
-   คาเฉลี่ย  (X)  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  ระดับความคิดเห็น
    จากแบบประเมินบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
-   คาระดบัเฉลีย่  (X)  และสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน  (S.D.)  ความคดิเหน็ของนกัเรยีน 10 คน
     ทีม่ตีอบทเรยีนคอมพวิเตอรชวยสอนรายขอ จาํนวน 10  บท
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ตารางท่ี  17   ผลการประเมินความตรงเชิงเนื้อหา (IOC) ความถูกตองและความสอดคลองกับ
                     จุดประสงคของแบบทดสอบการฟงเสียงภาษาอังกฤษท่ีเปนปญหา

จุดประสงค เนื้อหาหนวยเสียง
รายการคํา
ท่ีสอบ ผูเช่ียวชาญ ดัชนีความ

ท่ีเปนปญหา ชุดที่ 1 , 2 1 2 3 สอดคลอง
นักเรียนสามารถแยกความแตกตางของ
เสียง voiced bilabial stop
ในตําแหนงทายคําได

/-b / 1. cab
2.  pub

+1
+1

+1
+1

+1
+1

1.00
1.00

นักเรียนสามารถแยกความแตกตางของ
เสียง voiced alveolar stop
ในตําแหนงทายคําได

/-d / 1.  god
2.  had

+1
+1

+1
+1

+1
+1

1.00
1.00

นักเรียนสามารถแยกความแตกตางของ
เสียง voiceless velar stop

/ - / 1.  goat
2.  give

+1
+1

+1
+1

+1
+1

1.00
1.00

ในตําแหนงตนคําและทายคําได /-  / 1.  dug
2.  bag

+1
+1

+1
+1

+1
+1

1.00
1.00

นักเรียนสามารถแยกความแตกตางของ
เสียง voiced labio-dental fricative

/ v- / 1.  van
2.  vet

+1
+1

+1
+1

+1
+1

1.00
1.00

ในตําแหนงตนคําและทายคําได / -v / 1.  cave
2.  live

+1
+1

+1
+1

+1
+1

1.00
1.00

นักเรียนสามารถแยกความแตกตางของ
เสียง voiceless dental fricative

/  -/ 1. thin
2. thick

+1
+1

+1
+1

+1
+1

1.00
1.00

ในตําแหนงตนคําและทายคําได /-  / 1. math
2. mouth

+1
+1

+1
+1

+1
+1

1.00
1.00

นักเรียนสามารถแยกความแตกตางของ
เสียง voiced dental fricative

/  -/ 1. this
2. they

+1
+1

+1
+1

+1
+1

1.00
1.00

ในตําแหนงตนคําและทายคําได /-  / 1. clothe
2. bathe

+1
+1

+1
+1

+1
+1

1.00
1.00
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ตารางท่ี  17    ผลการประเมินความตรงเชิงเนื้อหา (IOC) ความถูกตองและความสอดคลองกับ
                      จุดประสงคของแบบทดสอบการฟงเสียงภาษาอังกฤษท่ีเปนปญหา (ตอ)

จุดประสงค เนื้อหาหนวยเสียง รายการคํา ผูเช่ียวชาญ ดัชนีความ
ท่ีเปนปญหา ท่ีสอบ 1 2 3 สอดคลอง

นักเรียนสามารถแยกความแตกตางของ
เสียง voiceless alveolar fricativeใน
ตําแหนงทายคําได

/-s / 1.  ass
2.  was

+1
+1

+1
+1

+1
+1

1.00
1.00

นักเรียนสามารถแยกความแตกตางของ
เสียง voiced alveolar fricative

/z- / 1.  zoo
2.  zip

+1
+1

+1
+1

+1
+1

1.00
1.00

ในตําแหนงตนคําและทายคําได /-z / 1.  buzz
2.  size

+1
+1

+1
+1

+1
+1

1.00
1.00

นักเรียนสามารถแยกความแตกตางของ
เสียง voiceless palatal fricative

/ - / 1.  ship
2.  shine

+1
+1

+1
+1

+1
+1

1.00
1.00

ในตําแหนงตนคําและทายคําได /-  / 1.  wash
2.  push

+1
+1

+1
+1

+1
+1

1.00
1.00

voiceless palatal affricate  ในตําแหนง
ทายคําได

/-t  / 1.  watch
2.  catch

+1
+1

+1
+1

+1
+1

1.00
1.00

นักเรียนสามารถแยกความแตกตางของ
เสียง voiced palatal  affricate

/d  -/ 1.  job
2.  jeep

+1
+1

+1
+1

+1
+1

1.00
1.00

ในตําแหนงตนคําและทายคําได /-d  / 1.  large
2.  page

+1
+1

+1
+1

+1
+1

1.00
1.00

นักเรียนสามารถแยกความแตกตางของ
เสียง voiced alveolar lateral  ใน
ตําแหนงทายคําได

/-l / 1.  call
2.  roll

+1
+1

+1
+1

+1
+1

1.00
1.00

นักเรียนสามารถแยกความแตกตางของ
เสียง voiced alveolar retroflexed
ในตําแหนงตนคําได

/ r- / 1.  row
2.  ran

+1
+1

+1
+1

+1
+1

1.00
1.00

คาเฉลี่ย 1.00
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ตารางท่ี 18    ผลการประเมินความตรงเชิงเนื้อหา (IOC) ความถูกตองและความสอดคลองกับ
                     จุดประสงคของแบบทดสอบความสามารถในการออกเสียงภาษาอังกฤษท่ีเปน
                     ปญหา

จุดประสงค เนื้อหาหนวยเสียง รายการคําท่ี
เปน

ผูเช่ียวชาญ ดัชนีความ

ท่ีเปนปญหา ตัวแทน 1 2 3 สอดคลอง
นักเรียนสามารถออกเสียง voiced bilabial
stop  ในตําแหนงทายคําไดถูกตอง

/-b / 1. Bob
2.  cab

+1
+1

+1
+1

+1
+1

1.00
1.00

นักเรียนสามารถออกเสียง voiced alveolar
stop  ในตําแหนงทายคําไดถูกตอง

/-d / 1.  bed
2.  had

+1
+1

+1
+1

+1
+1

1.00
1.00

นักเรียนสามารถออกเสียง voiceless
velar stopในตําแหนงตนคําและทายคํา

/ - / 1.  game
2.  go

+1
+1

+1
+1

+1
+1

1.00
1.00

ไดถูกตอง /-  / 1.  dog
2.  pig

+1
+1

+1
+1

+1
+1

1.00
1.00

นักเรียนสามารถออกเสียง  voiced labio-
dental fricative ในตําแหนงตนคําและ

/ v- / 1.  van
2.  vet

+1
+1

+1
+1

+1
+1

1.00
1.00

ทายคําไดถูกตอง / -v / 1.  live
2.  have

+1
+1

+1
+1

+1
+1

1.00
1.00

นักเรียนสามารถออกเสียง  voiceless
dental fricative ในตําแหนงตนคําและ

/  -/ 1. thin
2. thumb

+1
+1

+1
+1

+1
+1

1.00
1.00

ทายคําไดถูกตอง /-  / 1. tooth
2. bath

+1
+1

+1
+1

+1
+1

1.00
1.00

นักเรียนสามารถออกเสียง  voiced dental
fricative ในตําแหนงตนคําและทายคําได

/  -/ 1. then
2. they

+1
+1

+1
+1

+1
+1

1.00
1.00

ถูกตอง /-  / 1.  with
2.  clothe

+1
+1

+1
+1

+1
+1

1.00
1.00

นักเรียนสามารถออกเสียง  voiceless
alveolar fricative ในตําแหนงทายคําได
ถูกตอง

/-s / 1.  bus
2.  pass

+1
+1

+1
+1

+1
+1

1.00
1.00
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ตารางท่ี  18   ผลการประเมินความตรงเชิงเนื้อหา (IOC) ความถูกตองและความสอดคลองกับ
                                จดุประสงคของแบบทดสอบความสามารถในการออกเสียงภาษาอังกฤษท่ีเปนปญหา (ตอ)

จุดประสงค เนื้อหาหนวยเสียง รายการคําท่ี
เปน

ผูเช่ียวชาญ ดัชนีความ

ท่ีเปนปญหา ตัวแทน 1 2 3 สอดคลอง
นักเรียนสามารถออกเสียง  voiced
alveolar fricative ในตําแหนงตนคําและ

/z- / 1.  zoo
2.  zip

+1
+1

+1
+1

+1
+1

1.00
1.00

ทายคําไดถูกตอง /-z / 1.   buzz
2.   jazz

+1
+1

+1
+1

+1
+1

1.00
1.00

นักเรียนสามารถออกเสียง  voiceless
palatal fricative ในตําแหนงตนคําและ

/ - / 1.  she
2.  shoe

+1
+1

+1
+1

+1
+1

1.00
1.00

ทายคําไดถูกตอง /-  / 1.  wash
2.  bush

+1
+1

+1
+1

+1
+1

1.00
1.00

นักเรียนสามารถออกเสียง  voiceless
palatal affricate  ในตําแหนงทายคําได
ถูกตอง

/-t  / 1.  watch
2.  catch

+1
+1

+1
+1

+1
+1

1.00
1.00

นักเรียนสามารถออกเสียง voiced palatal
affricate  ในตําแหนงตนคําและทายคําได

/d  -/ 1.  job
2.  jam

+1
+1

+1
+1

+1
+1

1.00
1.00

ถูกตอง /-d  / 1.  page
2.  age

+1
+1

+1
+1

+1
+1

1.00
1.00

นักเรียนสามารถออกเสียง voiced
alveolar lateral ตําแหนงทายคําไดถูกตอง

/-l / 1.  tall
2.  fall

+1
+1

+1
+1

+1
+1

1.00
1.00

นักเรียนสามารถออกเสียง voiced
alveolar retroflexed ในตําแหนงตนคํา
ไดถูกตอง

/ r- / 1.  rat
2.  red

+1
+1

+1
+1

+1
+1

1.00
1.00

คาเฉลี่ย 1.00
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ตารางท่ี  19    ผลการประเมินความตรงเชิงเนื้อหา (IOC) ของแบบสอบถามความคิดเห็น
                      ของนักเรียนท่ีมีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน

ขอความ ผูเชี่ยวชาญ ดัชนีความ
1 2 3 สอดคลอง

ก.  ความคิดเห็นดานการออกแบบบทเรียน
1 นักเรียนมีอิสระในการเลือกเรียนไดตามความตองการ +1 +1 +1 1.00
2 เมนูใชไดงายและสะดวก 0 +1 +1 0.67
3 มีเมนูชวย เม่ือนักเรียนตองการความชวยเหลือ 0 +1 +1 0.67
4 บทเรียนมีกิจกรรมหลายรูปแบบ +1 +1 +1 1.00
5 ขนาดตัวอักษรอานงาย ชัดเจน   เหมาะสม +1 +1 +1 1.00
6 การเลือกใชสีตัวอักษรเหมาะสม 0 +1 +1 0.67
7 ภาพประกอบบทเรียนเหมาะสมและสอดคลองกับเน้ือหา +1 +1 +1 1.00
8 เสียงดนตร ีและเสียงบรรยาย ชัดเจน +1 +1 +1 1.00
9 จังหวะการปรากฎของภาพและตัวอักษรเหมาะสม +1 +1 +1 1.00

10 นักเรียนทราบผลการเรียนโดยทันที +1 +1 +1 1.00
ข.  ความคิดเห็นดานเน้ือหา

11 เน้ือหาคําอธิบาย งายตอความเขาใจ +1 +1 +1 1.00
12 ลําดับเน้ือหาในแตละบทเรียนเหมาะสม +1 +1 +1 1.00
13 การบรรจุเน้ือหาแตละหนาจอ เหมาะสม 0 +1 +1 0.67
14 เน้ือหาบทเรียน ชวยใหนักเรียนม่ันใจในการออกเสียงภาษาอังกฤษมากข้ึน 0 +1 +1 0.67
15 การนําเสนอเน้ือหาตอเน่ือง 0 +1 +1 0.67
16 บทเรียนมีเน้ือหานาสนใจ +1 +1 0 0.67
17 คําส่ังชัดเจน เขาใจงาย 0 +1 +1 0.67
18 แบบฝกหัดแตละบทมีความยากงายเหมาะสม +1 +1 +1 1.00
19 จํานวนขอของแบบฝกหัดเหมาะสม +1 +1 +1 1.00

ค.  ความคิดเห็นดานความพึงพอใจในการเรียน
20 บทเรียนเราความสนใจใหอยากเรียนในบทตอไป +1 +1 +1 1.00
21 นักเรียนรูสึกผอนคลาย ไมเครียด เวลาเรียน +1 +1 +1 1.00
22 นักเรียนพึงพอใจกับคะแนนทดสอบหลังการเรียนแตละบท +1 +1 +1 1.00
23 นักเรียนอยากเรียนกับบทเรียนคอมพิวเตอรน้ีอีก +1 +1 +1 1.00
24 บทเรียนชวยพัฒนาการออกเสียงภาษาอังกฤษเพ่ิมข้ึน +1 +1 0 0.67
25 นักเรียนรูสึกสนุก เปนสุขกับการเรียน +1 +1 +1 1.00
26 บทเรียนทันสมัย +1 +1 +1 1.00
27 นักเรียนพึงพอใจกับการไดควบคุมเวลาเรียนเอง +1 +1 +1 1.00
28 นักเรียนรูสึกคุม กับเวลาที่ใชไปสําหรับการเรียนกับคอมพิวเตอร 0 +1 +1 0.67
29 นักเรียนตองการเรียนกับบทเรียนแบบน้ีอีกในวิชาอ่ืน ๆ +1 +1 +1 1.00

คาระดับเฉล่ียรวม 0.72 1.00 0.93 0.89
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ตารางท่ี 20   คา P และ r  ท่ีไดจากการวิเคราะหแบบทดสอบการฟงเสียงภาษาอังกฤษชุดท่ี 1

แบบทดสอบการฟงเสียง  ตอนที่ 1 แบบทดสอบการฟงเสียง  ตอนที่ 2
ขอท่ี P r หมายเหตุ ขอท่ี P r หมายเหตุ

1 0.54 0.23 1 0.56 0.85
2 0.46 0.31 2 0.24 0.69
3 0.66 0.23 3 0.46 0.69
4 0.30 0.23 4 0.36 0.92
5 0.60 0.46 5 0.62 0.92
6 0.54 0.31 6 0.66 0.31
7 0.36 0.31 7 0.56 0.31
8 0.44 0.54 8 0.36 0.92
9 0.64 0.23 9 0.50 0.31
10 0.40 0.23 10 0.40 0.69
11 0.50 0.46 11 0.62 0.62
12 0.32 0.69 12 0.30 0.54
13 0.42 0.46 13 0.66 0.53
14 0.58 0.69 14 0.40 0.31
15 0.40 0.46 15 0.46 0.31
16 0.46 0.39 16 0.76 0.39
17 0.72 0.39 17 0.44 0.46
18 0.40 0.85 18 0.54 0.39
19 0.52 0.39 19 0.34 0.46
20 0.46 0.54 20 0.52 0.85

                        คาเฉลี่ย    =   19.64
สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน   =   8.01
    คาความยากงายเฉลี่ย   =   0.49
   คาอํานาจจําแนกเฉลี่ย   =   0.49
            คาความเช่ือม่ัน    =   0.88
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ตารางท่ี 21  คา P และ r  ท่ีไดจากการวเิคราะหแบบทดสอบการออกเสียงภาษาอังกฤษชุดท่ี 1

แบบทดสอบการออกเสียงภาษาอังกฤษ
ขอท่ี P r หมายเหตุ ขอท่ี P r หมายเหตุ

1 0.70 0.50 11 0.70 0.50
2 0.40 1.00 12 0.40 1.00
3 0.20 0.50 13 0.40 1.00
4 0.50 1.00 14 0.50 0.50
5 0.30 1.00 15 0.70 0.50
6 0.80 0.50 16 0.40 0.50
7 0.80 0.50 17 0.50 0.50
8 0.60 0.50 18 0.40 1.00
9 0.70 0.50 19 0.70 1.00

10 0.40 0.50 20 0.50 1.00
                        คาเฉลี่ย   =   10.60
สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  =   5.74
   คาความยากงายเฉลี่ย   =   0.53
  คาอํานาจจําแนกเฉลี่ย   =   0.68
           คาความเช่ือม่ัน    =   0.91
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ตารางท่ี 22   คา P และ r  ท่ีไดจากการวิเคราะหแบบทดสอบการฟงเสียงภาษาอังกฤษชุดท่ี 2

แบบทดสอบการฟงเสียง  ตอนที่ 1 แบบทดสอบการฟงเสียง  ตอนที่ 2
ขอท่ี P r หมายเหตุ ขอท่ี P r หมายเหตุ

1 0.54 0.31 1 0.56 0.62
2 0.54 0.62 2 0.24 0.39
3 0.66 0.39 3 0.46 0.46
4 0.30 0.54 4 0.44 0.54
5 0.28 0.39 5 0.62 0.62
6 0.54 0.46 6 0.46 0.69
7 0.36 0.31 7 0.48 0.69
8 0.44 0.54 8 0.36 0.69
9 0.46 0.54 9 0.40 0.39
10 0.46 0.62 10 0.52 0.31
11 0.50 0.77 11 0.62 0.39
12 0.32 0.46 12 0.30 0.31
13 0.42 0.62 13 0.66 0.46
14 0.58 0.77 14 0.40 0.69
15 0.40 0.31 15 0.36 0.62
16 0.46 0.62 16 0.36 0.69
17 0.72 0.31 17 0.58 0.62
18 0.40 0.54 18 0.40 0.46
19 0.66 0.54 19 0.30 0.69
20 0.64 0.39 20 0.52 0.92

                        คาเฉลี่ย    =   18.72
สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน   =   8.68
    คาความยากงายเฉลี่ย   =   0.47
   คาอํานาจจําแนกเฉลี่ย   =   0.53
            คาความเช่ือม่ัน    =   0.90
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ตารางท่ี   23    คา P และ r  ท่ีไดจากการวเิคราะหแบบทดสอบการออกเสียงภาษาอังกฤษ ชุดท่ี 2

แบบทดสอบการออกเสียงภาษาอังกฤษ
ขอท่ี P r หมายเหตุ ขอท่ี P r หมายเหตุ

1 0.80 0.50 11 0.70 0.50
2 0.40 1.00 12 0.40 1.00
3 0.50 0.50 13 0.40 1.00
4 0.80 0.50 14 0.40 0.50
5 0.30 0.50 15 0.70 0.50
6 0.50 0.50 16 0.40 0.50
7 0.60 1.00 17 0.50 0.50
8 0.50 1.00 18 0.40 1.00
9 0.80 0.50 19 0.70 0.50

10 0.30 0.50 20 0.70 1.00
                        คาเฉลี่ย   =   10.60
สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  =   5.70
   คาความยากงายเฉลี่ย   =   0.53
  คาอํานาจจําแนกเฉลี่ย   =   0.68
           คาความเช่ือม่ัน    =   0.91
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ตารางท่ี 24   คาเฉล่ีย (X) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับความคิดเห็นจากแบบประเมิน
       บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน

เร่ืองที่ประเมิน X S.D. ความหมาย

 1.  สวนนําของบทเรียน
     1.1.  เราความสนใจของผูเรียน 4.00 1.00 เหมาะสมมาก
     1.2  ใหขอมูลพ้ืนฐานที่จําเปน (วัตถุประสงค เมนูหลัก สวนชวยเหลือ ฯลฯ) 3.67 1.15 เหมาะสมมาก
     1.3  การควบคุมเสนทางเดินบทเรียน (navigation) บทเรียน เชน รูปแบบการใชงาน
ฯลฯ 3.67 0.58 เหมาะสมมาก

คาเฉลี่ยรวม 3.78 0.84 เหมาะสมมาก
สวนเนื้อหาสาระของบทเรียน
1.  ดานเนื้อหาสาระ
     1.1  มีความถูกตองตามหลักวิชา 4.00 1.00 เหมาะสมมาก
     1.2  สอดคลองกับวัตถุประสงคที่ตองการนําเสนอ 4.33 1.15 เหมาะสมมาก
     1.3  สอดคลองกบัการประยุกตใชในการเรียนการสอน 4.33 1.15 เหมาะสมมาก
     1.4  มีความสัมพันธตอเนื่อง 4.33 1.15 เหมาะสมมาก
     1.5  ความยากงายเหมาะสมกับผูเรียน 4.33 1.15 เหมาะสมมาก
     1.6  ความยากของการนําเสนอแตละหนวย/ตอน เหมาะสม 3.67 1.15 เหมาะสมมาก
     1.7  ไมขัดตอความมั่นคงของชาติและคุณธรรม จริยธรรม 4.67 0.58 เหมาะสมมากที่สุด

คาเฉลี่ยรวม 4.24 0.97 เหมาะสมมาก
2.  การใชภาษา
    2.1  ใชภาษาถูกตอง เหมาะสมกับวัยของผูเรียน 4.33 0.58 เหมาะสมมาก
    2.2  สื่อความหมายไดชัดเจน 4.33 0.58 เหมาะสมมาก
    2.3  ความยากงายเหมาะสมกับผูเรียน 4.33 0.58 เหมาะสมมาก

คาเฉลี่ยรวม 4.33 0.58 เหมาะสมมาก
3.  การออกแบบระบบการเรียนการสอน
     3.1  ออกแบบดวยระบบตรรกะที่ด ีเนื้อหามีความสัมพันธตอเนื่อง สอดคลองกัน 4.33 1.15 เหมาะสมมาก
     3.2  พัฒนาความคิดสรางสรรค 3.67 0.58 เหมาะสมมาก
     3.3  ยืดหยุนได สนองความแตกตางระหวางบุคคล 4.67 0.58 เหมาะสมมากที่สุด
     3.4  สอดคลองกับเนื้อหา 4.67 0.58 เหมาะสมมากที่สุด
     3.5  มีความยาว ความซับซอนเหมาะสม 4.67 0.58 เหมาะสมมากที่สุด
     3.6  มีกลยุทธในการถายทอดเนื้อหาเหมาะสม และนาสนใจ 3.67 0.58 เหมาะสมมาก

คาเฉลี่ยรวม 4.28 0.67 เหมาะสมมาก
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ตารางท่ี 24   คาเฉล่ีย (X) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับความคิดเห็นจากแบบประเมิน
       บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (ตอ)

เร่ืองที่ประเมิน X S.D. ความหมาย

4.  สวนประกอบดานมัลติมีเดีย MULTIMEDIA
     4.1   ออกแบบหนาจอเหมาะสม งายตอการใช สัดสวนเหมาะสม สวยงาม การควบ
คุมเสนทางเดิน (navigation) ของบทเรียนชัดเจนถูกตองตามหลักเกณฑ 4.00 1.00 เหมาะสมมาก
     4.2  ภาพกราฟกเหมาะสม ชัดเจน สอดคลองกับ     เนื้อหา และมีความสวยงาม 4.33 0.58 เหมาะสมมาก
       4.3   มคีวามคดิสรางสรรคในการออกแบบและสรางภาพ 4.00 1.00 เหมาะสมมาก

คาเฉลีย่รวม 4.11 0.84 เหมาะสมมาก
5.   สวนประเมินผลการเรียน
       5.1   สอดคลองกับเนื้อหาและวัตถุประสงค 4.33 1.15 เหมาะสมมาก
      5.2  มีความยากงายเหมาะสม 4.33 0.58 เหมาะสมมาก
      5.3  มีรูปแบบหลากหลายและปริมาณเพียงพอที่จะทําใหเกิดการเรียนรู ผูเรียน
สามารถตรวจสอบความเขาใจบทเรียนของตนได 4.00 1.00 เหมาะสมมาก
      5.4  สงเสริมทักษะการคิด การประยุกตใช 4.00 1.00 เหมาะสมมาก

คาเฉลี่ยรวม 4.17 0.88 เหมาะสมมาก
6.   องคประกอบท่ัวไป
      6.1    ความยากงายและความสะดวกในการติดตั้งโปรแกรม 4.67 0.58 เหมาะสมมากที่สุด
      6.2  บทเรียนมีความเหมาะสมกับ Hardware ที่มีอยูในปจจุบัน และสามารถรองรับ
การใชงานในอนาคตได 4.67 0.58 เหมาะสมมากที่สุด
      6.3  ประโยชนที่ผูเรียนจะไดรับ 4.67 0.58 เหมาะสมมากที่สุด
      6.4  ความเหมาะสมของเอกสาร คูมือการใชโปรแกรมหรือคูมือประกอบการเรียน
การสอน 4.00 0.00 เหมาะสมมาก

คาเฉลี่ยรวม 4.50 0.43 เหมาะสมมากที่สุด

คาเฉล่ียท้ังหมด 4.20 0.71 เหมาะสมมาก
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