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  The purposes of this research were to construct and develop Computer-Assisted Language Learning 
(CALL) materials for practicing word stress and intonation in English for Second-Year-English Majors, Faculty 
of Education, Silpakorn University, to test the efficiency of the CALL materials by comparing the students’ 
pronunciation ability in both perceptive and productive skills before and after learning by the CALL materials, 
and to survey the students’ opinions toward the CALL constructed materials. 
  The samples consisted of 28 second-year-English majors at the Faculty of Education, Silpakorn 
University during the second semester of the 2005 academic year, selected by purposive sampling. The duration 
of the experimental research covered 16 periods within 3 weeks.  
  The instruments used for this research were the eight lessons of the CALL materials, the pre-post 
listening and pronunciation ability tests, and the questionnaire for surveying students’ opinions toward the 
CALL materials constructed. 
  A paired-samples t-test was used to analyze the gathered data in order to assess the students’ 
pronunciation ability in both perceptive and productive skills before and after learning with the CALL 
materials. In addition, the mean and standard deviation of items were used to evaluate the students’ opinions 
toward the CALL constructed materials.  
  The results of the research were as follows: 
  1.  The average formative test score of the eight CALL lessons was 81.91 percent and the average 
summative test score was 79.89 percent (81.91/79.89), which is higher than the expected criterion (75/75). 
  2.  The students’ pronunciation ability in both perceptive and productive skills after learning the 
CALL materials was significantly higher at the 0.05 level. 
  3.  The students’ opinions toward the CALL materials were positive.  
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บทท่ี 1 
 

บทนํา 
 

ความเปนมาและความสําคญัของปญหา 
  มนุษยใชภาษาอังกฤษเปนสื่อกลางในการติดตอส่ือสารกับบุคคลอื่นที่มีวัฒนธรรมและ
ภาษาตางจากตนเอง สําหรับประเทศไทยไดเห็นความสําคัญของภาษาอังกฤษมาเปนเวลากวาหนึ่ง
ศตวรรษ  และปจจุบันมีการกําหนดใหเรียนวิชาภาษาอังกฤษในโรงเรียนตั้งแตระดับประถมศึกษา 
เร่ือยไปจนถึงระดับอุดมศึกษา (เยาวรัตน การพานิช และ กรวิภา พูลผล 2540 : 26 ; ปรัศนียา         
จารุสันต 2540 : 1)  โดยจัดการเรียนการสอนยึดแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร (Communicative 
Approach) ซ่ึงมีจุดมุงหมายในการสอนภาษาเพื่อพัฒนาสมรรถวิสัยทางการสื่อสารของผูเรียนและ
เพื่อใหผูเรียนสามารถใชภาษาเปาหมายในการสื่อสารไดอยางแทจริง (Littlewood 1982 : 75 ; 
Finocchiaro 1983 : 63) 
 ทักษะการฟง-พูด เปนทักษะที่มีความสําคัญและถือไดวาเปนทักษะแรกในการเรียน     
การสอนภาษา  เพราะผูที่พูดไดยอมสามารถฟงผูอ่ืนไดเขาใจ (สุมิตรา อังวัฒนากุล 2540 : 167)  ซ่ึง
ในบรรดาทักษะทั้ง 4 นั้น ทักษะพูดเปนทักษะที่แสดงใหเห็นวาผูพูดมีความรูในตัวภาษานั้นเปน
อยางดี (Ur 1996 : 167)  นอกจากนี้ ธัญญาภรณ อารยา (Tanyaporn Araya 2002 : 92)  ไดให      
ความเห็นเกี่ยวกับการพูดไววา  การพูดมิใช เพียงแตพูดได เทานั้นแตตองสื่อสารไดอยางมี              
ประสิทธิภาพดวย  สําหรับผูที่ไมใชเจาของภาษาสิ่งที่จะทําใหการพูดสื่อสารมีประสิทธิภาพ ก็คือ 
ความสามารถในการออกเสียงภาษาอังกฤษไดถูกตองและชัดเจน  สอดคลองกับ ดวงพร หนูพงษ 
(2541 : 43) ที่กลาวไววา การที่จะพูดสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพและประสบผลสําเร็จนั้นตองให
ผูฟงเขาใจในสิ่งที่ผูพูดตองการสื่อ โดยอาศัยการฟงและเขาใจในสิ่งที่ไดยิน (comprehension)      
รวมทั้งมีความสามารถในการออกเสียงคําหรือประโยคที่พูดไดอยางถูกตอง  ซ่ึงวัจนา พิพัฒนทศพล 
(2544 : 23) ไดกลาวถึงขอดีของการออกเสียงภาษาอังกฤษที่ถูกตองไววา ทําใหการสื่อสารเปนไป
ดวยความราบรื่นมีความเขาใจตรงกันทั้งในฐานะผูสงสารและผูรับสาร  ถาผูสงสารออกเสียงไม    
ถูกตองไมวาจะเปน  เสียงสระ เสียงพยัญชนะ  หรือการออกเสียงเนนหนัก  ผู รับสารที่ เปน             
ชาวตางประเทศก็จะไมเขาใจวา  ผูสงสารพูดถึงอะไรหรือตองการอะไร  และอาจทําใหการสงสารไม
ประสบผลสําเร็จ  ในทํานองเดียวกัน  ถาผูสงสารเปนชาวตางประเทศออกเสียงไดถูกตองชัดเจน    
แตผูรับสารคุนเคยกับการออกเสียงที่แตกตางไปจากเสียงที่ถูกตองก็ไมอาจสื่อสารไดเชนกัน  
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 นอกจากนี้ บุษกร  วิชชุลตา (2539 : 41-43) ไดกลาววา การเรียนรูการออกเสียงใน
ภาษาอังกฤษถือเปนสวนหนึ่งของการเรียนภาษาเพราะมีบทบาทสําคัญในการชวยสงเสริมการเรียน
ในทักษะอื่นๆ ดังเชน ทักษะการฟง  ทักษะการสะกดคํา  ทักษะทางไวยากรณ  ทักษะการอาน เปน
ตน สิ่งที่มีบทบาทสําคัญที่ตองเรียนรูดวยก็คือ การออกเสียงเนนหนัก (stress) และทํานองเสียง 
(intonation) ซ่ึงในทางภาษาศาสตรเรียกสิ่งเหลานี้วา “ลักษณะพิเศษ” (suprasegmental features) 
   จากที่กลาวมาขางตนจะเห็นไดวา ทักษะการฟง-พูดมีความสัมพันธกันและปจจัยสําคัญที่
ทําใหการพูดสื่อสารมีประสิทธิภาพคือ การออกเสียงภาษาอังกฤษใหชัดเจนและถูกตอง  โดยเฉพาะ
การออกเสียงเนนหนัก (stress) และทํานองเสียง (intonation) เพราะจะชวยใหการเรียนในทักษะอื่นๆ 
ดีขึ้นดวย 
 สาขาวิชาการสอนภาษาตางประเทศ ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน  คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ไดทําการเปดสอนหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ     
โดยหลักสูตรกําหนดใหนักศึกษาตองเรียนรายวิชาในกลุมวิชาเอกบังคับเรียนจํานวนไมนอยกวา 75 
หนวยกิต  สําหรับรายวิชา 466 251 ภาษาศาสตรประยุกตเบื้องตน (Introduction to Applied 
Linguistics) เปนรายวิชาหนึ่งในกลุมวิชาภาษาศาสตรและวรรณคดี ซ่ึงมีคําอธิบายรายวิชาดังนี้       
นักศึกษาตองศึกษาธรรมชาติของภาษา เสียง คํา ความหมาย โครงสรางภาษาและสาระที่เกี่ยวของกับ
การเรียนรูภาษา  เพื่อเปนแนวทางเบื้องตนในการศึกษาภาษา  เนนศึกษาหัวขอทางภาษาศาสตรที่    
ครูสอนภาษาอังกฤษจะนําไปใชในการเรียนการสอน (มหาวิทยาลัยศิลปากร,  คณะศึกษาศาสตร  
2547 : 41-58) 
 จากการศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับการออกเสียงของ วศิณาน  แกวผสม และเกรียงศักดิ์      
สยะนานนท (Keopasom and Syananond 1991) ที่ศึกษาสภาพและการฝกหัดการสอนการออกเสียง
ภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนในประเทศไทย พบวา ปญหาในการพูด-การฟง
ภาษาอังกฤษที่ตองจัดใหมีการเนนมากที่สุด คือ การออกเสียงเนนหนัก (stress) และทํานองเสียง 
(intonation)  เชนเดียวกับงานวิจัยของ ทิพยวรรณ จรรยาสุภาพ (2525) พบวา ขอผิดที่มีอัตรา         
การปรากฏมากที่สุดของนักศึกษาวิชาเอกภาษาอังกฤษในวิทยาลัยครูสวนกลาง 4 แหง  คือ       
ทํานองเสียง การออกเสียงพยัญชนะควบทายคํา และการออกเสียงเนนหนัก ตามลําดับ  ซ่ึงลักษณะ 
ขอผิดที่พบในทํานองเสียงคือ การใชระดับเสียง  สวนลักษณะขอผิดที่พบในการออกเสียงเนนหนัก
คือ การออกเสียงเนนหนักผิดตําแหนง โดยสาเหตุขอผิดที่พบ 3 ประการนี้คือ การแทรกแซงของ 
ภาษาแม  ความยากของตัวภาษาเอง  และความผิดพลาดของนักศึกษาเองในการพัฒนาการใชภาษา   
 สอดคลองกับงานวิจัยของ บุษบา  กนกศิลปธรรม (2535) ที่ทําการวิเคราะหขอผิดและ
สาเหตุของขอผิดซึ่งเกิดขึ้นในการออกเสียงเนนหนักและทํานองเสียงภาษาอังกฤษของนักศึกษา     
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ช้ันปที่ 3  วิชาเอกภาษาอังกฤษ  คณะอักษรศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร พบวา นักศึกษามีปญหาใน
การออกเสียงเนนหนักซึ่งลักษณะของการออกเสียงเนนหนักที่ผิดคือ การเนนหนักผิดพยางค         
โดยเฉพาะคําที่ตองเนนหนักที่พยางคแรกนักศึกษามักเนนหนักที่พยางคทายแทน  ในสวนที่เกี่ยวกับ
ทํานองเสียงนั้น นักศึกษาใชทํานองเสียงผิดในขอความที่มี 2 ชวงคําพูด  ลักษณะคําพูดที่มีผูออกเสยีง
ผิดมากที่สุดคือ ประโยคคําถามแบบตองการคําตอบยืนยัน และผิดนอยที่สุดในทํานองเสียงแบบ 231  
สาเหตุที่ทําใหเกิดขอผิดมี 2 ปจจัยหลักคือ ภาษา อันไดแก การแทรกแซงของภาษาแมและ          
ความซับซอนของภาษาอังกฤษ  สาเหตุหลักที่สองคือ ผูเรียน อันเนื่องจากความรูสึกประหมาอาย   
เมื่อตองออกเสียงที่ตางไปจากภาษาตน  ซ่ึง ลาโด (Lado 1957 : 2) กลาววา ในการเรียน
ภาษาตางประเทศนั้น ผูเรียนอาจเกิดขอผิดในการออกเสียงโดยมีสาเหตุจากนิสัยภาษาแมที่ถายทอดสู
การใชภาษาใหม 
 นอกจากนี้งานวิจัยของ เหวย และซู (2543 : 78) ที่ทําการศึกษาปญหาการออกเสียง
ภาษาอังกฤษของนักเรียนชาวจีน พบวา การออกเสียงเนนหนักเปนปญหาที่สําคัญสําหรับนักเรียน
ชาวจีน อีกทั้งยังมีความสําคัญมากตอความหมายของคําๆ นั้น  เจาของภาษาอาจจะไมเขาใจหากมี               
การออกเสียงเนนหนักผิดตําแหนง  แมแตคําที่มีพยางคเดียวก็ควรออกเสียงใหถูกตอง  เชนเดียวกับ
ทํานองเสียงนอกจากจะมีความจําเปนตอความหมายในประโยคแลวยังมีความสําคัญในการ
แสดงออกถึงทัศนคติของผูพูดอีกดวย  ซ่ึง เหวย และซู  ไดกลาวเพิ่มเติมอีกวา ผูเรียนคนไทยก็
ประสบปญหาเหลานี้เชนกัน   
 ดวยเหตุดังกลาวจะเห็นไดวา ผูเรียนคนไทยยังมีปญหาในการออกเสียงเนนหนักและ
ทํานองเสียงอยู  จึงจําเปนอยางยิ่งที่ครูผูสอนภาษาอังกฤษจะตองใหคําแนะนําและชวยเหลือผูเรียน  
ดังที่ วาหบา (Wahba 1998 : 32) กลาววา หนาที่ของครูผูสอนคือ ชวยเหลือผูเรียนในการแยก         
องคประกอบทางภาษา เชน เสียง พยางค การออกเสียงเนนหนัก และทํานองเสียง  ซ่ึงผูเรียน
จําเปนตองเขาใจหนาที่ขององคประกอบเหลานี้ใหดี 
 จากประสบการณการสอนของผูวิจัยพบวา ผูเรียนคนไทยมีปญหาเกี่ยวกับการออกเสียง
เนนหนักคือ ผูเรียนมักออกเสียงเนนหนักผิดตําแหนง เชน คําบางคําออกเสียงที่ตําแหนงแรกแต        
ผูเรียนมักออกเสียงที่ตําแหนงทาย  ดังตัวอยางคํา conduct  ถาเปนคํานามจะเนนหนักที่พยางคแรกคือ 
con duct  แตผูเรียนจะออกเสียงเนนหนักที่พยางคทายเปน conduc t เปนตน  สวนปญหาเกี่ยวกับ
ทํานองเสียงคือ ผูเรียนมักใชทํานองเสียงผิดในประโยคบทสนทนา  เปนผลใหการสื่อความหมาย   
ไมตรงกับที่ตนตองการซึ่งอาจเปนเพราะความเคยชินจากภาษาแม  นอกจากนี้การสอนการออกเสียง
ในคาบเรียนนั้นมีเวลาไมเพียงพอใหผูเรียนไดฝกฝน  เนื่องจากมีเนื้อหาในสวนอ่ืนๆ อีกมากที่ตองทํา 
การสอน  ผูเรียนจะไดฝกการออกเสียงเนนหนักและทํานองเสียงโดยฟงเสียงตนแบบ (model) จาก
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เครื่องเลนวิทยุเทปพรอมทั้งดูหนังสือแบบเรียนประกอบเพียงเทานั้น  หลังจากหมดคาบเรียนแลวก็
ไมมีโอกาสฝกทบทวนการออกเสียงเหลานี้อีกเลย  จึงสงผลใหการพูดส่ือสารกับเจาของภาษาไมมี    
ประสิทธิภาพเทาที่ควร นอกจากนี้ปญหาความแตกตางระหวางบุคคลก็ยังเปนสาเหตุสําคัญใน        
การเรียนอีกดวย  เพราะผูเรียนแตละคนมีความสามารถในการเรียนไดเร็ว-ชาตางกัน  ดังนั้นในฐานะ
ครูผูสอนภาษาอังกฤษจึงควรจัดหาสื่อ-อุปกรณชวยสอนที่เหมาะสมเพื่อชวยใหผู เรียนไดฝก        
ออกเสียงนอกเวลาเรียน 
 ส่ือการสอนเปนปจจัยสําคัญที่จะทําใหการเรียนการสอนบรรลุผลสําเร็จตามจุดมุงหมาย  
ปจจุบันครูผูสอนมีการนําเอานวัตกรรมใหมๆ  คือ เทคโนโลยีมาเปนอุปกรณชวยสอนที่มี             
ประสิทธิภาพเพื่อพัฒนารูปแบบและวิธีการถายทอดใหนาสนใจ  การนําเอาคอมพิวเตอรมาบูรณา
การใชเปนเครื่องมือในการสอนภาษาอังกฤษใหมีประสิทธิภาพจึงเปนอีกหนึ่งทางเลือก  สําหรับครู 
ผูสอนภาษาอังกฤษ (บุญเลิศ  วงศพรม 2543 : 40)  ประโยชนของการนําคอมพิวเตอรมาชวยใน    
การสอนนั้น ดวงมาลย  สัมมาวิภาวีกุล (2541 : 43)  กลาววา ทําใหการเรียนการสอนมีการโตตอบกัน
ไดในระหวางผูเรียนกับเครื่องคอมพิวเตอร  เชนเดียวกับการเรียนการสอนระหวางผูสอนและผูเรียน  
นอกจากนี้  รักศักดิ์  เลิศคงคาทิพย (2542 : 14) กลาววา คอมพิวเตอรจะใหทั้ง  ภาพนิ่ง                   
ภาพเคลื่อนไหว  เสียงบรรยายประกอบกันเปนเรื่องราวโดยมีคอมพิวเตอรเปนตัวควบคุมระบบและ
แสดงเนื้อหาบน จอภาพ  สอดคลองกับ ทัศนีย ช่ืนบาน (2539 : 29) ที่กลาวไววา การนําเสนอเนื้อหา        
รูปภาพ  แบบฝกหัด  และรูปแบบการนําเสนอคอนขางเราใจและเพลิดเพลินตลอดเวลาในขณะที่มี
การนําเสนอบทเรียนเหมาะสําหรับนักเรียนที่เรียนไมทันเพื่อนหรือขาดเรียนในวิชานั้นๆ นักเรียนก็
จะสามารถเรียนซอมเสริมดวยตนเองได  และถานักเรียนไดมีโอกาสเรียนซ้ําๆ กันบอยๆ ในบทเรียน
นักเรียนก็จะเกิดความรูดวยตนเอง  นอกจากนี้ ฉลอง  ทับศรี (2546 : 60)  ไดกลาวถึง ความสามารถ
พิเศษของคอมพิวเตอรโดยเฉพาะการเปนสื่อผสม (multimedia) วา  คอมพิวเตอรสามารถบันทึกและ
นําเสนอ  เนื้อหาประเด็นตางๆ ที่ผูเรียนจําเปนตองเรียนรูไดอยางครบถวนและรวดเร็ว   ไมเคย      
ผิดพลาด  ไมเคยมีความเหนื่อยลา  คอมพิวเตอรชวยการฝกไดดีเพราะถาผูเรียนทําผิดสักกี่คร้ัง
คอมพิวเตอรก็ไมมีอารมณโกรธ  อีกทั้งยังสามารถโปรแกรมใหมีปฏิสัมพันธกับผู เ รียนได          
หลากหลาย  ผูเรียนสามารถเรียนเมื่อใดก็ได  จะเรียนที่ใดก็ได 
 จากงานวิจัยของ เชน (Chen 2001) ที่ศึกษาสภาพแวดลอมการใชคอมพิวเตอรชวยสอน
ภาษาสําหรับผูเรียนภาษาและวัฒนธรรมในวิทยาลัยทางภาคเหนือของไตหวัน พบวา นักศึกษา        
ที่เรียนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศมีเจตคติที่ดีตอการเรียน เรื่อง วัฒนธรรมอเมริกันดวย
คอมพิวเตอรชวยสอน  และนักศึกษายังเปลี่ยนบทบาทจากผูรับความรูเปนผูคนพบความรูดวยตนเอง  
ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ ตูตูนิส (Tutunis 1991) ที่ทําการวิจัยเร่ืองการบูรณาการคอมพิวเตอรเขา
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กับการสอนภาษาอังกฤษใหผูพูดภาษาอื่น พบวา นักศึกษามีความพึงพอใจตอการเรียนดวยบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนภาษามาก   
 เชนเดียวกับงานวิจัยของ กรองกาญจน  วิลาสสิริสถาพร (2540)  จริยา  เกษมราษฎร 
(2540)  ไพรัช  ไทยวัฒนา (2540)  สุขสรรพ  ศุภเศรษฐเสรี (2541)  ธนิต  ดอกรักกลาง (2541)          
เพลน  กรองทอง (2542)  สุทิน  โรจนประเสริฐ และคณะ (2544)  และกิตติยา  ทัศนะสกุล (2546) 
เปนตน  ที่ศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิภาพของคอมพิวเตอรชวยสอน พบวา บทเรียนคอมพิวเตอร       
ชวยสอนภาษาทําใหผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น  และผูเรียนยังมีเจตคติที่ดีตอการเรียน 
โดยใชคอมพิวเตอรชวยสอนภาษาอีกดวย  ซ่ึง สุพัฒน  สุกมลสันต (2542) กลาววา  อาจเปนเพราะ
โปรแกรมคอมพิวเตอรชวยสอนมีคุณลักษณะที่ดีหลายอยาง เชน ใหขอมูลยอนกลับไดอยางฉับไว    
ผูเรียนสามารถเรียนไดตามความสามารถของแตละคน  เปดโอกาสใหผูเรียนเปนอิสระจากรูปแบบ
การเรียนการสอนแบบดั้งเดิมที่มีระเบียบและกฎเกณฑเขมงวด  และเปนตัวกระตุนใหผูเรียนเกิด  
ความสนใจในการเรียนมากขึ้น  สอดคลองกับ อรพันธุ  ประสิทธิรัตน (2543 : 69) ที่กลาววา            
ผลการวิจัยเกี่ยวกับการสอนใชคอมพิวเตอรที่ผานมาสนับสนุนหลักการที่วา  การสอนโดยใช
คอมพิวเตอรชวยสอนเปนการตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคลของผูเรียนไดเปนอยางดี  และ
เปนรูปแบบของการเรียนการสอนรายบุคคลที่แทจริง  นอกจากนี้ กนก จันทรทอง (2544 : 69)          
ยังกลาววา  การสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสามารถสรางไดงาย สะดวก รวดเร็ว และที่
สําคัญ คือ เกิดความประหยัดกวาการผลิตส่ือในรูปแบบอื่นๆ เนื่องจากไมมีวัสดุส้ินเปลือง 
 นอกจากนี้ ไรท (Wright 1992) ไดทําการศึกษาเกี่ยวกับหลักการเรียนไวยากรณและ     
กลวิธีการเรียนรูภาษาดวยคอมพิวเตอรชวยสอนภาษา และไดแนะนําวาควรมีการประยุกตใช
คอมพิวเตอรชวยสอนภาษาในกรอบการเรียนรูภาษาที่สอง  เพื่อทําใหคอมพิวเตอรเปนสื่อการสอนที่
มีประโยชนตอการเรียนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง  สวน ลุค (Luk 1999) ศึกษาการใชคอมพิวเตอร
ชวยสอนภาษาแบบสื่อประสมที่ใชในหองปฎิบัติการการเรียนรูภาษาของนักศึกษาผูใหญโปรแกรม
การสอนภาษาอังกฤษเปนภาษาที่สองพบวา  เปนวิธีการสอนที่มีคาในดานการประเมินการเรียนรู
ภาษา  เนื่องจากโปรแกรมคอมพิวเตอรชวยสอนภาษาชวยสงเสริมการเรียนภาษาไดเปนอยางดี   
 ดังนั้นจะเห็นไดวา การใชคอมพิวเตอรชวยสอนภาษาชวยทําใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนภาษาสูงขึ้น ชวยตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคลไดดี  อีกทัง้ยังสามารถชวย          
แกปญหาเวลาเรียนที่มีจํากัด  นอกจากนีย้งัทําใหผูเรียนรูสึกสนุกสนาน ตื่นเตน เราใจในขณะที่เรียน
อีกดวย   แตครูผูสอนจะตองมกีารวางแผนการจดัการเรียนการสอนใหดีเพื่อใหไดรับประโยชน     

สูงสุดจากการใชคอมพิวเตอรชวยสอนภาษา  
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 อยางไรก็ตามจากการศึกษางานวิจยัเกีย่วกบับทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน                   
รวมทั้งการสํารวจรานคาที่จดัจําหนายโปรแกรมบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนจํานวนมาก

ภายในประเทศและตางประเทศ พบวา มีบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนการออกเสียงเนนหนักและ
ทํานองเสียงอยูนอยมาก  อีกทั้งไมสอดคลองกับหลักสูตรสําหรับนักศึกษาชัน้ปที ่ 2   วิชาเอก
ภาษาอังกฤษ  คณะศกึษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร  สวนสื่อการสอนที่มีอยูก็ไมสะดวกตอการ
นาํไปใช      เนื่องจากผูเรียนตองใชอุปกรณหลายอยางประกอบการฝกออกเสียง ไมวาจะเปนเครือ่ง
เลนวิทยเุทป มวนเทป และหนังสือประกอบการเรียน  เหลานี้ลวนจดัเปนวัสดุส้ินเปลือง   
 จากที่กลาวมาขางตน  ผูวิจัยจึงตองการสรางและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
การออกเสียงเนนหนักในคําและทํานองเสียงภาษาอังกฤษ สําหรับนักศึกษาชั้นปที่ 2  วิชาเอก            
ภาษาอังกฤษ  คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร  ขึ้น  ดวยคาดหวังวาคอมพิวเตอรชวยสอนที่
ผูวิจัยสรางขึ้นจะสามารถแกปญหาความแตกตางระหวางบุคคล  ชวยเราความสนใจของผูเรียนชวย
สงเสริมการเรียนรูเกี่ยวกับการออกเสียงเนนหนักและทํานองเสียงภาษาอังกฤษได  ทําใหผูเรียนรูสึก
สนุกและไมเครียดกับการเรียน  นอกจากนี้ยังชวยแกปญหาการออกเสียงเนนหนักและการใชทํานอง
เสียงภาษาอังกฤษที่ผิดใหถูกตอง  และเพื่อเปนการปูพื้นฐานดานความสามารถในการออกเสียงให        
นักศึกษาอีกดวย  ซ่ึงผูวิจัยหวังวาเมื่อนักศึกษาไดรับการฝกออกเสียงที่ถูกตองและเพียงพอแลว            
จะทําใหประสบผลสําเร็จในการเรียนภาษาอังกฤษในรายวิชาอื่นๆ พรอมกันไปดวย  และที่สําคัญ   
ที่สุดก็คือ ชวยใหนักศึกษามีความสามารถในการพูดสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นตาม        
จุดประสงคการเรียนรูในหลักสูตร 
 
วัตถุประสงคในการวิจัย 
 1.  เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนการออกเสียงเนนหนัก
ในคํ าและทํ านองเสียงภาษาอั งกฤษ   สําหรับนักศึกษาชั้นปที่  2  วิชา เอกภาษาอั งกฤษ                      
คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร  ใหไดตามเกณฑ 75/75  (ชัยยงค  พรหมวงศ และคณะ 
2520 : 135-136) 
 2 .   เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการฟงเสียงและการออกเสียงเนนหนกัในคําและ
ทํานองเสียงภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปที่ 2  วิชาเอกภาษาองักฤษ  คณะศกึษาศาสตร  
มหาวิทยาลัยศลิปากร  กอนและหลังการเรียนดวยบทเรียนคอมพวิเตอรชวยสอนที่ผูวิจัยสรางขึน้  
 3.  เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาชั้นปที่ 2 วิชาเอกภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร  
มหาวิทยาลัยศิลปากร  ที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนการออกเสียงเนนหนักในคําและทํานอง
เสียงภาษาอังกฤษที่ผูวิจัยสรางขึ้น   
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ปญหาในการวิจัย 
 1.  บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนการออกเสียงเนนหนักในคําและทํานองเสียง
ภาษาอังกฤษที่ผูวิจัยสรางขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑที่กําหนดไวหรือไม 
 2 .   ความสามารถในการฟงเสียงและการออกเสยีงเนนหนกัในคําและทํานองเสียง
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาชัน้ปที่ 2  วิชาเอกภาษาอังกฤษ  คณะศกึษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร      

หลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนการออกเสยีงเนนหนกัในคําและทํานองเสียง
ภาษาอังกฤษ สูงกวาคะแนนความสามารถกอนเรียนหรือไม 
 3.  นักศึกษาชั้นปที่ 2  วิชาเอกภาษาอังกฤษ  คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร     

มีความคิดเหน็ตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนการออกเสียงเนนหนักในคําและทํานองเสียง
ภาษาอังกฤษทีผู่วิจัยสรางขึ้นอยางไร 

 
สมมติฐานในการวิจัย 
 1.  บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนการออกเสียงเนนหนักในคําและทํานองเสียง
ภาษาอังกฤษที่ผูวิจัยสรางขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑที่กําหนดไวคือ 75/75 (ชัยยงค  พรหมวงศ         
และคณะ 2520 : 135-136) 
 2 .   ความสามารถในการฟงเสียงและการออกเสยีงเนนหนกัในคําและทํานองเสียง
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาชัน้ปที่ 2  วิชาเอกภาษาอังกฤษ  คณะศกึษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร      

หลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนการออกเสยีงเนนหนกัในคําและทํานองเสียง
ภาษาอังกฤษ สูงกวาความสามารถกอนเรียน 
 3.  นักศึกษาชั้นปที่ 2 วิชาเอกภาษาอังกฤษ  คณะศกึษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร      
มีความคิดเหน็ที่ดีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนการออกเสียงเนนหนักในคําและทํานองเสียง

ภาษาอังกฤษทีผู่วิจัยสรางขึ้น 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
 เพื่อใหงานวิจัยเปนไปตามวัตถุประสงค  ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตของการวิจัยไวดังนี้ 

 1.  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
                     1.1  ประชากร คือ นักศึกษาวิชาเอกภาษาอังกฤษ  คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัย      
ศิลปากร  ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 466 251/466 114 ภาษาศาสตรประยุกตเบื้องตน (Introduction 
to Applied Linguistics)  (466 114 เปนรหัสวิชา ภาษาศาสตรประยุกตเบื้องตน ในหลักสูตรเกา)         
ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2548  จํานวน 2 หองเรียน  จํานวน 58 คน 
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      1.2  กลุมตัวอยาง คือ นักศึกษาชั้นปที่ 2  วิชาเอกภาษาอังกฤษ  คณะศึกษาศาสตร  
มหาวิทยาลัยศิลปากร  ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 466 251/466 114 ภาษาศาสตรประยุกตเบื้องตน 
(Introduction to Applied Linguistics)  ในภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2548  โดยใชวิธีเลือกแบบ
เจาะจง (Purposive sampling) ไดนักศึกษากลุมตัวอยาง จํานวน 28  คน   
 2.  ตัวแปรที่ศึกษา 
 2 . 1  ความสามารถในการฟงเสียงและการออกเสียงเนนหนกัในคําและทํานองเสยีง
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาชัน้ปที่ 2 วิชาเอกภาษาอังกฤษ  คณะศกึษาศาสตร  มหาวทิยาลัยศิลปากร    
กอนและหลังการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนการออกเสยีงเนนหนกัในคําและทํานอง

เสียงภาษาอังกฤษ   
 2.2  ความคิดเห็นของนักศึกษาชั้นปที่ 2  วิชาเอกภาษาอังกฤษ  คณะศึกษาศาสตร  
มหาวิทยาลัยศิลปากร  ที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนการออกเสียงเนนหนักในคําและทํานอง
เสียงภาษาอังกฤษ   
 3 .   ในการทําวิจัยเร่ือง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนการออกเสียงเนนหนัก  
ในคําและทํานองเสียงภาษาองักฤษ  สําหรับนักศึกษาชั้นปที่ 2  วิชาเอกภาษาอังกฤษ                      
คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร  ในครั้งนี้  เนื่องจากมีขอจาํกัดดานงบประมาณ  ดังนัน้       
ผูวิจัยจึงพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเฉพาะการออกเสียงเนนหนักในคําและทํานองเสียง

ภาษาอังกฤษเพียงเทานัน้   
 
ขอตกลงเบื้องตน 
 1.  เกณฑที่ใชในการกําหนดประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน               
การออกเสียงเนนหนักในคําและทํานองเสียงภาษาอังกฤษ สําหรับนักศึกษาชั้นปที่ 2 วิชาเอก
ภาษาอังกฤษ  คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร  รายวิชา 466 251/466 114 ภาษาศาสตร
ประยุกตเบื้องตน (Introduction to Applied Linguistics)  ในการวิจัยคร้ังนี้คือ 75/75 (ชัยยงค  พรหม
วงศ    และคณะ 2520 : 135-136)  ซ่ึงใหคาความคลาดเคลื่อนในการยอมรับหรือไมยอมรับ
ประสิทธิภาพของบทเรียนไวที่ 2.5-5 คือ 
 1.1  ถาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนการออกเสียงเนนหนักในคํา
และทํานองเสียงภาษาอังกฤษ   สูงกวาเกณฑที่ตั้งไวรอยละ  2.5 ขึ้นไป  ถือวาบทเรียนนั้นมี               
ประสิทธิภาพดีมาก 
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 1.2  ถาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนการออกเสียงเนนหนักในคํา
และทํานองเสียงภาษาอังกฤษ  สูงกวาหรือเทากับเกณฑที่ตั้งไว แตไมเกินรอยละ 2.5 ถือวาบทเรียน
นั้นมีประสิทธิภาพดี 
 1.3  ถาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนการออกเสียงเนนหนักในคํา
และทํานองเสียงภาษาอังกฤษ ต่ํากวาเกณฑที่ตั้งไว  แตไมต่ํากวารอยละ 2.5 ถือวาบทเรียนนั้นมี        
ประสิทธิภาพพอใช 
 1.4  ถาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนการออกเสียงเนนหนักในคํา
และทํานองเสียงภาษาอังกฤษ  ต่ํากวารอยละ 2.5  ถือวาบทเรียนนั้นมีประสิทธิภาพต่ํา 
  2.  ผูวิจัยไมคํานึงถึง  อายุ  เพศ  เศรษฐกิจทางครอบครัว  สภาพแวดลอม  และระยะเวลา

ในการศึกษาภาษาอังกฤษของนักศึกษา 
  

นิยามศัพทเฉพาะ 
 1.  การออกเสียงเนนหนักในคํา  หมายถึง การเนนหนักเสียงลงบนพยางคในคําประเภท 
คํานาม คํากริยา คําคุณศัพท และคํากริยาวิเศษณ  ทําใหพยางคดังกลาวมีความเดนชัดมากกวาพยางค
อื่น (พิณทิพย  ทวยเจริญ 2539 : 131) 
 2 .   ทํานองเสียง หมายถึง การเปลี่ยนระดับเสียงของประโยคหนึ่งๆ  แตไมทําให        
ความหมายของคําแตละคําในประโยคเปลีย่นไป  เปนการแสดงถึงอารมณของผูพูดตลอดจน      
ความหมายที่ผูพูดตองการสื่ออยางแทจริง (พิณทิพย  ทวยเจริญ 2 5 2 2  :  5 4 ) 
 3 .   แบบทดสอบวัดความสามารถในการฟงเสียงเนนหนักในคําและทํานองเสียง
ภาษาองักฤษ  หมายถึง  แบบทดสอบภายในบทเรยีนคอมพิวเตอรชวยสอน โดยแบบทดสอบชุดนี้
แบงเปน 2 ตอน คือ ตอนที่ 1  เสียงเนนหนกัในคํา (word stress) จํานวน 50 ขอ และตอนที่ 2 ทํานอง
เสียง (intonation) จํานวน 20 ขอ รวมเปน 140 ขอ 140 คะแนน  ซ่ึงแบบทดสอบกอนและหลังเรยีน
เปน  ชุดเดียวกนั 
 4 .   ความสามารถในการฟงเสียง  หมายถึง  คะแนนที่ไดจากการทําแบบทดสอบวัด   
ความสามารถในการฟงเสยีงเนนหนักในคาํและทํานองเสียงภาษาอังกฤษ  โดยนักศกึษาตองสามารถ
ระบุไดวาคําที่ไดยินนั้นมกีารออกเสียงเนนหนกัที่ตําแหนงพยางคใด  และประโยคที่ไดยินนั้นมี      

รูปแบบทํานองเสียงใด  
 5 .   แบบทดสอบวัดความสามารถในการออกเสียงเนนหนักในคาํและทํานองเสียง
ภาษาองักฤษ หมายถึง แบบทดสอบภาคปฏิบัติซ่ึงอยูภายในบทเรียนคอมพวิเตอรชวยสอน โดย
แบบทดสอบชุดนี้แบงเปน 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 เสียงเนนหนักในคํา (word stress) จํานวน 50 ขอ และ 
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ตอนที่ 2 ทํานองเสียง (intonation) จํานวน 20 ขอ รวมเปน 140 ขอ 140 คะแนน  ซ่ึงแบบทดสอบ
กอนและหลังเรียนเปนชดุเดยีวกัน 

 6.   ความสามารถในการออกเสียง  หมายถึง  คะแนนที่ไดจากการทําแบบทดสอบวัด
ความสามารถในการออกเสียงเนนหนักในคําและใชทํานองเสียงภาษาอังกฤษ  โดยนักศึกษาตอง
สามารถออกเสียงใหเหมือนหรือใกลเคียงกับเสียงตนแบบมากที่สุด   
 7.  บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนการออกเสียงเนนหนักในคําและทํานองเสียง
ภาษาอังกฤษ หมายถึง บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่ผูวิจัยสรางขึ้นโดยใชโปรแกรม Authorware 
Professional Version 7.0  เพื่อสรางบทเรียนและแบบฝกการฟงเสียงและการออกเสียงเนนหนักใน
คําและทํานองเสียงภาษาอังกฤษ  จํานวน 8 บทเรียน ไดแก บทที่ 1 Two-Syllable Words  บทที่ 2 
Prefixes  บทที่ 3 Suffixes  บทที่ 4 Compounds  บทที่ 5 Phrasal Verbs, Proper Nouns and Numbers  
บทที่ 6 Rising-falling Intonation  บทที่ 7 Rising Intonation  บทที่ 8 Tag Questions  ซ่ึงในบทที่ 1-5 
ประกอบดวยแบบทดสอบกอนเรียนรายบท  หลักการออกเสียงเนนหนักในคํา  แบบฝกหัดและ  
แบบทดสอบหลังเรียนรายบท  สวนในบทที่ 6-8 ประกอบดวย  แบบทดสอบกอนเรียนรายบท     
หลักการใชทํานองเสียง  แบบฝกหัด  และแบบทดสอบหลังเรียนรายบท  นอกจากนี้ยังประกอบดวย
แบบทดสอบวัดความสามารถในการฟงเสียงเนนหนักในคําและทํานองเสียงภาษาอังกฤษ (Pre-
Listening Test and Post-Listening Test)  และแบบทดสอบวัดความสามารถในการออกเสียง        
เนนหนักในคําและใชทํานองเสียงภาษาอังกฤษ (Pre-Pronunciation Test and Post-Pronunciation 
Test) ดวย 
 8.  ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน หมายถึง ประสิทธิภาพของบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนที่ผูวิจัยสรางขึ้น  โดยวัดจากคะแนนความสามารถในการฟงเสียงและ           
การออกเสียงเนนหนักในคําและทํานองเสียงภาษาอังกฤษของนักศึกษาหลังเรียนจบในแตละบท  
รวมกับคะแนนความสามารถในการออกเสียงเนนหนักในคําและใชทํานองเสียงภาษาอังกฤษ       
หลังเรียนครบทุกบท  ผานตามเกณฑที่กําหนดไวคือ 75/75  โดยคํานวณจากคะแนนเฉลี่ยของกลุม 
  75  ตัวแรก หมายถึง คะแนนเฉลี่ยความสามารถในการฟงเสียงและการออกเสียง 
เนนหนักในคํ าและทํ านอง เสี ยงภาษาอั งกฤษของนักศึกษาหลั ง เ รี ยนจบในแตละบท                        
โดยคิดเปนรอยละ 
  75  ตัวหลัง หมายถึง คะแนนเฉลี่ยคะแนนความสามารถในการฟงเสียงและ            
การออกเสียงเนนหนักในคําและทํานองเสียงภาษาอังกฤษของนักศึกษาหลังเรียนครบทุกบท          
โดยคิดเปนรอยละ 
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 9.  แบบประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน หมายถึง แบบประเมินคุณภาพ
ส่ือมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา ประเภทคอมพิวเตอรชวยสอนของกรมวิชาการ  กระทรวงศึกษาธิการ  
สําหรับใหผูเชี่ยวชาญดานคอมพิวเตอรชวยสอนใชตรวจประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอร     
ชวยสอน  โดยประเมินในดานสวนนําของบทเรียน  เนื้อหาสาระของบทเรียน  การใชภาษา            
การออกแบบระบบการเรียนการสอน  สวนประกอบดานมัลติมีเดีย  การออกแบบปฏิสัมพันธ        
การประเมินผลการเรียน  และองคประกอบทั่วไป   
 10.  นักศึกษา หมายถึง ผูที่กําลังศึกษาในระดับปริญญาตรี  วิชาเอกภาษาอังกฤษ         
คณะศึกษาศาสตร   มหาวิทยาลัยศิลปากร  ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 466 251/466 114 ภาษาศาสตร
ประยุกตเบื้องตน (Introduction to Applied Linguistics)  ในภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2548 
                    11.  แบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาชั้นปท่ี 2  วิชาเอกภาษาอังกฤษ              
คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร  ท่ีมีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนการออกเสียง       
เนนหนักในคําและทํานองเสียงภาษาอังกฤษ หมายถึง แบบสอบถามแบบมาตราสวนประเมินคา 
(Rating Scales)  ที่ผูวิจัยสรางขึ้นเพื่อสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาชั้นปที่ 2  วิชาเอก           
ภาษาอังกฤษ  คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน         
การออกเสียงเนนหนักในคําและทํานองเสียงภาษาอังกฤษ  พัฒนาตามวิธีการของลิเคอรท (Likert) 
โดยสอบถามในดานการออกแบบบทเรียน ดานเนื้อหาและดานความพึงพอใจในการเรียนดวย        
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่ผูวิจัยสรางขึ้น  ซ่ึงผูเรียนจะไดตอบแบบสอบถามหลังเรียนจบใน   
แตละบท 
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บทท่ี 2 
 

วรรณกรรมที่เก่ียวของ 
 
 ในการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจยัไดศกึษาเอกสารที่เกีย่วของกับการออกเสียงเนนหนักและทํานอง
เสียงภาษาอังกฤษ  และการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ดังมีรายละเอียดตอไปนี้ 

 1.  เสียงและการสอนเสียงเปนภาษาตางประเทศ 
       1.1  การออกเสียงเนนหนักในคํา (Word Stress) 

1.2 ทํานองเสียง (Intonation) 
1.3 ความสําคัญในการออกเสียงเนนหนักและทํานองเสียงภาษาอังกฤษ 
1.4 ปญหาการออกเสียงเนนหนกัและทํานองเสียงภาษาอังกฤษ 
1.5 ความหลากหลายของการออกเสียง 
1.6 ทฤษฎีที่ใชในการวิเคราะหการออกเสียงเนนหนกัและทํานองเสียงภาษาอังกฤษ 
1.7 วิธีสอนการออกเสียงเนนหนักและทํานองเสียงภาษาอังกฤษ 
1.8 กิจกรรมการสอนการออกเสยีงเนนหนกัและทํานองเสียงภาษาอังกฤษ 
1.9 การสรางแบบทดสอบการออกเสียงเนนหนักและทํานองเสียงภาษาอังกฤษ 

 2.  คอมพิวเตอรชวยสอน 
2.1 ความหมายและประวตัิความเปนมา 
2.2 ประเภทของบทเรียนคอมพวิเตอรชวยสอน 
2.3 ขอดีและขอจํากัดของคอมพวิเตอรชวยสอน 
2.4 ลักษณะของบทเรียนคอมพวิเตอรชวยสอนที่ดี 
2.5 การออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
2.6  เทคนิคในการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
2.7 โปรแกรมที่ใชสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
2.8 โปรแกรม Authorware Professional 
2.9  การประเมินบทเรียนคอมพวิเตอรชวยสอน 

 3.  คอมพิวเตอรชวยในการเรยีนภาษา 
3.1 จุดมุงหมายในการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนภาษา 

       3.2  บทบาทของครูกับคอมพิวเตอรชวยสอนภาษา       
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      3.3  การประเมินบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนภาษา 
  4.  คอมพิวเตอรชวยสอนการออกเสียงภาษาอังกฤษ 
   5.  งานวิจยัที่เกี่ยวของ 
       5.1  งานวิจยัดานการออกเสียงลักษณะพิเศษ (Suprasegmental features) 
  5.1.1  งานวิจยัภายในประเทศ 
  5.1.2  งานวิจยัในตางประเทศ 

5.2  งานวิจยัดานการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนการออกเสยีง 
 5.2.1  งานวิจยัภายในประเทศ 
 5.2.2  งานวิจยัในตางประเทศ 

 
1. เสียงและการสอนเสียงเปนภาษาตางประเทศ 

 
 ภาษาอังกฤษนั้นมิใชจะประกอบไปดวยสวนที่เปนพยัญชนะหรือสระเทานั้น  การที่     
คนเราจะเปลงเสียงออกมาเปนภาษาที่สมบูรณนั้น  จะตองประกอบไปดวยสวนที่สําคัญอีกสวนหนึ่ง 
ซ่ึงเรียกวา “ลักษณะพิเศษ”  (suprasegmental features) (นิสา  ศักดิ์เดชยนต และคณะ 2526 : 32)  ซ่ึง
ไดถือวาเปนลักษณะที่สําคัญในการออกเสียง  เนื่องจากผูพูดตองสามารถออกเสียงลักษณะพิเศษให
ถูกตองและแมนยํานอกเหนือจากการออกเสียงพยัญชนะและสระ (Byrne and Walsh 1974 : 159)   
 ลักษณะพิเศษนี้ไดแก การออกเสียงเนนหนัก (stress) ระดับเสียงสูง-ต่ํา (pitch)  ความดัง 
(loudness)  จังหวะ (rhythm)  ทํานองเสียง (intonation)  ความเร็ว-ชา (tempo) และอื่นๆ (Ladefoged 
1982 : 14) 
 
1.1  การออกเสียงเนนหนักในคํา (Word Stress)   
 การออกเสียงเนนหนักในคํา  หมายถึง การใหพละกําลังของกระแสลมจากปอดตกลงบน
พยางคใดพยางคหนึ่งมากกวาพยางคอ่ืนหรือกลาวไดวามีการเนนหนักบนพยางค (stressed syllable)  
ผลก็คือ พยางคดังกลาวมีความเดนชัดกวาพยางคอ่ืน  (พิณทิพย  ทวยเจริญ 2539 : 131) 

   เสียงเนนหนักสามารถแบงออกไดเปน 4 ระดับ ดังนี้ (สุรีย  แสงรุงเรือง ม.ป.ป. : 25-26)  
    1.  เสียงเนนหนักที่สุด เรียกวา primary stress (    )  พยางคที่สําคัญที่สุดในคําจะไดรับ 

primary stress  ผูพูดจะออกเสียงพยางคนั้นดังกวาพยางคอ่ืนๆ ในคําเดียวกัน เชน คําวา possible 
p s ibl/  พยางคแรกไดรับ primary stress 
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    2.  เสียงเนนหนักที่สอง เรียกวา secondary stress (    ⇑ ) พยางคที่มีความสําคัญเปน
อันดับที่ 2  ในคําจะไดรับ secondary stress  เชน ในคําวา education /e∃dΖukeΙ Σn/ พยางคแรก
ไดรับ secondary stress  สวนพยางคที่ 3 ไดรับ primary stress 

    3.  เสียงเนนหนักที่สาม เรียกวา tertiary stress ( ˆ )  พยางคที่มีความสําคัญเปนอันดับที่ 3 
ในคําจะไดรับ tertiary stress เชน พยางคที่ 2 ในคําวา education /edΖu⇓keΙΣn/  ตามปกติการเนน
เสียงในระดับนี้ไมคอยมีการกลาวถึง 

    4.  เสียงเนนเบา เรียกวา weak stress หรือ unstress คือ ไมมีการเนน เชน พยางคสุดทาย
ของคําวา education /edΖukeΙΣn / อาจใชเครื่องหมาย  (    〈 )  แสดงการไมเนนหรือไมจําเปนตองใส
เครื่องหมายเลยก็ได 
 นอกจากนี้ ดาราวดี  สุกมลสันต (2542 : 89-93) และสําอางค  หิรัญบูรณะ (2520 : 37-42)  
ไดใหกฎที่จะชวยใหรูวาคําใดจะออกเสียงเนนหนักพยางคใดดังนี้  
 1.  คําภาษาอังกฤษที่ทําหนาที่ไดทั้งคํานามและคํากริยาที่ประกอบดวยพยางค 2 พยางค 
สวนใหญมักจะเนนเสียงพยางคหนาเมื่อเปนคํานาม และเนนเสียงพยางคหลังเมื่อเปนคํากริยาเสียง
สระในพยางคที่ไมเนนจะเปนเสียง /↔/ หรือ /i/ ดังตอไปนี้ 

Nouns    Verbs 
             con⇔trast    contras⇔t 

ob ject    objec⇔t 
 

  2.  ในคํา 2 หรือ 3 พยางคที่ประกอบดวยอุปสรรค (เชน in-, pre-, re-) ตามดวยรากศัพท
หรือ / และปจจัย เชน -ness, -dom, -ion  ภาษาอังกฤษจะเนนรากศัพท ดังนี้ 
   indirec⇔t    prepar⇔e 
   retur⇔n    kin⇔dness 
 
     3.  ในคําภาษาอังกฤษปจจัยบางตัวจะบอกใหรูวา  พยางคใดในคํานั้นไดรับการเนนเสียง  
อาจแบงไดเปน 2 ประเภทคือ  

      3.1  ปจจัยที่บอกใหรูวา  พยางคที่อยูหนาปจจัยนั้นเปนพยางคที่เนนเสียง ไดแก 
  dicis⇔ion    elec⇔tion 

   courag⇔eous   electric⇔ity 
 

         3.2  ปจจัยที่บอกใหรูวาพยางคที่เนนเสียง คือ พยางคถัดไปขางหนา 2 พยางค ไดแก 
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   civ⇔ilize    apprec⇔iate 
   dev⇔iate    fantas⇔tic 
  ขอสังเกต  คําตอไปนี้แมมีรากศัพเดียวกัน  แตการเนนเสียงจะเปลี่ยนไปเพราะปจจัยที่
เติมคํานั้นๆ ตางกัน เชน 
   mec⇔hanism mechan⇔ical mechanizat⇔ion 
   pol⇔itic  politi⇔cal  politic⇔ian 

 4.  การเนนหนักเสียงในคํานาม (Compound nouns) 
      ในภาษาอังกฤษมีวิธีการสรางคํานามประสม 3 วิธี คือ 

     4.1  คํานามประสมที่สรางจากคําคุณศัพทประสมกับคํานาม (adjective + noun)        
คําคุณศัพทหนาคํานามจะรับเสียงเนนหนักมาก เชน 

  Compound Nouns  Adj + Noun 
   blac⇔kbird   black bir⇔d 
   gree⇔nhouse   green hou⇔se 
 4.2  คํานามประสมที่สรางจากคํานามกับคํานาม  คํานามแรกจะไดรับการเนนเสียงแต
ถาเมื่อประสมกันแลวใหความหมายวา  คํานามตัวหลังทําจากคํานามตวัหนา  คํานามตวัหลังจะไดรับ
การเนนหนักเสียง (เชน a stone wall หมายความวา a wall made of stone) 
   Compound Nouns  Adj. + Noun 
   too⇔thbrush   iron gat⇔e 
   han⇔dbag    gold rin⇔g 

       4.3  คํานามประสมที่สรางจากการนํา verb + ing (present participle) มาประสมกับ  
คํานาม (noun) จะไดรับการเนนหนักเสียง  แตถาเปน verb + ing (gerund) ตามดวยคํานามเสียง      
เนนหนักจะลงที่คํานาม  ดังตัวอยางตอไปนี้ 
   Pres.Part. + Nouns  Gerund + Noun 
   che⇔wing gum   He bought a se⇔wing 
machine. 
   slee⇔ping bag 

 5.  การเนนหนักเสียงในคํากริยาประสม (Two-word verbs) 
       คํากริยาประสม คือ คํากริยาที่ตามดวยคํากริยาวิเศษณ (adverbs) หรือคําบุรพบท 
(prepositions)  คําทั้ง 2 ประเภทที่ตามคํากริยาจะไดรับเสียงเนนหนัก  ถาคํากริยามีคําสรรพนาม 
(pronouns) เปนกรรมยังคงการเนนเสียงไวที่คํากริยาวิเศษณหรือคําบุรพบท  แตถามีคํานามเปน
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กรรมการเนนหนักเสียงจะอยูที่คํานาม  คํากริยาวิเศษณและคําบุรพบทจะรับเสียงเนนที่สอง 
(secondary stress) ดังตัวอยางตอไปนี้ 
   put on⇔  put it on⇔  put his shoe⇔s on 
   turn on⇔  turn it of⇔f turn the lig⇔ht off 
 6.  การเนนหนักเสียงในคํานามที่เปนสถานที่และชื่อ (places, names and titles) จะเนน   
ที่ช่ือ  ยกเวนคํานามที่เปนชื่อถนน (Road) ที่จะไดรับการเนนเสียง เชน 

New Roa⇔d  Wal⇔l Street    New Yor⇔k 
Station Roa⇔d    Mai⇔n Street  Tokyo 
Roa⇔d 

 7.  การเนนในคําที่เปนจํานวนเลขและตัวเลข (numbers and figures) จะไดรับการเนน
เสียงตางๆ ดังนี้ 

13 thirtee⇔n 
102 one hundred and two⇔ 
14.5 fourteen point fiv⇔e 

      8.  การเนนหนกัเสียงในคํา one และ some  
         8.1  คํา one จะไดรับการเนนเสียงเมื่อทําหนาที่ดังตอไปนี ้

    -  เปนคํานามบอกจํานวนนับ เชน We only have on⇔e. 
    -  เปนคําสรรพนามไมเจาะจงวาเปนบุคคลที่พูดถึง เชน on⇔e never know. 
    -  เปนคําสรรพนามตามหลัง Which เชน Which on⇔e? 

         8.2  คํา one จะไมไดรับการเนนเสียงเมื่อทาํหนาที่ดังตอไปนี้ 
      -  เปนคําสรรพนามแทนคํานามที่กลาวมากอนหนาที่  ทั้งผูพูดและผูฟงรูกันวา 
แทนคํานามคําใด 
   That’s a bad⇔ one. 
   Do you want a yel⇔low one? 

    -  เปนคําสรรพนามตามหลังคํา no และ some ในคํา No one, Someone เชน 
    So⇔meone told me. 
    No⇔ one has reached the peak of this mountain. 

         8.3  คํา someone จะไดรับการเนนเสียงเมื่อทําหนาที ่
      -  เปนคําคณุศัพทหรือสรรพนาม หมายถึง บาง เชน 
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     So⇔me family. 
    Please visit us som⇔etimes. 

         8.4  คํา some จะไมไดรับการเนนหนักเสียงถาหมายถึง บาง เชน 
    Would you like some cof⇔fee? 
    She’d like to see them some tim⇔es. 
  จากกฎดังกลาวจะเห็นไดวา  การออกเสียงภาษาอังกฤษในคําตั้งแต 2 พยางคขึ้นไปจะ
มีเพียงพยางคเดียวเทานั้นที่ไดรับการเนนเสียงหนักกวาพยางคอ่ืนๆ  สวนพยางคที่เหลือจะไดรับ   
การเนนเสียงรองลงมา    
 
1.2 ทํานองเสยีง (Intonation) 

 การออกเสียงภาษาอังกฤษเพื่อส่ือใหผูใชภาษาอังกฤษเขาใจความหมาย  และผูพูดเอง   
เขาใจความหมายที่พูดโตตอบกลับมาอยางถูกตอง  ผูพูดและผูฟงจะตองส่ือสารทํานองเสียง 
(intonation) ซ่ึงเปนตัวส่ือความหมายของเนื้อหาสาระที่สําคัญ (ดาราวดี  สุกมลสันต 2542 : 107)  
เนื่องจากภาษาทุกภาษามีการเปลี่ยนระดับเสียงเวลาพูด  ระดับเสียงสูง-ต่ําจึงเปนของประจําในภาษา 
(สําอางค  หิรัญบูรณะ 2520 : 46)  

 ทํานองเสียง หมายถึง ความแตกตางของระดับเสียง (pitch) ในประโยคหนึ่งๆ (พิณทิพย  
ทวยเจริญ 2522 : 68) เนื่องจากระดับเสียงพูดเปลี่ยนระดับในลักษณะสูง-ต่ํา  (วิทยา  นาทอง 2522  : 
39) ทําใหเกิดความหมายของประโยคที่แตกตางกัน (ศิริกันยา  นาคะวิสุทธิ์ และคณะ 2535 : 180) 
และหากฟงดูแลวคลายเสียงดนตรี (ทิพยวรรณ  จรรยาสุภาพ 2525 : 10)  

 นิสา  ศักดิ์เดชยนต และคณะ (2526 : 34) และวิทยา  นาทอง (2522 : 39) ไดแบงระดับ
เสียง (pitch) ในภาษาอังกฤษออกเปน 4 ระดับ โดยใชสัญลักษณแทนระดับเสียง ดังนี้ 

4 แทน ระดับเสียงสูงพิเศษ (extra high) 
3 แทน ระดับเสียงสูง (high)  
2 แทน ระดับเสียงกลางหรือปกติ (normal or mid) 
1 แทน ระดับเสียงต่ํา (low) 

 โดยปกติระดับเสียงที่คนทั่วไปพูดนั้นจะอยูระหวางระดับกลางและระดับสูง  สวนระดับ
ต่ําจะแสดงใหทราบวาผูพูดจบความในประโยค  และระดับสูงพิเศษนั้นจะใชเมื่อตองการแสดง
อารมณบางอยาง เชน แสดงความประหลาดใจ  ความกระตือรือรนหรือส่ิงที่ไมนาเชื่อระดับเสียง
มักจะใชในการพูดสนทนาตลอดทั้งประโยค  มิใชใชเฉพาะคําเทานั้น (Celce-Murcia et al. 2000 : 
184) การอธิบายเรื่องทํานองเสียงในภาษาอังกฤษเปนเรื่องที่ไมงายนักแมแตนักภาษาศาสตร
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ภาษาอังกฤษซึ่งเปนเจาของภาษายังไมอาจจะหาขอตกลงในเรื่องทํานองเสียงใหเปนเอกฉันทและไม
อาจเสนอแนะกฎเกณฑที่แนนอนได  (พิณทิพย  ทวยเจริญ 2539 : 176) 
 เอเวอรี่และเออรลิช (Avery and Ehrlich 1987 : 67-71, อางถึงใน บุษบา  กนกศิลปธรรม 
2535 : 24-26) ไดแบงรูปแบบทํานองเสียงพื้นฐานออกเปน 2 รูปแบบ ดังนี ้
 1.  ทํานองเสียงแบบลง (Falling intonation) หรือ 2-3-1  เปนทํานองเสียงในประโยค  
บอกเลา (Declarative sentences)  ประโยคคําสั่ง (Commands)  ประโยคคําถามที่ขึ้นตนดวยคําแสดง
คําถาม (Wh-questions)  และคําพูดคําเดียวส้ันๆ (Single-item utterances)  ดังตัวอยางตอไปนี้ 
      1.1  ประโยคบอกเลา (Declarative sentences) 
        Susan bought a new swea⇔ter.  
 
   Mary hasn’t arrived yet⇔. 
 

1.2 ประโยคคําส่ัง (Commands) 
  Give her an ap⇔ple. 
 
  Turn on the lig⇔ht. 
 
1.3 ประโยคคําถามที่ขึ้นตนดวยคําแสดงคําถาม (Wh-questions) 
  Where are you goi⇔ng? 
 
  Why is she so lat⇔e? 
 
1.4 คําพูดคําเดียวส้ันๆ (Single-item utterances) ที่ใหตอบคําถามใหสมบูรณ 
  (Who’s absent?)     John 
   
  (When are you leaving?)   Tomor⇔row. 
 
  (Are you happy?)  Yes⇔. 
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 นอกจากนี้เซลซี-เมอรเซีย และคณะ (Celce-Murcia et al. 2000 : 185)  ไดกลาวเพิ่มเติมวา
หากคําที่ไดรับการเนนหนักเสียงเปนพยางคสุดทาย  เสียงที่ขึ้นสูงจะลดต่ําลงจบในพยางคเดี่ยว 
(glide) เชน 
   Computers are fun⇔. 
 
 แตถาหากคําที่ไดรับการเนนหนักเสียงไมใชพยางคสุดทาย  เสียงที่ขึ้นสูงจะคอยๆ          
ลดต่ําลงในพยางคถัดไป (step) 
   Computers can also be frus⇔trating. 
 
 2.  ทํานองเสียงแบบขึ้น (Rising intonation) หรือ 2-3 เปนทํานองเสียงในประโยคคําถาม
ที่ขึ้นตนดวยกริยาชวย (Yes-No questions)  และคําพูดที่เปนรูปประโยคบอกเลาซึ่งผูพูดตองการถาม
โดยคงรูปประโยคเดิมแตเปลี่ยนทํานองเสียงแทน  ดังตัวอยางตอไปนี้ 
   Are you hun⇔gry? 
 
   He was shot⇔? 
 
 รูปแบบทํานองเสียง 2-3-1 และ 2-3 เปนรูปแบบทํานองเสียงที่ใชกับชวงสุดทายของ
ประโยค (Final intonation pattern)  ในกรณีที่เปนขอความยาวและผูพูดตองหยุดพัก (pause) เพื่อหยุด
หายใจทําใหเกิดการแบงชวงคําพูดในขอความที่จะพูดนั้น  ดังนั้นจึงทําใหเกิดรูปแบบทํานองเสียงที่
ยังไมส้ินสุดของเสียง (Non-final intonation pattern)  สวนชวงคําพูดชวงสุดทายยังคงเปนรูปแบบ
ทํานองเสียง 2-3-1 หรือ 2-3 แลวแตกรณี (บุษบา  กนกศิลปธรรม 2535 : 26) 
 3.  ทํานองเสียงแบบ Non-final intonation pattern รูปแบบทํานองเสียงนี้จะเกิดในชวง
อ่ืนๆ ภายในประโยคที่มีชวงหยุด จะเกิดรูปแบบทํานองเสียง  2  รูปแบบ คือ 
  3.1  ทํานองเสียงแบบ 2-3  Non-final intonation pattern 
             3.1.1 การกลาวถึงรายการสิ่งของเปนลําดับ (Series) (Celce-Murcia  2000 : 189) 
                  Bob’s car needs a new tai⇔lpipe, new shoc⇔ks, and a new 
bat⇔tery.  
            
  3.1.2  การพูดใหผูฟงเลือกระหวางสิ่งของที่ ผูพูดบอกเทานั้น  (Alternatives)   
(ดาราวดี  สุกมลสันต 2542 : 111)   
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        Do you want potat⇔oes or ric⇔e?   
  3.1.3  ผูพูดเรียกชื่อผูที่พูดดวย (Names or title addressed) (บุษบา  กนกศิลปธรรม 
2535 : 27) 
       Mot⇔her, I’m ho⇔me. 
 
              Jan⇔e, will you sin⇔g for us? 
              

           3.2  ทํานองเสียงแบบ  2-3-2  Non-final Intonation Pattern    (บุษบา  กนกศิลปธรรม  
2535 : 27-28)  พบไดในประโยคที่ซับซอน คือมีหลายชวงคําพูด เชน 
       Because of his athletic abil⇔ity, he was given a schol⇔arship. 
 
               When John left the hou⇔se, it was rai⇔ning. 
 
 4.  รูปแบบทํานองเสียงแบบมีคําถามทายประโยค (Tag questions)  มี 2  รูปแบบ 
(ปรารมภรัตน  โชติกเสถียร  2542 : 129-130)  คือ 
    4.1  ชวงสุดทายของคําพูดเปนทํานองเสียงขึ้น (Rising intonation pattern) ถือเปน
ประโยคคําถามอยางแทจริง (genuine question)  คือ  ผูพูดไมแนใจจึงถามเพื่อตองการคําตอบ  Yes  
หรือ  No  ตัวอยางเชน  
   He will hel⇔p me, won⇔’t he? 
 
   You are hun⇔gry, aren⇔’t you?  
 
   4.2  ชวงสุดทายของคําพูดเปนทํานองเสียงขึ้น-ตก (Rising-falling intonation) แสดงวา
ผูพูดมีความมั่นใจและคาดหวังใหผูฟงเห็นดวยกับเขา (confirmation) (บุษบา กนกศิลปธรรม  2535 : 
28)   ดังตัวอยางตอไปนี้ 
   Jennifer is hel⇔pful,  is⇔n’t she? 
    

The weather is hot⇔, is⇔n’t it? 
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 ในภาษาอังกฤษยังมีทํานองเสียง (intonation) แบบอื่นๆ นอกจากไดกลาวมาแลวอีกหลาย
ลักษณะ (วิทยา นาทอง 2522 : 43) แตขอควรระวังในการใชก็คือ ผูที่เรียนภาษาตางประเทศ
โดยเฉพาะอยางยิ่งภาษาอังกฤษ  ไมควรนําแบบการใชทํานองเสียงในภาษาของตนไปใชใน
ภาษาอังกฤษโดยคิดวาจะใหความหมายอยางเดียวกัน  เพราะแตละภาษายอมมีแบบการใชทํานอง
เสียงแตกตางกันไปเปนแบบของตนเอง  ถานําแบบของภาษาหนึ่งไปใชกับอีกภาษาหนึ่งอาจทําให
การสื่อความหมายไมตรงกัน (สุรีย  แสงรุงเรื่อง ม.ป.ป. : 51) 
 อยางไรก็ตาม ผูสอนภาษาจะตองฝกใหผูเรียนไดยินความแตกตางของทํานองเสียงและสือ่
ความหมายของทํานองเสียงนั้นๆ ไดทั้งระดับคํา วลี และประโยค  เมื่อไดยินทํานองเสียงที่แตกตาง
กันไดแลว  ผูเรียนภาษาจะตองฝกการสื่อความหมายโดยใชทํานองเสียงใหผูอ่ืนไดรับความหมายที่
ตนเองสื่อออกไปเชนเดียวกับความหมายที่ตนเองตองการสื่อดวยเชนกัน (ดาราวดี  สุกมลสันต 2542 : 
112)  
 
1.3  ความสําคญัในการออกเสียงเนนหนักและทํานองเสียงภาษาองักฤษ 
  การที่การศึกษาภาษาอังกฤษไมไดผลตามประสงคมีสาเหตุมาจากคนไทยเรียน
ภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ  โอกาสที่จะไดใชภาษาอังกฤษนอกชั้นเรียนมีนอยมากซึ่งตางกับ
ประเทศที่เรียนเปนภาษาที่สอง  สวนสาเหตุอีกประการหนึ่ง ไดแก จุดประสงคของการสอน
ภาษาอังกฤษที่เนนการอานเปนสําคัญ  โดยมีความเชื่อวาคนไทยตองการทักษะการอานเพื่อจะไดอาน
ตําราภาษาอังกฤษได  จึงขัดกับธรรมชาติการเรียนรูภาษาที่วาตองเรียนรูดวยการฟงและพูดกอน  
นอกจากนี้ครูสวนใหญก็ยังขาดความมั่นใจในการพูดภาษาอังกฤษ  จึงมักใชภาษาไทยในชั้นเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษ  ดังนั้นโอกาสที่ผูเรียนจะไดฝกฟงและพูดภาษาอังกฤษที่มีนอยอยูแลวนอกหองเรียนจึง
แทบจะหมดไปเลย (เยาวรัตน  การพานิช และคณะ 2540 : 26) สอดคลองกับ ปรัศนียา     จารุสันต 
(2540 : 7) ที่กลาววา ผูเรียนคนไทยมักจะประสบปญหาดานการพูดและการฟงมากที่สุด  ซ่ึงทักษะนี้
มี    ความสําคัญอยางมากในการสื่อสาร  สาเหตุหนึ่งของปญหาก็เนื่องมาจากการที่คนไทยไมมี
โอกาสไดใชภาษาอังกฤษดวยการฟงและพูดในชีวิตประจําวัน  
         บุษบา  กนกศิลปธรรม (2535 : 2) กลาววา ในการสื่อสารดวยการพูดตองใชทักษะการฟง
และการพูดควบคูกันไป  หากผูพูดไมสามารถพูดใหผูอ่ืนเขาใจไดก็เทากับเขาไมสามารถบรรลุ       
จุดมุงหมายได  ในทํานองเดียวกันหากผูพูดขณะสื่อสารออกเสียงไมชัดเจนจนไมสามารถทําใหผูฟง
เขาใจไดถูกตอง   ก็แสดงวาเขาไมสามารถสื่อสารหรืออาจสื่อสารไดแตไมมีประสิทธิภาพ  
เชนเดียวกับแครรอล (Carroll 1977 : 1) ที่กลาววา ความสามารถที่จะทําใหบุคคลประสบความสําเร็จ
ใน      การเรียนภาษาที่สองมากที่สุดคือ การพูดไดอยางคลองแคลวและการเขาใจภาษาที่พูดโดย
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เจาของภาษา  ดังจะเห็นไดจากการศึกษางานวิจัยของคนไทยที่ผานมา  พบวา นักเรียนมีปญหาในการ
เรียนภาษาอังกฤษไมวาจะเปนระดับมัธยมศึกษาหรือแมแตระดับอุดมศึกษา  สาเหตุเนื่องจากการเรียน   
การสอนในโรงเรียนที่ผานมามุงฝกดานไวยากรณและการแปล  นักเรียนจึงรูกฎเกณฑตางๆ แตขาด
ทักษะทางดานการฟงและพูดที่จะใชในการติดตอส่ือสาร (จรวยพร  ตันตระกูล 2543 : 52)   
        บุษกร  วิชชุลตา (2539 : 41-42) ไดกลาววา ปจจุบันการออกเสียงเปนเรื่องที่ถูกลืมไป
เรียบรอยแลวในสภาพที่เปนจริงของการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  ทั้งครูและนักเรียนอาจคิดวาไมมี
ความสําคัญตอการเรียนรูภาษาอังกฤษ  แทที่จริงแลวการออกเสียงมีความสําคัญและสิ่งที่ตองเรียนรู
ดวยก็คือ การออกเสียงเนนหนัก (stress) และทํานองเสียง (intonation) ดังนี้ 
 1.  บทบาทที่สําคัญของการออกเสียงเนนหนักคือ พยางคใดในคําจะออกเสียงยาวและ
หนักกวากันขึ้นอยูกับการลงเสียงเนนหนัก  ถาเนนเสียงผิดที่ก็เกิดความผิดพลาดไดทําใหส่ือ         
ความหมายผิด เชน คํา tumor เนนเสียงหนักที่พยางคแรก tu-  ถาไปลงที่พยางคตัวที่สองก็อาจจะฟง
เปนวลี   two more ได  ในบางครั้งสระในคํา 2 คํา เขียนเหมือนกันแตออกเสียงตางกันก็สามารถทําให
เกิดความผิดพลาดในการสะกดคําได เชน สระ O ในคํา atom และคํา atomic ผูฟงอาจสะกดผิดไดโดย
คิดวาเปนสระคนละตัวกัน 
 2.  สําหรับทํานองเสียงนั้นจะมีบทบาทสําคัญมากในเวลาพูดประโยคภาษาอังกฤษ  ผูพูด
ใชทํานองเสียงเพื่อบงบอกความสําคัญของคําในประโยค นั่นคือ ผูพูดใชเพื่อบอกวากําลังตองการสื่อ
ความหมายอะไรนั่นเอง  ดังตัวอยางตอไปนี้ในประโยคเดี่ยวๆ 
           -  Your papers should be typed and double-spaced. They should not be longer than 
five pages. 
        จะเห็นไดวา ประโยคทั้งสองนี้คําที่ขีดเสนใตเปนคําที่มีความสําคัญที่ผูพูดตองการสื่อ
ความหมายในภาษาเขียน  เราใชวิธีขีดเสนใตเพื่อเนนความสําคัญของคํานั้น  แตในภาษาพูดเราใช
ทํานองเสียงเปนตัวบงชี้ นั่นคือ เราใชการออกเสียงขึ้น-ลง หรือ สูง-ต่ํา (pitch contour) บนคําที่ขีดเสน
ใตแทน  ซ่ึงถาฟงดีๆ แลวจะดูมีน้ําหนักมากกวาคําอ่ืนๆ ในประโยค 

 ในการประเมินผลการพูด (Oral evaluation) นั้น  ดวงพร  หนูพงษ (2544 : 46) กลาววา   
มีเกณฑมาตรฐานที่ตองคํานึงถึงในเรื่องของการออกเสียงนั้น ไดแก ความสามารถในการพูดส่ือสาร
ดวยสําเนียงภาษาที่เขาใจไดชัดเจนไมมีสําเนียงภาษาแมของตนเองมาเปนอุปสรรค 
        จากขอมูลดังกลาวขางตน  ทําใหทราบวาการออกเสียงภาษาอังกฤษมีความสําคัญมากซึ่ง
นับวาเปนองคประกอบหลักในการสงเสริมใหการพูดมีประสิทธิภาพ  ดาราวดี  สุกมลสันต (2542 : 
122) เสนอแนะวา ครูผูสอนภาษาจะตองสอนใหผูเรียนไดยินเสียงของภาษาอังกฤษในแบบที่ผูใช
ภาษานั้นใช  และฝกออกเสียงที่ไมมีในภาษาไทยใหไดอยางถูกตอง  ไมใชเสียงที่มีอยูในภาษาไทยเขา
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ไปแทนที่ เสียงในภาษาอังกฤษ   ครูผูสอนจะตองฝกฝนเสียงที่ เปนปญหาของคนไทยเมื่อใช
ภาษาอังกฤษใหผูเรียนออกเสียงไดถูกตอง  และไดยินเสียงของภาษานั้นๆ ทั้งเสียงโดดๆ ในคําหลาย
พยางค วลี และประโยค  สามารถสงสารและรับสารที่ส่ือกันดวยความเขาใจความหมายที่ถูกตองทั้ง
สองฝาย 
 
1.4  ปญหาการออกเสียงเนนหนักและทํานองเสียงภาษาอังกฤษ 
 ปญหาในการออกเสียงภาษาอังกฤษนั้น มยุเรศ  รัตนานิคม (2542 : 172) กลาววา สาเหตุ
ประการหนึ่งมาจากการลงเสียงหนัก  ซ่ึงคําในภาษาอังกฤษทุกคําเมื่อปรากฏอยูเดี่ยวๆ จะมีการเนน
เสียงหนักพยางคใดพยางคหนึ่งเสมอและคําที่มีหลายพยางคอาจมีการเนนเสียงหนักมาก  หนักรอง
และไมเนนเสียงหนักเลยพยางคใดก็ได  แตคําในภาษาไทยสวนมากจะเนนเสียงหนักพยางคสุดทาย
และคนไทยนิยมนําเอาวิธีการเนนเสียงหนักพยางคสุดทายไปใชในการออกเสียงคําในภาษาอังกฤษ  
โดยไมตรวจสอบความถูกตองจากพจนานุกรม  ทําใหออกเสียงแปลกไปจากเสียงของเจาของภาษา 
เชน 
  ภาษาไทย   ภาษาองักฤษ 
  มยุเรศ    Margaret 
  โอฬาร    open 
  เชี่ยวชาญ   Susan 
  เดโช    David 
  ปยะนชุ    piaono 
 สอดคลองกับ สุรีย  แสงรุงเรือง (ม.ป.ป. : 31) ที่กลาววา ในเวลาพูดคนไทยมักออกเสียง
เนนหนักที่พยางคทายของคําที่มีมากกวาหนึ่งพยางคในภาษาไทย เชน คําวา  

-  “ปากกา”    บางครั้งออกเสียงเพียงแค “ปะกา”   
-  “หนังสือ”  ออกเสียงวา “นังสือ” หรือ “นึงสือ” 
-  “รับประทาน”  ก็ออกเสียงเนนหนกัที่พยางคทาย 

 ดังนั้น ถาสงสัยการออกเสียงคําใดก็ควรเปดพจนานุกรมภาษาอังกฤษที่บอกการออกเสียง
คําไวดวย  หรือมิฉะนั้นก็ควรถามเจาของภาษาซึ่งเปนผูรูเพื่อความแนใจ 

 นิสา   ศักดิ์เดชยนต และคณะ (2526 : 36) กลาววา สําหรับพยางคที่ไดรับการออกเสียง
เนนหนักในภาษาอังกฤษนี้ผูฟงจะไดยินอยางชัดเจน  แตเนื่องจากภาษาไทยไมไดเปนภาษาซึ่งมี    
การเนนเสียงหนักเปนหนวยเสียงสําคัญทั้งในระดับคําและระดับประโยค  ดังนั้นจึงเปนเรื่องยาก
สําหรับคนไทยทั้งในการพูดการฟงและการเนนเสียงหนักในภาษาอังกฤษใหไดถูกตอง  อยางไรก็
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ตามยังมีกฎที่จะชวยคนไทยใหพูดและฟงพยางคที่เนนเสียงหนักใหไดอยางถูกตอง  จะสังเกตไดวา
พยางคที่เนนเสียงหนักจะตอง 
 1.  ดังกวาพยางคอ่ืน (Louder) 
 2.  ขึ้นเสียงสูง (Rise the tone up) 

 3.  ใชสระเต็มเสียง (Full strength of the vowel) 
 4.  ใชชวงเวลาของพยางคเตม็ที่ นั่นคือ จะออกเสียงพยัญชนะและสระเต็มเสียงในพยางค
นั้นๆ 
 เทพิน  นีละภมร (ม.ป.ป. : 44) กลาววา ถาหากถูกสอนใหออกเสียงผิดๆ ตั้งแตในครั้งแรก
แลวตอไปก็เปนเรื่องยากที่จะแกไข  คนไทยมีปญหาในเรื่องการเนนเสียงในภาษาอังกฤษทั้งทางดาน
การฟงและการพูด  ถาหากเราออกเสียงผิดๆ ในคํานั้นแลว  พอมีโอกาสฟงก็จะฟงและจับใจความ
ไมได 
 สําอางค  หิรัญบูรณะ (2520 : 35) กลาววา ปญหาของคนไทยนั้นอยูที่ไมทราบวาจะ     
ออกเสียงเนนหนักพยางคใดในคําหรือในประโยคภาษาอังกฤษ  เพราะคําในภาษาอังกฤษดูจะมี     
การเนนหนักในตําแหนงตางๆ กัน เชน appea⇔r เนนพยางคหลังแต ac⇔tion เนนพยางคแรก  ซ่ึง
คําบางคําที่มีรากศัพทรวมกันและควรออกเสียงเนนหนักเหมือนกัน  แตกลับออกเสียงเนนหนัก
ตางกัน เชน คําวา Can⇔ada เนนหนักพยางคแรก แต Canad⇔ian กลับไปเนนพยางคที่สองและยัง
ออกเสียงสระไมเหมือนกันอีกดวย 
 พิณทิพย  ทวยเจริญ (2539 : 6) เสนอความเห็นวา เนื่องจากคนไทยเรียนภาษาอังกฤษเปน
ภาษาตางประเทศ  ความคลองแคลวในการพูดจึงมีนอยโดยเฉพาะอยางยิ่งการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษในสถานศึกษา  สวนใหญตั้งแตระดับมัธยมศึกษาถึงระดับอุดมศึกษายังคงใชภาษาไทย
เปนสื่อในการเรียนการสอน  การพูดภาษาอังกฤษเปนไปอยางอัตโนมัติหรือไมขึ้นอยูกับความรู  การ
ฝกฝนและการมีโอกาสไดใชภาษาอังกฤษโดยตรง (exposure) กับเจาของภาษา  นอกจากนี้การ
นําไปใชดวยการพูดนั้น   จะเกิดประสิทธิผลเพียงใดขึ้นอยูกับการฝกฝนการออกเสียงซ่ึงมี
องคประกอบหลายอยาง 
 
1.5  ความหลากหลายของการออกเสียง    
 ภาษาที่มนุษยใชติดตอส่ือสารมีความแตกตางกันอยางเปนระบบ  แมแตภาษาเดียวกันก็ยัง
มีความหลากหลายทางภาษา  ดังเชนตัวอยางตอไปนี้ (บํารุง  โตรัตน 2544) 
 1.  บางพื้นที่ในอเมริกาเรียกภาชนะที่ใชบรรจุน้ําวา “pail” แตในพื้นที่อ่ืนเรียก “bucket”  
 2.  บางพื้นที่ออกเสียง [s] ในคํา “greasy” เปน [s]  แตในพื้นที่อ่ืนออกเสียงเปน [z] 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 25
 
 3.  ผูคนบางกลุมในอเมริกาออกเสียงพยัญชนะตัวแรกในคํา “that, this, these” และ 
“those” เปนเสียง [∆]  แตในกลุมอ่ืนออกเสียง [d] 
 4.  คนบางกลุมในอเมริกาพูดประโยค “He walks home every day.” เปน “He walk home 
every day.”         
 5.  คนบางกลุมถามคําถาม “What is it?” เปน “What it is?”   
 6.  ผูชายมักใชคํา “ain’t” มากกวาผูหญิง 
 7.  ผูเขารับการสัมภาษณงานอาจถามคําถาม “In which department will I be working?” 
แตถาบุคคลนี้อยูในสถานการณที่เปนทางการอาจพูดวา “Which department will I be working?” 
 จากตัวอยางขางตน  ความหลากหลายของภาษาขึ้นอยูกับปจจัย 3 อยาง  อันไดแก 
 1.  ความหลากหลายของพื้นที่ (Regional varieties) กลาวคือ ความหลากหลายที่มีอยูใน
ภาษาเดียวกัน เชน ภาษาอังกฤษของเจาของภาษาในเขต Mississippi และในเขต Massachusetts      
 2.  ความหลากหลายทางสังคม (Social varieties) เชน ภาษาของชนชั้นกลางใน New York 
และของชนชั้นคนทํางานใน New York 
 3.  ความหลากหลายดานรูปแบบภาษา (Stylistic varieties) เชน ในสถานการณที่เขารับ
การสัมภาษณงาน  และสถานการณที่พูดคุยกับเพื่อนสนิท         
 นอกจากนี้  ความหลากหลายทางดานการออกเสียงที่พบโดยทั่วๆ ไปก็คือ สําเนียงและ
การออกเสียงเนนหนัก กลาวคือ ในภาษาอังกฤษตางสําเนียงกัน  การออกเสียงก็มีความแตกตางกัน 
เชน ในภาษาอังกฤษสําเนียงอเมริกันและสําเนียงอังกฤษ  ดังเชนตัวอยางตอไปนี้ 
     American English  British English 
 cervical   /sΕ: rvΙkl/   /s↔vaΙ kl/ 
 chagrin   /Σ↔grΙn /   /ΣΘg rΙn/ 
 garage   /g↔ra: dΖ/   /gΘr a:dΖ/ 
 laboratory   /lΘb ↔rt :ri/   /l↔b r ↔tri/ 
 massage   /m↔sa: Ζ/   /mΘs a: Ζ/ 
  
 อยางไรก็ตามแมจะมีความหลากหลายของการออกเสียง  ผู เ รียนควรตรวจสอบ         
ความถูกตองในการออกเสียง  โดยเปดพจนานุกรมหลายๆ เลม เชน Oxford, Longman หรือ Webster 
เปนตน 
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1.6  ทฤษฎีท่ีใชในการวิเคราะหการออกเสียงเนนหนักและทํานองเสียงภาษาองักฤษ 

 แนวคิดและทฤษฎีในการศึกษาการเรียนการสอนภาษาตางประเทศหรือภาษาที่สองไดมี   
ผูใหความสําคัญและสนใจศึกษาคนควาวิจัยพัฒนามาอยางตอเนื่อง  ดวยสาเหตุที่สําคัญประการหนึ่ง
คือ เพื่อมุงหวังใหผูเรียนภาษาตางประเทศหรือภาษาที่สองนั้นเกิดสัมฤทธิผลในการเรียนรูภาษาอยาง
มากที่สุด (ปรัศนียา  จารุสันต 2540 : 9)  ซ่ึงทฤษฎีที่ใชในการวิเคราะหการออกเสียงเนนหนักและ
ทํานองเสียงภาษาอังกฤษมีอยู 2 ทฤษฎี คือ 

 1.6.1  ทฤษฎีการศึกษาเปรียบตาง (Contrastive Analysis)  
               ในการวิเคราะหและเปรียบเทียบภาษาเพื่อใชในการสอนนั้น  โดยท่ัวๆ ไปจะเปน       

การเปรียบเทียบระหวางสองภาษาคือ ภาษาแม (Source or Native Language) และภาษาที่เรียน (Goal 
or Target Language) การเปรียบเทียบก็เพื่อที่จะหาวาภาษาแมทําใหเกิดการสับสนในการสราง
ประโยคตางๆ ในภาษาที่เรียนไดอยางไรบาง และอาจจะศึกษาเพื่อหาวาจะนําภาษาแมมาใชชวยสราง
ประโยคตางๆ ในภาษาที่เรียนไดอยางไรบาง (สุธินี  สุขตระกูล 2526 : 9) สอดคลองกับ ประพาศน  
พฤทธิประภา (1978 : 5-10) ที่กลาววา ทฤษฎีนี้เปนวิธีการหาความแตกตางระหวางสองภาษาแตมิใช
วาจะวิเคราะหแยกแยะมากกวาสองภาษาไมได  สวนใหญจะวิเคราะหเพียงสองภาษาเทานั้น 
   ผูนําคนสําคัญของทฤษฎีการศึกษาเปรียบตางนี้ก็คือ ฟรีส (Fries) และลาโด (Lado) 
ซ่ึงเชื่อวา ภาษาแมมีอิทธิพลตอการเรียนการสอนภาษาที่สองหรือภาษาตางประเทศมาก (รัชนี      
มโนอ่ิม 2542 : 7) สอดคลองกับ ลาโด (Lado 1957 : 2) ที่กลาววา ผูเรียนมักจะถายโอนรูปแบบ   
ความหมายจากภาษาแมและวัฒนธรรมของตนเองไปสูภาษาที่ตนเรียน  ไมวาในขณะพูดหรือแสดง
ทาทางประกอบการพูด  รวมไปถึงการตีความดานวัฒนธรรมหรือการฟงจากเจาของภาษาโดยตรง                        
ดูเลย และเบิรต (Dulay and Burt 1980 : 97) กลาววา ทฤษฎีการศึกษาเปรียบตางนาจะเกี่ยวของกับ
กระบวนการเรียนรูภาษา ดังนี้ 

      1.  การเรียนรูภาษาแมเปรียบเหมือนการสรางนิสัย 
     2.  นิสัยเดิมซ่ึงหมายถึงการเรยีนรูภาษาแมอาจจะขัดขวางหรือสนับสนุนการสราง

นิสัยใหมซ่ึงกค็ือ การเรียนรูภาษาใหมโดยขึ้นอยูกับความแตกตางหรือความเหมือนระหวางสองภาษา 
   ทแวดเดลล (Twaddell 1968 : 195,  อางถึงใน สุธินี  สุขตระกูล 2526 : 1) ให   
ความเห็นวา การวิเคราะหและเปรียบเทียบภาษาชวยในการวางแผนการสอนใหเปนไปตามเปาหมาย
และเพื่อจัดกิจกรรมใหสอดคลองกับพฤติกรรมที่จะชวยใหเกิดการเรียนรู  เชนเดียวกับ อัจฉรา                        
วงศโสธร (2544 : 78) ที่กลาววา การเปรียบเทียบภาษาทั้งสองโดยชวยใหผูสอนทราบวาควรจะเลือก
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สอนลักษณะใดของภาษาแมแกผูเรียนที่มีภาษาแตกตางกัน  รวมทั้งเรียงลําดับวาจะสอนสิ่งใดกอน-
หลัง  จัดทําแบบฝกหัดหรือแบบเรียน วัสดุ อุปกรณตางๆ ที่เหมาะสมแกผูเรียนภาษานั้นๆ ไดดีขึ้น 

      มีนักวิจัยหลายทานที่ทําวิจัยดานการศึกษาเปรียบตาง ตัวอยางเชน ฟุงเฟอง        
เครือตราชู (Kruatrachue 1960)  นิตยา  วัยโรจนวงศ (2527)  และทิพวัลย  สังขะวัฒนะ (2532) เปน
ตน 
 1.6.2  ทฤษฎีการวิเคราะหขอผิด (Error Analysis)  

              เปนทฤษฎีที่ใชในการตรวจสอบขอผิดจากผลการเรียนรูภาษาของผูเรียน  ชวยให     
คาดการณไดวาผลจากขอผิดนั้นผูเรียนตองปรับปรุง-แกไขหรือเรียนรูเพิ่มเติมในเรื่องใดเปนพิเศษ  
ซ่ึงทฤษฎีนี้มีความสัมพันธกับทฤษฎีการศึกษาเปรียบตาง (Contrastive Analysis)  เพราะผลที่ไดจาก
การศึกษาเปรียบเทียบภาษาในระบบตางๆ ของผูเรียน  หากไดนํามาวิเคราะหหาขอผิดก็จะกอใหเกิด
ประโยชน (Corder 1982 : 10-11) ดังนี้ 

  1.  หากผูสอนไดทําการวิเคราะหขอผิดของผูเรียนอยางเปนระบบ  จะชวยใหทราบ
วาผูเรียนเรียนรูไดมากนอยแคไหน 

  2.   การวิเคราะหขอผิด  ชวยใหนักวิจัยทราบวาคนเราเรียนรูภาษาอยางไร            
ใชกลวิธีหรือข้ันตอนใดในการเรียนรู 

  3.  ดานผูเรียน  เปนการทดสอบสมมติฐานการเรียนรูของผูเรียนวาขอผิดที่เกิดขึ้น
นั้น   ผูเรียนใชกลวิธีการเรียนรูจากภาษาแมหรือภาษาที่สอง  เพื่อนําไปปรับปรุง-แกไขในการเรียนรู    
ตอไป (Rivers and Temperley 1978 : 151-152)      

  สอดคลองกับ อัจฉรา  วงศโสธร (2544 : 78) ที่กลาววา ในการวิเคราะหขอผิดนั้นมี
เปาหมายอยู 2 นัย คือ  

  1.   เพื่อหากลวิธีในการปองกันการทําผิดตอไปของผูเรียน 
  2.  เพื่อจัดประเภทขอผิดโดยแยกเปนขอผิดเฉพาะที่ และขอผิดซ่ึงขัดขวางการสื่อ

ความหมายทางภาษา 
  ในการนําทฤษฎีการวิเคราะหขอผิดไปใชในการวิจัย ดังเชนงานวิจัยของ        ทิพย

วรรณ  จรรยาสุภาพ (2525) ที่ทําการวิเคราะหการออกเสียงภาษาอังกฤษของนักศึกษาวิชาเอก
ภาษาอังกฤษ  ระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาวิเคราะห     
ขอผิดและสาเหตุของขอผิดซึ่งเปนปญหาในการออกเสียงภาษาอังกฤษของนักศึกษากลุมตัวอยาง    
ผลการวิเคราะหสรุปไดวา ขอผิดตางๆ ที่ปรากฏจากการออกเสียงภาษาอังกฤษของนักศึกษา         
สอดคลองกับการเปรียบเทียบระบบเสียงภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สวนสาเหตุนั้นเกิดจาก          
การแทรกแซงของภาษาแม (Interference Errors)  
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  ดังนั้นจะเห็นไดวา ทฤษฎีการศึกษาเปรียบตางและทฤษฎีการวิเคราะหขอผิดที่      
ผูวิจัยนํามาใชในการวิเคราะหการออกเสียงภาษาอังกฤษของนักศึกษานั้น  จะเปนประโยชนใน     
การออกแบบแบบฝกหัดและแบบทดสอบแกผูเรียนตอไป 
 
1.7  วิธีสอนการออกเสียงเนนหนักและทํานองเสียงภาษาอังกฤษ 
 สําหรับวิธีการสอนการออกเสียงเนนหนักและทํานองเสียงภาษาอังกฤษใหแกผูเรียน  
มอรเลย (Morley 1991 : 506, quoted in Otlowski 1998) กลาววา การสอนการออกเสียงตองคํานึงถึง
ปจจัยตอไปนี้ 
 1.  สติปญญาของผูเรียน 
 2.  อารมณของผูเรียน 
 3.  สภาพรางกายของผูเรียน 
 ดวยเหตุที่วา ปจจัยตางๆ เหลานี้เกี่ยวของกับกระบวนการเรียนรูของผูเรียนและถือวาเปน
ปจจัยที่สําคัญที่สุดในการพัฒนากลยุทธทางการเรียนรูของผูเรียน 
 ฟนอกเชียโร (Finocchiaro 1989 : 27) กลาววา ในการสอนการออกเสียงภาษาอังกฤษ      
ผูสอนตองถามตัวเองกอนวา 
 1.  ไดชวยใหผูเรียนไดยิน จําแนกเสียงและเปรียบเทียบเสียงกอนที่จะใหผูเรียนออกเสียง
ปากเปลาหรือยัง 
 2.  จะใชส่ือการสอนใดชวยในการสอน 
 3.  ไดสอนเสียงใหมๆ และลักษณะการออกเสียงรูปแบบอื่นๆ ในบริบทสถานการณจริง
หรือไม    
 4.  รูสึกพอใจในความกาวหนาของผูเรียนแลวหรือยัง 
 ทางดาน เคนวอรตี้ (Kenworthy 1996 : 1-2) ไดเสนอแนะวา บทบาทของครูในการสอน
การออกเสียงควรมีดังนี้ 
 1.  ชวยผูเรียนใหไดยินและจาํแนกเสยีง 
 2.  ชวยในการเลียนเสียงที่ไมมีในภาษาแมของผูเรียน 
 3.  ใหขอมูลยอนกลับ  โดยการบอกใหผูเรียนทราบวาเขาออกเสียงถูกตองหรือไม 
 4.  แจงใหผูเรียนทราบวาตอไปจะไดเรียนเกี่ยวกับอะไร  เนื่องจากการสอนทักษะพูดเปน
เร่ืองที่คอนขางยาก 
 5.  วางแผนการสอนการออกเสียง  เพื่อใหผูเรียนทราบวาควรเนนย้ําในเรื่องใดและจะได

ฝกฝนการออกเสียงเอง 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 29
 
 6.  ออกแบบกิจกรรม  เพราะการเรียนรูการออกเสียงเปนเรื่องที่ซับซอน  ฉะนั้นผูสอน
ควรพิจารณาวาแบบฝกหัดและกิจกรรมใดจะเปนประโยชนชวยใหผู เ รียนไดมีโอกาสฝกฝน          
โดยคํานึงถึงความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนรูและแนวการสอนใหมากที่สุด 
 7.  ประเมินความกาวหนา  ผูสอนตองแจงความกาวหนาในการเรียนใหผูเรียนทราบเพื่อ  
ผูเรียนจะไดมีแรงจูงใจในการเรียน 
 สอดคลองกับ เออร (Ur 1999 : 53) ที่กลาววา ผูสอนควรแกไขปญหาการออกเสียงที่ผิด
ของผูเรียนดวยวิธีการดังนี้ 
 1 .   สอนใหผูเรียนไดยินและจําแนกความแตกตางของเสียง  ดวยวธีิการใชทํานองเสียง 
จังหวะและการออกเสียงเนนหนกั  เพื่อจะไดทราบวาผูเรียนสามารถบอกไดหรือไมวาคําหรือวลีทีไ่ด

ยินนัน้เปนเสยีงของเจาของภาษาหรือผูที่ไมใชเจาของภาษา 
 2.  สอนใหรูวิธีการออกเสียงใหถูกตอง 
 3.  ฝกฝนการออกเสียงโดยใชแบบฝกซ้ําๆ และมีการใหแรงเสริมแกผูเรียนดวย 
 นอกจากนี้ โบเวนและมารคส (Bowen and Marks 1994 : 70) กลาววา หลักในการสอน
การออกเสียงนั้นควรใหผูเรียนตระหนักถึงส่ิงตอไปนี้ 
 1.  เกิดอะไรขึ้นเมื่อพูดออกเสียงไปแลว 
 2.  เกิดอะไรขึ้นเมื่อตองสื่อสารกับบุคคลอื่นแลวพดูออกเสียงไปอยางรวดเรว็ 
 3.  พยางคใดทีไ่ดรับการออกเสียงเนนหนกั 
 4.  ออกเสียงใหชัดเจน 
 5.  รูปแบบทํานองเสียงพื้นฐานในภาษาอังกฤษมีความสมัพันธกับความหมายอยางไร 
 เชนเดียวกับ เอเวอรี่และเออรลิช (Avery and Ehrlich 1994 : 106-108) ที่ไดแนะนําวิธี  
การสอนการออกเสียงเนนหนักแกผูสอนดังนี้ 
 1.  พัฒนาวิธีการชวยใหผูเรียนจําหลักในการออกเสียงเนนหนัก เชน ผูสอนอาจยกมือขึ้น
แลวลดต่ําลงเมื่อตองการแสดงถึงพยางคที่ไดรับการออกเสียงเนนหนัก 
 2.  ลากเสียงใหยาวและดังเมื่อออกเสียงเนนหนักเพื่อกระตุนความสนใจของผูเรียน 
 3.  เมื่อสอนคําศัพทใหม  ผูสอนตองเชื่อมั่นวาผูเรียนรูวาจะออกเสียงเนนหนักใหถูกตอง
ไดอยางไร 
 4.  ยกตัวอยางคําที่แสดงใหผูเรียนเห็นถึงรูปแบบการออกเสียงเนนหนักที่แตกตางกัน  
ออกไป  และใหผูเรียนไดฝกออกเสียงบาง เชน ในคํา  
  phot⇔ograph  photog⇔raphy  photograp⇔hic 
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 5.  เปลี่ยนคําในขอ 4 โดยใชคําศัพทที่ไมมีความหมายเพื่อใหผูเรียนฝกการเนนเสียง เชน 
  cor⇔toplate  cortop⇔laty  cortoplat⇔ic 
  
 สําหรับวิธีการสอนทํานองเสียงนั้น  ผูสอนควรแทรกการฝกใชทํานองเสียงรวมกับ      
การสอนออกเสียงทั่วๆ ไปแกผูเรียนทั้งชั้น  ไมวาจะเปนในบทสนทนาหรือประโยคที่ใชสอน       
นอกจากนี้ ผูเรียนควรไดฝกการออกเสียงลักษณะพิเศษตั้งแตชวงเริ่มเรียน เชน การออกเสียงเนนหนัก
และทํานองเสียง เปนตน  จากนั้นจึงควรฝกจากแบบฝกที่หลากหลาย  รวมทั้งฝกออกเสียงในขอความ
ที่ยาวขึ้น  โดยเริ่มตนจากผูสอนออกเสียงเปนตนแบบแลวใหผูเรียนเลียนเสียง  แตภาษาที่ใชใน     
การสอนควรเปนบทสนทนาในชีวิตจริง   ขาว  และบทสนทนาที่เปนธรรมชาติ (Avery and Ehrlich 
1994 : 169) 
 
1.8  กิจกรรมการสอนการออกเสียงเนนหนกัและทํานองเสียงภาษาองักฤษ 
  ในการสอนการออกเสียงมีกิจกรรมที่ชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางเปนระบบมากมาย
หลากหลาย  การเลือกกิจกรรมที่เหมาะกับสภาพและระดับของผูเรียนเปนสิ่งที่ควรคํานึงถึงเปนอนัดบั
ตนๆ  มีนักการศึกษาและนักภาษาศาสตรเสนอแนะกิจกรรมตางๆ ดังนี้  
 1.  กิจกรรม Odd one out (Hewings and Goldstein 1998 : 57) 
  เปนกิจกรรมที่ฝกใหผูเรียนจําแนกคําที่มีตําแหนงเนนหนักเสียงตางจากคําอ่ืนในกลุม
เดียวกัน โดยอาศัยรูปแบบการเนนหนักเสียงที่กําหนดใหขางหนา  ดังนี้ 
  1) o O  above, chicken, prepare, guitar, correct 
  2) O o   under, dirty, handsome, Japan, reason 
  3) o O o  exciting, tomorrow, November, injection, president 
  4)  O o o  appointment, popular, yesterday, politics, sensitive 
  5) o o O o  unemployment, competition, supermarket, information 
 2.  กิจกรรม Noun-verb pairs (Handschuh and Geigel 1985 : 9) 
  ใหผูเรียนฝกฟงเสียงและออกเสียงเนนหนักในคําที่ทําหนาที่เปนไดทั้งคํานามและ    
คํากรยิา ดังนี้ 
    Nouns   Verbs 
  ตัวอยาง rec ord   recor d 
    present   present 
    permit   permit 
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    project   project 
    conflict   conflict 
    subject   subject 
 3.  กิจกรรม Happy families (Hancock 1996 : 27) 
    เปนกิจกรรมใหผูเรียนฝกออกเสียงเนนหนักในคํารากศัพทที่มีปจจัยเสริมทายคํา 
(suffixes) ดังนี้ 
  ตัวอยาง civil  civility  civilize  civilization 
    equal  equality  equalize  equalization 
   fertile  fertility  fertilize  fertilization 
   final  finality  finalize  finalization 
   general  generality generalize generalization 
   hospital  hospitality hospitalize hospitalization 
   legal  legality  legalize  legalization 
   mobile  mobility  mobilize mobilization 
   national  nationality nationalize nationalization 
  ขั้นตอน 
     -  แบงผูเรียนเปนกลุมๆ ละ 4-5 คน  จากนั้นผูสอนแจกบัตรคําใหหวัหนากลุม   
     -  หัวหนากลุมแจกบัตรคําใหสมาชิกคนละ 5 ใบ   
     -  สมาชิกเปลี่ยนกันถามหาบัตรคําที่ตนเองตองการ เชน civility จากสมาชิกคน
อ่ืนๆ  
     -  เมื่อไดบัตรคําที่ตนเองตองการแลวใหถามสมาชิกคนนั้น  วาตองการบัตรคํา
อะไร (หากไมมีสมาชิกคนใดมีบัตรคําที่ตนเองตองการ  ใหขอจากหวัหนากลุมที่ถือบัตรคําที่เหลือไว)  
     -  ปฏิบัติเชนไปเรื่อยๆ จนกวาจะไดบัตรคําครบทั้ง 4 คําในกลุมคํา  จากนั้นใหฝก
ออกเสียงเนนหนักในแตละคําใหถูกตอง  
 4.  กิจกรรม Noun-verb pairs in the sentences (Thompson 1978 : 55) 
  ฟงประโยคตอไปนี้แลวใสเครื่องหมาย stress (     ) บนพยางคที่เนนหนักเสียงในคํา
ที่ทําหนาที่เปนไดทั้งคํานามและคํากริยาที่ขีดเสนใต  ดังนี้ 
  1)  Our company will sign a new contract soon. 
  2)  Metals tend to contract in cold weather. 
  3)  The students listened while their teacher read an extract from the book. 
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  4)  The dentist said that he would have to extract at least one tooth. 
  5)  That district is famous for its wonderful dairy produce. 
  6) It must be very difficult to produce a new play. 
  7)  Mr. Bronsky speaks perfect English. 
  8)  Miss Yamamoto wants to perfect her pronunciation. 

9)  There has been a big increase in world population recently. 
10)  It seems that this population will increase still more.  

 5.  กิจกรรม Question tags (เคลลี่ 2546 : 116) 
  ใหผูเรียนฝกฟงการใชทํานองเสียงในบทสนทนาตอไปนี้ 
  A:  Hello, my name’s Koyomi. 
  B:  Hi, I’m Sara. 
  A:  Hello Sara, nice to meet you! 
  B:  Excuse me, Koyomi, you’re Japanese, aren’t you. 
  A:  Yes, that’s right. I’m from Saitama. 
  B:  I thought so. Your name sounds Japanese. 
  A:  And Sara, you’re Italian, aren’t you. 
  B:  Yes, that’s right, I’m from Torino, in the northwest. 
  A:  I see. I thought you were either Italian or Spanish. 
      Would you like some coffee… (fade)  
 
  ในขณะฟงบทสนทนา  ผูเรียนจะตองตอบแบบสอบถามดังตอไปนี้ 
 
        
 
 
 
  
  เมื่อตอบเสร็จแลว  ใหผูเรียนตรวจคําตอบกับเพื่อนหรือผูสอนอาจใหฟงบทสนทนาอีก
รอบก็ได 
 

1.  Koyomi is from Japan: true/false 
2.  Sara is from Spain: true/false 
3.  Sara is sure that Koyomi is from Japan: true/false 
4.  Koyomi is sure that Sara is from Italy: true/false 
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 6.  กิจกรรม Room service (Grant 2001 : 51) 
  ใหผูเรียนฟงบทสนทนาตอไปนี้  จากนัน้ใหใสเครื่องหมาย  ลงในชองเพื่อแสดงถงึ
ทํานองเสียงในประโยคนัน้ๆ  
        Falling   Rising 
  ตัวอยาง X:  Can I help you?  ______       
    Y:  I’d like some coffee.  ______   _____ 
    X:  You want caf?  ______   _____ 
    Y:  I’ll have decaf.  ______   _____ 
    X:  For how many?  ______   _____ 
    Y:  For two.   ______   _____ 
    X:  What time?   ______   _____ 
    Y:  About seven.   ______   _____ 
 
1.9  การสรางแบบทดสอบการออกเสียงเนนหนักและทํานองเสียงภาษาอังกฤษ 

 ในการสรางแบบทดสอบการออกเสียงเนนหนักและทํานองเสียงภาษาอังกฤษนั้น          
จําเปนจะตองวัดความสามารถของผูเรียนทั้งดานความสามารถในการฟงและการออกเสียง  วาเล็ต 
(Valette 1977 : 76-77) แนะนําวา ส่ิงสําคัญที่สุดในการเรียนรูภาษาใหมคือ การเรียนเกี่ยวกับระบบ
เสียงในภาษานั้นซึ่งขั้นตอนแรกก็คือ การวัดความสามารถในการจําแนกเสียง ในขั้นกลไกผูเรียนตอง
สามารถแยกแยะความแตกตางของหนวยเสียง  ลักษณะทางสัทศาสตร  ทํานองเสียง  การออกเสียง
เนนหนักและรูปแบบสําเนียงภาษาใหไดอยางถูกตอง  สําหรับขั้นความรูและขั้นถายโอนนั้นผูเรียน
ตองบอกความหมายของเสียงที่แตกตางกันได  จากการศึกษาคนควาเอกสารและตําราที่เกี่ยวของ       
ผูวิจัยไดแบงการสรางแบบทดสอบออกเปน 2 ประเภท  ดังตอไปนี้ 
 1.9.1  การสรางแบบทดสอบการออกเสียงเนนหนัก  

   มีนักสัทศาสตรหลายทานไดเสนอวิธีการสรางแบบทดสอบการออกเสียงเนนหนัก
ไวดังตอไปนี้  

   บ็อบดา (Bobda 1993 : 18) เสนอวา การทดสอบการเนนหนักเสียงโดยใช
แบบทดสอบชนิดขอเขียน  โดยใหผูเรียนใสสัญลักษณในการระบุตําแหนงพยางคที่ไดรับการ
เนนหนักเสียง เชน อาจใสเคร่ืองหมายดานหนาหรือดานบนพยางคที่ไดรับการเนนหนักเสียง  
นอกจากนี้        ผูเรียนอาจใชวิธีอ่ืน เชน  ขีดเสนใต  ใสจุดดานลาง  วงกลมลอมรอบ  และใชตัวพิมพ
ใหญในพยางคที่มีการเนนหนักเสียง เปนตน อยางไรก็ตาม มีขอบกพรองในการใชตัวพิมพใหญเพื่อ
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แสดงถึงพยางคที่มีการเนนหนักเสียงก็คือ อาจสรางนิสัยการสะกดคําที่ไมดีใหแกผูเรียนได  เนื่องจาก
พยางคที่ไดรับการเนนหนักเสียงเขียนดวยสระตัวพิมพใหญ เชน ในคํา∪Agatha สวนขอบกพรองใน
การขีดเสนใตพยางค คือ ผูเรียนอาจเกิดความลังเลใจในการขีดเสน เชน ในคํา develop และ Agatha  
ดังนั้นเพื่อ ปองกันปญหาที่อาจเกิดขึ้นดังกลาวขางตนจึงควรใชวิธีวงกลมลอมรอบพยางคที่ไดรับการ
เนนหนักเสียงจะดีกวา 

   ลาโด (Lado 1972 : 110-115) กลาววา เกณฑในการคัดเลือกคํา วลี และประโยคที่
เปนปญหาในการออกเสียงเนนหนักมาสรางแบบทดสอบ  ควรพิจารณาถึงส่ิงตอไปนี้ 

   1.  ความสําคัญของคํา วลี หรือประโยค 
   2.  ขอบเขตของปญหา 
 
   นอกจากนี้ ลาโด (Lado 1972 : 110-115) ยังไดเสนอวิธีทดสอบการออกเสียง     

เนนหนัก  ไวดังนี้ 
   1.  ทดสอบการฟงพยางคที่ไดรับการออกเสียงเนนหนัก   
        ผูสอนอานคํา วลี หรือประโยค  แลวใหผูเรียนเลือกคําตอบในกระดาษคําตอบ

วาพยางคใดไดรับการออกเสียงเนนหนักที่สุด (primary stress) 
   ตัวอยางที่ 1 
   ผูสอน :  ออกเสียงคํา “I⇑mpo⇔ssible?” 

                            1     2  3 4 
 ผูเรียน :  ดูหมายเลขกํากับทีพ่ยางคในกระดาษคําตอบ “Impossible”  จากนั้น  
           เลือกพยางคที่เดนชัดทีสุ่ด 
 
   2.  ทดสอบการออกเสียง 
     2.1  ใช รูปภาพกระตุนให ผู เ รี ยนออกเสียง   เหมาะสํ าหรับผู เ รียนที่ มี             
ความสามารถในการอานต่ํา 
   2.2  ใชคําหรือประโยค โดยไมมีสัญลักษณหรือเครื่องหมายแสดงพยางคที่
ไดรับการออกเสียงเนนหนักกํากับ  สามารถใชกระตุนการเรียนรูของผูเรียนไดเปนอยางดี 
   หมายเหตุ    การประเมินการพูดโตตอบของผู เ รียนจะทําไดง ายและมี           
ความนาเชื่อถือ  ถาหากผูสอนตองการทดสอบผูเรียนเพียงแคเสียงเนนหนักที่สุด (primary stress)    
เทานั้น 
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  3.  ทดสอบการออกเสียงเพียงบางสวน 
    ประกอบดวยคําหรือประโยคที่เปนปญหาในการออกเสียงเนนหนัก  พรอมทั้งมี
หมายเลขกํากับไวดานบนหรือดานลางของแตละพยางค  ผูเรียนจะตองกากบาทหรือเลือกหมายเลขที่
แสดงถึงพยางคที่ไดรับการออกเสียงเนนหนักที่สุด (primary stress) หรือเนนเสียงเบา (weak stress) 
    ตัวอยางที่ 2 

     คําส่ัง   :  จงวงกลมรอบหมายเลขที่แสดงถึงพยางคที่ไดรับการเนนเสียง 
                                            1      2     3 
  ขอสอบ     :  CONVENIENT 
  คําแนะนํา  :  ผูเรียนอาจเดาคําตอบไดหลังจากไดยินเสยีงในครั้งที่ 2   
                             หากผูเรียนสามารถออกเสียงคํานี้ไดจะเลือกตอบหมายเลข 2   
 

 สําหรับขั้นตอนในการสรางแบบทดสอบการออกเสียงเนนหนกั  ลาโด (Lado 1972 
: 110-115) กลาววา ควรมีขั้นตอนในการสรางดังนี ้
 1.  จดบันทึกรายการคํา วลี หรือประโยคที่เปนปญหาในการออกเสียง 
 2.  คัดเลือกคํา วลี หรือประโยคที่เปนปญหา 

 3.  สรางแบบทดสอบ 
 4.  ทดลองใชแบบทดสอบกบัเจาของภาษา 
 5.  แกไขหรือคัดเลือกขอสอบที่ไมตรงประเด็นออก 
 6.  นําแบบทดสอบไปทดลองใชกับกลุมตวัอยาง 50-100  คน ของจํานวนประชากร

ทั้งหมด 
 7.  แกไขหรือคัดเลือกขอสอบที่ไมตรงประเด็นออกอีกครั้ง 
 8.  เลือกขอสอบที่ยาก 

 9.  นําไปทดลองใชอีกครั้ง  โดยคัดเลือกรปูแบบที่เหมือนกันและตรวจสอบ         
คาความเชื่อมัน่ 
   เซลซี-เมอรเซีย และคณะ (Celce-Murcia et al. 2000 : 342-343)  ไดเสนอแนะวิธี      
การสรางแบบทดสอบการออกเสียงเนนหนักวา ควรทดสอบการจําแนกพยางคที่ไดรับการเนนหนัก
เสียงของผูเรียน  โดยใหผูเรียนเลือกคําที่แสดงถึงพยางคที่มีการเนนหนักเสียงถูกตองในคําและ
ประโยคที่ไดยินจากเครื่องบันทึกเสียง 
   คําสั่ง   จงเลือกขอที่แสดงถึงพยางคที่ไดรับการเนนเสยีงหนักที่สุด (ตัวพิมพใหญ  
หมายถึง  พยางคที่ไดรับการเนนหนักเสยีงที่สุด) 
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   1.  Photograph is one of my favorite activities.  (เสียงจากเครื่องบันทึกเสียง) 

       a.  PHOtography   d.  ACtivities 
       b.  phoTOGraphy               e.  acTIVities 
       c.  photoGRAPHy               f.  actiVITies 
    2.  I really enjoy taking pictures of ordinary scenes that most people might not 

even notice. (เสียงจากเครื่องบันทึกเสียง) 
       a.  ORdinary 
       b.  orDINary 

         c.  ordiNARy 
    คําสั่ง   จงฟงการออกเสียงคําตอไปนี้  แลววงกลมลอมรอบพยางคที่ไดรับการเนน
เสียงหนกัที่สุด (Celce-Murcia et al. 2000 : 354) 
   ตัวอยาง  :  po •   ten  • tial 
     pho • to • graph • ic      dem • on • stra • tion  suc • cess • ful 
     in • no • cent       tel • e • vi • sion  ir • rel • e • vant  
 

    คําสั่ง   จงเลือกคําที่กําหนดใหตอไปนี้  เขยีนลงในคอลมันที่แสดงถึงตําแหนง
พยางคที่ไดรับการเนนเสยีงหนัก (Celce-Murcia et al. 2000 : 358) 
    horrible   decision   beautiful 
    matinee   bicycle   understand 
    according   instrument  determine 
    presented   overturn   furniture 
 

• • • • • • • • • 
TALented 

 
 

proDUCtion guaranTEE 

 
  พินิจอักษร (Pinit-Akson 1976 : 58-61) กลาววา การทดสอบการออกเสียงเนนหนกั     

ผูเรียนควรไดรับการทดสอบทั้งการออกเสียงและการตีความที่ถูกตอง ดังตัวอยางตอไปนี้ 
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   ตัวอยางที่ 1   จงใสสัญลักษณที่ถูกตองบนพยางคที่ไดรับการเนนเสยีง 
   1.  co⇓nve⇔rt   vs.  co⇔nve⇓rt  (verb vs. noun) 
   2.  ob⇓je⇔ct     vs.   o⇔bje⇓ct    (verb vs. noun) 
 
   การทดสอบการออกเสียงเนนหนกัในรูปแบบอื่นๆ ดังเชนในตวัอยางตอไปนี ้
Primary Pri./Weak Weak/Pri. Pri/Weak/Weak Weak/Pri./Weak 
no⇔ 

yes 
man 
fast 

ci⇔ty( 
after 

saying 
little 

e(nou⇔g
h 

believe 
result 
above 

 

po⇔ssi(ble( 
company 
happily 

gathering 
 

to(mo⇔rro(w 
together 
another 

believing 

  
   สวน แฮรริส (Harris 1969 : 88-89) กลาววา เมื่อกอนผูออกขอสอบไดทดลองใช

แบบทดสอบชนิดขอเขียนในการทดสอบการออกเสียง ดังตัวอยางตอไปนี้ 
   1.  การทดสอบการออกเสียงเนนหนักในคํา (Word Stress)  

                ใหผูเรียนพิจารณาวาพยางคใดในคําตอไปนี้ไดรับการออกเสียงเนนหนักมาก 
ที่สุด 
  1)   frequently 
     1    2   3 
  2)   introduce 
        1   2   3 
  3)   develop 

               1  2 3 
  2.  การทดสอบการออกเสียงเนนหนักในวลี (Phrase Stress) 
              ใหผูเรียนพิจารณาคําที่มีหมายเลขกํากับใตคําในประโยคตอไปนี้  คําใดไดรับ      
การออกเสียงเนนหนกัมากทีสุ่ด 
   1)  I know that Henry went to the movie, but where did John go? 
              1       2      3    4      5 
  2)  I’m certain Professor Brown wants to see you, but he’s in class just now. 
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                                 1    2     3     4     5    6 
 ฮีตัน (Heaton : 63) กลาววา สวนใหญการทดสอบโดยทั่วๆ ไปไมไดทดสอบเพียง
แคทักษะเดียว   แตมักจะมีการทดสอบทักษะอื่นไปพรอมๆ  กันดวย   เขาได เสนอการสราง
แบบทดสอบการออกเสียงเนนหนักไวดังนี้ 

 แบบที่ 1  การทดสอบความสามารถในการจําตําแหนงการออกเสียงเนนหนักในคํา
หรือประโยค  ผูเรียนจะไดยินประโยค (จากเครื่องบันทึกเสียง)  จากนั้นใหเลือกวาพยางคใดไดรับ 
การเนนเสียงหนักมากที่สุด  โดยการทําเครื่องหมายกากบาทในวงเล็บในขอสอบที่แจกให 

 (เสียงพูด) :  I’ve just given three⇔ books to Bill. 
 (ขอสอบ) :  I’ve just given three books to Bill. 
         (    ) (   ) ( )(  )  ( X ) (      )  (  ) (   ) 
 (เสียงพูด) :  My fat⇔her will help you do it. 
 (ขอสอบ) :  My father will help you do it. 

          (  ) (X)(  ) (  ) (   )  (   ) ( ) ( ) 
 ขอบกพรอง  การทดสอบแบบนี้ไมมีบริบทใหและขาดความสมจริงในหลายๆ ดาน  
เปนแคการทดสอบความจําในตําแหนงที่ไดรับการเนนหนักเสียงเทานั้น  และมีจุดประสงคที่จํากัด
เพียงเพื่อทดสอบการฟงของผูเรียน 

 1.9.2  การสรางแบบทดสอบทํานองเสียง  
    มีนักสัทศาสตรหลายทานไดเสนอวิธีการสรางแบบทดสอบการออกเสียงเนนหนัก

ไวดังนี้   
   พินิจอักษร (Pinit-Akson 1976 : 58-61) กลาววา ครูผูสอนภาษาสามารถทดสอบ

การใชทํานองเสียงภาษาอังกฤษของผูเรียนโดยใชวิธีการตอไปนี้ดังนี้ 
   1.  แบบเสน (Linear) 

                                         3  3 
         You’re going to the  party.               (ประโยคบอกเลา) 
                                  2                             2          1 

               โดยใหผูเรียนลากเสนแสดงรูปแบบทํานองเสียงในประโยคใหถูกตอง  
  2.  แบบใสหมายเลขกํากับ (Number) 
                                                           3  3                 3 
        You’re going to Khun   Vichai’s party. (ประโยคคําถาม) 

                                2                                  2       2         1 1 
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  ตัวอยางขางตน เปนการใสหมายเลขกํากบัแสดงระดับเสียง ไดแก 
     3  =  ระดับเสียงสูงพิเศษ 
     2  =  ระดับเสียงปกต ิ
     1  =  ระดับเสียงต่ํา 

  ขอสังเกต   การบอกทํานองเสียงในประโยคนั้น  เปนไปไดยากที่จะมีคําตอบที่    
ถูกตองเพียงคําตอบเดียว  อยางไรก็ตามรูปแบบที่มีโดยทั่วๆ ไปถือวาเปนคําตอบที่ถูกที่สุด 

  สําหรับการสรางแบบทดสอบการใชทํานองเสียงนั้น เซลซี-เมอรเซีย และคณะ 
(Celce-Murcia et al. 2000 : 343-344)  กลาววา  การทดสอบการจําแนกทํานองเสียงของผูเรียน     
แบงเปน 2 แบบ คือ 

  แบบที่ 1     การใหผูเรียนตัดสินใจวาเสียงที่ไดยินนั้นเปนทํานองเสียงแบบขึ้น หรือ
แบบขึ้น-ลง 

  คําสั่ง   จงฟงเสียงพูดตอไปนี้  แลวทําเครื่องหมาย    ลงในชองวางที่แสดงถึง
ทํานองเสียงในประโยค (ทํานองเสียงแบบขึ้น = ประโยคคําถาม, ทํานองเสียงแบบขึ้น-ลง = ประโยค
บอกเลา) 
 
 คําพูด   ประโยคคําถาม            ประโยคบอกเลา 

1. Mary’s gone home 
2. The VCR doesn’t work 
3. Jim and Jessica had triplets 
   
   คําสั่ง   จงทําเครื่องหมาย    ในชองที่แสดงถึงทํานองเสียงของประโยคที่ไดยนิ 

(ทํานองเสียงแบบขึ้น-ลง = ประโยคที่มีคําถามพวงทายซึง่ผูพูดถามเพื่อตองการความมั่นใจ) 
   คําพูด             ม่ันใจ   ไมม่ันใจ 
1. He hasn’t finished fixing the car, has he? 
2. The situation’s getting worse, isn’t it? 
3. The stores will be really crowded this time of  
        year, won’t they? 
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  คําสั่ง   ฟงการออกเสียงประโยคตอไปนี้  แลวเลือกรูปแบบทํานองเสียงที่แสดงถึง
ทํานองเสียงของผูพูดไดดีทีสุ่ด 
  1.       Would you like some coffee or tea? 
                       a.   

 
                         b.   
  2.     How much does it cost? 
                      a.          

                     
                          b.   

  
  แบบที่  2 เปนขอสอบชนิดตัวเลือกใชทดสอบความสามารถในการจําแนก        
ความหมาย อธิบายโดยการออกเสียงเนนหนักและทํานองเสียงที่แตกตางกันในประโยคเดียวกัน    
การทดสอบแบบนี้ผูเรียนจะไดยินประโยคเริ่มตน  จากนั้นตองตัดสินใจวาตัวเลือกใดตีความได      
ถูกตอง 
  คําสั่ง   ฟงประโยคบอกเลาตอไปนี้แลวเลือกขอที่แสดงถึงความหมายของผูพูดไดดี
ที่สุด 
 1.  Can you come to dinner on FRIday? 

a. I know he can’t, but can you? 
b. OK, if you can’t make it on Saturday, how about Friday? 
c. If lunch is inconvenient, what about dinner? 

 
 2.  What do YOU think? 

a.    I already know what he thinks. 
b. Is it a good idea or not? 
c. I’m sorry, I didn’t hear you. 
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 ลาโด (Lado 1972 : 123-124) ไดกลาววา  ในการทดสอบการใชทํานองเสียงควร
ดําเนินการดังนี้  
 1.  การทดสอบการฟง   

        1.1  การเปรียบเทียบระหวางทํานองเสียงของ 2 ประโยค 
    ผูสอนพูด 2 ประโยคหรือมากกวา แลวใหผูเรียนตอบวาประโยคที่พูดไป

นั้นใชทํานองเสียงที่ “เหมือน” หรือ “ตาง” กัน หรือที่เรียกวา “เทคนิคการเปรียบเทยีบทํานองเสียง” 
(minimal intonation) 

    ตัวอยางที่ 1 
    คําสั่ง :   ผูเรียนจะไดยินประโยคสั้นๆ  2 ประโยค  จงเขียน “S” ถา 

    ทํานองเสียงที่ไดยินนั้นเหมือนกัน  และเขียน “D” ถาทํานอง 
    เสียงตางกัน  (เปรียบเทยีบเฉพาะทํานองเสียงเทานั้น  
    ไมตองเปรียบเทียบคํา) 

 ขอสอบ :  ใหผูสอนอานประโยค 2 ประโยคตอไปนี ้
(1) 2The 3co⇔mpany2, 2is 3fine1. 
(2) 2The 4co⇔mpany2, 2is 2fine1. 

          คําตอบ :  “D” 
  คําแนะนํา  :  ประโยคทั้งสองประโยคนี้ตางกันเฉพาะชวงแรกของคํา  
                                    “company” เทานั้น  หากในภาษาแมของผูเรียนไมมีระดับ 
                                    เสียงสูงพิเศษ (ระดบั 4) หรือไมมทีํานองเสียงรูปแบบนี้   
                                    ผูเรียนอาจจะไมไดยินความแตกตางระหวางประโยคที่ 1  
                                    และ 2 
 ตัวอยางที่ 2    
 คําส่ัง :  จงเปรียบเทยีบทํานองเสียงของ 2 ประโยคตอไปนี้  โดยเขียน  

    “S” ถาทํานองเสียงทั้งสองเหมือนกนั  และเขียน “D” ถาหาก 
    ทํานองเสียงตางกัน 

 ขอสอบ:  ผูสอนอานประโยค 2 ประโยคตอไปนี ้
(1) 2The 3fac tory2, 2is 3lar ge1. 
(2) 2An 3octopus2, 2will 3do1. 

  คําตอบ :  “S” 
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   1.2  การทดสอบความเขาใจ (Lado 1972 : 130-133) 
       เปนการทดสอบความรู-ความเขาใจในการใชทํานองเสียงในคําพูดและถือ
วามีความเทีย่งตรงมาก มี 2 วธีิ คือ 
    1.2.1  ความหมายโดยตรงของทํานองเสียง 
      เปนการทดสอบที่ดําเนินยากพอสมควร เนือ่งจากวาความหมายที่   
แทจริงของทํานองเสียงนั้นคอนขางคลุมเครือ ดังตัวอยางตอไปนี ้
      ตัวอยางที่ 1 
      คําส่ัง :  จงฟงทํานองเสียงของประโยคตอไปนี้  แลวเลือกคํา 
                                                                        ตอบที่ถูกที่สุด 
      ขอสอบ  :  2It’s an 3an imal1. 
      ตัวเลือก  :  ทํานองเสียงของประโยคนี้ทําใหทราบวา 

         (1)  The sentence is finished; 
         (2)  The sentence is not finished; 
         (3)  The speaker wants a verbal answer. 

 คําตอบ :  (1) 
 ตัวอยางที่ 2 
 คําส่ัง :  จงฟงทํานองเสียงของประโยคตอไปนี้  แลวเลือกคําตอบ 
      ที่ถูกที่สุด 
 ขอสอบ  : 2The 4foo d is all right1. 
 ตัวเลือก  :  ทํานองเสียงของประโยคนี้ทําใหทราบวาผูพดูอาจกําลัง… 

         (1)  A matter-of-fact report; 
         (2)  An emotional report; 
         (3)  A comment that refers to something said by  
                  a previous speaker. 

 คําตอบ :  (3) 
 ขอแนะนํา :  ขอสอบแบบนี้ผูเรียนตองใชความพยายามอยางมากใน 

             การฟงเสียงของเจาของภาษา  เพื่อใหเขาใจความหมาย 
             ของทํานองเสียงในประโยค จึงอาจจะทําใหตัวขอสอบ 
             คลุมเครือ 
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  1.2.2  ความหมายโดยรวมทีแ่ฝงอยูในการเปรียบเทียบทํานองเสียง 
   ในกรณีเชนนีผู้สอนสามารถทดสอบการรับรูทํานองเสียงของผูเรียน 
โดยใหเลือกความหมายที่กําหนดมาให  ดังตัวอยางตอไปนี้ 
   ตัวอยางที่ 1 
   คําส่ัง :   จงเลือกคําตอบที่มีความหมายเหมาะสมที่สุดจาก 

                        คําพูดที่ไดยิน 
   ขอสอบ  :   3 B i l l 1 .  1 H e ’ s  3 h o ⇔ m e 1 . 
   ตัวเลือก  :   ในบริบทนี้ “ H e ”  หมายถึงใคร 
                        ( 1 )   T h e  s a m e  p e r s o n  a s  B I L L ; 
                        ( 2 )   A n o t h e r  p e r s o n ,  n o t  B I L L . 
   คําตอบ  :    ( 2 ) 
   ตัวอยางที่ 2 
   คําส่ัง  :  จงเลือกคําตอบที่มีความหมายเหมาะสมที่สุดจากคําพดูที่ 

                    ไดยิน 
    ขอสอบ   :  2The 4stud ents2, 1who are 2her e1, 2want to 3go1. 
    ตัวเลือก   :   ( 1 )   A l l  o f  t h e  s t u d e n t s  a r e  “ h e r e ; ” 
                        ( 2 )   N o t  a l l  o f  t h e  s t u d e n t s  a r e  “ h e r e . ” 
   คําตอบ    :    ( 1 ) 

 
   ฮีตัน (Heaton : 63-65) เสนอแนะวา ควรสรางแบบทดสอบทํานองเสียง  ดังตัวอยาง
ตอไปนี้ 
   แบบที่ 1  ผูเรียนจะไดยินบทสนทนาสั้นๆ 3 ครั้ง โดยประโยคตนแบบจะพูด
เหมือนเดิมสวนการพูดโตตอบในอีก 3 ประโยคจะแตกตางกันไป  จะมีเพียง 1 ประโยคเทานั้นที่เปน
คําตอบที่ไมเหมาะสมและไมเปนธรรมชาติ  ซ่ึงผูเรียนตองสามารถระบุใหได 
   (เสียงพูด) You can’t smoke yet : Bill’s father won’t let him smoke. 

A. But I’m older than Bill. 
B. But I’m older than Bill. 
C. But I’m older than Bill? 
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   (เสียงพูด) Are you going out tonight, too? 
A. Yes, I’m going to the cinema at seven. 
B. Yes, I’m going to the cinema at seven. 
C. Yes, I’m going to the cinema at seven. 
 

  การทําความเขาใจรูปแบบทํานองเสียงในบริบทเปนสิ่งที่สําคัญ และความหมาย
ของทํานองเสียงในประโยคก็ขึ้นอยูกับผูพูด  ดังนั้นจึงเปนเรื่องยากที่จะกระตุนใหผูเรียนตีความ      
รูปแบบทํานองเสียงที่เปนคุณสมบัติเฉพาะบุคคลได  และบางครั้งอาจทําใหเกิดความหมายคลุมเครือ  
ดังตัวอยางตอไปนี้ 
  Does anyone know whether it’ll rain tomorrow? 
  A.  Mary thinks it’ll be a nice day. 
  B.  Mary thinks it’ll be a nice day 
  C.  Mary thinks it’ll be a nice day 
 
  แบบที่ 2   ผูสอนพูดประโยค 1 คร้ัง  แลวใหผูเรียนเลือกคําตอบที่เหมาะสมเพื่อ
แสดงวาเขาใจคําพูดนั้น  แตผูเรียนตองตระหนักดวยวาคําพูดประโยคเดียวกันสามารถพูดออกมา  
โดยใชรูปแบบทํานองเสียงที่แตกตางกันออกไปได เชน ประโยคบอกเลา ประโยคคําถาม ประโยค
แสดงการประชดประชัน  ประโยคแสดงความประหลาดใจ เปนตน 
  (เสียงพูด) :  Tom’s a fine goalkeeper. 
  (ขอสอบ) :  Tom’s a fine goalkeeper. 
 The speaker is… 
 A.  making a straightforward statement 
 B.  being very sarcastic 
 C.  asking a question 

  (เสียงพูด) :  You will send me a couple of tickets. 
  (ขอสอบ)       : You will send me a couple of tickets. 
   This is probably… 
   A.  a request 
   B.  a command 
   C.  an expression of disbelief 
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  (เสียงพูด) :  I’ll help Ann. 
  (ขอสอบ) :  I’ll help Ann. 
   The speaker is… 
   A.  reluctant to help Ann 
   B.  eager to help Ann 
   C.  making a plain statement 

 
 การสรางแบบทดสอบแบบนี้คอนขางยาก  เนื่องจากบริบทตองเปนกลางและยัง
เปนการเสี่ยงในการสรางตัวเลือกเพื่อใหผูเรียนตีความอีกดวย 
 ดังนั้น จะเห็นไดวาการสรางแบบทดสอบการออกเสียงเนนหนักและทํานองเสียง
ภาษาอังกฤษนั้นมีความหลากหลายและแตกตางกันออกไปขึ้นอยูกับจุดประสงคในการทดสอบ      
ซ่ึงแบบทดสอบที่นักสัทศาสตรแตละทานออกแบบมาขางตนนั้นก็มีทั้งขอดี-ขอดอย   
 

2.  คอมพิวเตอรชวยสอน 
 
2.1  ความหมายและประวัติความเปนมา 
            ความหมาย 

 จากความกาวหนาทางเทคโนโลยี อันทันสมัย  คอมพิวเตอรชวยสอน  หรือ  CAI 
(Computer-Assisted Instruction) ไดกลายมาเปนสื่อการสอนอยางหนึ่ง ซ่ึงมีบทบาทสําคัญใน      
การพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคตามหลักสูตร มีนักการศึกษาไดใหความหมาย
ของคอมพิวเตอรชวยสอนไวมากมาย ดังเชน ถนอมพร  เลาหจรัสแสง (2542 : 5)  อรพันธุ            
ประสิทธิรัตน (2543 : 69)  วุฒิชัย  ประสารสอย (2544 : 10)  สุชาดา  โพธิสมภาพวงษ (2545 : 38) 
และสปลิทเกอรเบอร (Splittgerber 1979 : 20) กลาววา  คอมพิวเตอรชวยสอน  หมายถึง  ส่ือทาง
คอมพิวเตอรที่ชวยใหผูเรียนเรียนรูไดดวยตนเอง  ตามความสามารถและความสนใจของแตละบุคคล  
นอกจากนี้  สวนสื่ออิเล็กทรอนิกสเพื่อการศึกษา  กรมการศึกษานอกโรงเรียน (2541 : 8)  รักศักดิ์  
เลิศคงคาทิพย (2542 : 14)  วรรณเพ็ญ  วรรณโกมล (2542 : 216)  กิดานันท  มลิทอง (2543 : 242) 
และสเปนเซอร (Spencer 1977 : 50) ไดใหความหมายของคอมพิวเตอรชวยสอนเพิ่มเติมวา  การที่    
ผูเรียนเรียนรูเนื้อหาจากคอมพิวเตอรชวยสอน  จะชวยทําใหผูเรียนมีปฏิสัมพันธกับคอมพิวเตอรและ
ไดรับขอมูลยอนกลับทันที  ซ่ึงคอมพิวเตอรมีความสามารถในการนําเสนอ    ส่ือประสม อันไดแก  
ขอความ  ภาพนิ่ง  ภาพเคลื่อนไหว  วีดิทัศน และเสียง เปนตน 
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  กลาวโดยสรุปแลว คอมพิวเตอรชวยสอน หมายถึง ส่ือการเรียนการสอนที่ใชคอมพิวเตอร
ในการนําเสนอเนื้อหาวิชาในรูปแบบตัวหนังสือ  ภาพ  และเสียงบรรยายประกอบเขาดวยกัน  ซ่ึงให 
ผูเรียนแตละคนเรียนรูดวยตนเองเพื่อตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคล โดยผูเรียนสามารถใช
คอมพิวเตอรชวยสอนทบทวนเนื้อหาวิชา  นอกจากนี้ผูเรียนยังไดโตตอบกับคอมพิวเตอรชวยสอน
ระหวางที่เรียนอีกดวย 
          ประวัติความเปนมา 

 การใชคอมพิวเตอรชวยการสอนเริ่มตั้งแตป ค.ศ. 1958 โดยนําคอมพิวเตอรชวยสอนมาใช
สอนและทบทวนบทเรียนโดยมหาวิทยาลัยฟลอริดาในบทเรียนฟสิกสและสถิติ  จากนั้นมหาวิทยาลัย
สแตนฟอรดไดนําคอมพิวเตอรมาทดลองชวยในการสอนระดับมัธยมศึกษาในวิชาภาษาอังกฤษและ
คณิตศาสตร  ตอมาในป ค.ศ. 1960 มหาวิทยาลัยอิลลินอยสไดจัดทํา CAI แบบเทอรมินัล (Terminal) 
ที่สามารถตอบโตกับผูเรียนได ช่ือวา “PLATO” ในป ค.ศ. 1971  มหาวิทยาลัยบริกคัมยังและเทกซัส
ไดพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนใชกับมินิคอมพิวเตอร (Mini computer) ใชโปรแกรมชื่อ 
TICCIT ตอมาประเทศญี่ปุนไดพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนจนสามารถใชกับ
ไมโครคอมพิวเตอรและไดมีการเผยแพรทั่วไปใชเปนบทเรียนชวยสอนตั้งแตระดับประถมศึกษา 
(ดวงมาลย  สัมมาวิภาวีกุล 2541 : 43) 

    ในประเทศไทยไดมีความพยายามนําคอมพิวเตอรมาใชในการเรียนการสอนในระหวาง 
พ.ศ. 2504-2510  เปนการนําคอมพิวเตอรขนาดใหญและขนาดกลางมาใชในการสอนและการวิจัย  
แตในระยะนั้นราคาของเครื่องคอมพิวเตอรคอนขางสูง  การใชในการเรียนการสอนจึงไมคอย      
แพรหลายนัก  ตอมาในป พ.ศ. 2520 เครื่องคอมพิวเตอรไดรับการพัฒนาใหมีขนาดเล็กลงและมีราคา
ถูกลงจึงเปนที่ใชกันแพรหลายในมหาวิทยาลัย  โรงเรียนมัธยมและประถมศึกษาเรื่อยมาจนถงึปจจบุนั 
(อรพันธุ  ประสิทธิรัตน 2543 : 66-68)  ตัวอยางโปรแกรมที่ใชสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
เชน จุฬา CAI  ไทยทัศน  Authorware Professional  Multimedia Toolbook  Multimedia Director 
Action และ Microsoft Power Point เปนตน (เลิศ  พิมพสกุลานนท 2541 : 19 ; รักศักดิ์  เลิศคงคาทิพย 
2542 : 19 ; กนก  จันทรทอง 2544 : 72) 
 
2.2  ประเภทของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

 นักการศึกษาไดแบงคอมพิวเตอรชวยสอนเปนหลายประเภท  โดยสามารถสรุปได ดังนี้ 
(รักศักดิ์  เลิศคงคาทิพย 2542 : 14-16 ; กิดานันท  มลิทอง 2543 : 245-248 ; อรพันธ  ประสิทธิรัตน 
2543 : 70-71) 
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 1.  แบบการสอน (Tutorial Instruction) เปนโปรแกรมที่เสนอเนื้อหาความรูแกผูเรียน  
โดยแบงเปนเนื้อหายอยๆ การเสนออาจอยูในรูปของขอความ รูปภาพเสียง การเคลื่อนไหว เมื่อผูเรียน
เรียนเนื้อหานั้นแลวทําแบบฝกหัดหรือตอบคําถามแลวจะไดขอมูลยอนกลับทันที ถาตอบถูกก็อาจ
เรียนเนื้อหาตอไป  หากผิดก็อาจยอนกลับไปเรียนเนื้อหาเดิมซํ้าได  แลวตอบคําถามใหม                        
จนกวาจะตอบถูกหรือจนกวาจะเกิดความรูความเขาใจ   

 
  
 
 
 
 

 
ภาพที่ 1   โครงสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบการสอน 
ที่มา : กิดานนัท มลิทอง, เทคโนโลยีการศึกษาและนวตักรรม  (กรุงเทพมหานคร : อรุณการพิมพ, 
2543), 245.  

 2.  แบบฝกหัด (Drill and Practice)  เปนโปรแกรมที่พบมากที่สุดเปนการชวยใหผูเรียนได
ทบทวนสิ่งที่ไดเรียนมาแลว  เพื่อชวยในการจําเนื้อหาหรือเปนการฝกทักษะในสิ่งที่ไดเรียนใน     
หองเรียน  วัตถุประสงคหลักของการทําแบบฝกหัดก็เพื่อเสริมแรงในสิ่งที่ไดเรียนแลว โดย
คอมพิวเตอรจะเสนอสิ่งเราซ่ึงอาจจะเปนในรูปของคําถาม  ใหผูเรียนไดมีโอกาสตอบสนองหรือตอบ
คําถาม  และสามารถใหการเสริมแรงหรือใหขอมูลยอนกลับแกผูเรียนไดทันที  

 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 2   โครงสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบฝกหัด 
ที่มา : กิดานนัท มลิทอง, เทคโนโลยีการศึกษาและนวตักรรม  (กรุงเทพมหานคร : อรุณการพิมพ, 
2543), 246.  

บทนํา เสนอเนื้อหา คําถามและคําตอบ 

ตัดสินคําตอบ ใหขอมูลยอนกลับ 
หรือการแกไข 

จบบทเรียน 

บทนํา 

ตัดสินคําตอบ ใหขอมูลยอนกลับ จบบทเรียน 

การเลือกคําถาม 
หรือปญหา 

คําถามและคําตอบ 
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 3.  แบบจําลองสถานการณ (Simulation) เปนการจําลองสถานการณใหใกลเคียงกับ 
สถานการณจริง โดยสมมติเหตุการณขึ้นเพื่อใหผูเรียนตัดสินใจ โตตอบ จัดกระทําหรือแกปญหา  
โดยใชความคิดหรือเหตุผลของผูเรียนเอง  เพื่อดูผลที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจนั้นๆ นอกจากการใช
โปรแกรมชนิดนี้ในดานการตัดสินใจแลวยังใชในการฝกปฏิบัติส่ิงที่ไมอาจใชของจริงได  

  
 
 
 
 
        

 
ภาพที่ 3   โครงสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบจําลองสถานการณ 
ที่มา : กิดานนัท มลิทอง, เทคโนโลยีการศึกษาและนวตักรรม  (กรุงเทพมหานคร : อรุณการพิมพ, 
2543), 247.  

 4.  แบบเกมการสอน (Instructional game) เปนโปรแกรมที่ทําใหผูเรียนสนุกสนาน
เพลิดเพลินและดึงดูดความสนใจไดเปนอยางดี ผูเรียนจะไดเรียนรูจากการเลนเกมซึ่งอาจเปน         
การแขงขันเพื่อไปสูจุดมุงหมายคือ ชัยชนะ หรืออาจเปนประเภทเกมความรวมมือ คือ เปนการให 
รวมกันเลนเปนทีม เพื่อฝกการทํางานเปนทีม   นอกจากนี้ยังอาจใชเกมในการสอนคําศัพท               
การคิดคํานวณ เปนตน    

 
 
  
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4   โครงสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบเกมการสอน 
ที่มา : กิดานนัท มลิทอง, เทคโนโลยีการศึกษาและนวตักรรม  (กรุงเทพมหานคร : อรุณการพิมพ,      
2543), 247.  

บทนํา 

การกระทําของ 
ผูเรียน 

ปรับระบบ จบบทเรียน 

เสนอสถานการณ การกระทําที่ตองการ 

บทนํา 

การกระทาํของ 
คูแขงขัน 

ปรับระบบ จบบทเรียน 

เสนอเหตุการณ 
หรือเกม 

การกระทําที่ 
ตองการ 

การกระทาํของ 
ผูเรียน 
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 5.  แบบทดสอบ (Testing) โปรแกรมชนิดนี้ใชเพื่อทดสอบนักเรียนโดยตรงหลังจากเรียน
เนื้อหาหรือฝกปฏิบัติแลว ผู เรียนจะทําแบบทดสอบผานเครื่องคอมพิวเตอร ซ่ึงจะบันทึกผล    
ประมวลผล ตรวจใหคะแนน และเสนอผลการสอบใหผูเรียนไดทราบทันทีหลังทําขอสอบเสร็จ     

 6.  การสาธิต (Demonstration) เปนโปรแกรมที่ใชสาธิตประกอบการบรรยายเนื้อหา  เพื่อ
ชวยใหผูเรียนเขาใจสิ่งที่เรียนไดดียิ่งขึ้น หรือสาธิตแนวคิด แนวปฏิบัติใหผูเรียนไดดูเปนแบบอยาง
เพื่อนําไปปฏิบัติตอไป เชน แนวคิดหรือกระบวนการทางวิทยาศาสตร   

 7.  การแกปญหา (Problem-solving) เปนการนําเสนอปญหาใหแกผูเรียนและผูเรียน
จะตองพยายามที่จะหาวิธีแกปญหานั้นๆ  ลักษณะบทเรียนแบบนี้จะคลายๆ กับแบบสอบจําลอง      
สถานการณ  แตแบบการแกปญหาตางๆ จะเนนกระบวนการคิดในระดับที่สูงกวา  สวนดานการใช
เหตุผลนั้นจะเนนใหฝกการคิดการตัดสินใจ  โดยมีเกณฑใหแลวใหผูเรียนพิจารณาไปตามเกณฑมกีาร
ใหคะแนนหรือน้ําหนักกับเกณฑแตละขอ  

 8.   การคนพบ (Discovery) เปนโปรแกรมที่เปดโอกาสใหผูเรียนสามารถเรียนรูจาก
ประสบการณของตนเองใหมากที่สุด โดยเสนอปญหาใหผูเรียนแกไขดวยการลองผิดลองถูก 
คอมพิวเตอรจะชวยใหขอมูลตางๆ แกผูเรียนในการคนพบนั้นจนกวาจะไดขอสรุปที่ดีที่สุด   

 จากรายละเอียดดังกลาวขางตน  จะเห็นไดวาคอมพิวเตอรชวยสอนแบงออกเปนหลาย
ประเภทซึ่งแตละประเภทก็มีจุดเดนแตกตางกันออกไป  ผูสอนอาจเลือกใชประเภทใดประเภทหนึ่ง
หรืออาจใชผสมผสานกันในหลายๆ ประเภท  ขึ้นอยูกับวัตถุประสงคของการนําไปใชในการเรียน  
การสอนและคอมพิวเตอรชวยสอนแตละประเภทก็สามารถยืดหยุนไดตามความเหมาะสม 
 
2.3  ขอดีและขอจํากัดของคอมพิวเตอรชวยสอน 
   ขอดีของคอมพิวเตอรชวยสอน 

 จากการศึกษาขอมูลเกี่ยวกับคอมพิวเตอรชวยสอนทําใหทราบวาคอมพิวเตอรชวยสอนมี
ประโยชนและขอดีมากมายในการสงเสริมการเรียนการสอน  บุญชม  ศรีสะอาด (2541 : 123-124) 
และ กนก  จันทรทอง (2544 : 73) ไดสรุปขอดีของคอมพิวเตอรชวยสอนไวดังนี้ 

 1.  ผูเรียนไดเรียนรูอยางอิสระ  กาวหนาไปตามอัตราการเรียนรูของตน  ผูเรียนที่มอัีตรา
การเรียนรูเร็วก็ไมตองรอคนอื่นดวยความเบื่อหนาย รําคาญ  สวนผูเรียนที่มีอัตราการเรียนรูชาก็ไม
ประสบกับปญหาตามบทเรียนไมทนั  ไมวิตกตอความรูสึกของคนอื่นๆ  จึงมีความสบายใจใน       

การเรียน 
 2.  ผูเรียนสามารถเลือกเวลาเรียนไดตามที่ตนตองการ  ไมจําเปนที่จะตองกําหนดเวลา 

ตายตัว 
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 3.  ในบทเรียนที่สรางขึ้นอยางมีประสิทธิภาพ  ผูเรียนจะสามารถเลือกบทเรียนที่มี     
ความเหมาะสมกับความตองการหรือสอดคลองกับระดับความสามารถของตน  คอมพิวเตอรจะจดจํา      
คําตอบของผูเรียน  ใหคะแนนคําตอบ  แลวจัดใหไดเรียนบทเรียนที่เหมาะสมกับผูเรียนคนนั้น 

 4.  ผูเรียนไดรับขอมูลยอนกลับ (Feedback) ทันที เปนการย้ําความเขาใจและการเรียนรู 
 5.  สามารถใชเทคนิคที่ดึงดูดความสนใจไดหลายๆ เทคนิคอยางมีประสิทธิภาพ  ไมวาจะ
ใชเทคนิคเดียวหรือหลายเทคนิครวมกัน  เชน  การแสดงดวยเสนกราฟ (Graphic) ดนตรี การใชสี  
การใชภาพเคลื่อนไหว การใชเสียงและการพูดตอบโตกับผูเรียน เปนตน 
 6.  สามารถกระทํากิจกรรมที่ซับซอน  จําลองสถานการณ  ทําใหผูเรียนไดฝกทดลองกับ
ขอมูลหลายชนิดหลายแบบ  แกปญหาที่ซับซอนได  คํานวณไดอยางแมนยํา  จึงชวยใหเกดิการเรยีนรู

อยางกวางและลุมลึก 
   7.  เหมาะสําหรับการสอนทักษะที่เปนงานเสี่ยงอันตรายในระยะตนๆ ของการฝกทักษะ
นั้น  เชน การควบคุมการจราจร  การขับเครื่องบิน เปนตน 

 8.  เหมาะสมที่สุดสําหรับการเรียนรูที่ตองการสิ่งแวดลอมที่ไมมีชีวิตจริง  เชน สภาวะไร
น้ําหนัก  ความเฉื่อย  เหตุการณในประวัติศาสตร  ซ่ึงสามารถใชการจําลองสถานการณ 

 9.  คอมพิวเตอรเสนอบทเรียนโดยปราศจากอารมณ  ไมมีความเหน็ดเหนื่อยและไมแสดง
อาการเบื่อหนาย 
  10.  เปนสื่อการสอนที่มีการสื่อสารแบบสองทาง 

 11.  สงเสริมการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการเรียนการสอน 
      12.  แกปญหาเนื้อหาที่มีความยาก หรือซับซอนมาก 

 13.  แกปญหาการขาดแคนครูและการบริหารเวลาการเรียนการสอนของโรงเรียน 
 14. เปนการชวยขยายขีดความสามารถของผูสอนในการควบคุมผูเรียนไดอยางใกลชิด 

เนื่องจากสามารถบรรจุขอมูลไดงายและสะดวกในการนําออกมาใช (กิดานันท  มลิทอง 2543 : 254) 
 กลาวโดยสรุป  คอมพิวเตอรชวยสอนเปนสื่อที่มีคุณสมบัติพิเศษในการเอื้อตอการเรียน

การสอนใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  เนื่องจากคอมพิวเตอรชวยสอนสามารถลดขอจํากัดของ
หนังสือไดตรงที่ไมสามารถใสภาพเคลื่อนไหวหรือเสียงบรรยายได  คอมพิวเตอรชวยสอนชวย
สนับสนุนใหผูเรียนเกิดการเรียนรูในเนื้อหาวิชาที่ยากและซับซอน  เปนแหลงขอมูลที่จําเปนสําหรับ 
ผูสอนในการตรวจสอบความกาวหนาของผูเรียน ชวยในการวางแผนการเรียนการสอนในขั้นตอน
หรือเนื้อหาตอไป  ที่สําคัญคอมพิวเตอรชวยสอนสามารถลดปญหาความแตกตางระหวางบุคคลได
เปนอยางดี 
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 ขอจํากัดของคอมพิวเตอรชวยสอน 
 ดวงมาลย  สัมมาวิภาวีกุล (2541 : 47) และกิดานันท  มลิทอง (2543 : 254) ไดสรุป        

ขอจํากัดของคอมพิวเตอรชวยสอนไวดังนี้ 
 1.  ถึงแมวาขณะนี้เครื่องคอมพิวเตอรและคาใชจายตางๆ เกี่ยวกับคอมพิวเตอรจะลดลง

มากแลวก็ตาม  แตการที่จะนําคอมพิวเตอรมาใชในวงการศึกษาในบางสถานที่นั้น  จําเปนตองมี    
การพิจารณากันอยางรอบคอบเพื่อใหคุมกับคาใชจายตลอดจนการดูแลรักษาดวย 

 2.  ในขณะนี้ยังขาดอุปกรณที่ไดคุณภาพมาตรฐานระดับเดียวกัน  เพื่อใหสามารถใชได
กับเครื่องคอมพิวเตอรตางระบบกัน เปนตนวาซอฟทแวรที่ผลิตขึ้นมาใชกับเครื่องคอมพิวเตอรของ 
IBM ไมสามารถใชกับเครื่องคอมพิวเตอรระบบของ Macintosh ได 

 3.  การที่จะใหผูสอนเปนผูออกแบบโปรแกรมบทเรียนเองนั้น  นับวาเปนงานที่ตองอาศัย
เวลา  สติปญญา  และความสามารถเปนอยางยิ่ง  ทําใหเปนการเพิ่มภาระของผูสอนใหมีมากยิ่งขึ้น 

 4.  ผูเรียนบางคนโดยเฉพาะอยางยิ่งผูเรียนที่เปนผูใหญอาจจะไมชอบโปรแกรมที่เรียน
ตามขั้นตอน  ทําใหเปนอุปสรรคในการเรียนรูได 

 5.  การใชคอมพิวเตอรชวยสอนมีผลตอสายตาและสุขภาพจิตของผูเรียน  เพราะการอยู
หนาจอคอมพิวเตอรนานๆ อาจจะทําใหเกิดความลาของสายตา  หรือเกิดความเครียดทางอารมณได 
(ฉลอง  ทับศรี 2535 : 5) 
 ไพรซ (Price 1991 : 5-7, อางถึงใน กนก  จันทรทอง 2544 : 73) และกฤษมันต          
วัฒนาณรงค (2536 : 138-139) ไดกลาวถึงขอจํากัดของคอมพิวเตอรชวยสอนไดดังนี้ 

 1.  ขาดบุคลากรที่มีความรูความสามารถในการออกแบบและสรางบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอนในสาขาวิชาตางๆ 

     2.  ส่ิงที่แสดงบนจอภาพ เชน ตัวหนังสือ  ภาพ  เสียง  หรือวีดิทัศนที่ปรากฏเปนการ
แสดงผลเพียงชั่วคราวเทานั้น  

   3.  ตนทุนของฮารดแวร คือ เครื่องคอมพิวเตอรและระบบคอมพิวเตอร  และซอฟทแวร
บทเรียนที่นํามาใชสูงกวาส่ือประเภทอื่น (ฉลอง  ทับศรี 2535 : 4) 
 4.  การพัฒนาซอฟทแวรมีตนทุนสูงและพัฒนาไดยาก  เมื่อพัฒนาขึ้นมาแลวยังประสบ
ปญหาความไมแนนอนของตลาดอีก (Siegel and Davis 1986 : 204, อางถึงใน กนก  จันทรทอง 2544 : 
73) 
 5.  โปรแกรมคอมพิวเตอรไมสามารถสอนบางเนื้อหาในลําดับสูงๆ  ของพุทธพิสัย 
(Cognitive Domain) ได ทั้งนี้ยังไมรวมถึงเนื้อหาท่ีเกี่ยวกับเจตพิสัย (Affective Domain) และทักษะ
พิสัย (Psychomotor Domain) ซ่ึงมีขอจํากัดมาก  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 52
 

      ดังนั้นจะเห็นไดวา คอมพิวเตอรชวยสอนยังมีขอจํากัดอยูบาง เชน ในดานที่ไมกอใหเกิด
การมีปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนดวยกัน  อยางไรก็ตามขอจํากัดทั้งหมดที่กลาวมาขางตนอาจลดลงได
ถาผูสอนเปนผูออกแบบและพัฒนาบทเรียนดวยตนเอง  เนื่องจากผูสอนเปนผูที่รูขอมูลเกี่ยวกับตัว      
ผูเรียนและหลักสูตรดีที่สุด ก็จะทําใหไดบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่ทรงประสิทธิภาพชวยใน  
การสนับสนุนการเรียนการสอน 
 
2.4  ลักษณะของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนท่ีดี 

 เปนที่ทราบกันดีแลวบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีคุณสมบัติที่โดดเดนกวาสื่อการสอน
ทั่วๆ ไป  บุญเกื้อ  ครรหาเวช (2543 : 71-74) ไดกลาวถึงลักษณะของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่
ดีสรุปไดดังนี้ 

 1. สรางขึ้นตามจุดประสงคของการสอนเพื่อท่ีจะใหผูเรียนไดเรียนจากบทเรียนนั้น  ไดมี
ความรูและทักษะตลอดจนทัศนคติที่ผูสอนไดตั้งไว  และผูเรียนสามารถประเมินผลดวยตนเองวา
บรรลุวัตถุประสงคในแตละขอหรือไม 
 2.  เหมาะสมกับลักษณะของผูเรียน  การสรางบทเรียนจะตองคํานึงถึงผูเรียนเปนสําคัญวา
ผูเรียนมีความรูความสามารถพื้นฐานอยูในระดับใด  ไมควรที่จะยากหรืองายเกินไป 
 3.  มีปฏิสัมพันธกับผูเรียนใหมากที่สุด  เพราะการเรียนจากคอมพิวเตอรชวยสอนควรมี
ประสิทธิภาพมากกวาเรียนจากหนังสือ  เพราะสามารถสื่อสารกับผูเรียนได 2 ทาง 
 4 .   มีลักษณะเปนการสอนรายบุคคล  ผูเรียนสามารถที่จะเลือกเรยีนในหวัขอที่ตนเองมี
ความสนใจและตองการที่จะเรียน  และสามารถที่จะขามบทเรียนที่ตนเองเขาใจแลวได  แตถาเรียน

บทเรียนที่ตนเองยังไมเขาใจก็สามารถซอมเสริมจากขอแนะนําได 
 5 .   คํานึงถึงความสนใจของผูเรียน  ควรมีลักษณะเราความสนใจผูเรียนไดตลอดเวลา  

เพราะจะทําใหผูเรียนเกดิความกระตือรือรนในการเรียนอยูเสมอ 
 6 .   สรางความรูสึกในทางบวกกับผูเรียน  ควรทําใหผูเรียนเกิดความรูสึกเพลิดเพลิน     

เกิดกําลังใจและควรที่จะหลีกเลี่ยงการลงโทษ 
 7.  สามารถแสดงขอมูลยอนกลับไปยังผูเรียนใหมากๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งในทางบวก  ซ่ึง

จะสามารถทําใหผูเรียนชอบและไมเบื่อหนาย 
 8.  เหมาะสมกับสภาพแวดลอมทางการเรียนการสอน  บทเรียนควรปรับเปลี่ยนใหงายตอ
กลุมผูเรียน  เหมาะกับการจดัตารางเรียน  สถานที่ติดตั้งเครื่องมีความเหมาะสม  คํานึงถึงการใสเสียง

ระดับเสียงหรือดนตรีประกอบควรใหดึงดดูใจผูเรียนดวย 
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 9 .   มีวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูเรียนอยางเหมาะสม  หลีกเลี่ยงคําถามที่งาย
และตรงเกนิไป  หลีกเลี่ยงคําหรือขอความในคําถามที่ไรความหมาย  การเฉลยคําตอบควรใหชัดเจน 
 10.  ไมเสนอบทเรียนในรูปอักษรอยางเดียว  ควรใชสมรรถนะของเครื่องคอมพิวเตอร
อยางเต็มที่ เชน ภาพเคลื่อนไหว  เสียง เปนตน เพื่อขยายความคิดของผูเรียนใหกวางไกลมากขึ้น 
 11.  มีการออกแบบบทเรียนโดยการตั้งวตัถุประสงค  จัดลําดับขั้นตอนการสอน  สํารวจ

ทักษะทีจ่ําเปนตอผูเรียนเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคที่วางไว 
 12.  มีการประเมินผลทุกแงทุกมุม เชน ประเมินคุณภาพของผูเรียน  ประสิทธิภาพของ 
บทเรียน  ความสวยงาม  ความตรงประเด็น  และตรงกับทัศนคติของผูเรียน เปนตน 
 นอกจากนี้ กนก  จันทรทอง (2544 : 70) ไดเสนอวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่ดี
ควรประกอบดวยสวนสําคัญดังตอไปนี้ 

 1.  ช่ือเร่ือง (Title) ซ่ึงควรจะเปนความคิดรวบยอด (Concept) เร่ืองใดเรื่องหนึ่ง หรืออาจ
กลาวอยางงายๆ วาควรเปนเรื่องสั้นๆ 

 2.  วัตถุประสงคของบทเรียน (Objective) ควรเปนวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 
(Behavioral Objectives) ที่สามารถวัดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูเรียนได 

 3.  แบบทดสอบกอนเรียน (Pre-test) เพื่อตรวจสอบความรูเดิมในเรื่องที่ผูเรียนวามีความ
รูอยูมากนอยเพียงใดกอนที่เรียนเนื้อหาใหม 

 4.  เนื้อหา (Content) ควรเปนเนื้อหาที่สามารถพัฒนาความรู ความเขาใจ ทักษะ หรือ
แมกระทั่งเจตคติที่ถูกตองแกผูเรียนไดเปนอยางดี โดยใชรวมกับสื่อตางๆ ที่นํามาเสนอระหวางเรียน 

 5.  ส่ือ (Media) ที่นํามาใชควรเปนสื่อประสม (Multimedia) ที่มีส่ือทุกรูปแบบนํามาใช
ประกอบเนื้อหาที่มีความยาก หรือมีความซับซอน เพื่อท่ีจะทําใหผูเรียนสามารถทําความเขาใจไดงาย
ยิ่งขึ้น ส่ือตางๆ ที่สามารถนํามาใชได เชน ตัวอักษร (Text) รูปภาพ (Image) ภาพเคลื่อนไหว 
(Animation) หุนจําลอง (Model) เสียง (Sound) และวีดีทัศน (Video Clip) 

 6. แบบทดสอบหลังเรียน (Post-test) เพื่อใชสําหรับการวัดความกาวหนาของการเรียนวา 
ผูเรียนมีการพัฒนาขึ้นมากนอยเพียงใดเมื่อเปรียบเทียบกับกอนเรียน ซ่ึงครูผูสอนสามารถนําผลของ
การวัดไปประเมินผลการเรียนการสอนตอไป 

 จากขอมูลขางตนสามารถสรุปไดวา   ลักษณะที่ดีของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนภาษา
นั้นจะตองสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู  เราความสนใจ  ใหผูเรียนไดเรียนตามความสามารถ
ของแตละบุคคลและมีปฏิสัมพันธกับตัวบทเรียน  ที่สําคัญที่สุดบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนภาษาที่
ดีจะตองชวยใหผูเรียนมีความเขาใจในเนื้อหาวิชาไดดียิ่งขึ้น  ดังนั้นในการสรางและการออกแบบ   
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บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนภาษาผูสอนควรยึดหลักการดังกลาว  เพื่อใหไดบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอนภาษาที่มีประสิทธิภาพสูง 

 
2.5  การออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
 สําหรับการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนภาษานั้น  อเลสซี่และทรอลลิป 
(Alessi and Trollip 1991, อางถึงใน ถนอมพร  เลาหจรัสแสง 2541 : 27-30)  ไดเสนอแบบจําลองและ
ขั้นตอนการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนภาษา 7 ขั้นตอน ดังนี้ 

     ขั้นตอนที่ 1      ขั้นตอนการเตรียม (Preparation) 
     ขั้นตอนที่ 2         ขั้นตอนการออกแบบบทเรียน (Design Instruction) 
     ขั้นตอนที่ 3         ขั้นตอนการเขียนผังงาน (Flowchart Lesson) 
     ขั้นตอนที่ 4         ขั้นตอนการสรางสตอรี่บอรด (Create Storyboard) 
     ขั้นตอนที่ 5         ขั้นตอนการสราง/เขียนโปรแกรม (Program Lesson) 
     ขั้นตอนที่ 6         ขั้นตอนการผลิตเอกสารประกอบบทเรยีน (Produce Supporting)         
     ขั้นตอนที่ 7         ขั้นตอนการประเมินและแกไขบทเรยีน (Evaluate and Revise) 
 

ขั้นตอนที่ 1   ขั้นตอนการเตรียม 
                    การยอนกลับเพือ่ทดสอบและปรับปรุง 

 
                                                                                                                             ขั้นที่ 2 
                                                                                                     ขั้นที่ 2               
 

 
ขั้นตอนที่ 2   ขั้นตอนการออกแบบบทเรียน 

                      
 
                                                                                                    ขั้นที่ 3               ขั้นที่ 3 
 
 

 

วิเคราะหงาน
และแนวคิด 

ขอมูล 

ออกแบบ 
บทเรียน 
ขั้นแรก 

ประเมินและ
แกไขการ
ออกแบบ 

ทอน 
ความคิด 

เก็บ 
ขอมูล 

เรียนรู 
เนื้อหา 

สราง
ความคิด 

กําหนด 
เปาหมาย

วัตถุประสงค 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 55
 
ขั้นตอนที่ 3-7               
                                                                        

 
                                                                                                                                   จบ                                   
                                                                                                                                   
 

 
ภาพที่ 5   แบบจําลองการออกแบบคอมพวิเตอรชวยสอนของอเลสซี่และทรอลลิป  
ที่มา : Alessi and Trollip 1991, อางถึงใน ถนอมพร  เลาหจรัสแสง,  คอมพิวเตอรชวยสอน :  
หลักการออกแบบและการสรางคอมพิวเตอรชวยสอนดวยโปรแกรม Multimedia ToolBook,  
พิมพคร้ังที่ 2 (กรุงเทพมหานคร : บริษัทวงกมลโปรดักชั่น จํากัด, 2541), 30. 

 นอกจากนี้ ขั้นตอนในการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนภาษาของ ไพรส (Price 
1971, อางถึงใน กนก  จันทรทอง 2544 : 71) ที่เสนอวา การออกแบบคอมพิวเตอรชวยสอนมีขั้นตอน 
3 ขั้นตอน  ซ่ึงเปนที่นิยมและพัฒนากันมาโดยตลอด ดังนี้ 

 1.  ขั้นวางแผน  ในขั้นตอนนี้ตองมีการเลือกหัวเร่ือง  วิเคราะหเนื้อหา  เลือกกลุมผูเรียน  
กําหนดเปาหมาย  กําหนดวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม  กําหนดขอบเขตของเนื้อหา  ความยากงาย   
การประเมินผล  และวิเคราะหทรัพยากรที่ตองใช 

 2.  ขั้นจัดประสบการณ ไดแก ขอบเขตเนื้อหา การนําเสนอเนื้อหา การกําหนด        
ประสบการณการเรียน  การเก็บขอมูล  การกําหนดฟงกชัน  กําหนดรูปแบบของบทเรียน และสราง
บทเรียน 

 3.  ขั้นประเมินผลและทบทวน  เร่ิมจากการประเมินผลรายบุคคล  กลุมยอยและทดลองใช
ในกลุมใหญกอนนําออกมาใชจริง  รวมไปถึงการบํารุงรักษาและพัฒนาตอไป 

 ในการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน   ควรจะตองพิจารณาสิ่งเหลานี้เพื่อเปน
การวิเคราะหประสิทธิภาพของโปรแกรมบทเรียนในการคัดเลือกและนํามาใชในการสอน  ส่ิงที่ตอง
พิจารณา (Kearsley 1986 และ มธุรส  จงชัยกิจ 2536  : 44, อางถึงใน  สุกรี รอดโพธ์ิทอง และคณะ 
2540 : 23-28) ไดแก  

 1.  การจัดจอภาพ (Screen display)  
     1.1 ไมควรใหมีขอความมากเกินไปในหนึ่งหนาจอภาพ  เพราะมนุษยมีความสามารถ

ในการรับรูขอมูลในคราวหนึ่งๆ ที่จํากัด 
 1.2   หลีกเลี่ยงการเลื่อนขอความขึ้นลง  หรือแบบซอนภาพ 

สราง 
สตอรี่
บอรด 

สราง
โปรแกรม 

ผลิต
เอกสาร
ประกอบ 

เขียน 
ผังงาน 

ประเมิน
และแกไข
บทเรียน 
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 1.3  เนื้อหาควรแบงออกเปนหนวยยอย  เพื่อใหผูเรียนเกิดความเขาใจ และจดจํา ไดงาย  
 1.4  เราความสนใจโดยการใช เสียง  สี  และการกระพริบภาพและสี   หรือการเนน  
ขอความดวยเทคนิคตางๆ แตตองระวังมิใหมีมากเกินไป 

     1.5  ใชภาพ  หรือกราฟกประกอบในบทเรียนเพื่อใหเขาใจไดงายขึ้น 
     1.6  การใสไตเติ้ลและหัวขอในทุกหนาจอ  เพื่อชวยใหผูเรียนรูวาขณะนี้กําลังอยูใน

เร่ืองใด 
 2.  การติดตามผูเรียน (User control)  
      2.1  ใหผูเรียนเปนผูกําหนดเวลาในการเรียนรูเอง 
      2.2  ใหผูเรียนสามารถหยุด  หรือยอนกลับไปเรียนในตอนที่ผานมา  หรือเรียนตอไป

ตามตองการในทุกเวลาที่ตองการ 
      2.3  มีการใหผูเรียนไดโตตอบกับบทเรียนในรูปแบบตางๆกัน  เพื่อมิใหผูเรียนเกิด

ความเบื่อหนาย   ทั้งนี้ยังขึ้นอยูกับความชอบและประสบการณของผูเรียนแตละคนดวย   รูปแบบของ
การโตตอบ  เชน  การใชคําส่ัง  การใชคียบอรดหรือเมาส  หรือการเลือกจากเมนู เปนตน 

      2.4  มีการควบคุมคําตอบของผูเรียน โดยมีคําตอบที่ถูกตองไวใหผูเรียนไดตรวจสอบ
ไดในกรณีที่การสอนนี้มีใหเลือกไดหลายอยาง 

 3.  การวิเคราะหคําตอบของผูเรียน (Response analysis)  
      3.1  การใหคําสั่ง  คําถาม  คําแนะนําตางๆที่ชัดเจน  เพื่อใหผูเรียนปฏิบัติตามหรือให

สามารถตอบคําถามไดอยางถูกตองตรงตามที่ตองการ 
      3.2  การแสดงใหผูเรียนเห็นไดอยางชัดเจนวาสิ่งที่เขาตอบไปไดรับการรับรูและ       

จัดการตรงตามที่ควรจะเปน 
      3.3  ใหผูเรียนตอบสนองโดยการใชเมนู  ลูกศร  หรือใชเมาส  เพื่อปองกันการตอบ  

ผิดพลาด  และเพื่อความรวดเร็วในการตอบสนอง 
       3.4  การใหผูเรียนไดมีโอกาสตรวจสอบและเปลี่ยนแปลงคําตอบของตนกอนที่

โปรแกรมจะนําขอมูลไปจัดการใดๆ  อาจจะมีคําถามเพื่อความแนใจของผูเรียนอีกครั้ง 
 4.  การจัดการกับขอผิดพลาดและการใหความชวยเหลือ  (Error handling & help)  
      4.1  มีการใหขอความที่อธิบายความผิดพลาดที่ชัดเจนสามารถปฏิบัติไดถูกตอง 
      4.2  มีการจัดลําดับความผิดไดทุกขนาด  เชน  มากไป  นอยไป  หรือผิดรูปแบบ 
      4.3  มีการใหความชวยเหลือโดยสม่ําเสมอ ผูเรียนสามารถขอความชวยเหลือไดทุกเมื่อ

ที่ตองการจากทุกจุดของโปรแกรม 
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      4.4  มีการใหความชวยเหลือในระดับตางๆ กัน  ตามความจําเปนและตองการของ       
ผูเรียน 

 5.  การควบคุมคุณภาพ (Quality control) 
      5.1   การนําขอมูลจากผูใชมาประกอบการวิเคราะหเพื่อหาสิ่งที่ไมเหมาะสมที่เกิดขึ้น 
      5.2  การตรวจสอบความผิดพลาดอื่นๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น   นอกเหนือจากความผิดพลาด

ที่มีขึ้นโดยทั่วไปในบทเรียน เชน  การที่ผูเรียนกดคียบอรดผิด  การกดปุมเมาสผิด เปนตน 
  การออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนภาษาถือเปนหัวใจสําคัญในการสรางบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนที่มีประสิทธิภาพ  อันเปนผลใหผูเรียนบรรลุวัตถุประสงคการเรียนรู  ฉะนั้น 
กอนที่จะสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  ผูสอนควรมีการวางแผนหรือกําหนดขั้นตอน           
การออกแบบอยางรอบคอบและรัดกุม  เพราะการเริ่มตนที่ดีก็เทากับประสบความสําเร็จไปกวาครึ่ง 
 
2.6  เทคนิคในการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
          สําหรับเทคนิคในการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  อํานวย  เดชชัยศรี (2544 : 
28-38)  ไดเสนอขั้นตอนที่ประยุกตจากกระบวนการเรียนและการสอน 9 ขั้น ของ Gagne⇔  ดังนี้ 

 1.  เราความสนใจ (Gain Attention) 
  กอนเริ่มเรียนผูเรียนควรไดรับแรงกระตุนและแรงจูงใจใหอยากเรียน  ดังนั้นบทเรียน

ควรเริ่มดวยลักษณะของการใชภาพ สี และเสียง หรือการประกอบกันหลายๆ อยาง  โดยสิ่งที่สราง
ขึ้นมานั้นเกี่ยวของกับเนื้อหาและนาสนใจ  ซ่ึงมีผลตอความสนใจจากผูเรียนและเปนการเตรียมผูเรียน
ใหพรอมที่จะศึกษาเนื้อหาไปในตัว  ในขั้นแรกนี้ก็คือ การสรางบทเรียนเร่ิมตน (Title) ของบทเรียน   
นั่นเอง  ขอสําคัญคือ ควรออกแบบเพื่อใหสายตาผูเรียนอยูที่จอภาพ  ไมใชพะวงอยูที่แปนพิมพ          
ผูที่ออกแบบควรจะคํานึงถึงหลักการดังตอไปนี้ 

      1.1 ใชภาพลายเสน (Graphic) ที่เกี่ยวของกับสวนของเนื้อหา  มีขนาดใหญและงายไม
ซับซอน 

      1.2  ใชภาพเคลื่อนไหวหรือเทคนิคอ่ืนๆ เขาชวย  เพื่อแสดงการเคลื่อนไหว  แตควร
สั้นและงาย 

      1.3  ควรใชสีเขาชวยโดยเฉพาะสีเขียว แดง และน้ําเงิน 
      1.4  ใชเสียงใหสอดคลองกับภาพลายเสน 
      1.5  ภาพลายเสนควรจะคางบนจอภาพ  จนกระทั่งผูเรียนกดแปนหรือกดแครยาว 

 1.6  ในภาพลายเสนควรบอกชื่อเร่ืองบทเรียนไวดวย 
 1.7  ควรใชเทคนิคการเขียนภาพลายเสนทีแ่สดงบนจอไดเร็ว 
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 1.8  ภาพลายเสนตองเหมาะสมกับวัยของผูเรียนดวย 

 2.  บอกวัตถุประสงค (Specify Objectives) 
       การบอกวัตถุประสงคของการเรียนนั้น  จะทําใหผูเรียนไดรูลวงหนาถึงประเด็นสําคัญ
และเคาโครงของเนื้อหา  ชวยใหผูเรียนสามารถผสมผสานแนวคิดในรายละเอียดหรือสวนยอยของ
เนื้อหาใหสอดคลองและสัมพันธกับเนื้อหาในสวนใหญได  มีผลใหการเรียนรูมีประสิทธิภาพขึ้น  
นอกจากนี้ยังพบวาผูเรียนที่ทราบวัตถุประสงคของการเรียนกอนเรียน  จะสามารถจําและเขาใจเนื้อหา
ไดดีกวาอีกดวย  การบอกวัตถุประสงคจะเปนประโยชนตอผู เรียน  หากผูออกแบบคํานึงถึง
หลักเกณฑตอไปนี้ 

      2.1 ใชคําส้ันๆ และเขาใจงาย 
      2.2  หลีกเลี่ยงคําที่ยังไมเปนที่รูจักและเขาใจโดยทั่วไป 
      2.3  ไมควรกําหนดวัตถุประสงคหลายขอเกินไป 
      2.4  ผูเรียนควรมีโอกาสทราบวาหลังจากเรียนจบแลวจะนําไปใชอะไรบาง 
      2.5  หากบทเรียนมีบทเรียนยอยหลายๆ บท  หลังจากบอกวัตถุประสงคกวางๆ แลว

ควรจะตามดวย MENU  และหลังจากนั้นควรจะเปนวัตถุประสงคเฉพาะของแตละบทเรียนยอย 
 2 . 6  การกําหนดใหวัตถุประสงคปรากฏบนจอทีละขอเปนเทคนิคที่ด ี  แตทั้งนี้ควร
คาดคะเนเวลาระหวางชวงใหเหมาะสม  หรือใหผูเรียนกดแปนพิมพเพื่อดูวัตถุประสงคขอตอไปทีละ

ขอ 
      2.7  เพื่อใหวัตถุประสงคนาสนใจ  อาจใชภาพลายเสนงายๆ เขาชวย เชน กรอบ  ลูกศร 

และรูปทรงเรขาคณิต  ระยะนี้การใชภาพเคลื่อนไหวยังไมจําเปน 
 3.  ทบทวนความรูเดิม (Activate Prior Knowledge) 

       กอนใหความรูใหมที่ผูเรียนอาจจะไมมีพื้นฐานมากอน  ผูออกแบบโปรแกรมควรหา
วิธีการประเมินความรูเดิมในสวนที่จําเปนกอนที่จะรับความรูใหม  ทั้งนี้นอกจากเพื่อเตรียมผูเรียนให
พรอมที่จะรับความรูใหมแลว  สําหรับผูที่มีพื้นฐานมากอนแลวยังไดยอนไปคิดในสิ่งที่ตนรูมากอน
เพื่อชวยในการเรียนรูส่ิงใหมอีกดวย  ส่ิงที่ผูเขียนโปรแกรมควรคํานึงถึงในการออกแบบบทเรียน      
มีดังนี้ 

  3.1  ไมควรคาดเดาเอาวาผูเรียนมีความรูพื้นฐานกอนศึกษาเนื้อหาใหมเทากัน  ควรมี
การทดสอบหรือใหความรูเพื่อเปนการทบทวนใหผูเรียนพรอมที่จะรับความรูใหม 

 3.2  การทบทวนหรือทดสอบควรใหกระชับและตรงจุด 
      3.3  ควรเปดโอกาสใหผูเรียนออกจากเนื้อหาใหมหรือออกจากการทดสอบ  เพื่อไป

ศึกษาทบทวนไดตลอดเวลา 
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     3.4  หากไมมีการทดสอบความรูเดิม  ผูเขียนโปรแกรมควรหาทางกระตุนใหผูเรียน
ยอนกลับไปคิดถึงส่ิงที่ศึกษาไปแลว  หรือส่ิงที่เด็กมีประสบการณแลว 

   3.5  การกระตุนใหผูเรียนยอนคิด  หากทําดวยภาพประกอบคําพูดจะทําใหบทเรียน  
นาสนใจขึ้น 

 4.  เสนอเนื้อหาใหม (Present New Information) 
       การเสนอภาพที่เกี่ยวของกับเนื้อหาประกอบคําพูดที่ส้ัน-งาย และไดใจความเปนหัวใจ
สําคัญของการเรียนการสอนดวยบทเรียนคอมพิวเตอร  การใชภาพประกอบจะทําใหผูเรียนเขาใจ   
เนื้อหางายขึ้นและความคงทนในการจําจะดีกวาการใชคําพูด (คําอาน) เพียงอยางเดียว  ภาพชวย
อธิบายสิ่งที่เปนนามธรรมใหงายตอการรับรู  ดังนั้น ในการเสนอเนื้อหาใหมใหนาสนใจ  ผูออกแบบ
โปรแกรมควรคํานึงถึงส่ิงตางๆ ดังนี้ 

     4.1  ใชภาพประกอบการเสนอเนื้อหา  โดยเฉพาะอยางยิ่งในสวนที่เปนเนื้อหาสําคัญ 
     4.2  ใชแผนภูมิ แผนภาพ แผนสถิติ สัญลักษณ หรือภาพเปรียบเทียบ 
     4.3  ในการเสนอเนื้อหาที่ยากและซับซอน  ใชตัวช้ีแนะ (Cue) ในสวนของขอความ

สําคัญ 
     4.4  ไมควรใชกราฟกที่เขาใจยาก และไมเกี่ยวของกับเนื้อหา 
     4.5  จัดรูปแบบของคําอานใหนาอาน  หากเนื้อหายาวควรจัดแบงกลุมคําอานใหจบ 

เปนตอน 
     4.6  ยกตัวอยางที่เขาใจงาย 
     4.7  หากการแสดงภาพลายเสนของเครื่องที่ใชทําไดชา  ควรเสนอเฉพาะภาพลายเสนที่

จําเปนเทานั้น 
     4.8  หากเปนจอสี  ไมควรใชเกิน 3 สี ในแตละกรอบ (รวมสีพื้น) ไมควรเปลี่ยนสี     

ไปมา 
     4.9  คําที่ใชควรเปนคําที่ผูเรียนระดับนั้นๆ คุนเคยและเขาใจตรงกัน 
     4.10  นานๆ คร้ังควรจะใหผูเรียนไดมีโอกาสทําอยางอื่นแทนที่จะใหกดแครยาว 

(Space Bar) อยางเดียว 
 5.  ช้ีแนวทางการเรียนรู (Guide Learning) 
            ผูเรียนจะจําไดดีหากมีการจัดระบบการเสนอเนื้อหาที่ดีและสัมพันธกับประสบกาณ

เดิมหรือความรูเดิมของผูเรียน ทฤษฎีบางทฤษฎีไดกลาววาการเรียนรูที่กระจางชัด (Meaningful 
Learning) นั้น  ทางเดียวที่จะเกิดขึ้นไดก็คือการที่ผูเรียนวิเคราะหและตีความในเนื้อหาใหมบน       
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พื้นฐานของความรูและประสบการณเดิมรวมกันเปนความรูใหม  ขอควรคํานึงถึงในการสอนขั้นนี้มี
ดังนี้ 
 5.1 แสดงใหผูเรียนไดเห็นถึงความสัมพันธของเนื้อหาความรู  และชวยใหเห็นวา     
ส่ิงยอยนั้นมีความสัมพันธกับสิ่งใหญอยางไร 

      5.2  แสดงให เห็นถึงความสัมพันธของสิ่ งใหมกับสิ่ งที่ ผู เ รียนมีความรูห รือ         
ประสบการณมากอนแลว 

      5.3  พยายามใหตัวอยางที่แตกตางกันออกไป (เพื่อชวยอธิบายความคิดรวบยอดใหม
ใหชัดเจนขึ้น) 

      5.4  ใหส่ิงที่ไมใชตัวอยางที่ถูกตอง  เพื่อเปรียบเทียบกับตัวอยางที่ถูกตอง 
      5.5  การเสนอเนื้อหาที่ยาก  ควรใหตัวอยางที่เปนรูปธรรมไปสูนามธรรม  ถาเปน     

เนื้อหาที่ไมยากใหเสนอตัวอยางจากนามธรรมไปสูรูปธรรม 
      5.6  กระตุนใหผูเรียนคิดถึงความรูและประสบการณ 
 6.  กระตุนการตอบสนอง (Elicit Responses) 

       การเรียนรูจะมีประสิทธิภาพมากนอยเพียงใดนั้น  เกี่ยวของโดยตรงกับระดับและ       
ขั้นตอนของการประมวลขอมูล  หากผูเรียนไดมีโอกาสรวมคิด รวมกิจกรรมในสวนที่เกี่ยวกับเนื้อหา  
การถาม  การตอบในดานของการจํานั้น  ยอมจะดีกวาผูเรียนโดยการอานหรือการคัดลอกขอความจาก
ผูอ่ืนเพียงอยางเดียวและเพื่อใหการจําของผูเรียนดีขึ้น  ผูออกแบบบทเรียนควรเปดโอกาสใหผูเรียนได
รวมกระทําในกิจกรรมขั้นตอนตางๆ ดังนี้ 
 6.1  พยายามใหผูเรียนไดตอบสนองดวยวิธีใดวิธีหนึ่งตลอดการเรียนบทเรียน 

    6.2  ควรใหผูเรียนไดมีโอกาสพิมพคําตอบหรือขอความสั้นๆ  เพื่อเรียกความสนใจ
เปนบางครั้งบางคราวตามความเหมาะสม 

    6.3  ไมควรใหผูเรียนพิมพคําตอบยาวเกินไป 
 6.4  ถามคําถามเปนชวงๆ ตามความเหมาะสม 
 6.5  เราความคิด และจินตนาการดวยคําถาม 
 6.6  ไมควรถามครั้งเดียวหลายๆ คําถาม  หรือถามคําถามเดียวแตอาจตอบไดหลาย   

คําตอบถาจําเปนควรใหเลือกตอบตามตัวเลือก 
   6.7  หากเปนไปไดควรใชอุปกรณอ่ืนเขามาชวยในการตอบสนองของผูเรียน เชน เกม 

หรือ ภาพลายเสน 
   6.8  หลีกเล่ียงการตอบสนองชาๆ หลายครั้งเมื่อทําผิด  เมื่อผิดหนึ่งถึงสองครั้งควรจะ

ใหขอมูลยอนกลับ (Feedback) และเปลี่ยนทํากิจกรรมอยางอื่นตอไป 
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     6.9  การตอบสนองที่มีผิดพลาดดวยความเขาใจผิดควรไดรับการอนุโลม 
     6.10  ควรจะแสดงการตอบสนองของผูเรียนบนกรอบเดียวกับคําถาม  และหากเปนไป

ตามขอมูลยอนกลับ  ควรจะอยูบนกรอบเดียวกันดวย 
 7.  ใหขอมูลยอนกลับ (Provide Feedback) 
          การใหขอมูลยอนกลับเปนภาพชวยเราความสนใจยิ่งขึ้น  โดยเฉพาะอยางยิ่งถาภาพ

นั้นเกี่ยวของกับเนื้อหาที่เรียน  อยางไรก็ดี การใหขอมูลยอนกลับเปนภาพหรือ Visual Feedback นี้   
อาจมีผลเสียอยูบางตรงที่ผูเรียนตองการดูวาหากทําผิดมากๆ แลวจะเกิดอะไรขึ้น  หลักการตอไปนี้
เปนคําแนะนําในการใหขอมูลยอนกลับ 

  7.1  ใหขอมูลยอนกลับทันทหีลังจากผูเรียนตอบสนอง 
 7.2  บอกใหผูเรียนทราบวาตอบถูกหรือผิด 
 7.3  แสดงคําถาม คําตอบ และขอมูลยอนกลับบนกรอบเดียวกัน 
   7.4  ใชภาพงายที่เกีย่วของกบัเนื้อหา 
 7.5  หลีกเลี่ยงผลทางภาพ หรือการตอบสนองที่ตื่นตาหากผูเรียนทําผิด 
 7.6  อาจใชภาพลายเสนที่ไมเกี่ยวของกับเนื้อหา  หากภาพที่เกี่ยวของไมสามารถทํา  
ไดจริง 
 7.7  ใชเสียงไตขึ้นสูงสําหรับคําตอบที่ถูกตอง และไลลงต่ําหากตอบผดิ 
 7.8  เฉลยคําตอบที่ถูกตอง หลังจากผูเรียนทําผิด 1-2  คร้ัง 
 7.9  ใชการใหคะแนนหรือภาพ เพื่อบอกความใกล - ไกลจากเปาหมาย 
 7.10  สุมขอมูลยอนกลับเพือ่เราความสนใจ 

 8.  ทดสอบความรู (Assess Performance) 
            บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนจัดเปนบทเรียนแบบโปรแกรม  การทดสอบความรู

ใหม  ซ่ึงอาจจะเปนการทดสอบระหวางบทเรียน หรือการทดสอบในชวงทายของบทเรียนเปน        
ส่ิงจําเปน  โดยถือวาเปนการเปดโอกาสใหผูเรียนไดทดสอบตัวเอง  ซ่ึงนอกจากจะเปนการประเมิน 
การเรียนแลวยังมีผลในการจําระยะยาวของผู เ รียนดวย   ขอสอบจึงควรถามเรียงลําดับตาม
วัตถุประสงคของบทเรียน  ขอแนะนําตางๆ ในการออกแบบบทเรียนเพื่อทดสอบในขั้นนี้  มีดังนี้ 

      8.1  ตองแนใจวาส่ิงที่ตองการวัดนั้น  ตรงกบัวัตถุประสงคของบทเรียน 
      8.2  ขอทดสอบ คําตอบ และขอมูลยอนกลับอยูบนกรอบเดียวกันและขึ้นตอเนื่องกัน

อยางรวดเร็ว 
      8.3  หลีกเล่ียงการใหผูเรียนพิมพคําตอบที่ยาวเกินไป  นอกเสียจากวาตองการจะ

ทดสอบการพิมพ 
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      8.4  ใหผูเรียนตอบครั้งเดียวในแตละคําถาม  หากพบวาในหนึ่งคําถามมีคําถามยอยอยู
ดวยใหแยกเปนหลายๆ คําถาม 

      8.5  บอกผูเรียนดวยวาควรจะตอบคําถามดวยวิธีใด เชน ใหกด T  ถาเห็นวาถูก และ 
กด F ถาเห็นวาผิด เปนตน 

      8.6  บอกผูเรียนวามีตัวเลือกอยางอื่นหรือไม 
      8.7  คํานึงถึงความแมนยํา และมีความเชื่อถือไดของแบบทดสอบ 
      8.8  อยาตัดสินคําตอบวาผิดถาการตอบไมชัดแจง 
      8.9  อยาทดสอบโดยใชขอเขียนเพียงอยางเดียว  ควรใชภาพประกอบการทดสอบอยาง

เหมาะสม 
      8.10  ไมควรตัดสินคําตอบวาผิด หากพิมพพลาดหรือเวนวรรคผิด หรือใชตัวพิมพเล็ก

แทนที่จะเปนตัวพิมพใหญ เปนตน 
 9.  การจําและการนําไปใช (Promote Retention and Transfer) 
            ในขั้นสุดทายนี้เปนกิจกรรมสรุปเฉพาะประเด็นสําคัญ  รวมทั้งขอเสนอแนะตางๆ 

เพื่อใหผูเรียนไดมีโอกาสทบทวนหรือซักถามปญหากอนจบบทเรียน  ในขั้นนี้เองที่ผูสอนจะได    
แนะนําการนําความรูใหมไปใช  หรืออาจจะแนะนําการศึกษาคนควาเพิ่มเติม  มีขอเสนอแนะที่ควร
ปฏิบัติดังนี้ 
 9.1 บอกผูเรียนวา ความรูใหมมีสวนสัมพันธกับความรูหรือประสบการณที่ผูเรียน   
คุนเคยแลวอยางไร 
 9.2  ทบทวนแนวคิดที่สําคัญเพื่อเปนการสรุป 
 9.3  เสนอแนะสถานการณที่ความรูใหมอาจถูกนําไปใชประโยชน 
 9.4  บอกผูเรียนถึงแหลงขอมูลที่เปนประโยชนตอเนื่อง 

 ขั้นตอนในการออกแบบบทเรียนทั้ง  9 ขั้นนี้  เปนเพียงแนวทางในการออกแบบบทเรียน
เทานั้น  หากผูสอนเปนผูออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนดวยตัวเองก็ไมจําเปนตองเรียงลําดับ
หรือวาตองใหมีครบทุกขั้นตอน แตควรคํานึงถึงวาทําอยางไรจะทําใหผูเรียนเกิดความรูสึกใกลเคียง
กับการเรียนจากผูสอนโดยตรง  ดังนั้น เทคนิคในการออกแบบจึงขึ้นอยูกับวาจะนําเสนอบทเรียน
แบบใดใหผูเรียนระดับใดและครอบคลุมการสอนอยางไร 
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2.7  โปรแกรมที่ใชสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

 โดยทั่วไปโปรแกรมคอมพิวเตอรที่ใชในการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบงออก
ไดเปน 3 กลุม ดังนี้  (บํารุง  โตรัตน  2543 ก : 4)  
 1.  กลุมภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร (Computer Programming Languages) 
       เปนโปรแกรมชวยสรางบทเรียนคอมพิวเตอรที่ดีที่สุด  สามารถสรางบทเรียนใหมี     
ปฏิสัมพันธกับผูเรียนไดทุกๆ สถานการณ  แตผูสอนตองใชเวลาและความพยายามอยางมากใน      
การเรียนรู  ตัวอยางเชน ภาษาเบสิก (BASIC)  ภาษาปาสกาล (Pascal)  ภาษาซี (C) เปนตน (ผาน    
บาลโพธิ์ 2541 : 9) 
 2.  กลุม Pre-scripted Authoring Programs 
       เปนโปรแกรมสรางบทเรียนที่เรียนรูไดงายกวาโปรแกรมในกลุมภาษาคอมพิวเตอร    
ตัวอยางเชน โปรแกรม Authorware  โปรแกรม Multimedia ToolBook  และโปรแกรม Macromedia 
Director  (รักศักดิ์  เลิศคงคาทิพย 2542 : 20) เปนตน 
 3.  กลุม Customized (Template) Authoring Programs 
      เปนโปรแกรมชวยสรางบทเรียนที่เรียนรูไดงายที่สุด  เนื่องจากผูสอนไมตองใชเวลา
และความพยายามมากในการใชโปรแกรมกลุมนี้ชวยสรางบทเรียน  ขอจํากัดที่พบ ไดแก ประเภท
ของกิจกรรมการเรียน  และรูปแบบในการออกแบบบทเรียน  ซ่ึงผูสอนสามารถแกไขเปลี่ยนแปลง 
รูปแบบไดเพียงเล็กนอยเทานั้น  ตัวอยางเชน โปรแกรม Hot Potatoes  และโปรแกรม Wiser Educator  
ซ่ึงโปรแกรม Wiser Educator นี้ ผูสอนไมจําเปนตองมีความรูเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมภาษา
โปรแกรมคอมพิวเตอรแตอยางใด  ผูสอนเพียงแตบรรจุเนื้อหาลงในโปรแกรมแลวดําเนินการตาม  
ขั้นตอนที่กําหนด  โดยโปรแกรม Wiser Educator นี้ จะสามารถประมวลเนื้อหาทั้งหมดเปน            
กิจกรรมการเรียนการสอนใหตามที่ตองการ (บํารุง  โตรัตน 2543 ข : 1) 
 ในการเลือกใชโปรแกรมในการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนนั้น ขนิษฐา  ชานนท 
(2438 : 17) กลาววา Authoring programs เปนเครื่องมือหรือโปรแกรมสําเร็จรูปที่จะชวยใหผูผลิต
หรือครูที่ตองการจะสรางบทเรียนคอมพิวเตอร ใหสามารถทําไดงายขึ้นโดยไมจําเปนตองมีความรู
และทักษะในเรื่องการเขียนโปรแกรม  โดยทั่วไป Authoring programs จะเปนลักษณะที่เรียกวาเปน 
MENU DRIVEN คือ เมื่อผูใชเขาสูระบบแลวจะมีรายการใหเลือกวาตองการทําอะไร  เปนตนวา
ตองการสรางบทเรียนใหม  ตองการแกไขบทเรียนเกา  ตองการลบบทเรียนออกหรือตองการที่จะ
ทดสอบบทเรียนที่สรางแลว เปนตน  เมื่อเลือกกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งแลวก็จะมีรายการใหเลือกทํา
ตอไปเปนขั้นๆ ผูใชก็จะเลือกทําในสิ่งที่ตองการ  สอดคลองกับ ผาน  บาลโพธิ์ (2541 : 10) ที่กลาววา  
Authoring programs มีคุณสมบัติดังนี้ 
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1. ผูใชไมตองมีความรูดานการเขียนโปรแกรม 
                   2. โปรแกรมไดสรางวัตถุ (object) หรือเครื่องมือตางๆ ใหผูเรียนใช เชน กรอบขอความ  
การเรียกภาพและการเรียกเสียง 
                   3.  ผูใชสามารถกดเมาสเพื่อเลือกและใชเครื่องมือตางๆ ที่โปรแกรมจดัไวให (drag and 
drop) 
                   นอกจากนี้ กนก  จันทรทอง (2544 : 72) ไดแนะนําวา สําหรับผูสอนที่เร่ิมตนสราง       
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนดวยตนเองนั้น ขอแนะนําใหใชโปรแกรม Authorware ซ่ึงเปน
โปรแกรมที่ผูสอนสามารถเรียนรูและพัฒนาบทเรียนไดโดยใชเวลาไมนานนัก  สอดคลองกับ ผาน  
บาลโพธิ์ (2541 : 11) และบุปผชาติ  ทัฬหิกรณ และคณะ (2544 : 137) ที่กลาววา โปรแกรม 
Authorware นี้มีขอดีหลายประการ เมื่อใชแลวจะใชไดงายกวาการเขียนโปรแกรมจากโปรแกรม
ภาษาคอมพิวเตอรโดยตรง  และเหมาะสําหรับการสรางบทเรียนประเภทการนําเสนอที่คอนขางตรง
ไป  ตรงมา  อาจมีการแตกแขนงไดพอสมควร  ซ่ึง แบรมเบิลและเมสัน (Bramble and Mason 1995,     
อางถึงใน ถนอมพร  เลาหจรัสแสง 2541 : 15) กลาววา การสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดย
การใชโปรแกรมนี้จะเร็วกวาการสรางดวยโปรแกรมภาษาอื่นๆ ถึง 10-50 เทา 
  จากที่กลาวมาขางตนจะเห็นไดวา  โปรแกรม Authorware เปนโปรแกรมที่มีคุณลักษณะที่
เหมาะในการใชสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนภาษา ดังนั้นในการสรางบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอนการออกเสียงเนนหนักในคําและทํานองเสียงภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาชั้นปที่ 2  วิชาเอก
ภาษาอังกฤษ  ในงานวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยจึงเลือกใชโปรแกรม Authorware Professional Version 7.0 เปน
เครื่องมือในการสราง โดยผูวิจัยจะขอกลาวถึงมีรายละเอียดของโปรแกรมดังนี้ 
 
2.8  โปรแกรม Authorware Professional 

 เปนวิวัฒนาการอีกขั้นหนึ่งของโปรแกรมประเภท Authoring System ที่ใชสําหรับ        
การสรางบทเรียนในระบบมัลติมีเดียดวยการออกแบบการทํางานในลักษณะแผนภูมิ  ทําให              
ผูที่ไมไดเปนโปรแกรมเมอรสามารถที่จะสรางงานขึ้นมาไดโดยไมตองกังวลเกี่ยวกับภาษา            
โปรแกรม Authorware มีคุณสมบัติ 3 ประการ ที่สนับสนุนงานสรางการออกแบบบทเรียนรวมทั้ง
การกระจายไปยังผูใช (สุพจน  ประทีปถ่ินทอง 2536 : 52) ดังนี้ 

 1.  การออกแบบดวยการสรางวัตถุ (Object authoring)  ทําใหผูใชที่ไมคุนเคยกับ          
การออกแบบโปรแกรมสามารถทุมเทความสนใจไปยังรายละเอียดของเนื้อหาและวิธีการโตตอบของ
ผูใช  โดยไมตองกังวลเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม การใชสัญลักษณ (Icon) แทนคําสั่ง ทําใหผูใช
สามารถสรางโปรแกรมที่มีคุณภาพสูงไดอยางงายดาย 
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 2.  การออกแบบดวยเครื่องมือดานมัลติมีเดีย (Multimedia tools) ในโปรแกรม 
Authorware ประกอบดวยเครื่องมือดานมัลติมีเดีย  ทําใหผูใชสามารถสรางบทเรียนที่ประกอบดวย 
ขอความ รูปภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหว และวิดีโอใหเปนบทเรียนที่มีประสิทธิภาพที่จะใชในการเรยีน
การสอน การอางอิง จําลองการทํางาน หรือจะใชในการนําเสนอสินคา และการโฆษณา 

 3.  การออกแบบโปรแกรมใหสามารถใชงานไดหลายระบบนั้น  ทําใหผูใชไมวาจะเปน
เครื่อง Macintosh หรือภายใตระบบ Microsoft Windows ที่อยูบนเครื่อง PC มีการทํางานที่เหมือนกัน
และสามารถที่จะติดตอไปยังทรัพยากรภายนอกระบบได ไมวาจะเปนการใชฐานขอมูลที่เหมือนกัน  
หรือระบบคอมพิวเตอรเครือขาย แลน (LAN) จะมีคําส่ังในการทํางานตางๆ ไมวาจะในเครื่อง 
Mcintosh หรือในเวอรช่ันที่ทํางานภายใน Windows ไมไดมีความแตกตางกันมากนัก ยกเวนในสวน
ของมัลติมีเดียและการทํางานของโปรแกรมในสภาพแวดลอมที่ตางกัน   
 ลักษณะที่สําคัญของโปรแกรม Authorware ไดแก 

 1.  การทํางานดวยสัญลักษณจํานวนสิบเอ็ดตัว  ซ่ึงสัญลักษณแตละตัวจะใชงาน  เมื่อเลือก
สัญลักษณหรือคําส่ังใดคําส่ังหนึ่ง  โปรแกรมจะแสดงรายละเอียดหรือคําส่ังเพิ่มเติมที่เปนใน         
การทํางานของสัญลักษณนั้นๆ ใหเลือก  ไมวาเปนคําสั่งที่เกี่ยวของกับ Logic ของโปรแกรมหรือ     
คําส่ังในที่ทํางานเปน (สมศักดิ์  ล่ิมเกิด 2536 : 2-8) 

 2.  วธีิการพัฒนาโปรแกรม 
      2.1  ลักษณะการทํางานประกอบดวยสัญลักษณ (Icon) ที่จะเรียงลงบนเสนลําดับ    

เหตุการณ (flow line) เปนการกําหนด Logic ในการทํางานของโปรแกรม  นอกจากนั้นยังมีคําสั่งที่
เปนเมนูเพื่อกําหนดรายละเอียดของการทํางาน 

      2.2  สามารถกําหนดรายละเอียดของโปรแกรม  เชน  ขนาดหรือรูปแบบของ 
Presentation Window เลือกลักษณะการทํางานของโปรแกรมวาใหทําตอจากที่คางไว หรือเร่ิมตน
ใหมทุกครั้งที่เรียก  รวมทั้งสามารถกําหนดชื่อของโปรแกรม 
 2.3  คําส่ัง “try it” ทําใหผูที่พัฒนาโปรแกรมสามารถทดสอบโปรแกรมไดโดยงาย   
คําสั่ง start flag/stop flag ชวยใหการทดสอบและแกไขโปรแกรมในสวนตางๆ ไดรวมทั้งการเลือก
ทดสอบโปรแกรมแตละสวน 

      2.4  คําสั่ง “packaging” ชวยในการจัดเตรียมบทเรียนสําหรับผูใชโดยไมตองติดตัว
ระบบไปดวย  ทําใหการกระจายการทํางานเปนไปอยางสะดวก 

 3.  ลักษณะที่เอื้ออํานวยในการทํางานของโปรแกรม 
      3.1  สามารถทดสอบ และแกไขโปรแกรมไดในเวลาเดียวกัน 
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      3.2  ความสามารถในการแกไขเปลี่ยนแปลง Logic ของโปรแกรมไดโดยตรงทําให
งายตอการพัฒนา  และบํารุงรักษาโปรแกรม  อีกครั้งโครงสรางของโปรแกรมสามารถเปลี่ยนแปลง
และนํากลับมาใชได 

      3.3  สามารถกําหนดวิธีการโตตอบกับผูใชไดถึง 9 วิธี  ไดแก ดวยการปอนขอความ
ผานคียบอรด  สรางปุมกดบนจอภาพ  กําหนดพื้นที่บนจอภาพที่ตอบสนองเมื่อกดปุมเมาสดวย     
การเลื่อนภาพไปยังตําแหนงที่กําหนดเปนลักษณะเมนู  ตรวจเช็คคียบอรด  ดวยการกําหนดเงื่อนไข
ในการทํางาน กําหนดจํานวนครั้งที่ผิดหรือกําหนดเวลาในการทํางาน 

      3.4  คุณสมบัติที่ เอื้ออํานวยอื่นๆ ได การผสมผสานสื่อตางๆ เขาดวยกันรวมทั้ง         
คําแนะนําการใชที่ติดอยูในแตละคําส่ัง 

      3.5  มีหองสมุดสนับสนุนการทํางาน อันไดแก  ภาพเคลื่อนไหว  ภาพกราฟก เสียง
และอ่ืนๆ   มีตัวแปรระบบและฟงก ชันสนับสนุนการทํางานมากกวา  200 ตัว  เปนการเพิ่ม             
ความสามารถในการเก็บคา แกไข หรือแสดงขอมูลตางๆ รวมทั้งการควบคุมการทํางานของโปรแกรม 
 
2.9  การประเมินบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

 หลังจากเสร็จสิ้นขั้นตอนการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแลว  การประเมิน      
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเปนอีกหนึ่งขั้นตอนที่สําคัญ  เพราะเปนการตรวจสอบคุณภาพของ     
บทเรียนกอนที่จะนําไปใช   

 วิภา  อุตมฉันท (2544 : 203) เสนอวา ในการประเมินผลนั้นตองใหครอบคลุมที่สุด        
ซ่ึงควรประกอบดวย 3 ขั้นตอนยอย ดังนี้ 
 ขั้นที่ 1   ใหผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาและผูเชี่ยวชาญการออกแบบสื่อการสอนเปนผูประเมิน
ทั้งเนื้อหา  รูปแบบและการใชบทเรียน 
 ขั้นที่ 2   ใหตัวแทนนักเรยีน  ซ่ึงจะเปนผูใชทดลองเรียนภายใตการกํากับของครูแลวให

นักเรียนเสนอขอคิดเห็น 
 ขั้นที่ 3   นําบทเรียนไปใหนักเรียนใชในสถานการณการเรียนการสอนที่เปนปกติเพื่อ   

ยืนยันผลอีกครั้ง   
 จุดมุงหมายในการประเมินบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนนั้นก็เพื่อตองการใหไดมาซึ่งสื่อ

การสอนที่มีคุณภาพ  ดังนั้นจึงตองใชความละเอียดรอบคอบเปนอยางมาก  การประเมินแบงออกเปน 
5 ระยะ (กรมการศึกษานอกโรงเรียน  สวนสื่ออิเล็กทรอนิกสเพื่อการศึกษา  2541 : 27-30) คือ 

 1.  การปรับปรุงคุณภาพเบื้องตน (Quality Review Phase) ตองพิจารณาหัวขอหลัก 7 
ประการ 
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      1.1  ภาษาและไวยากรณ  ตองมีมาตรฐานจริง  จึงจําเปนตองตรวจสอบประเมินใหมี
คุณภาพ  ทั้งในเรื่องการอาน ความขัดแยงทางวัฒนธรรม การสะกดคํา ไวยากรณ เครื่องหมาย      
วรรคตอน  การเวนวรรค เปนตน 

      1.2  การนําเสนอบนจอภาพ  เปนการดูความสวยงามในการนําเสนอคุณภาพของ      
ขอมูลและหัวขอตางๆ ที่เกี่ยวโยงสัมพันธกัน 

      1.3  คําถามและเมนู  เปนสวนสําคัญที่จะทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและตรวจสอบ  
ตนเองได  ขอคําถามตองมีคุณภาพและตําแหนงการปอนขอมูลจากผูเรียนตองอยูในที่ที่เหมาะสม 
 1.4  วิธีสอน  เปนสวนที่นําเสนอเนื้อหาและกลวิธีในการเสนอความรูใหผูเรียน        
ซ่ึงตองพิจารณาประเมินในเรื่องความเหมาะสมของเนื้อหานั้นๆ ปริมาณขอมูล รูปแบบของบทเรียน
เหมาะสมกับเนื้อหาและกลุมเปาหมายหรือไม การจูงใจ การปฏิสัมพันธ ภาพเคลื่อนไหวและกราฟก 
 1.5  ภารกิจที่ไมปรากฏอยูในบทเรียน  เปนสวนที่ไมสามารถมองเห็นไดบนจอภาพ 
เชน การไดมาและการนําเสนอขอมูล 
 1.6  เนื้อหาวิชา ผูประเมินตองมีความรูในเนื้อหาวิชา  โดยพิจารณาในเรื่องเปาหมาย
และวัตถุประสงค  ขอมูลในบทเรียน  โครงสรางวิชา 
 1.7  เอกสารประกอบ  พิจารณาในเรื่องคูมือการใชโปรแกรม  คูมือการใชบทเรียน   

 2.  การทดสอบนํารอง (Pilot Testing)  เปนการทดสอบโดยใชตัวแทนประชากรกลุม   
เปาหมายเพื่อใหไดขอมูลการประเมินที่ดี  ตองพิจารณาใน 7 ประการ คือ 

      2.1  การหาผูชวยเหลือ หมายถึง ผูเรียนมาทดลองใชบทเรียนโดยเลือกมาอยางนอย  3 
คน คือ คนเกง คนปานกลาง และคนออน 

      2.2  การอธิบาย  กอนทดลองใชควรอธิบายใหผูเรียนทราบวาเปนการทดลองใช      
บทเรียนเดียวกับการเรียนจริง  โดยจัดใหมีเอกสารเพื่อบันทึกขอเสนอแนะและกระตุนใหผูเรียน
วิพากษวิจารณบทเรียนอยางสม่ําเสมอ 

      2.3  การกําหนดความรูเดิม  ตองตรวจสอบความรูเดิมของผูเรียนเพื่อใหเชื่อมโยงกับ
ความรูใหมในบทเรียน 

      2.4  การสัง เกต  ให สัง เกตผู เ รี ยนอยูภายนอก  พรอมบันทึกพฤติกรรมและ                  
การแสดงออก 

      2.5  การสัมภาษณหลังจบบทเรียน  เมื่ อ ผู เ รียนศึกษาบทเรียนจบแลวควรมี               
การสัมภาษณและบันทึกไว 

      2.6  การประเมินการเรียนรูของผูเรียน  เมื่อรวบรวมขอมูลจากผูเรียนไดแลวควร      
ตัดสินใจวาจะแกไขปรับปรุงบทเรียนหรือไม 
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 3.  การนําไปใชเพื่อประเมินผลสัมฤทธ์ิและเจตคติ (Assessment of Achievement and 
Attitude)  ส่ิงที่ควรคํานึงถึงคือ การใชบทเรียนในสถานการณจริงและผูเรียนจํานวนมากเพียงพอที่จะ
ไดรับขอมูลการประเมินที่แทจริง  ซ่ึงจะประเมินผลสัมฤทธิ์จากการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  
และการประเมินเจตคติ โดยดูวาผูเรียนมีความรูสึกอยางไรกับการใชบทเรียน  ทั้งความรูสึกทางดาน
บวกและลบ  เพื่อประกอบการตัดสินใจปรับปรุงแกไขบทเรียนตอไป 

 4.  อุปกรณคอมพิวเตอรสําหรับการประเมิน (Computer Tool for Evaluation)  ใน        
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนอาจมีชุดขอมูลซ่ึงจะชวยใหมีการประเมินผลไดเอง  ซ่ึงผูสรางบทเรียน
ไดออกแบบใหเก็บขอมูลจากผูเรียนไวอยางละเอียด  ทําใหไดขอมูลอยางเพียงพอ  แตจะไมไดผลดี
เทากับการมีผูเรียนจริง  การใชอุปกรณคอมพิวเตอรประเมินนั้นขึ้นอยูกับความสามารถของระบบที่
ไดออกแบบไว 

 5.  การประเมินผลระยะสุดทาย (Revision and Subsequent Evaluation)  เปนการประเมิน
ขั้นสุดทายกอนนําบทเรียนไปใชจริง  ถามีปญหาเพียงเล็กนอยก็ไมจําเปนตองประเมินในขั้นนี้  แตถา
เกิดปญหาใหญเร่ืองการมีขอบกพรอง (bugs) ในการควบคุมบทเรียน (user control) หรือในชุดขอมูล
ก็ควรมีการประเมินผลขั้นสุดทายใหม 

 การประเมินบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนไมใชเพียงแคการตอบคําถามในแบบฟอรม   
การประเมิน (Software evaluation checklist) เทานั้น  หากรวมไปถึงความเขาใจในความตองการของ
ผู เ รียน   และความสามารถของตัวบทเรียนในการตอบสนองความตองการนั้น  (ถนอมพร               
เลาหจรัสแสง 2540 : 26) 
   

3.  คอมพิวเตอรชวยในการเรียนภาษา 
 

 คอมพิวเตอรชวยสอน หรือ CAI (Computer - Assisted Instruction) ที่เรารูจักกันโดย    
ทั่วไปนั้น  หมายถึง การนําคอมพิวเตอรไปใชในการสอนวิชาตางๆ เชน ฟสิกส  คณิตศาสตร  เคมี  
ชีวะ เปนตน  แตถานําไปใชเพื่อชวยในการเรียนภาษาตางๆ เชน ภาษาอังกฤษหรือภาษาไทย  จะ
เรียกวา “คอมพิวเตอรชวยเรียนภาษา” หรือ CALL (Computer-Assisted Language Learning) (ผาน      
บาลโพธิ์ 2539 : 37) 

 มีการพัฒนาคอมพิวเตอรชวยในการเรียนภาษามาเปนเวลากวา 30 ป ควบคูไปกับ        
การพัฒนาทางดานเทคโนโลยี ทฤษฎีการเรียนรูและแนวการสอนภาษา (Torut 2000 : 131)                 
ซ่ึง วอรชาเออร (Warchauer 1996, quoted in Torut 2000 : 131) ไดแบงชวงเวลาในการพัฒนา
คอมพิวเตอรชวยในการเรียนภาษาออกเปน 4 ยุค ดังนี้ 
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    1.  คอมพิวเตอรชวยในการเรียนภาษายุคพฤติกรรมนิยม (Behavioristic CALL) 
          การเรียนภาษาในยุคนี้ไดแนวคิดมาจากทฤษฎีความชํานาญ  แนวการสอนแบบ        

พฤติกรรมนิยม  แนวการสอนแบบฟง-พูด  และแนวการสอนแบบโครงสราง  ยึดหลักการที่วา      
การเรียนรูภาษาเกิดจากการเลียนแบบและฝกฝนจนเปนนิสัย  โดยใหความสําคัญกับสิ่งเรา  การ
ตอบสนองและการเสริมแรง คอมพิวเตอรเปรียบเสมือนเครื่องมือชวยสอนในการสงเสริม   ความ
ถูกตองในการใชภาษา ตัวอยางเชน โครงการพลาโต (PLATO project) ที่มุงใหผูเรียนมีปฏิสัมพันธ
และ  เรียนรูดวยตนเองผานคอมพิวเตอรขนาดใหญ   

    2.  คอมพิวเตอรชวยในการเรียนภาษายุคภาษาเพื่อการสื่อสาร (Communicative CALL) 
         เริ่มขึ้นในป ค.ศ. 1970–1980  โดยมีความเชื่อในทฤษฎีความคิดความเขาใจ  ทฤษฎี     

จิตวิทยา  แนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร  และแนวการสอนแบบไวยากรณปริวรรต  มีหลักใน 
การเรียนรูภาษาคือ  ใหความสําคัญกับหนาที่ของภาษาโดยเนนการนําภาษาไปใชมากกวาความรู  
เกี่ยวกับตัวภาษา การใชภาษาในบริบทและถือวาความสามารถในการสื่อสารเปนส่ิงสําคัญที่สุด       
ใชคอมพิวเตอรในการสื่อสารมากกวาการทําแบบฝกหัด  จัดกิจกรรมทุกอยางบนจอคอมพิวเตอร  
และในยุคนี้มีการนําคอมพิวเตอรสวนบุคคล (Personal computer) มาใช 

    3.  คอมพิวเตอรชวยในการเรียนภาษายุคบูรณาการสื่อประสม (Integrative CALL : 
multimedia CD-ROM) 

         เรียนรูภาษาตามแนวทฤษฎีมนุษยนิยม  ซ่ึงหลักในการเรียนภาษานั้นอยูที่การสอน
ภาษาเพื่อการสื่อสารโดยเนนการใชภาษาอยางมีความหมาย  ใชเนื้อหาที่เปนจริง และเปาหมายสูงสุด
ในการเรียนภาษาอยูที่ความคลองแคลวในการใชภาษา  คํานึงถึงองคประกอบในการเรียนรูภาษา เชน 
อายุ  ความสนใจ  รูปแบบการเรียนรู เปนตน  ครูเปลี่ยนบทบาทจากผูสอนกลายมาเปนผูอํานวย  
ความสะดวกหรือผูจัดประสบการณการเรียนรูใหแกผูเรียน วัตถุประสงคของใชคอมพิวเตอรชวยใน
การเรียนการสอนภาษาก็เพื่อสรางแรงจูงใจ  ใหผูเรียนมีปฏิสัมพันธกับคอมพิวเตอร  รวบรวมสื่อ
ประสมไวดวยกัน  จัดสภาพแวดลอมที่เปนจริงในการเรียนรูภาษา  โดยเนนเนื้อหาและมีการใชทักษะ
ทางภาษาทั้ง 4 ทักษะ 

     4.  คอมพิวเตอรชวยในการเรียนภาษายุคบูรณาการอินเตอรเน็ต (Integrative CALL 
Internet) 
     ในยุคนี้การเรียนภาษาจะยึดแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร  โดยมีหลักสําคัญใน  
การเรียนภาษาคือ เนนการใชอินเตอรเน็ตในการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร  เชื่อวาการเรียนภาษา    
ตางประเทศเปนการเรียนรูเนื้อหาของภาษาโดยการมีสวนรวมอยางมีจุดหมายและมีผลยอนกลับ        
หลักสูตรเปลี่ยนแปลงได ครูเปนผูอํานวยความสะดวก แบบเรียนเปนแหลงของความรูคูกับสื่อ
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อิเล็กทรอนิกส  จุดประสงคในการใชคอมพิวเตอรเพื่อใหผูเรียนไดติดตอส่ือสารกันเองทั่วโลก        
ไดดาวนโหลด  คนควาและแลกเปลี่ยนขอมูลกันผานทางอินเตอรเน็ต  สรางแรงจูงใจในการเรียนโดย
ใชการติดตอส่ือสารที่เปนจริง 

     จะเห็นไดวาคอมพิวเตอรชวยในการเรียนภาษามีพัฒนาการเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ หากครูผูสอน
ตองการนําคอมพิวเตอรมาใชในการเรียนการสอนภาษาจะตองคํานึงถึงองคประกอบหลายๆ ประการ  
เชน แนวการสอน ผูเรียน ครูผูสอน วัตถุประสงค หลักสูตร และความพรอมในดานตางๆ  
 
3.1  จุดมุงหมายในการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนภาษา 

 ในการนําคอมพิวเตอรชวยสอนมาใชในการเรียนการสอนนั้นมีจุดมุงหมายหลายประการ  
ซ่ึง ผาน  บาลโพธ์ิ (2539 : 41-44) และประพัฒน  พวงทอง (2539 : 5-6) ไดสรุปจุดมุงหมายของ    
การใชไวดังนี้  

 1.  เพื่อฝกความคลอง  เนื่องจากความคลอง (Fluency) เปนองคประกอบที่สําคัญตามแนว
การเรียนการสอน  จึงสามารถใชกับผูเรียนที่เรียนเกงและที่ไมคอยสนใจ  โดยท่ีผูเรียนเกงก็ไปฝก   
เพิ่มเติมดวยตนเองและสําหรับผูเรียนที่ไมคอยสนใจ  ก็ใหผูสอนปอนความรูใหในระหวางที่มี        
การเรียนการสอน 

 2.  เพื่อเปนแหลงความรู  ผูเรียนสามารถหาความรูไดจากกิจกรรมและสื่อการเรียนตางๆ 
ไดหลากหลายไมจําเปนที่จะตองรอรับความรูจากผูสอนโดยตรงเสมอไป  ซ่ึงถือเปนขอดีของบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยการเรียนการสอน  นอกจากนี้ยังสามารถบรรจุเนื้อหา เพิ่มตัวอยางแบบฝกหัดและอาจ
มีแบบทดสอบทบทวนเนื้อหา  ดังนั้นการสอนดวยคอมพิวเตอรจึงสามารถปอนความรูที่นาสนใจ      
นาติดตาม  และใหขอมูลยอนกลับไดอยางรวดเร็ว 
   3.  เพื่อเปนสิ่งเรา  บทเรียนคอมพิวเตอรชวยการเรียนการสอนนอกจากการนําเสนอ    
เนื้อหาแลวยังสามารถสอดแทรกภาพและขอความเคลื่อนไหว  เพลง  Sound effects  และสีสันที่   
หลากหลาย  เพื่อเราใหผูเรียนเกิดความสนใจในการเรียนและกระตือรือรนหรือทํากิจกรรมตางๆ  

 4.  เพื่อการทดสอบและประเมินผล  ผูสอนสามารถสอดแทรกแบบทดสอบทายเนื้อหา  
ซ่ึงอาจจะมีทั้งขอแนะนําในการทําแบบทดสอบ  ตัวอยาง  ตัวแบบทดสอบ  กําหนดเวลา  และ         
บทเรียนยังสามารถรายงานผลการทดสอบไดทันทีหากตองการ  นอกจากนี้อาจใชประโยคเสนอแนะ
หลังจากทําแบบทดสอบ  ซ่ึงเปนการกระตุนและชี้แนวทางใหผูเรียนเกิดความเขาใจ  ตั้งใจ  ขยัน  
หมั่นเพียรในการเรียน  และการทํากิจกรรมมากขึ้น 
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 5.  เพื่อฝกความแมนยํา  บทเรียนคอมพิวเตอรชวยการเรียนการสอนสามารถชวยใน    
การนําสถานการณที่นาสนใจสอดแทรกใหเขากับเนื้อหาที่นํามาฝก  และสามารถยอนกลับไปเริ่มใหม
ไดอีกโดยไมรูเบื่อ  ผูเรียนก็จะเกิดทักษะและเกิดความแมนยําในที่สุด 
 6.  เพื่อเปนเครื่องมือหรือสิ่งอํานวยความสะดวก  ผูสอนสามารถบรรจุเนื้อหาไดเปน
จํานวนมาก  เนื่องจากแผนดิสก 1 แผน สามารถบรรจุไดตั้งแต 360 KB ถึง 1.44 KB  จะเห็นวา        
แผนดิสกสามารถเก็บขอความจากหนังสือไดเปนเลม  นอกจากนี้ยังสามารถจัดแบงเนื้อหาเพื่อ        
การเรียนการสอนไดเปนตอนๆ ไป  การคนหาก็งายอีกทั้งสามารถสรางแบบทดสอบและตรวจสอบให
คะแนนหลังการทดสอบไดอีกดวย  นับวาเปนเครื่องมือและสิ่งอํานวยความสะดวกตอผูเรียนอยางมาก 

 7.   เพื่อสอนเนื้อหาท่ีไมยาวเกินไป  กลาวคือ หากมีเนื้อหาที่ตองการสอนตามดวย      
แบบฝกหัดหรือการทดสอบ  บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสามารถบอกผูเรียนไดทันทีวาคําตอบของ
ผูเรียนถูกตองหรือไม  หรืออาจเก็บบันทึกขอมูลนั้นไวจนกวาผูเรียนตองการทราบ  บางโปรแกรมอาจ
ประเมินผลการเรียนของผูเรียนดวยวาอยูในระดับใด 
 8.  เพื่อสงเสริมใหผูเรียนรูจักศึกษาดวยตนเอง  ซ่ึงเปนพื้นฐานที่สําคัญที่ผูเรียนจะตองใช
ตอไปในอนาคต  บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนจะเอื้อตอการศึกษาดวยตนเองเพราะคอมพิวเตอร
สามารถโตตอบ  บันทึกขอมูล  และแสดงผลสิ่งที่เรียนไปไดอยางรวดเร็ว 

 จากขอมูลดังกลาวจะเห็นไดวา การใชคอมพิวเตอรชวยในการเรียนการสอนนั้นมี         
จุดมุงหมายของการใชแตกตางกันไป  ไมวาจะเปนการกระตุนใหผูเรียนเกิดการเรียนรู  ดึงดูด        
ความสนใจ  และอํานวยความสะดวกใหแกผูเรียน เปนตน  ซ่ึงก็เพื่อประโยชนในการเรียนรูของผูเรียน
แทบทั้งส้ิน  ดังนั้นผูสอนควรเลือกใชโปรแกรมที่เหมาะกับผูเรียนของตนใหมากที่สุด 
 
3.2  บทบาทของครูกับคอมพิวเตอรชวยสอนภาษา  

 เมื่อเทคโนโลยีกาวหนาและมีการพัฒนาไปอยางไมหยุดยั้ง  ในการนําคอมพิวเตอรมาชวย
ในการเรียนการสอนทําใหบทบาทของครูเปลี่ยนไป  ดังที่ เมอรเรดิต (Merredith 1971 : 7, 83, อางถึง
ใน กนก  จันทรทอง 2544 : 71) กลาววา 

 1.  ครูตองเปนทั้งผูสรางบทเรียน  หรือแมกระทั่งเปนถึงโปรแกรมเมอร (Instructional 
Programmer) 
 2.  ครูจะตองทํางานรวมกับโปรแกรมเมอรหรือผูออกแบบระบบ (System Design) 
เพื่อใหไดบทเรียนที่สมบูรณแบบ 
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 3 .   ครูตองคํานึงถึงทรัพยากรที่มีในหองเรียนหรือโรงเรียน ไดแก ตองใชฮารดแวรที่มี 
ศักยภาพเพยีงใด  จํานวนเทาไร  ตั้งไวตรงไหน  จะใชเรียนรายวิชาใดบาง  และจะไดบทเรยีนมา      

จากไหน 
 นอกจากนี้ บํารุง  โตรัตน (Torut 2000 : 150-151) ไดเสนอแนะครูผูสอนเกี่ยวกับ

วิธีการใชคอมพิวเตอรชวยสอนใหมีประสิทธิภาพดังนี้ 
 1.  ใชคอมพิวเตอรชวยสอนเพื่อจุดมุงหมายทางการศึกษา  ไมควรใชตามสมัยนิยม หรือ

ตามบุคคลอื่น  โดยไมไดพิจารณาวาคอมพิวเตอรใหคุณคาตอวัตถุประสงคทางการศึกษาอยางแทจริง
หรือไม 

 2.  ไมควรแยกการเรียนดวยคอมพิวเตอรชวยสอนจากการเรียนในรายวิชาอื่นๆ ใน     
หลักสูตร  แตควรบูรณาการเขาดวยกันกับเนื้อหาในรายวิชาอ่ืนๆ 

 3.  ควรใชคอมพิวเตอรชวยสอนประกอบกับการใชส่ืออ่ืนๆ ในการสอน เชน หนังสือ  
นิตยสาร  วิดีโอ 

 4.  ควรเลือกใชคอมพิวเตอรชวยสอนใหเหมาะสมกับระดับชั้น  อายุ  ความตองการ  และ
ความสนใจของผูเรียนเปนสําคัญ 

 5.  หลังจากการสอนดวยคอมพิวเตอรชวยสอนแลว  ควรใหผูเรียนไดทํากิจกรรมอื่นๆ 
ดวย เชน การอภิปรายกลุม  การเขียนรายงานผล  คนควาหาขอมูลเพิ่มเติม  การสัมภาษณ  เปนตน 

 6.  ไมควรคาดหวังวาผูเรียนทุกคนในชั้นจะชื่นชอบการเรียนดวยคอมพิวเตอร  ผูเรียน
สวนมากชอบการมีปฏิสัมพันธกับบุคคลอื่น  ครูควรจัดใหมีกิจกรรมสําหรับผูเรียนที่ชอบการเรียน
แบบดั้งเดิม 

 7.  ผูเรียนบางคนอาจใชเวลาในการเรียนรูทักษะการใชคียบอรดและเมาสนานกวาผูเรียน
คนอื่นๆ  ดังนั้นครูจึงควรมีความอดทนและคอยใหความชวยเหลือในเรื่องนี้ 

 8.  ควรใหผูเรียนไดเรียนรูกิจกรรมอื่นๆ จากการใชคอมพิวเตอรชวยสอน เชน             
การโตตอบจดหมายอิเล็กทรอนิกส 

 9.  ควรใหความรวมมือกับครูทานอื่นในการเตรียมความพรอมกอนการใชงาน เชน     
การติดตั้งคอมพิวเตอรในหองปฏิบัติการทางภาษา  การเลือกสรรซอฟทแวรและอุปกรณที่เหมาะสม 
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3.3  การประเมินบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนภาษา     
 เฮล่ีและจอหนสัน (Healey and John 1998, quoted in Salam 2003) กลาววา ใน            
การประเมินซอฟทแวรชวยสอนภาษาจะตองคํานึงถึง 3 ส่ิงตอไปนี้  คือ ผูเรียน  จุดประสงคใน      
การเรียน  และสถานที่/การติดตั้ง  สอดคลองกับ บัคเลทเนอร (Buckleitner 1999) ที่กลาววา ใน      
การประเมินซอฟทแวรควรใชคําถามดังนี้ 

1. เปนซอฟทแวรเกี่ยวกับอะไร 
2. จุดมุงหมายในการใชสอนคืออะไร และนําไปใชที่ไหน 
3. สําหรับผูเรียนในระดับใด 
4. ในดานการออกแบบมีการเปรียบเทียบกับซอฟทแวรคูแขงอ่ืนอยางไร 
5. ใชทฤษฎีใดในการนําไปสูกระบวนการประเมินซอฟทแวร 
6. มีการนําเทคโนโลยีลาสุดมาใชในซอฟทแวรหรือไม 
7. ซอฟทแวรมีประวัติความเปนมาอยางไร   

 นอกจากนี้ บํารุง  โตรัตน (2541 : 81-85) ไดเสนอแนวทางการประเมินซอฟทแวร        
ชวยสอนภาษาซึ่งแบบประเมินประกอบดวยสวนสําคัญ 2 สวน คือ  
 สวนแรก  เปนรายละเอียดโดยทั่วไปของซอฟทแวร  ประกอบดวยหัวขอตอไปนี้ 
 1.  ชื่อเร่ือง (Title) 
  2.  รุน หรือ ชุด (Version) 
 3.  ปท่ีเผยแพร (Year of Publication) 
 4.  ผูเรียนกลุมเปาหมาย คือ กลุมใด เชน เจาของภาษาที่เปนผูใหญ  เจาของภาษาที่เปน
เด็ก  ผูเรียนที่เรียนภาษาอังกฤษเปนภาษาที่สองหรือผูเรียนที่เรียนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ 
 5.  ระดับของผูเรียน เชน ระดับตน (Beginner) ระดับกอนระดับกลาง (Pre-Intermediate)  
ระดับกลาง (Intermediate)  ระดับหลังระดับกลาง (Post-Intermediate) หรือระดับกาวหนาหรือ
ระดับสูง (Advanced) 
 6.  ทักษะหรือเนื้อหาภาษา  ที่ครอบคลุมมีอะไรบาง เชน ฟง พูด อาน เขียน ศัพท 
ไวยากรณ การออกเสียง ทักษะบูรณาการ (Intergrated skills) วัฒนธรรม หรืออ่ืนๆ 
 7.  ระบบฮารดแวร  ที่ซอฟทแวรใชคือระบบอะไร คือ IBM/IBM Compatible (PC) หรือ 
ระบบเครื่อง MAC  สําหรับประเทศไทยเราระบบฮารดแวรสวนใหญจะเปน IBM/IBM Compatible 
(PC) 
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 8.  ระบบปฏิบัติการ  ที่ซอฟทแวรใชคืออะไร เชน DOS  Windows 3.1  Windows 95  
Windows 98  Macintosh  Linux หรือ Unix  การเลือกซอฟทแวรตองเลือกใหเหมาะกับ
ระบบปฏิบัติการที่ใชในเครื่องคอมพิวเตอรที่ใชอยู 
 9.  ลักษณะซอฟทแวร  ผูประเมินเขียนอธิบายลักษณะซอฟทแวรอยางสั้นๆ วาเปน 
ซอฟทแวรที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับอะไร  และมีวิธีการนําเสนอเนื้อหาอยางไร เปนตน 
 10.  ประเภทของโปรแกรมและกิจกรรม  เชน เกมส (Games)  การสอบยอย (Quizzes)  
การจําลอง (Simulation)  การสอน (Tutorial)  การสรางขอความ (Text Construction)  การสราง       
ขอความใหม (Text Reconstruction)  การแกปญหา (Problem Solving)  การฝกฝน (Drill and 
Practice)  เครื่องมือสําหรับนักเรียน (Student Tool) หรือ เครื่องมือสําหรับครู (Teacher Tool) 
 สวนท่ีสอง  คือ สวนที่เปนคําถามแบบประเมินคา (Rating Scale) ซ่ึงแบงออกเปนคา 5 
ระดับ ดังนี้ 
 5  = มากที่สุด (Very Much) หมายถึง ซอฟทแวรมีลักษณะหรือปรากฏสิ่งนั้นมากที่สุด 

 4  = มากหรือสวนใหญ (Largely) หมายถึง ซอฟทแวรมีลักษณะหรือปรากฏสิ่งนั้นมาก       
              เปนสวนใหญ 
 3  = ปานกลาง (Moderately) หมายถึง ซอฟทแวรมีลักษณะหรือปรากฏสิ่งนั้นปานกลาง 
 2  = นอย (Slightly) หมายถึง ซอฟทแวรมลัีกษณะหรือปรากฏสิ่งนั้นนอย 
 1  = ไมมีเลย (Not At All) หมายถึง ซอฟทแวรไมมีลักษณะหรือไมปรากฏสิ่งนั้นเลย 

 นอกจากนี้แบบประเมินยังมีอีก 2 ชอง คือ N/A (Not Applicable) หมายถึง ซอฟทแวรที่
ประเมินนั้นไมเขาเกณฑ (Not Applicable) ตามหัวขอคําถามในแบบประเมิน สวนในชอง           
ความคิดเห็น (Comments) นั้นไวสําหรับผูประเมินเขียนความเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวขอนั้นๆ  
 แบบประเมินแบบประมาณคาแบงออกเปน 9 หัวขอยอย คือ  
 1.  วิธีสอนภาษา (Methodology/Approach to Language Instruction) ประกอบดวยคําถาม 
4 ขอ  เพื่อใหผูประเมินไดพิจารณาดานวิธีการสอน อันไดแก 

1.1 กําหนดจุดประสงคดานการศึกษา (การเรียนการสอนภาษา) ชัดเจนหรือไม 
1.2 สรางโดยยึดอยูบนรากฐานวิธีการสอนภาษาวิธีหนึ่งหรือไม 
1.3 สรางโดยพิจารณาถึงทฤษฎีดานภาษาศาสตรหรือไม 
1.4 วิธีสอนภาษาในซอฟทแวรแตกตางจากการเรียนรูวิธีอ่ืนๆ หรือไม 

 2.  การออกแบบซอฟทแวร (Design) ประกอบดวยคําถามที่เกี่ยวของกับการออกแบบ
ซอฟทแวรจํานวน 15 คําถาม คือ 
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 2.1   นําขอไดเปรียบหรือขอดีของคอมพิวเตอรมาใชในการออกแบบซอฟทแวร   
หรือไม 
 2.2   เนนสไตลการเรียนรูของนักเรียนที่ตางกันหรือไม 

2.3   สรางการโตตอบอยางมีความหมายระหวางผูเรียนกับคอมพิวเตอรหรือไม 
2.4   สรางการโตตอบสื่อสารระหวางผูเรียนหรือไม 
2.5   นักเรียนไดทําแบบฝกหัดเปนคู กลุม และรายบุคคลหรือไม 

 2.6   สามารถบันทึกคะแนนของนักเรียนและใหครูตรวจสอบคะแนนไดหรือไม 
 2.7   สามารถบันทึกจาํนวนครั้งที่นักเรียนพยายามในการทําแบบฝกหดัหรือขอสอบ   
หรือไม 

2.8 สามารถบันทึกเวลาทั้งหมดที่นักเรียนใชในการทําแบบฝกหัดหรือไม 
 2 . 9  สามารถคํานวณคาเฉลี่ยและสรางชารต ( C h a r t )  ความกาวหนาของนักเรียน

หรือไม 
 2 . 1 0  ครูสามารถตรวจสอบความกาวหนาของนักเรียนไดตลอดเวลาหรือไม 

2.11 บอกสถานะการทํางานปจจบุันของนักเรียนไดตลอดเวลาหรือไม 
2.12 สามารถรายงานความกาวหนาของแตละตอนหรือหนวยไดตลอดเวลาหรือไม 

 2 .13  นักเรยีนสามารถขอความชวยเหลือ และคําอธิบายจากโปรแกรมไดตลอดเวลา
หรือไม 

 2.14  นักเรียนสามารถคนขอมูลเฉพาะโดยพิมพคําคนที่สําคัญ (Key word searches) 
ไดหรือไม 

 2 .15  มีอภิธานคําศัพท (Glosses)  ที่คําอธิบายคําศัพทยากในบทเรียน ซ่ึงนักเรยีน
สามารถคลิกดูไดตลอดเวลาหรือไม 

 3 .   เนื้อหา ( C o n t e n t )   คําถามดานเนื้อหามี 1 0 คําถาม ประกอบดวย 
3.1 เนื้อหาในบทเรียนสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนหรือไม 

3.2 เนื้อหาสามารถประยุกตกับสถานการณการเรียนรูตางๆ ไดหรือไม 
3.3 ครูสามารถแกไข เพิ่มเติม หรือ ปรับปรุงเนื้อหาไดงายหรือไม 
3.4 เรียงลําดับเนื้อหาตามประมวลเนื้อหา ( S y l l a b u s )  แบบใดแบบหนึ่งหรือไม 

  3.5  เรียงลําดับแบบฝกหัดตามความสัมพันธทักษะหลัก (Related skills) และทักษะ
ยอย ( S u b  s k i l l s )  หรือไม 

3.6 เรียงลําดับแบบฝกหัดตามความยากงายหรือไม 
3.7 เนื้อหาถูกตองหรือไม 
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3.8 มีคําอธิบาย ตัวอยาง และภาพประกอบทีชั่ดเจนเพียงพอ และหลากหลายหรือไม 
3.9 ใชคําศัพท และโครงสรางไดเหมาะสมกับระดับของนักเรียนหรือไม 

  3 . 1 0  เนื้อหาเรียบเรียงไดดแีละถูกไวยากรณหรือไม 
 4.  ขอความ (Text) ประกอบดวยคําถามเกี่ยวของกับขอความและแบบตัวอักษร  จํานวน 4 
คําถาม ดังนี้ 
  4 . 1  ใชแบบตัวอักษร ( F o n t )  ที่เหมาะสมและเพียงพอหรือไม 
  4 . 2  ขอความชัดเจนและงายตอการอานหรือไม 
  4 . 3  ขอความที่ปรากฏบนปุม ( B u t t o n )  อานไดชัดเจนหรือไม 
  4.4  สัญลักษณและไอคอน (Icon) ที่ปรากฏในขอความเห็นไดชัดเจนและจําไดงาย    

หรือไม 
5. กราฟก (Graphics) ประกอบดวยคําถามที่เกี่ยวของกับกราฟกจํานวน 6 คําถาม คือ 

5.1 กราฟกที่ใชเหมาะสม  เปนประโยชน  และเกี่ยวของกับเนื้อหาหรือไม 
5.2 กราฟกชวยอธบิายเนื้อหาที่สอนไดชัดเจนขึน้หรือไม 

5.3 กราฟกชวยใหโปรแกรมดูดขีึ้นหรอืไม 
5.4 ภาพวาดมีคําอธิบายที่ชัดเจนหรือไม 

5.5 มีความสม่ําเสมอในการใชสัญลักษณ  และไอคอนหรอืไม 
5.6 ออกแบบการจัดหนาและกราฟกไดดีหรือไม 

6. เสียง ( A u d i o )  ประกอบดวยคําถาม 9 คําถาม เกี่ยวกับเสียง คือ  
6.1 เสียงชัดเจนหรือไม 

6.2 เสียงฟงไดเขาใจหรือไม 
6.3 สามารถปรับความดังของเสียงไดหรือไม 

6.4 เสียงพูดเปนภาษามาตรฐานหรือไม 
6.5 อัตราความเร็วในการพดูเหมาะสมกับระดบันักเรียนหรือไม 

6.6 เสียงประกอบ ( S o u n d  e f f e c t s )  เหมาะสมหรือไม 
6.7 ดนตรี ( M u s i c )  ประกอบเหมาะสมหรือไม 

6.8 นักเรียนสามารถบันทึกเสียงและฟงเสียงทีบ่ันทึกโดยงายหรือไม 
6.9 เสียงที่บันทึกมีคุณภาพดีหรือไม 

7. วีดิทัศน ( V i d e o )  มีคําถาม 2 คําถามที่เกี่ยวของกับวีดิโอ คือ 
7.1 วีดิทัศนชัดเจนหรือไม 

7.2 วีดิทัศนมีประโยชน  นาสนใจและเกีย่วของกับเนื้อหาหรือไม 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 77
 
 8.  การแสดงผลยอนกลับ (Feedback) การใหผลยอนกลับมีความสําคัญยิ่งในการสราง  
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  หัวขอนีป้ระกอบดวยคําถาม 6 คําถาม ดังนี้ 

8.1 แสดงผลยอนกลับที่เหมาะสมใหกับนักเรยีนทันทีหรือไม 
8.2 แสดงผลยอนกลับแบบรวบยอดกับนักเรยีนหรือไม 

  8.3  แสดงคําตอบมากกวาหนึ่งคําตอบ (กรณีมีคําตอบที่ถูกมากกวา 1 คําตอบ) หรือไม 
  8.4  อนุญาตใหนักเรยีนแกไขขอผิดหรือไม 

8.5 มีขอความเพื่อชวยเหลือนักเรียนในการแกขอผิดหรือไม 
8.6 กําหนดใหนักเรียนอานเนื้อหาหรือทบทวนหลังจากแสดงผลยอนกลับหรือไม 

 9.  เทคนิคและความชวยเหลือ (Technical Considerations/Helps) ประกอบดวยคําถาม 8 
ขอ คือ 

9.1 ซอฟทแวรทํางานไดดีโดยไมมีจุดบกพรอง (Bug) หรือไม 
9.2 ซอฟทแวรใชความจําและเนื้อหาที่ฮารดดิสกไดอยางเหมาะสมหรือไม 
9.3 สามารถติดตั้งซอฟทแวรไดโดยงายหรือไม 
9.4 มีคูมือชวยเหลือดานเทคนิคหรือไม 
9.5 เชื่อมตอออนไลน (On-line) เพื่อใหความชวยเหลือหรือไม 
9.6 มีบทเรียนสอน (Tutorials) การใชโปรแกรมหรือไม 
9.7 มีหนังสือแบบฝก (Workbook) คําแนะนํา (Guide) แกผูเรยีนหรือไม 
9.8 มีคูมือครู (Teachers’ manual) หรือไม 

 ในตอนทายของแบบประเมนิ  ผูประเมนิจะประเมินรวบยอดอกีครั้งหนึ่งโดยดูภาพรวม
ของคะแนนจากแบบประมาณคาทั้งหมดแลวเลือกประเมินขอใดขอหนึ่ง คือ 

- เห็นควรใชซอฟทแวรนี้มากที่สุด (Highly Recommended) 
- ดี (Good) 
- มีประโยชน (Useful) 
- พอใช (Fair) 
- ตองปรับแกไข (Modifications Needed) 
- ไมเปนประโยชน (Not Useful) 

 การประเมินซอฟทแวรทางการศึกษาไมใชเพียงแคการตอบคําถามในแบบฟอรม          
การประเมิน (Sof tware  eva lua t ion  checkl i s t )  ที่มีอยูทั่วๆ ไป หากรวมไปถึงความเขาใจใน            
ความตองการของผูใช  ความสามารถในการตอบสนองความตองการนั้น  และที่สําคัญก็คือ         

ความเขาใจถึงความแตกตางระหวางซอฟทแวรที่ไดรับการออกแบบมาเปนอยางดแีละไมดไีด  
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(ถนอมพร  เลาหจรัสแสง2540 : 26)  ดังนั้นการประเมนิบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนภาษาจึงเปน
เร่ืองที่จําเปนมากเพราะจะทําใหผูสอนทราบวา  บทเรียนคอมพิวเตอรทีต่นสรางขึ้นหรือนําไปใชสอน
นั้นมีคุณภาพและประสิทธิภาพมากเพยีงใด และสมควรจะใชเปนเครื่องมือชวยสอนภาษาตอไป   

หรือไม 
 

4.  คอมพิวเตอรชวยสอนการออกเสียงภาษาอังกฤษ 
 

 จากการศึกษาและสํารวจตามรานคาทั่วไปที่จัดจําหนายบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
ภาษา พบวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนภาษาสวนมากผลิตในตางประเทศ  ดังตัวอยางตอไปนี้  

 1.  โปรแกรม Pronunciation Power 1 และ 2  สําหรับผูเรียนในระดับเริ่มเรียนจนถึง
ระดับกลาง  และระดับกลางจนถึงระดับกาวหนาตามลําดับ  จัดจําหนายโดยบริษัท ESL ในประเทศ          
แคนาดา  มีรายละเอียดดังนี้ 

1.1 เปนโปรแกรมสอนออกเสียง 52 เสียงที่จําเปนในการพูดภาษาอังกฤษ   
1.2 บทเรียนมีทั้งหมด 16 บท ชวยสงเสริมการเรียนรูของผูเรียน   
1.3 มีพจนานุกรมออกเสียงภาษาอังกฤษ 12 ภาษา   
1.4 มีภาพเคลื่อนไหวเปนรูป “ปาก”  แสดงวิธีการออกเสียงที่ถูกตอง 

          1.5  มีเสียงที่พูดโดยเจาของภาษา และมีโปรแกรมอัดเสียงเพื่อเปรียบเทียบกับเสียงของ
เจาของภาษา 

      1.6  ฝกทักษะการฟงจากรูปประโยค 650 ประโยค 
      1.7  ฝกออกเสียงคํา 780 คํา  คําคูเทียบเสียง 1,040 คํา  และรูปประโยค 520 ประโยค 

 2.  โปรแกรม Speech Solutions  ผลิตโดยบริษัท Blackstone Multimedia Corporation 
เปนโปรแกรมสอนการออกเสียง 52 เสียง ซ่ึงประกอบดวยเสียงสระเดี่ยว สระประสม เสียงพยัญชนะ
ตนเดี่ยว  พยัญชนะตนประสม  พรอมทั้งมีแบบฝกหัดฝกการฟงและการออกเสียง  นอกจากนี้ยังมี
โปรแกรมอัดเสียงอีกดวย 

 3.  โปรแกรม Learn To Speak English  โดยบริษัท The Learning Company  สอน
ภาษาอังกฤษ ดังรายการตอไปนี้ 
       3.1  หมวด Pronunciation ประกอบดวยการสอนการออกเสียง ABC  เสียงสระ 
(Vowels)  เสียงสระประสม (Vowel Combinations)  เสียงพยัญชนะตนเดี่ยว (Consonants)  และ
พยัญชนะตนประสม (Consonant Combinations)      
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      3.2  หมวด Basic Course  สอนออกเสียงตัวเลข  เวลา  วันที่และสีตางๆ  รวมทั้งมี    
บทสนทนาที่เกี่ยวของกับเรื่องเหลานี้เสริมดวย 
      3.3  หมวด Business Course  สอนการสนทนาเกีย่วกับธุรกิจในสถานการณตางๆ  

3.4  หมวด Internet Lessons  เชื่อมตอบทเรียนเขากับอินเตอรเน็ต 
       3.5  หมวด Cultural Movies  เปนวิดีโอแนะนําสถานที่ทองเที่ยวที่มช่ืีอเสียงใน
ประเทศตางๆ  โดยมีเสียงเจาของภาษาบรรยายประกอบ 

 4.  โปรแกรม See It, Hear It, Say It!  โดยบริษัท Courseware Publishing International 
สําหรับผูเรียนในระดับเริ่มเรียนและระดับกลาง เปนโปรแกรมสอนคําศัพทโดยใหผู เรียนฟง          
การออกเสียงและเลียนเสียงตามเสียงตนแบบ มีคําศัพทปรากฏอยูบนหนาจอโดยมีกราฟกและเสียง
ประกอบ  ตัวโปรแกรมมีการออกแบบวิธีการสอนซึ่งดัดแปลงใหผูเรียนไดฝกออกเสียงเนนหนัก    
ในคํา (word stress)  นอกจากนี้ผูเรียนยังสามารถปรับกระบวนการเลือกคําศัพทและระดับ             
การออกเสียงที่ถูกตองตามตองการอีกดวย 

 5.  โปรแกรม Speech Works  โดยบริษัท Trinity Software เนนสอนการออกเสียง      
สําหรับผูเรียนในทุกระดับ  มีแบบฝกหัดที่หลากหลายใหผูเรียนไดฝกฝนโดยผูเรียนสามารถเลือก   
บทเรียนที่เปนภาษาของตนเอง (native language) หรือเลือกบทเรียนที่มีหลายภาษาก็ได  ขณะเรียน   
ผูเรียนสามารถฟง  บันทึกเสียง  และฟงการออกเสียงคําศัพท วลีและประโยคซ้ําได  โปรแกรมยัง
ประกอบดวยคําศัพททางเทคนิคเพื่อใหผูเรียนในสาขาวิชาที่แตกตางกันฝกออกเสียงคําศัพทเฉพาะ
สาขาของตน 

 6.  โปรแกรม Learning English: Home & Family  โดยบริษัท Jostens Home Learning 
เปนโปรแกรมเรียนภาษาอังกฤษเปนภาษาที่สองออกแบบมาสําหรับผูเรียนในระดับเกรด 4-12      
โดยยึดแนวการสอนแบบสื่อประสม (multimedia approach) ซ่ึงในแตละบทเรียนจะสอนคําศัพทและ
ทดสอบความเขาใจในเนื้อหาของผูเรียน  โดยใหผูเรียนฟงและอานบทสนทนาระหวางตัวละคร    
จากนั้นใหผูเรียนเขียน  ฝกสนทนาดวยภาษาของตนเองและทําแบบฝกหัดที่หลากหลายประกอบดวย 
computer-based TPR และภาระงาน 

 7.  โปรแกรม ELLIS Master PronunciationTM  โดยบริษัท CALI, Inc & Formavision 
สําหรับผูเรียนอายุตั้งแต 8 ขวบขึ้นไป  เปนโปแกรมชวยแกปญหาการพูดและการฟงเพื่อความเขาใจ  
โดยใหผูเรียนดูวิธีการออกเสียงจากวิดีโอตนแบบ  มีภาพเคลื่อนไหวสาธิตใหเห็นตําแหนงของลิ้น  
ฟนและริมฝปากเมื่อตองออกเสียงแตกตางกันไป  มีคําอธิบายวิธีการออกเสียงให ถูกตองของแตละ
เสียงใน 28 ภาษา  ผูเรียนสามารถบันทึกเสียงของตนเองเพื่อเปรียบเทียบกับเสียง  เจาของภาษาทั้ง     
ผูชายและผูหญิง  โปรแกรมยังมีละครสั้นๆ เกี่ยวกับเรื่อง การถามขอมูล (Asking for information)   
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การติชมและการยอมรับคําติชม (Giving and accepting complaints)  การแสดงความคิดเห็น 
(Expressing opinions)  นอกจากนี้ผูเรียนจะไดเรียนเกี่ยวกับวลีและการโตตอบที่เหมาะสมใน     
สถานการณตางๆ  มีกิจกรรมละครสั้นหลายรอยเร่ือง  คําคูเทียบเสียงมากกวา 2,500 คู  ผูเรียนสามารถ
เปดเขาไปฝกโดยการสุมหรือเลือกเอง หรือเจาะจงเลือกตามความรูเดิมทางภาษา  ซ่ึงคําศัพทจะ
ปรากฏอยูบนหนาจอเปนภาษาอังกฤษและมีการออกเสียงคํานั้น  ผูเรียนอาจฝกออกเสียงตามแลว
บันทึกเสียงของตนเองลงไปเพื่อเปรียบเทียบกับเสียงตนแบบ 

 8.  โปรแกรม Let’s do business-Language of Meetings โดยบริษัท Abacus 
Communications  สําหรับผูเรียนในระดับกลาง-ระดับกาวหนา  ใชเวลาเรียนโดยเฉลี่ย 40 ช่ัวโมง  
สอนเกี่ยวกับธุรกิจ  โดยการนําเสนอเนื้อหาและบรรยากาศการประชุมในรูปแบบตางๆ เชน การจัด
วาระการประชุม  การควบคุมการประชุม  การขัดจังหวะการประชุม  การวางแผนบทบาทในอนาคต  
แผนการจัดการ  และการจัดการดานเวลา  แบงเปน 4 บทเรียน (17 หนวย) ดังนี้   

8.1 Being a Leader (6 หนวย)   
8.2 Effective Meetings (4 หนวย) 
8.3 Leading Questions (4 หนวย) 
8.4 Handling Hostility (3 หนวย) 

 ในแตละบทมีวิดีโอถายทําจากสถานที่จริง  และสอนดานภาษาดังนี้ 
  1.  หลักไวยากรณ  สอนการใช as และ like  การใช wh-clause  สํานวนงายๆ  การใช 

know และ think  การใช question tags เปนตน 
  2.  การออกเสียง  สอนการออกเสียงเนนหนักและไมเนนหนัก  การใชทํานองเสียงใน

ประโยคเงื่อนไข  ในภาษาพูด  ในประโยคคําถาม  ใน question tags เปนตน 
 สําหรับในประเทศไทยนั้นพบวามีบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนการออกเสียงอยูนอย

มากเทาที่พบก็จะเปนโปรแกรม “การออกเสียงสระและเสียงพยัญชนะในภาษาอังกฤษ” ของ  
ปรารมภรัตน  โชติกเสถียร (2546)  สําหรับนิสิต นักศึกษา และผูที่สนใจทั่วไปไดใชในการแกไข  
และปรับปรุงการออกเสียงภาษาอังกฤษใหดีขึ้น  และเกิดความมั่นใจเมื่อตองใชภาษาอังกฤษใน     
การสนทนา  โดยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนนี้ประกอบดวยบทเรียนทั้งหมด 4 บท  ดังนี้   

 บทที่ 1  สัทอักษร  ผูเรียนจะไดทําความรูจักกับสัทอักษรหรืออักษรแทนเสียง  ซ่ึงจะชวย
ใหผูเรียนรูจักการออกเสียงอยางมีหลักเกณฑและรูวาสัทอักษรตัวใดแทนเสียงใด   

 บทที่ 2  อวัยวะที่ใชในการออกเสียง  แสดงใหผูเรียนเห็นหนาที่ของอวัยวะตางๆ วามสีวน
ทําใหเกิดเสียงไดอยางไร   
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 บทที่ 3  เสียงสระ และ บทที่ 4  เสียงพยัญชนะ  ใน 2 บทสุดทายนี้มีวีดิทัศนแสดง        
การออกเสียงสระและพยัญชนะ   มีการแสดงภาพเคลื่ อนไหวการออกเสียงแตละเสียง                      
การเปรียบเทียบความคลายคลึงและความแตกตางของเสียงในภาษาอังกฤษกับภาษาไทย มีแบบฝกหัด        
ออกเสียงซึ่งผูเรียนจะไดยินคําภาษาอังกฤษและจะไดฝกออกเสีงตามที่ไดยิน  มีแบบฝกหัดทดสอบ
ความสามารถในการแยกเสียงๆ ที่ไดเรียนมา  และมีบทเฉลยของแบบฝกหัดทดสอบ 
 

5.  งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 
5.1   งานวิจัยดานการออกเสียงลักษณะพิเศษ (Suprasegmental features) 

  5.1.1  งานวิจัยภายในประเทศ 
  งานวิจัยดานการออกเสียงลักษณะพิเศษภายในประเทศ   เรื่องการออกเสียง         
เนนหนักและทํานองเสียงภาษาอังกฤษนั้นที่พบมีดังตอไปนี้ 
  นิตยา  วัยโรจนวงศ (2527)  ทําการศึกษาเปรียบตางของระบบเสียงหนักเบาใน
ภาษาอังกฤษและภาษาไทย  และการวิเคราะหขอผิดในการออกเสียงศัพทแพทยหลายพยางคใน
ภาษาอังกฤษ  พบวา ระบบเสียงหนักเบาของคําพยางคเดียวในภาษาไทยคลายกันกับระบบเสียงหนัก
เบาของคําพยางคเดียวในภาษาอังกฤษ  คนไทยจึงไมคอยมีปญหามากนักในการออกเสียงคํา
ภาษาอังกฤษพยางคเดียว  สวนระบบเสียงหนักเบาของคําหลายพยางคในภาษาไทยนั้นแตกกตางกัน
จากระบบเสียงหนักเบาของคําหลายพยางคในภาษาอังกฤษอยางมาก  กลาวคือ ภาษาอังกฤษมีระบบ
เสียงแบบไมคงที่  พยางคหนักอาจจะอยูที่ตําแหนงใดในคําก็ไดสวนมากมักอยูที่พยางคแรก  ในขณะ
ที่ระบบเสียงหนักเบาในภาษาไทยเปนระบบคงที่  พยางคหนักเปนเอกของคําหลายพยางคนั้นจะอยูที่
พยางคทายเสมอ (ยกเวนในคําซ้ําบางประเภท)  ซ่ึงนอกจากระบบเสียงหนักเบาที่มีลักษณะแตกตาง
กันแลว  ยังทําหนาที่ในภาษาที่แตกตางกันอีกดวย 
  ทิพวัลย  สังขะวัฒนะ (2532)  ไดทําการศึกษาเปรียบตางทํานองเสียงภาษาอังกฤษ
และภาษาไทยโดยใชทฤษฎีระบบรวม (Interrelated system)  การทํานายปญหาที่อาจเกิดกับคนไทย
ในการใชทํานองเสียงในภาษาอังกฤษ ไดแก หนวยทํานอง (Tone group)  หนวยสําคัญ (Tonic)  และ
ทํานองสูงต่ํา (Tune) แลว  ยังมีวรรณยุกต (Tone) ซ่ึงเปนเสียงสูงต่ําประจําพยางค  ขณะที่ใน
ภาษาอังกฤษไมมีวรรณยุกตทั้ง 5 ในภาษาไทยจะแทรกแซงในการพูดภาษาอังกฤษของคนไทย  
นอกจากนี้ระบบการแบงความ (Tonality)  การปรากฏหนวยสําคัญ (Tonicity)  และทํานองสูงต่ํา  ใน
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษยังแตกตางกัน  จากความตางนี้ทําใหสามารถทํานายปญหาที่อาจเกดิกบัคน
ไทยเมื่อพูดภาษาอังกฤษไดวา  คนไทยจะแบงขอความออกเปนหนวยคํา  ลงเสียงหนักพิเศษ  และใช

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 82
 
ทํานองสูงต่ําตางไปจากเจาของภาษา  ในการสอนทํานองเสียงภาษาอังกฤษใหแกคนไทยนั้น  ควร
สอนให    ผูเรียนคุนเคยกับองคประกอบตางๆ ในทํานองเสียงทีละระบบ  โดยเริ่มจากระบบการแบง
ความ     การปรากฏหนวยสําคัญ  และทํานองสูงต่ํา ตามลําดับ  สวนกฎเกณฑความเกี่ยวของกันของ           
องคประกอบตางๆ กับความหมายนั้นควรใหผูเรียนไดสรุปดวยตัวเอง  จากบทฝกที่ไดลําดับขั้นตอน
ไวอยางดี  
  ปรัศนียา  จารุสันต (2540)  ศึกษาการรับรูและการออกเสียงหนักเบาในคํา
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปที่ 1  มหาวิทยาลัยรังสิต  มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความสัมพันธของ       
การรับรูและการเปลงเสียงหนักเบาในคําภาษาอังกฤษสามพยางคของนักศึกษาไทย  โดยคัดเลือกคํา
ภาษาอังกฤษที่มีโครงสรางพยางคแบบภาษาไทย จํานวน 30 โครงสรางๆ ละ 2 คํา รวม 60 คํา  นําไป
ทดสอบกับนักศึกษาชั้นปที่ 1  มหาวิทยาลัยรังสิต  รวม 80 คน  ที่ผานการคัดเลือกดวยแบบสอบถาม
เกี่ยวกับประสบการณภาษาอังกฤษ  และการทดสอบความสามารถในการฟง  โดยแบงออกเปน 4 
กลุม  ตัวอยางดังนี้คือ 1. กลุมที่มีประสบการณภาษาอังกฤษมาก 20 คน 2. กลุมที่มีประสบการณ
ภาษาอังกฤษนอย 20 คน  3. กลุมที่มีความสามารถในการฟงดี 20  และ 4. กลุมที่มีความสามารถใน
การฟงไมดี 20 คน  กลุมตัวอยางทั้ง 4 กลุมนี้ไดทําการทดสอบการรับรูและการเปลงเสียงหนักเบา
รวม 4   ขั้นตอน ดังนี้คือ ก. การเปลงเสียงหนักเบาครั้งที่ 1  ข. การรับรูการเปลงเสียงหนักเบาที่เปลง
โดย     เจาของภาษา  ค. การรับรูการเปลงเสียงหนักเบาของตนเอง  และ ง. การเปลงเสียงหนักเบาครั้ง
ที่ 2  ผลการทดสอบพบวา ผลคะแนนของการทดสอบการรับรูเสียงหนักเบามีความสัมพันธไปใน
ทิศทางเดียวกันกับผลคะแนนของการทดสอบการเปลงเสียงหนักเบาเปนสวนใหญ  ยกเวน ในกลุมที่
มี   ความสามารถในการฟงไมดีซ่ึงมีผลคะแนนของการรับรูต่ําที่สุด  และผลคะแนนการเปลงเสียง     
หนักเบาครั้งที่ 2  ไมมีการเปลี่ยนแปลง  สวนในกลุมอื่นๆ พบวา   กลุมที่มีผลการทดสอบทั้ง 4        
ขั้นตอนสูงสุด คือ กลุมที่มีความสามารถในการฟงดี  และรองลงมา คือ กลุมที่มีประสบการณ
ภาษาอังกฤษมาก  และกลุมที่มีประสบการณภาษาอังกฤษนอย ตามลําดับ 
 5.1.2  งานวิจัยในตางประเทศ 

                 งานวิจัยดานการออกเสียงลักษณะพิเศษในตางประเทศ  เร่ืองการออกเสียง       
เนนหนักและทํานองเสียงภาษาอังกฤษนั้นที่พบมีดังตอไปนี้ 

 พงษศรี  เลขะวัฒนะ และคณะ (Lekawatana et al. 1969 : 9)  ศึกษาเกี่ยวกับ        
การออกเสียงโดยการเปรียบเทียบภาษาไทยกับภาษาอังกฤษ  ภายใตโครงการวิเคราะหเปรียบเทียบ
ภาษาของมหาวิทยาลัยมิชิแกน  โดยศึกษาทั้งทางดานระบบเสียง  ระบบคํา  และระบบประโยค       
ในดานของระบบเสียง พบวา สวนที่เปนลักษณะพิเศษของระบบเสียงภาษาอังกฤษ เชน การออกเสียง
เนนหนัก  และทํานองเสียง เปนสวนที่มีปญหาตอการออกเสียงของคนไทยมากที่สุด 
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 เวนเนอรสตรอม (Wennerstrom 1997) ทําการทดลองเกี่ยวกับทํานองเสียงใน    
การสนทนาและการเรียนรูภาษาที่สอง  ทดลองจาก 3 กรณี ไดแก 1) คําบรรยายการเรียนการสอน    
2) การสนทนา และ 3) การเลาเรื่องปากเปลา  โดยนําบางสวนของการพูดที่บันทึกไวมาตรวจสอบวา
ทํานองเสียงสัมพันธกับองคประกอบของบทพูด-บทบรรยายอยางไร  ผูพูดทุกคนไดรับการทดสอบ
ระดับภาษาอังกฤษดวยแบบทดสอบที่ดัดแปลงจาก “The Speaker Test”  จากผลการทดสอบพบวา 
ทํานองเสียงเปนองคประกอบสําคัญที่ชวยใหผูเรียนไดคะแนนสอบความสามารถในการเขาใจ
ภาษาอังกฤษสูง  และผูพูดที่ไมใชเจาของภาษาสามารถเรียนรูทํานองเสียงไดเชนเดียวกับการพัฒนา
ทางภาษา  นอกจากนี้ ทํานองเสียงยังชวยใหทราบความสัมพันธจากการเปลงเสียงและอารมณของผู
พูดดวย  

 แม็คกอรี่ (McGory 1998) ทําวิจัยเกี่ยวกับการเรียนรูความเดนชัดของทํานองเสียง
ในภาษาอังกฤษโดยผูพูดภาษาเกาหลี 2 คน และผูพูดภาษาจีนกลางอีก 2 คน  ซ่ึงมีประสบการณทาง
ภาษาตางกัน  ภาษาเกาหลีและภาษาจีนกลางแตกตางจากภาษาอังกฤษตรงที่การเนนหนักเสียง       
โดยภาษาจีนกลางเปนภาษาที่มีการเนนเสียงและทํานองเสียง  และภาษาเกาหลีเปนภาษาที่ไมมี      
การเนนเสียง  ผลการวิจัยพบวา ภาษาแมมีอิทธิพลตอการใชทํานองเสียงภาษาอังกฤษสําหรับผูที่ไมใช
เจาของภาษาอังกฤษจะออกเสียงคําเปาหมายโดยไมสนใจบริบทเกี่ยวกับทํานองเสียง  ดังนั้นจึงทําให
ทราบวาเจาของภาษาเกาหลีเรียนรูทํานองเสียงภาษาอังกฤษไดยากมากกวาเจาของภาษาจีนกลาง  

 ฮาเชนเบิรก (Hachenberg 1999)  ทําการศึกษาเกี่ยวกับปญหาของผูเรียนชาวจีนดาน
ประสบการณทางภาษาเยอรมันในการเรียนรูเกี่ยวกับสัทศาสตรและลักษณะพิเศษของภาษาเยอรมัน  
โดยการศึกษาครั้งนี้ทําใหทราบถึงความยากลําบากของผูเรียนชาวจีนที่ตองเผชิญในการเรียนรู
ลักษณะพิเศษ  และพบวาเรื่องที่ยากที่สุดในการเรียนภาษาเยอรมันคือ การเนนหนักเสียงและจังหวะ  
เนื่องจากภาษาจีนและภาษาเยอรมันมีความแตกตางกัน  ซ่ึงภาษาจีนเปนภาษาที่ใชพยางคเปน     
เครื่องวัดในขณะที่ภาษาเยอรมันเปนภาษาที่มีการเนนเสียงเปนเครื่องวัด 

 พิคเคอรร่ิง (Pickering 2000)  ทําการวิเคราะหลักษณะพิเศษในการสนทนาใน  
หองเรียนของผูชวยสอนที่เปนเจาของภาษาและไมใชเจาของภาษา  โดยทําการตีความทํานองเสียง              
การเนนหนักเสียงและการหยุดพักหายใจ  ผลการวิเคราะหพบวา ผูที่เปนเจาของภาษามีการใชทํานอง
เสียงและการหยุดพักหายใจอยางเปนระบบ  สวนผูที่ไมใชเจาของภาษามีการใชทํานองเสียงและ   
การหยุดพักหายใจไมคอยไดมาตรฐานดังเชนเจาของภาษา  จึงสรุปไดวาเสียงลักษณะพิเศษเปน      
ตัวเชื่อมโยงที่เปนธรรมชาติระหวางสมรรถวิสัยทางไวยากรณและภาษาศาสตร  ชวยใหการสื่อสาร
ประสบผลสําเร็จ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 84
 

 โก (Ko 2002)  ทําวิจัยเกี่ยวกับการออกเสียงในระดับคําและระดับวลี  กรณีศึกษา
ภาษาเกาหลีกับภาษาอังกฤษ  มีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบคุณสมบัติการออกเสียงสระเสียงส้ัน-ยาว
ในภาษาเกาหลี  และเพื่อเปรียบเทียบผลที่ไดกับระบบการเนนหนักเสียง  ทําการทดลองโดยใชวิธีการ 
2 วิธี ไดแก 1) การออกเสียงเนนหนักในคําเปาหมาย   2) ใชวิธีเสริม คือ วิธีการเปรียบเทียบตรง (เชน 
‘per’ ในคํา ‘perMIT’ กับ ‘PER’ ในคํา  ‘PERmit’ เปนตน)  และวิธีการเปรียบเทียบความสัมพันธ 
(เชน ‘per’ ในคํา ‘perMIT’ กับ ‘MIT’ ‘perMIT’ เปนตน)     ผลการวิจัยพบวา ทั้งภาษาเกาหลีและ
ภาษาอังกฤษมีการออกเสียงเนนหนักในสระตางกัน กลาวคือ 1) การเนนหนักเสียงในภาษาเกาหลีมี
อิทธิพลตอคําสุดทายในวลีมากกวาภาษาอังกฤษ  2) ทํานองเสียงขึ้นในชวงแรกของวลีในภาษาเกาหลี
มีอิทธิพลตอการเนนหนักเสียง  3) ระดับเสียงมีบทบาทสําคัญตอภาษาอังกฤษมากกวาภาษาเกาหลี 

 เอวิง (Ewing 2003)  ทําการศึกษาเกี่ยวกับการอานปากเปลาที่มีผลตอการใชทํานอง
เสียงและการใชคํากริยารูปอดีตกาลของผูพูดที่ไมใชเจาของภาษาอังกฤษ  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
ศึกษาผลจากการอานบทอานที่ใชเวลาในการอานประมาณ 4-5 นาที  สําหรับผูพูดที่ไมใชเจาของ
ภาษาอังกฤษ  ใชเวลาทดลอง 5 สัปดาห  กลุมตัวอยางเปนผูใหญเพศหญิง จํานวน 4 คน ทุกคนพูด
ภาษาจีนกลางเปนภาษาแมแตสามารถพูดภาษาอังกฤษไดในระดับดี  ผานการเรียนทักษะการอานใน
ระดับวิทยาลัย  และจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยในประเทศจีน  ตัวแปรที่ตองการศึกษา คือ การใช
ทํานองเสียงภาษาอังกฤษและการใชคํากริยารูปอดีตกาล ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยาง 2 คนแรก 
สามารถใชทํานองเสียงภาษาอังกฤษและคํากริยารูปอดีตกาลไดดี คิดเปนรอยละ 29 และ 33           
ตามลําดับ  คนที่ 3 คิดเปนรอยละ 10  และคนสุดทาย  คิดเปนรอยละ 1.5   

 ฮาหน (Hahn 2004)  ทําการทดลองเกี่ยวกับการออกเสียงเนนหนักและ            
ความสามารถทางสติปญญา  กรณีศึกษาเสียงลักษณะพิเศษ  โดยศึกษาผลการออกเสียงเนนหนักผิด
ตําแหนงและการไมใชเสียงเนนหนักเลย  ในการพูดของผูพูดที่ไมใชเจาของภาษากับผูฟงที่เปน       
เจาของภาษาอังกฤษ  กลุมตัวอยาง คือ นักศึกษาชั้นปที่ 1 มหาวิทยาลัย Midwestern ในภาคเรียนที่ 1 
จํานวน 90 คน ซ่ึงทุกคนเปนผูพูดเจาของภาษาอังกฤษสําเนียงอเมริกันทางตอนเหนือ  ผลการทดลอง
พบวา  เมื่อไดฟงคําพูดที่ออกเสียงเนนหนักผิดตําแหนงหรือไมใชเสียงเนนหนักเลย  กลุมตัวอยาง   
จดจําเนื้อความไดนอยกวาเมื่อฟงคําพูดที่ออกเสียงเนนหนักถูกตอง แสดงใหเห็นวา การออกเสียง  
เนนหนักในบทสนทนาของผูที่ไมใชเจาของภาษาสงผลตอประสิทธิภาพในการสื่อสาร 

 งือเหยียนและอิงราม (Nguyen and Ingram 2004)  ทําการวิจัยเกี่ยวกับการเรียนรู          
การออกเสียงเนนหนักของชาวเวียตนาม  โดยศึกษาลักษณะการฟงเสียงและการออกเสียงเนนหนัก
และไมใชเสียงเนนหนักในคูคํานาม-คํากริยา  กลุมตัวอยาง คือ ผูเรียนภาษาอังกฤษชาวเวียตนามใน
ระดับกาวหนา จํานวน 10 คน และผูพูดภาษาอังกฤษสําเนียงออสเตรเลียน จํานวน 20 คน  ผลการวิจัย
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พบวา ทั้งผูพูดที่ เปนเจาของภาษาและไมใชเจาของภาษามีวิธีการฟงแตกตางกัน   ขึ้นอยูกับ              
การออกเสียงในภาษาแมของแตละคน กลาวคือ ผูเรียนในระดับเริ่มเรียนทําแบบทดสอบการจําแนก
เสียงเนนหนักและไมเนนหนักไมผาน  แตผูเรียนในระดับกาวหนาสามารถออกเสียงไดเหมือนกับ   
เจาของภาษา  

 ฟลด (Field 2005)  ทําการศึกษาเกี่ยวกับความสามารถทางสติปญญากับผูฟง  
กรณีศึกษาบทบาทการฟงเสียงเนนหนักในคํา  กลุมตัวอยาง คือ ผูฟงเจาของภาษาในโรงเรียนบนเกาะ
อังกฤษจํานวน 82 คน และผูฟงที่ไมใชเจาของภาษาในโรงเรียนสอนภาษาเอกชนบนเกาะอังกฤษ 
จํานวน 76 คน  ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางทั้งสองกลุมตอบคําถามที่ใชเนนหนักเสียงผิด
ตําแหนงคลายๆ กัน  กลาวคือ ผลการประเมินความสามารถทางสติปญญาของกลุมตัวอยางอยูใน
ระดับที่พอยอมรับได  ทั้งนี้ขึ้นอยูกับการควบคุมการออกเสียงเนนหนักและลักษณะของเสียงสระที่
เกี่ยวของ 
 
5.2   งานวิจัยดานการพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนการออกเสียง 
  5.2.1  งานวิจัยภายในประเทศ 
   งานวิจัยดานการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนการออกเสียงภาษาอังกฤษ 
ภายในประเทศ ที่พบมีดังตอไปนี้ 
   สุชาดา  โพธิสมภาพวงษ (2545)  ทําการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนเพื่อประกอบการสอนเสียงภาษาอังกฤษที่เปนปญหา สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2 ของโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาและ
หาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน   เพื่อเปรียบเทียบคะแนนการฟงเสียงและ
ความสามารถในการออกเสียงภาษาอังกฤษของนักเรียนกอนและหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอน  และเพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  กลุมตัวอยาง
เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย  จังหวัดนครปฐม  จํานวน 50 คน    ผล
การศึกษา  พบวา ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่สรางขึ้นมีคา 83.50/83.33  ซ่ึงสูง
กวาเกณฑที่กําหนดไวคือ 75/75  ความสามารถในการฟงเสียงและการออกเสียงภาษาอังกฤษหลัง
เรียนดวย    บทเรียนคอมพิวเตอรสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  และ   
นักเรียนมีความคิดเห็นตอบทเรียนคอมพิวเตอรอยูในระดับดี  นอกจากนี้ยังมีขอเสนอแนะวา ควรใช
หูฟงที่มีไมโครโฟนติดอยูเพื่อเสียงของผูเรียนจะไดไมรบกวนกัน  ควรศึกษาโปรแกรม Authorware 
ใหละเอียดหรือไมก็ตองอาศัยชางเทคนิคที่มีความเชี่ยวชาญมาชวยเพราะโปแกรมนี้สามารถใชสราง    
บทเรียนไดหลากหลาย   และควรสรางรูปแบบอักษร IPA ใหเปนไฟลภาพ 
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   สุรเชษฐ  เวชชพิทักษ (2545)  ไดทําการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาชุดฝกอบรม
ทางไกลโดยใชซีดีรอมเปนสื่อหลัก เร่ือง การออกเสียงภาษาอังกฤษ  สําหรับครูภาษาอังกฤษระดับ
ประถมศึกษา  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาชุดฝกอบรมทางไกลโดยใชซีดีรอมเปนสื่อหลัก เร่ือง 
การออกเสียงภาษาอังกฤษ ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 75/75  เพื่อศึกษาความกาวหนาทางการเรียนรู
ของครูภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาที่ฝกอบรมจากชุดฝกอบรมทางไกลนี้  และเพื่อศึกษา      
ความคิดเห็นของครูภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาที่มีตอชุดฝกอบรมทางไกลนี้  กลุมตัวอยางเปน
ครูสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาจากโรงเรียนจากโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ  
การประถมศึกษาแหงชาติ  จํานวน 30 คน  ซ่ึงไดจากการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน  ผลการวิจัย   
พบวา  ชุดฝกอบรมที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 75/75  ครูสอนภาษาอังกฤษมีความกาวหนา
ทางการเรียนรูเพิ่มขึ้นหลังการใชชุดฝกอบรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  และครูสอน
ภาษาอังกฤษมีความคิดเห็นตอชุดฝกอบรมทางไกลในระดับเห็นดวยอยางยิ่ง  
   อยางไรก็ตาม  ผูวิจัยพบวา  บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนการออกเสียง
ภาษาอังกฤษในเรื่องการออกเสียงเนนหนักและทํานองเสียงภาษาอังกฤษสําหรับระดับอุดมศึกษายังมี
อยูนอยมาก  เทาที่พบก็เปนงานวิจัยที่ทําเมื่อ 28  ปที่แลว ไดแก งานวิจัยของ ทิพวัลย  อุกฤษ (2518) ที่
วิจัยเกี่ยวกับการสรางบทเรียนภาษาอังกฤษเพื่อสอนเร่ืองเสียงเนนหนัก จังหวะและระดับเสียงสูงต่ํา
สําหรับผูเร่ิมเรียน 
 
  5.2.2  งานวิจัยในตางประเทศ 
   ในตางประเทศมีนักการศึกษาหลายทานไดศึกษาคนควา เกี่ ยวกับการนํา
คอมพิวเตอรไปใชในการเรียนการสอนภาษาดานทักษะการพูดและการออกเสียง ดังตอไปนี้ 
   อาซานิ (Ehsani 1998) วิจัยเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางการพูดโดยใชคอมพิวเตอรชวย
ในการเรียนการสอนภาษาตางประเทศ  โดยทําการสํารวจความเหมาะสมทางดานระบบคอมพิวเตอร
พื้นฐาน  ผลการสํารวจพบวา สามารถนําคอมพิวเตอรชวยสอนภาษาไปใชในการสอนทักษะทาง
ภาษาตางประเทศได  กระบวนการวิเคราะหคําพูดและการตรวจสอบการมีปฏิสัมพันธทางเสียง     
ควรสรางใหมีปฏิสัมพันธกับสภาพแวดลอม  นอกจากนี้ควรมีการออกแบบใหมีระบบฝกปฏิบัติกับ
คอมพิวเตอรที่มีปฏิสัมพันธทางเสียงดวย 
   โอฟูกะ (Ofuka 1998)  ศึกษาเกี่ยวกับการสอนการออกเสียงสระเสียงส้ันและยาวใน
ภาษาญี่ปุน  กรณีศึกษาความสามารถในการเรียนรูและการสอนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน   
มีจุดประสงคเพื่อศึกษาความแตกตางดานความจําและการออกเสียงระหวางสระเสียงส้ันและยาวใน
ภาษาญี่ปุน   กลุมตัวอยางเปนนักศึกษาในมหาวิทยาลัยซ่ึงเรียนภาษาญี่ปุนเปนภาษาที่สอง              
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โดยนักศึกษาเขารับการทดสอบในคลินิกการออกเสียง 3 ชวงเวลา  เปนเวลา 3-4 สัปดาห   ซ่ึงตลอด
การทดสอบนี้นักศึกษาไดรับการชวยเหลือในการพูดและการใชระดับเสียงสูงต่ํา จากการเรียนดวย
คอมพิวเตอรชวยสอนและจากวิธีสอนการออกเสียง  ผูวิจัยใชแบบทดสอบประเมินความจําและ     
การออกเสียงของนักศึกษาในแตละชวงเวลา  กอนและหลังเรียน  ผลการทดลองพบวา 1) ชวงเวลาที่
ใชในการออกเสียงสระเสียงสั้นและยาวมีอิทธิพลตอความจําและการออกเสียง  2) ชวงเวลาที่ใชใน 
การออกเสียงสระเสียงสั้นและยาว มีผลมากที่สุดตอความผิดพลาดในการใชระดับเสียงขึ้นใน         
การออกเสียงสระเสียงยาว  ดังนั้น ควรกระตุนความสนใจของนักศึกษาใหใชระดับเสียงสูง-ต่ํา       
ในการออกเสียงสระเสียงส้ันและยาวใหคลองแคลวและมีประสิทธิภาพ 
   ออสตรอม (Ostrom 1998)  ทําวิจัยเกี่ยวกับการเรียนรูรูปแบบทํานองเสียง
ภาษาอังกฤษสําเนียงอเมริกันของผูที่ไมใชเจาของภาษา  กรณีศึกษาโดยใชขอมูลยอนกลับจาก
คอมพิวเตอร   กลุมตัวอยางประกอบดวยกลุมควบคุมและกลุมทดลอง  ทั้งสองกลุมเปนนักเรียน
อาสาสมัครชาวไทย  ทําการทดลองโดยใหผูเรียนเขาฝกอบรมตัวตอตัวจากผูวิจัยเปนเวลา 10 นาที  ใน
แตละสัปดาห      รวมทั้งหมด 5 สัปดาห ในแตละครั้งผูเรียนทั้งสองกลุมเรียนและฝกใชทํานองเสียง
ภาษาอังกฤษสําเนียงอเมริกัน 5 รูปแบบเหมือนกันทุกอยาง  โดยกลุมควบคุมฝกใชทํานองเสียงจาก
การวาดเสนแสดงทํานองเสียงและการใหขอมูลยอนกลับของครูผูสอน  ขณะที่กลุมทดลองฝกใช
ทํานองเสียงดวยการดูเสนแสดงทํานองเสียงจากคอมพิวเตอร  ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลการพูดโตตอบ
ของผูเรียน 5  รูปแบบ  ทั้งกอนและหลังการทดลอง ผลการวิจัยพบวา ผูเรียนทั้งสองกลุมมีคะแนน
หลังเรียนสูงกวากอนเรียน  และผูเรียนในกลุมทดลองมีทัศนคติที่ดีตอประสบการณการเรียนรูจาก
คอมพิวเตอร 
   สมิธ (Smith 1999)  ทําการวิจัยเกี่ยวกับการเรียนรูการออกเสียงเนนหนักในคําภาษา
สเปนดวยคอมพิวเตอรชวยสอน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อตรวจสอบวาคอมพิวเตอรชวยสอนที่สรางขึ้น
สามารถใชสอนการออกเสียงเนนหนักคําภาษาสเปนไดอยางมีประสิทธิภาพหรือไม         กลุม
ตัวอยางเปนนักเรียนชาวสเปนระดับมัธยมศึกษา  ผลการวิจัยพบวา คอมพิวเตอรชวยสอนที่สรางขึ้น
สามารถใชสอนการออกเสียงเนนหนักคําภาษาสเปนไดอยางมีประสิทธิภาพ  และคอมพิวเตอรชวย
สอนยังมีประสิทธิภาพหลากหลายในการใชงานดานการศึกษา  ซ่ึงบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนนี้มี
ช่ือวา “The Accent Factory”  ประกอบดวย 3 สวนหลักๆ ไดแก สวนการสอน  ซ่ึงจะสอนกฎในการ
ออกเสียงเนนหนัก  สวนแบบฝกและสวนแบบทดสอบ        
   เอสกานาซิ (Eskenazi 1999) ศึกษาเกี่ยวกับการใชคอมพิวเตอรชวยสอน             
การออกเสียงภาษาอังกฤษโปรแกรม FLUENCY  ที่สรางขึ้นโดยมหาวิทยาลัย Carnegie Mellon      
ซ่ึงสามารถวิเคราะหเสียงพูดของผูเรียนภาษาอังกฤษเปนภาษาที่สองและภาษาตางประเทศ  โดยให     
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ผูเรียนพูดเลียนเสียงประโยคยาวๆ ที่มีลักษณะพิเศษจากคอมพิวเตอร  และไดเปรียบเทียบเสียงพูด
ภาษาตางประเทศของผูเรียนกับเสียงของเจาของภาษา พบวา โปรแกรมที่สรางขึ้นมีผลทําใหผูเรียนมี
พัฒนาการดานการออกเสียงภาษาตางประเทศไดดีขึ้น 
   ฮิราตะ (Hirata 2000)  ทําการวิจัยเกี่ยวกับการเรียนรูจังหวะและระดับเสียงสูง-ต่ํา
ในภาษาญี่ปุนของผูพูดเจาของภาษาอังกฤษ  โดยสอบถามผูเรียนวาสามารถรับรูและออกเสียง
ภาษาญี่ปุนไดอยางไร  และทดสอบวาขอมูลยอนกลับจากคอมพิวเตอรชวยสอนสามารถชวยให
ผูเรียน  เรียนรูความแตกตางของชวงหยุดและระดับเสียงสูง-ต่ําในภาษาญี่ปุนไดอยางไร  เร่ิมจากการ
ให         ผูเรียนฝกออกเสียงคําเดี่ยวๆ หรือพยางคในหองปฏิบัติการทางภาษา  โดยไมสนใจความ
เชี่ยวชาญในการเรียนภาษาที่สองของผูเรียน  และสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนขึ้นมาใชในการ
เรียนและการทดสอบ 2 โปรแกรม ไดแก 1) โปรแกรมฝกจําแนกจํานวนชวงหยุดในคําพูดจากนว
นิยาย            2) โปรแกรมฝกจับคูระหวางเสนแสดงระดับเสียงสูง-ต่ําในการเปลงเสียงพูดของตนเอง
กับของคนอื่นบนหนาจอคอมพิวเตอร  ผลการทดลองพบวา 1) ภาระงานในการพูดที่ตอเนื่องกันมี
ความยากมากกวาการพูดในบริบทที่แยกออกเปนคําๆ  2) การฝกพูดจากประโยคชวยใหผูเรียนเขาใจ
และสามารถ    ออกเสียงใหมีความแตกตางของชวงหยุดและระดับเสียงสูง-ต่ําในการพูดที่ตอเนื่องกัน
ได  นอกจากนี้ยังพบวา ทั้งสองโปรแกรมมีความแตกตางกันในการพัฒนาการรับรูและการออกเสียง
ของผูเรียน      ซ่ึงหมายถึงการฝกออกเสียงมีผลตอท้ังการรับรูและการออกเสียง  ขณะที่การฝกการทํา
ความเขาใจมีผลตอการรับรูการออกเสียง 
   บูทเนอร (Beutner 2001) ศึกษาเกี่ยวกับการใชคอมพิวเตอรชวยสอนที่ใหขอมูล
ยอนกลับเพื่อสอนเสริมการออกเสียงสูง-ต่ําภาษาจีนใหเปนธรรมชาติ  สําหรับผูเรียนที่ไมใชเจาของ
ภาษา  โดยกลุมตัวอยางมีจํานวน 27 คน พบวา ผูเรียนสวนใหญมีการพัฒนาดานการออกเสียงที่ดีขึ้น     
โดยคอมพิวเตอรชวยสอนที่ใหขอมูลยอนกลับมีประสิทธิภาพในการสอนการออกเสียงสูง-ต่ํา  ผูเรียน
มีความพึงพอใจในคอมพิวเตอรชวยสอนโดยประเมินจากการสัมภาษณ  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   
คุณคาและการปรับปรุงแกไขตนเองของผูเรียน 
   แพทเทอรสัน (Patterson 2001) ทําการทดลองเปรียบเทียบการพูดอภิปรายใน     
ช้ันเรียน โดยใชคอมพิวเตอรชวยสอนภาษาและการพูดปากเปลาของผูเรียนชาวสเปน กลุมตัวอยาง
เปนนักศึกษาชาวสเปนจํานวน 41 คน ผลการวิจัยพบวา ในระหวางการอภิปรายกลุมผูเรียนที่พูด      
ส่ือสารกันโดยใชคอมพิวเตอรชวยสอนภาษา มีความวิตกกังวลนอยกวากลุมที่พูดสื่อสารกันปากเปลา
โดยไมอาศัยส่ือชนิดใด   ซ่ึงผูเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนภาษานี้สามารถพูด      
ส่ือสารกันไดดีกวาและนานกวาผูเรียนที่พูดปากเปลาโดยไมอาศัยส่ือชนิดใด 
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   ดาโบรวสกี้ (Dabrowski 2005)  ทําการวิจัยเกี่ยวกับเกณฑในการประเมิน
คอมพิวเตอรชวยสอนภาษาอาราบิคเปนภาษาตางประเทศ   โดยมีวัตถุประสงคเพื่ออธิบาย            
ความคิดเห็นที่มีตอวิธีการสอนและวิธีการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนภาษาอาราบิคเปน
ภาษาตางประเทศที่เลียนแบบเกม  งานวิจัยนี้มุงเนนที่ความจําเปน  ความสนใจของกองทัพสหรัฐ  
และขอคิดเห็นที่ขัดแยงทางภาษาศาสตรของผูเรียนภาษาอาราบิคชาวอเมริกัน  เก็บขอมูลโดยใช
วิธีการสอนที่ใหผูเรียนแสดงความความคิดเห็น  การสังเกต  การสัมภาษณ  และการวิเคราะหเอกสาร
งานวิจัยเกี่ยวกับประชากร 2 เร่ือง  กลุมตัวอยางเปนนักเรียนนายรอยทหารอากาศและนายทหารใน
กองทัพสหรัฐ  ผลการวิจัยพบวา คอมพิวเตอรชวยสอนนี้มีความเปนไปไดในอนาคต  แตจําเปนตอง
ปรับปรุงเทคโนโลยีทางดานการจดจําเสียง  เพิ่มขอมูลยอนกลับแสดงความผิดพลาดทางภาษาศาสตร  
เพื่อตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคล  และควรเลือกเนื้อหาทางภาษาศาสตรผสมกับภาษาที่ใช
ในบทละครเพื่อดึงดูดความสนใจของผูเรียน 
   จากการศึกษางานวิจัยในตางประเทศพบวา มีงานวิจัยเกี่ยวกับการนําคอมพิวเตอร
มาชวยในการสอนภาษาดานการพูดและการออกเสียงอยูมาก แตยังไมสอดคลองกับหลักสูตร        
การศึกษาของประเทศไทยและหลักสูตรสําหรับนักศึกษาชั้นปที่ 2  วิชาเอกภาษาอังกฤษ                  
คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร  เนื่องจากโปรแกรมคอมพิวเตอรชวยสอนการออกเสียง
เหลานั้น  บางโปรแกรมก็ไมไดสอนการออกเสียงเนนหนักในคําและทํานองเสียงภาษาอังกฤษ        
แตสอนภาษาอื่น เชน ภาษาญี่ปุน ภาษาสเปน  บางโปรแกรมก็สอนเนื้อหาที่กวางเกินไปเหมาะ
สําหรับผูเรียนที่เปนเจาของภาษา  และบางโปรแกรมก็มีเนื้อหาที่เจาะจงเฉพาะผูเรียนที่เรียนภาษา
นั้นๆ  ดังนั้น  ผูวิจัยจึงเห็นวาควรมีการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนการออกเสียงเนนหนัก 
ในคํ าและทํ านอง เสี ยงภาษาอั งกฤษ   สํ าหรับนักศึกษาชั้นปที่  2  วิชา เอกภาษาอั งกฤษ                      
คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากรขึ้น  เพื่อเปนประโยชนตอไปในอนาคต 
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บทท่ี 3 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 
 การวิจยัเร่ือง “การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนการออกเสียงเนนหนักในคํา
และทํานองเสยีงภาษาอังกฤษ  สําหรับนักศึกษาชั้นปที่ 2  วิชาเอกภาษาอังกฤษ  คณะศกึษาศาสตร  
มหาวิทยาลัยศลิปากร”   มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร      
ชวยสอนการออกเสียงเนนหนักในคําและทํานองเสียงภาษาอังกฤษ  สําหรับนักศึกษาชั้นปที ่ 2 
วิชาเอกภาษาองักฤษ  คณะศกึษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศลิปากร  เพื่อเปรียบเทียบความสามารถใน     
การฟงเสียงและการออกเสยีงเนนหนกัในคําและทํานองเสียงภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปที่ 2  
วิชาเอกภาษาองักฤษ  คณะศกึษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร  กอนและหลังการเรียนดวยบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนที่ผูวจิยัสรางขึ้น  และเพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาชั้นปที่ 2  วิชาเอก
ภาษาอังกฤษ  คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร  ที่มีตอบทเรียนคอมพวิเตอรชวยสอน     

โดยมีวิธีดําเนนิการวจิัยดังตอไปนี ้
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

2. ตัวแปรที่ศึกษา 
3. รูปแบบการทดลอง 

 4.   เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 5.   การสรางและการพัฒนาเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 6.   การดําเนินการทดลอง 
 7.   การเก็บรวบรวมขอมูล 
 8.   การวิเคราะหขอมูล 

 
ประชากรและกลุมตัวอยาง   
           1.   ประชากร  
                           ประชากร คือ นักศึกษาวิชาเอกภาษาอังกฤษ  คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัย      
ศิลปากร  ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 466 251/466 114 ภาษาศาสตรประยุกตเบื้องตน (Introduction 
to Applied Linguistics) (466 114 เปนรหัสวิชา ภาษาศาสตรประยุกตเบื้องตน ในหลักสูตรเกา)  
ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2548  จํานวน 2 หองเรียน  จํานวน 58 คน 
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 2.   กลุมตัวอยาง  
            กลุมตัวอยาง คือ นักศึกษาชั้นปที่ 2  วิชาเอกภาษาอังกฤษ  คณะศึกษาศาสตร  
มหาวิทยาลัยศิลปากร  ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 466 251/466 114 ภาษาศาสตรประยุกตเบื้องตน 
(Introduction to Applied Linguistics)  ในภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2548  โดยใชวิธีเลือกแบบ
เจาะจง (Purposive sampling) ไดนักศึกษากลุมตัวอยาง 1 หองเรียน  จํานวน 28  คน   
 
ตัวแปรที่ศึกษา 
                   1.  ความสามารถในการฟงเสียงและการออกเสียงเนนหนักในคําและทํานองเสียง
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปที่ 2  วิชาเอกภาษาอังกฤษ  คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร   
กอนและหลังการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนการออกเสียงเนนหนักในคําและทํานอง
เสียงภาษาอังกฤษ   
 2.  ความคิดเห็นของนักศึกษาชั้นปที่ 2 วิชาเอกภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร  
มหาวิทยาลัยศิลปากร  ที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนการออกเสียงเนนหนักในคําและทํานอง
เสียงภาษาอังกฤษ   

 
ระยะเวลาในการทดลอง 

  ผูวิจัยใชเวลาในการทดลอง 3 สัปดาหๆ ละ 3 วันๆ ละ 2 คาบ รวมเปน 16 คาบเรียน    
ในภาคเรยีนที ่ 2  ปการศึกษา 2 5 4 8 
 
รูปแบบการทดลอง 
                  การวิจัยคร้ังนี้เปนงานวิจัยเชิงทดลอง (Pre-experimental Research) แบบ One-group 
pretest - posttest (บํารุง  โตรัตน 2534 : 29-31) ทําการทดลองกับกลุมตัวอยางกลุมเดียว  โดยมี     
รูปแบบดังนี้ 
 
  T1           X  T2              
 
    กําหนดให 

T1   หมายถึง    การทดสอบกอนเรียน (Pretest) 
T2       หมายถงึ   การทดสอบหลังเรียน (Posttest) 
X หมายถึง   การเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่ผูวิจยัสรางขึ้น 
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เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
                   เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ประกอบดวย 

 1. แบบสอบถามคําศัพทภาษาอังกฤษที่เปนปญหาในการออกเสียงเนนหนักในคําของ         
นักศึกษา 
   2. แบบทดสอบวัดความสามารถในการฟงเสียงเนนหนักในคําและทํานองเสียง
ภาษาอังกฤษ กอนและหลังเรียน (pretest-posttest) (บรรจุภายในบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน) 
   3.  แบบทดสอบวัดความสามารถในการออกเสียงเนนหนักในคําและใชทํานองเสียง
ภาษาอังกฤษ กอนและหลังเรียน (pretest-posttest) (บรรจุภายในบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน) 
                4.  บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนการออกเสียงเนนหนักในคําและทํานองเสียงภาษา   
อังกฤษ  สําหรับนักศึกษาชั้นปที่ 2  วิชาเอกภาษาอังกฤษ  คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
                  5.  แบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาชั้นปที่ 2  วิชาเอกภาษาอังกฤษ  คณะ
ศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร  ที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่ผูวิจัยสรางขึ้น 
     6.  แบบประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนของกรมวิชาการ  กระทรวง   
ศึกษาธิการ 
 

การสรางและการพัฒนาเครือ่งมือท่ีใชในการวิจัย 
  กรอบเนื้อหาท่ีใชในการสอน   
 ในการกําหนดกรอบเนื้อหาที่ใชในการสอนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน         
การออกเสียงเนนหนักในคําและทํานองเสียงภาษาอังกฤษ คร้ังนี้  ผูวิจัยดําเนินการตามขั้นตอน     
ดังตอไปนี้       
 1.  ศึกษาหลักสูตรและคําอธิบายรายวิชา 466 251/466 114  ภาษาศาสตรประยุกต     
เบื้องตน (Introduction to Applied Linguistics)  ซ่ึงมีคําอธิบายรายวิชาดังนี้   

          ศึกษาธรรมชาติของภาษา เสียง คํา ความหมาย โครงสรางภาษาและสาระที่เกี่ยวของ
กับการเรียนรูภาษาเพื่อเปนแนวทางเบื้องตนในการศึกษาภาษา  เนนศึกษาหัวขอทางภาษาศาสตรที่
ครูสอนภาษาอังกฤษจะนําไปใชในการเรียนการสอน (มหาวิทยาลัยศิลปากร, คณะศึกษาศาสตร  
2547 : 41-58) 

  จากคําอธิบายรายวิชา  ผูวิจัยตองการสรางสื่อเพื่อชวยเสริมการฟงเสียงและ          
การออกเสียงของผูเรียน  ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมุงเนนประเด็นเกี่ยวกับเสียงเพียงอยางเดียว โดยผูวิจัย
เลือกสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเฉพาะเรื่อง Stress and Intonation เทานั้น   
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              2.   ศึกษาหลักการสอนจากเอกสารและตําราที่เกี่ยวของ  ดังตอไปนี้ 
  2.1  Teaching American English Pronunciation  โดย เอเวอรร่ีและเออรลิช (Avery 
and Ehrlich 1994) 
  2.2  Teaching Pronunciation  โดย เซลซี-เมอรเซีย และคณะ (Celce-Murcia et al. 
2000) 
  2.3  Accurate English  โดย ดาวเออร (Dauer 1993) 
  2.4  English Phonetics and Phonology  โดย รอช (Roach 2000) 
  2.5  An Outline of English Phonetics  โดย โจนส (Jones 1976) 
  2.6  Pronunciation Tasks โดย ฮิววิงส (Hewings 1993) 
  2.7  สัทศาสตรเพื่อการใช  โดย ดาราวดี  สุกมลสันต (2542) 
  2.8  สัทศาสตรเพื่อการฝกออกเสียงภาษาอังกฤษ  โดย มยุเรศ  รัตนานิคม (2542) 
                  3.  ประมวลเปนกรอบเนื้อหาเพื่อนําไปใชสอนเสียงเนนหนักในคําดวยบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน   รายละเอียดดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1   กรอบเนื้อหาที่ใชสอนเสียงเนนหนักในคํา (Table of Content Specification of Word                      
                   Stress)  
Lessons Factors Examples The stress placements 

1.  Two-syllable words 
      1.1 Nouns and Verbs 
(different stress 
placements) 

 
rec⇔ord (n.) – recor⇔d 
(v.) 
ob⇔ject (n.) – objec⇔t 
(v.) 
 

 
noun        first syllable 
verb        second syllable 

1.5 Nouns and Verbs   
(same stress placements) 

com⇔fort (n.) – 
com⇔fort (v.) 
expres⇔s (n.) – 
expres⇔s (v.) 

- first syllable 
- second syllable 

     1.3  Nouns lar⇔ynx, al⇔pine first syllable 
     1.4  Nouns estat⇔e, baboo⇔n second syllable 

1 

     1.5  Verbs erec⇔t, kidnap⇔ second syllable 
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     1.6  Adverbs & 
Prepositions    

benea⇔th, instea⇔d,  
ther⇔efore, ver⇔y 

- second syllable 
- first syllable 

 

 2.  Syllabic Consonants ras⇔cal, bot⇔tom, 
ov⇔en 

first syllable 

 
ตารางที่ 1   (ตอ) 
Lessons Factors Examples The stress placements 

Prefixes          
      2.1 Prefix + root 
           2.1.1 (a-, ab-, ac-,  
ad-) 

 
 
abas⇔h, ab⇔dicate,  
ac⇔cess, ad⇔mirable 

 
 
            root 

           2.1.2 (be-, com-, 
con-, cor-, col-, de-, dis-)  

behav⇔e, compel⇔, 
confir⇔m, corrup⇔t, 
collec⇔t 

            root 

           2.1.3 (em-, en-, e-, 
ex-, in-, im-, inter-,intro-) 

employ⇔, enhan⇔ce, 
ejec⇔t, expir⇔e, 
invol⇔ve, impar⇔t, 
interrup⇔t, introduc⇔e 

 
            root 

           2.1.4  (mis-, o-, 
ob-, oc-, out-, over, per-, 
pre-, pro-, re-) 

mislea⇔d, obey⇔, 
obses⇔s, occur⇔, 
outdo,⇔ overloo⇔k, 
perfor⇔m, perfec⇔t, 
predic⇔t, propos⇔e, 
remov⇔e  

 
             
            root 

2 
 
 
 
 

           2.1.5  (sub-, suc-, 
suf-, sug-, sup-, sus-, un-, 
under-, up-) 

submit⇔, succee⇔d, 
suffus⇔e, sugges⇔t, 
supply,⇔ suspen⇔d, 
untie⇔, underpay⇔, 
uphol⇔d 

 
          root 
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     2.2  Prefix + root 
           2.2.1  (a-, com-, 
con-, de-, dis-, em-, en-, 
ex-) 

 
ac⇔curate, com⇔mon, 
con⇔ference, del⇔icacy,  
dis⇔tant, em⇔phasis,  
en⇔ergy, ex⇔cerpt  

 
              
          prefix 

          2.2.2  (ig-, in-, im-, 
ir-, ob, oc, pre-, pro-)   

ig⇔norance, in⇔fant, 
im⇔minent, ob⇔solete, 
oc⇔cupant,  
pred⇔icate, proc⇔ess 

 
          prefix 

 

          2.2.3  (se-, sub, 
sup-, syn-, -sym, -sys)     

sec⇔ret, sub⇔stance, 
sup⇔ple,  
syn⇔dicate, 
sym⇔phony,  
sys⇔tem 

              
           prefix 

ตารางที่ 1   (ตอ) 
Lessons Factors Examples The stress placements 

3 3.  Suffixes 
     3.1  Words ending 
with (-aire, -ee, -eer, -ese, 
-ette, -esque, -ique, -oon) 

questionnai⇔re, 
examinee⇔,  
enginee⇔r, Labanes⇔e, 
kitchenet⇔te, 
pictures⇔que, uniq⇔ue, 
balloo⇔n 

              
            suffix 
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    3.2  Words ending with 
(-able, ible, -er, -or, -ial,  
-ual, -ian, -ion, -cient,       
-ious, -eous, -uous, -ic,  
-ical, -ity, -ify, -itive,  
-itude, -ish, -graphy,  
-logy, -tary) 

 
cap⇔able, pos⇔sible, 
comput⇔er,  
direc⇔tor, offic⇔ial, 
vis⇔ual, Ital⇔ian, 
opin⇔ion, suffic⇔ient, 
luxur⇔ious, 
spontan⇔eous, 
ambig⇔uous, fantas⇔tic, 
clas⇔sical, humid⇔ity,  
clas⇔sify, sen⇔sitive, 
at⇔titude,  
abol⇔ish, geog⇔raphy, 
biol⇔ogy,  
zool⇔ogy, elemen⇔tary 

 
 
 
 
           on the syllable   
           before the suffix 

 

    3.3  Words ending with 
(-acy, -ary, -ator, -ate,  
-ise , -ize, -mony, -ory)  

in⇔timacy, sec⇔retary, 
inves⇔tigator, del⇔icate, 
ad⇔vertise, dram⇔atize,  
al⇔imony, cat⇔egory  

 
            on the second  
            before the suffix 

4.  Compounds 
4.1 Compound nouns 

4.1.1  Adj. + N. 

 
 
blac⇔kbird, gree⇔nhouse 

 
 
first element 

             4.1.2  N. + N. too⇔thbrush, han⇔dbag first element 
4.2 Compound verbs 

             4.2.1  N. + V. 
 
babysit, ghostwrite, lipread 

 
first element 

4 

     4.3  Compound 
adjectives 

wel⇔l-trained, of⇔f color first element 

 
ตารางที่ 1   (ตอ) 
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Lessons Factors Examples The stress placements 
5.  Phrasal verbs, Proper 
nouns and Numbers 
      5.1  Phrasal verbs 

 
 
get in, sit down, take off 

 
 
second element 

      5.2  Proper nouns  - Long Is⇔land,  
Abraham Lin⇔coln  
- Forest Roa⇔d, Flee⇔t 
Street 

- second element 
- on the Road, on the 
Name 

5 

      5.3  Numbers - thir⇔ty, for⇔ty 
- thirtee⇔n, fourtee⇔n 

- first element 
- on the -teen 

                   
  4.  จากการศึกษาเอกสารและตําราในขอ 2 นั้น  ผูวิจัยไดทําการประมวลกรอบเนื้อหาที่
จะนําไปใชสอนทํานองเสียงภาษาอังกฤษดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน   รายละเอียดดังตาราง
ที่ 2 
 
ตารางที่ 2   กรอบเนื้อหาที่ใชสอนทํานองเสียง (Table of Content Specification of Intonation   
                   Patterns) 
Lessons Intonation patterns Examples 

1.  Rising-falling intonation pattern  
(2-3-1) 
     1.1  Declarative sentences 

 
                          This is my book. 
 

      
     1.2  Commands 

 
                            Listen  carefully. 

 

6 

      
     1.3  Wh-questions 

 
                            Who is coming? 
 

7 2.  Rising intonation pattern (2-3) 
     2.1  Yes-No questions 

 
                              Are you going? 
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ตารางที่ 2   (ตอ) 
Lessons Intonation patterns Examples 

3. Non-final intonation pattern 
     3.1  Series 
 

 
I bought mangoes, apples and rambutan. 

 
             
     3.2  Alternatives 

 
Do you want potatoes, or rice? 

 

 
 
 

      
     3.3  Direct Address 

 
Robert , Everything has been done. (Name First) 

 
Good morning, Mrs. Johnson.  (Name Last) 

 
4.  Tag questions 
     4.1  Rising intonation (Genuine 
questions) 
 

 
They are thirsty, aren’t they? 

 

8 

      
4.2  Rising-falling intonation 
(Confirmation) 

 

 
You don’t like swimming, do you? 

 

  
  จากการศึกษากรอบเนื้อหาทีใ่ชในการสอนขางตนผูวิจยัไดสรางและพฒันาเครื่องมือที่

ใชในการวิจยัดังตอไปนี ้
   1 .   แบบสอบถามคําศัพทภาษาองักฤษที่เปนปญหาในการออกเสียงเนนหนักในคาํของ             

นักศึกษา 
 การสรางแบบสอบถามคําศัพทภาษาอังกฤษ  ผูวิจัยดําเนินการตามขัน้ตอนดังตอไปนี้ 
 1.1  ศึกษาหลกัสูตร เอกสาร ตํารา กรอบเนื้อหา และคําอธิบายรายวิชา 466 251/ 466 
114  ภาษาศาสตรประยุกตเบื้องตน (Introduction to Applied Linguistics) 

 1.2   ศึกษาและรวบรวมคําศัพทภาษาอังกฤษจากตําราดังตอไปนี้ 
   1.2.1    Teaching English Pronunciation โดย เคนวอรตี้ (Kenworthy 1996) 
  1.2.2     Well said โดย แกรนท (Grant 2001) 
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  1.2.3     Teaching Pronunciation โดย เซลซี-เมอรเซีย และคณะ (Celce-Murcia 
et al. 2000) 
  1.2.4     Pronunciation Tasks โดย ฮิววิงส (Hewings 1993) 
  1.2.5     A teacher’s guide to practical pronunciation โดย ฟทซแพททริค     
(Fitzpatrick 1995) 
  1.2.6    Improving Oral Communication โดย แฮนสชูหและเจเจล (Handschuh 
and Geigel 1985) 
  1.2.7    ระบบเสียงภาษาอังกฤษ ของ ปรารมภรัตน  โชติกเสถียร (2542)  
  1.3   นําคําศัพททั้งหมดที่รวบรวมไดมาจัดแบงโดยใชเกณฑดังนี้  
  1.3.1  คําสองพยางค (two-syllable words) จํานวน 50 คํา 
  1.3.2  คําที่สรางจากอุปสรรค (prefixes)  จํานวน 100 คํา 
  1.3.3  คําที่สรางจากปจจัย (suffixes)  จํานวน 180 คํา 
  1.3.4  คํานามประสม (compound nouns)  จํานวน 50 คํา 
  1.3.5  คํากริยาวลี (phrasal verbs)  จํานวน 50 คํา 
  1.3.6  คําคุณศัพทประสม (compound adjectives)  จํานวน 20 คํา 
รวมทั้งหมด 450 คํา  
   1.4  นํารายการคําศัพททั้งหมดมาจัดทําเปนแบบสอบถาม (ภาคผนวก ก หนา 194-
205)  จากนั้นนําไปใหอาจารยผูสอนรายวิชาสัทศาสตร (Phonetics) ในสถาบันอุดมศึกษาตางๆ 
จํานวน 10 ทาน คัดเลือกคําศัพทที่เปนปญหาในการออกเสียงเนนหนักของนักศึกษา (ไมจํากัด
จํานวนคําศัพท) 
   1.5  นําคําศัพทที่ ไดจากการคัดเลือกของอาจารย ผูสอนรายวิชาสัทศาสตร 
(Phonetics) ในสถาบันอุดมศึกษาตางๆ จํานวน 10 ทาน ที่มีความถี่ตั้งแต 5 ขึ้นไป ซ่ึงจากการตอบ
แบบสอบถามไดคําศัพทที่เปนปญหาในการออกเสียง รวมทั้งหมด 164 คํา จากนั้นผูวิจัยไดนํามา 
สรางแบบฝกในบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนและสรางแบบทดสอบวัดความสามารถใน           
การฟงเสียงและการออกเสียงเนนหนักในคําภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษา 
          2.  แบบทดสอบวัดความสามารถในการฟงเสียงเนนหนักในคําและทํานองเสียง
ภาษาอังกฤษ  กอนและหลังเรียน (Pre-Post Listening Test of Word Stress and Intonation) 

   การสรางแบบทดสอบวัดความสามารถในการฟงเสียงเนนหนักในคําและทํานอง
เสียงภาษาอังกฤษ  ผูวิจัยดําเนินการตามขั้นตอนดังตอไปนี้   

  2.1  แบบทดสอบวัดความสามารถในการฟงเสียงเนนหนักในคํา  ดําเนินการดังนี้ 
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                        2.1.1  ศึกษาแนวทางการสรางแบบทดสอบวัดความสามารถในการฟงเสียง   
เนนหนักในคําของ  แฮรริส (Harris 1969 : 88-89)  ลาโด (Lado 1972 : 110-115)  ฮีตัน (Heaton 
1975 : 63-65)  และเซลซี-เมอรเซีย และคณะ (Celce-Murcia et al. 2000 : 342-358)   
          2.1.2  กําหนดน้ําหนักในการสรางแบบทดสอบ โดยนําคําศัพทที่มีความถี่ตั้งแต 
5 ขึ้นไป ซ่ึงไดจากการตอบแบบสอบถามคําศัพทภาษาอังกฤษที่เปนปญหาในการออกเสียง        
เนนหนักในคําของนักศึกษา โดยอาจารยผูสอนรายวิชาสัทศาสตร (Phonetics) ในสถาบันอุดมศึกษา
ตางๆ จํานวน 10 ทาน  

  2.1.3   สรางแบบทดสอบชนิด 2, 3 และ 4 ตัวเลือก (จํานวนตัวเลือกขึ้นอยูกับ
จํานวนพยางคของคําที่นํามาใชในการทดสอบ)  จํานวน 100 ขอ  100 คะแนน  เวลา 50 นาที        
ใหสอดคลองกับเนื้อหาและจุดประสงคการเรียนรู  ซ่ึงแบบทดสอบนี้จะถูกคัดเลือกไวจํานวน       
50 ขอ  รายละเอียดดังตารางที่ 3 
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ตารางที่ 3   กําหนดน้ําหนกัในการสรางแบบทดสอบการฟงเสียงเนนหนักในคําภาษาอังกฤษ (Listening Test) 
Objective Content Test technique Examination No. of 

items 
% Scores Time 

(min.) 
Two-syllable word 
1.  Nouns & Verbs  
     1.1 N. & V. (different 
stress placements) 

 
 
use the mouse to click on 
the stressed syllable 

 
 
   1. addres s (v.) 
   2. combat  (v.) 

 
 
2  
 

 
 
4 

 
 

0-1 

 
 
1 

นักศึกษาสามารถระบุตําแหนง
พยางคที่ออกเสียงเนนหนักใน
คําสองพยางคที่ทําหนาที่เปนทั้ง
คํานามและคํากริยาได 

     1.2 N. & V. (same stress 
placements) 

use the mouse to click on 
the stressed syllable 

   1. festoo n (n.,v.) 
   2. reces s (n.,v.) 
 
 

2  
 

4 0-1 1 

     1.3 Nouns  (stress on the 
first syllable) 

use the mouse to click on 
the stressed syllable 

   1. ar gon 
   2. de mo 
 
 

2  
 

4 0-1 1 นักศึกษาสามารถระบุตําแหนง
พยางคที่ออกเสียงเนนหนักใน
คําสองพยางคที่ทําหนาที่เปน 
คํานามได 

     1.4 Nouns (stress on the 
last syllable) 

use the mouse to click on 
the stressed syllable 

   1. routin e 
   2. expan se 

2  
 

4 0-1 1 
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ตารางที่ 3   (ตอ) 
Objective Content Test technique Examination No. of 

items 
% Scores Time 

(min.) 
นักศึกษาสามารถระบุตําแหนง
พยางคที่ออกเสียงเนนหนักใน
คําสองพยางคที่ทําหนาที่เปน
คํากริยาได 

     1.5 Verbs use the mouse to click on 
the stressed syllable 

   1. assis t 
   2. ed it 

2  
 

4 0-1 1 

นักศึกษาสามารถระบุตําแหนง
พยางคที่ออกเสียงเนนหนักใน
คําสองพยางคที่ทําหนาที่เปน
คํากริยาวิเศษณ  คําบุรพบทได 

     1.6 Adverbs & 
Prepositions 

use the mouse to click on 
the stressed syllable 

   1. benea th  
   2. instea d  

2  
 

4 0-1 1 

นักศึกษาสามารถระบุตําแหนง
พยางคที่ออกเสียงเนนหนักใน
คําสองพยางคที่พยัญชนะทํา
หนาที่เปนแกนของพยางค 

2. Syllabic Consonants use the mouse to click on 
the stressed syllable 

1. dou ble 
2. vis ion 
 

2  
 

4 0-1 1 
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ตารางที่ 3   (ตอ) 
Objective Content Test technique Examination No. of 

items 
% Scores Time 

(min.) 
Prefixes 
1. Prefix + root 
(stress on the root) 

 
use the mouse to click on 
the stressed syllable 

 
1. respon d (v.) 
2. enlar ge (v.) 
3. atten d (v.) 
4. foretel l (v.) 

 
4 
 

 
8 

 
0-1 

 
2 

นักศึกษาสามารถระบุตําแหนง
พยางคที่ออกเสียงเนนหนักใน
คําที่สรางจาก prefix รวมกับ
รากศัพทได 

2. Prefix + root (stress on the 
prefix) 

use the mouse to click on 
the stressed syllable 

1. co⇔mpact (n.) 
2. pref ace (n,v) 
3. reg ister (v.) 
4. ov erflow (n.) 

4  
 

8 0-1 2 

 
นักศึกษาสามารถระบุตําแหนง
พยางคที่ออกเสียงเนนหนักใน
คําที่สรางจาก suffix ที่
กําหนดใหได 

Suffixes                                     
1. Stress the suffix in words 
ending with <-aire, -ee, -eer,  
-ese, -ette, -esque, -ique,  
-oon, -ain>                                 

 
use the mouse to click on 
the stressed syllable 

 
1. antiq ue 
2. bassoo n 
3. grotes que 
4. commit tee 

  
4 
 

 
8 

 
0-1 

 
2 
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ตารางที่ 3   (ตอ) 
Objective Content Test technique Examination No. of 

items 
% Scores Time 

(min.) 
2. Stress the syllable 
immediately before the suffix 
in word ending with <-able,   
-ible, -er, -or, -ial,  -ual, -ian,  
-ion, -cient, -ious, -eous,  
-uous, -ic, -ical,  -ity, -ify,    
-itive, -itude, -ish, -logy,  
-graphy, -tary> 

use the mouse to click on 
the stressed syllable 

1. abol ish 
2. magnet ic 
3. divis or 
4. definit ion 
 

4  
 

8 0-1 2 นักศึกษาสามารถระบุตําแหนง
พยางคที่ออกเสียงเนนหนักใน
คําที่สรางจาก suffix ที่
กําหนดใหได 

3. Stress the second syllable 
before the suffix in words 
ending with <-acy, -ary,  
-ator, -ate, -ise, -ize, -mony,   
-ory> 

use the mouse to click on 
the stressed syllable 

1. exag gerate 
2. par adise 
3. or ganize 
4. tran sitory 
 

2  
 

8 0-1 2 

นักศึกษาสามารถระบุตําแหนง
สวนประกอบของคําที่ออกเสียง
เนนหนักในคํานามประสมได 

Compounds 
1. Compound Nouns 
 

 
use the mouse to click on 
the stressed element 

 
1. foo tpath 
2. mot orbike 

 
2  
 

 
4 

 
0-1 

 
1 
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ตารางที่ 3   (ตอ) 
Objective Content Test technique Examination No. of 

items 
% Scores Time 

(min.) 
นักศึกษาสามารถระบุตําแหนง
สวนประกอบของคําที่ออกเสียง
เนนหนักในคําคุณศัพทประสม
ได 

2. Compound adjectives   use the mouse to click on 
the stressed element 

1. bad-te⇔mpered 
2. col or-blind 
 

2 
 

4 0-1 1 

นักศึกษาสามารถระบุตําแหนง
สวนประกอบของคําที่ออกเสียง
เนนหนักในคํากริยาประสมได 

3. Compound Verbs use the mouse to click on 
the stressed element 

1. brow beat 
2. back-ped al 

2  
 

4 0-1 1 

นักศึกษาสามารถระบุตําแหนง
สวนประกอบของคําที่ออกเสียง
เนนหนักในคํานามประสมที่
สรางจากคํานาม 2 คํารวมกันได 

4. Noun + Noun Combination use the mouse to click on 
the stressed element 

1. tic ket counter 
2. motion pic ture 
 

2  
 

4 0-1 1 

นักศึกษาสามารถระบุตําแหนง
สวนประกอบของคําที่ออกเสียง
เนนหนักในคํากริยาประสมได 

Phrasal Verbs use the mouse to click on 
the stressed element 

1. tal k about 
2. keep up  with 
 

2  
 

4 0-1 1 
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ตารางที่ 3   (ตอ) 
Objective Content Test technique Examination No. of 

items 
% Scores Time 

(min.) 
นักศึกษาสามารถระบุตําแหนง
สวนประกอบของคําที่ออกเสียง
เนนหนักในชื่อเฉพาะได 

Proper Nouns use the mouse to click on 
the stressed element 

1. Flee t Street 
2. Park Av enue 
3. Steven Ger rard 
4. Christmas Ev e 

4  
 

8 0-1 2 

นักศึกษาสามารถระบุตําแหนง
พยางคที่ออกเสียงเนนหนักใน
ตัวเลขได 

Numbers use the mouse to click on 
the stressed syllable 

1. eightee n 
2. three point     
    sev enty 

2  
 

4 
 

0-1 1 

Total 50 100 50 25 
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            2.1.4   นําแบบทดสอบจากขอ 2.1.3 ไปใหผูเชี่ยวชาญดานสัทศาสตรจํานวน 3 
ทาน  ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) ความชัดเจน และความเหมาะสม   
(พวงรัตน  ทวีรัตน 2543 : 115-116)  จากนั้นหาคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Item Objective 
Congruence : IOC) โดยใชสูตร 

            
N
RIOC ∑=  

   
  เมื่อ     IOC      หมายถึง     ดัชนีความสอดคลอง 
             ∑R      หมายถึง     ผลรวมคะแนนความคดิเห็นของผูเชีย่วชาญทั้งหมด 
                                     N           หมายถึง     จํานวนผูเชี่ยวชาญ  
   มีเกณฑในการพิจารณาคือ 
   ถาแนใจวาไมสอดคลอง ใหคะแนน   -1 
   ถาไมแนใจวาสอดคลอง ใหคะแนน     0 
   ถาแนใจวาสอดคลอง  ใหคะแนน   +1 
  2.1.5  นําแบบทดสอบขอที่มีคา IOC ต่ํากวา 0.5 มาทําการแกไขปรับปรุงใหม  
จากนั้นนําไปใหอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและอาจารยชาวตางประเทศตรวจสอบความถูกตอง 

          2.1.6  นําแบบทดสอบวัดความสามารถในการฟงเสียงเนนหนักในคําที่ผูวิจัย
สรางขึ้นไปทดลองใชกับนักศึกษาชั้นปที่ 3  วิชาเอกภาษาอังกฤษ จํานวน 35 คน และนักศึกษาวิชา
โทภาษาอังกฤษ จํานวน 15 คน รวมท้ังหมด 50 คน ของคณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร   
ที่มีลักษณะเหมือนกับกลุมตัวอยางทุกประการ   

                     เนื่องจากนักศึกษาวิชาเอกภาษาอังกฤษในแตละชั้นปมีเพียง 1 หองเรียน
ดังนั้น ผูวิจัยจึงตองทดลองใชแบบทดสอบวัดความสามารถในการฟงเสียงเนนหนักในคํา
ภาษาอังกฤษกับนักศึกษาชั้นปที่ 3  เพราะนักศึกษากลุมนี้เรียนตามหลักสูตรเกาตองลงทะเบียนเรียน
รายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรีในภาคเรียนที่ 2 ขณะที่กําลังศึกษาอยูช้ันปที่ 3  โดยรายวิชา 466 114 
ภาษาศาสตรประยุกตเบื้องตน จัดอยูในหมวดวิชาเลือกเสรีดังกลาว  สําหรับหลักสูตรใหมรายวิชา 
466 251 ภาษาศาสตรประยุกตเบื้องตน ไดถูกบรรจุอยูในหมวดวิชาเอกบังคับ  กลุมภาษาศาสตร
และวรรณคดี  นักศึกษาตองลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 2  ขณะที่กําลังศึกษาอยูช้ันปที่ 2   

   2.1.7  นําคะแนนที่ไดจากการทําแบบทดสอบในขอ 2.1.6 ของนักศึกษาชั้นปที่ 3  
จํานวน 50 คน มาวิเคราะหหาคาความยากงาย (P)  และคาอํานาจจําแนก (r)  โดยใชโปรแกรม 
Microsoft Excel  จากนั้นคัดเลือกขอสอบที่มีคาความยากงาย (P) ระหวาง 0.20-0.80  และคาอํานาจ
จําแนก(r) ตั้งแต 0.20 ขึ้นไป (Gronlund 1969 : 71) ไวจํานวน 50 ขอ  (ภาคผนวก ข  หนา 206-207) 
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   2.1.8  วิเคราะหหาคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบที่คัดเลือกไว  โดยใชสูตร 
KR-20 ของคูเดอร-ริชารดสัน (Kuder-Richardson) ไดคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัด        
ความสามารถในการฟงเสียงเนนหนักในคําเทากับ 0.99   (ภาคผนวก ข  หนา 206-207) 

   2.1.9  นําแบบทดสอบที่ไดในขอ 2.1.8 ไปใชกับนักศึกษาชั้นปที่ 2  วิชาเอก
ภาษาอังกฤษ  คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร ซ่ึงเปนกลุมตัวอยางจริง จํานวน 28 คน   
จากนั้นเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อทําการวิเคราะหผล 

 2.2  แบบทดสอบความสามารถในการฟงทํานองเสียงภาษาอังกฤษ  ดําเนินการ       
ดังนี้ 

  2.2.1  ศึกษาแนวทางการสรางแบบทดสอบความสามารถในการฟงทํานองเสียง
ภาษาอังกฤษของ ลาโด (Lado 1972 : 110-115)  ฮีตัน (Heaton 1975 : 63-65)  พินิจอักษร        
(Pinit-Akson 1976 : 58-61)  และเซลซี-เมอรเซีย และคณะ (Celce-Murcia et al. 2000 : 342-358) 
    2.2.2   กําหนดน้ําหนักในการสรางแบบทดสอบ  รายละเอียดดังตารางที่ 4 
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ตารางที่ 4   กําหนดน้ําหนกัในการสรางแบบทดสอบการฟงทํานองเสียงภาษาอังกฤษ (Listening Test) 
 

Objective Content Test 
technique 

Examination No. of 
items 

% Scores Time 
(min.) 

นักศึกษาสามารถบอกเสนแสดง
ทํานองเสียงของประโยคบอกเลาได 

Rising-falling Intonation 
1. Declarative sentences 

 
M/C 3 
choices  

 
We have to take a taxi. 

 
You’d better give them to me. 

 

 
2  

 
10 

 
0-1 

 
2 

นักศึกษาสามารถบอกเสนแสดง
ทํานองเสียงของประโยคคําสั่งได 

2. Commands M/C 3  
choice 

 
Tell me the truth. 

 
Please go home quickly. 

  

2  10 0-1 2 

นักศึกษาสามารถบอกเสนแสดง
ทํานองเสียงของประโยคคําถามที่
ขึ้นตนดวยคําแสดงคําถามได 

3. Wh-questions M/C 3 
choice 

 
How is your family? 

 
Why were you absent? 

 

4  10 0-1 4 

 
 
ตารางที่ 4   (ตอ) 
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Objective Content Test 
technique 

Examination No. of 
items 

% Scores Time 
(min.) 

นักศึกษาสามารถบอกเสนแสดง
ทํานองเสียงของประโยคคําถามที่
ตองการคําตอบ Yes/No ได 

Rising Intonation 
1. Yes/No questions 

 
M/C 3 
choices  

   
Did you see my friend? 

 
Can you take off your shirt? 

 

2  10 0-1 2 

นักศึกษาสามารถบอกเสนแสดง
ทํานองเสียงของประโยคที่ผูพดู
กลาวถึงรายการสิ่งของเปนลําดบัได 

Non-final Intonation 
1. Series 

 
M/C 3 
choices  

 
  She met his mother, grand mother,  
  and younger sister. 
 
  He has black, brown, and gray shoes. 
 
  Three colors I like are yellow, pink,   
  and green. 
 

 
3  

 
15 

 
0-1 

 
3 

 
 
 
 
ตารางที่ 4   (ตอ) 
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Objective Content Test 
technique 

Examination No. of 
items 

% Scores Time 
(min.) 

นักศึกษาสามารถบอกเสนแสดง
ทํานองเสียงของประโยคผูพูด
ตองการใหผูฟงเลอืกระหวางสิ่งของ 
2 สิ่งได 
 

2. Alternatives M/C 3 
choices  

 
  Was that woman her sister, or her friend? 
 
  Would you like sausage, or bacon? 
 
  Shall we play Poker, or Hearts? 
 

3  15 0-1 3 

นักศึกษาสามารถบอกเสนแสดง
ทํานองเสียงของประโยคที่ผูพดู
เรียกชื่อคูสนทนาในตอนตน
ประโยคได 

3. Direct Address 
    3.1 Name First 

 
M/C 3 
choices  

 
        Sandy, I’d like you to meet my boyfriend. 
 
        Officer, I wasn’t speeding. 
 

 
2 

 
5 

 
0-1 

 
2 

นักศึกษาสามารถบอกเสนแสดง
ทํานองเสียงของประโยคที่ผูพดู
เรียกชื่อคูสนทนาในตอนทาย
ประโยคได 

    3.2 Name Last M/C 3 
choices  

 
   They are studying, Dr. Robinson. 

1  5 0-1 1 

 
 
 
ตารางที่ 4   (ตอ) 
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Objective Content Test 
technique 

Examination No. of 
items 

% Scores Time 
(min.) 

นักศึกษาสามารถบอกเสนแสดง
ทํานองเสียงของประโยคคําถามที ่  
ผูพูดไมแนใจในคาํตอบที่คูสนทนา
จะตอบได 

Tag Questions 
1. Rising Intonation (Genuine) 

 
M/C 3 
choices  

 
   She hasn’t left before 6 o’clock, has she? 
   
  She’ll make it to the party, won’t she? 
 

 
2  

 
10 

 
0-1 

 
2 

นักศึกษาสามารถบอกเสนแสดง
ทํานองเสียงของประโยคคําถามที ่
ผูพูดแนใจในคําตอบและตองการให
คูสนทนาคลอยตามได 

2. Rising-falling Intonation 
(Confirmation) 

M/C 3 
choices  

 
  These flowers are lovely, aren’t they? 
 
   He can do it, can’t he? 
 

2  10 0-1 2 

Total 20 100 20 20 
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  2.2.3   สรางแบบทดสอบชนิด 3  ตัวเลือก  จํานวน 40 ขอ  40 คะแนน  เวลา 40 
นาที  โดยใหสอดคลองกับเนื้อหาและจุดประสงคการเรียนรู  ซ่ึงแบบทดสอบนี้จะถูกคัดเลือกไว
จํานวน 20 ขอ  

          2.2.4  นําแบบทดสอบจากขอ 2.2.3 ไปใหผูเชี่ยวชาญดานสัทศาสตรจํานวน 3 
ทาน ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) ความชัดเจน และความเหมาะสม   
(พวงรัตน  ทวีรัตน 2543 : 115-116)  จากนั้นหาคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Item Objective 
Congruence : IOC) โดยใชสูตร 

                   
N
RIOC ∑=  

   
   เมื่อ     IOC      หมายถึง     ดัชนีความสอดคลอง 
             ∑R      หมายถึง     ผลรวมคะแนนความคดิเห็นของผูเชีย่วชาญทั้งหมด 
                                     N           หมายถึง     จํานวนผูเชี่ยวชาญ  
 
    มีเกณฑในการพิจารณาคือ 
    ถาแนใจวาไมสอดคลอง ใหคะแนน   -1 
    ถาไมแนใจวาสอดคลอง ใหคะแนน     0  
    ถาแนใจวาสอดคลอง  ใหคะแนน   +1 
   2.2.5  นําแบบทดสอบขอที่มีคา IOC ต่ํากวา 0.5 มาทําการแกไขปรับปรุงใหม  
จากนั้นนําไปใหอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและอาจารยชาวตางประเทศตรวจสอบความถูกตอง 

        2.2.6  นําแบบทดสอบวัดความสามารถในการฟงทํานองเสียงที่ผูวิจัยสรางขึ้นไป
ทดลองใชกับนักศึกษาชั้นปที่ 3  วิชาเอกภาษาอังกฤษ จํานวน 35 คน และนักศึกษาวิชาโท
ภาษาอังกฤษ จํานวน 15 คน รวมทั้งหมด 50 คน ของคณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่มี
ลักษณะเหมือนกับกลุมตัวอยางทุกประการ   

                    เนื่องจากนักศึกษาวิชาเอกภาษาอังกฤษในแตละชั้นปมีเพียง 1 หองเรียน
ดังนั้น ผูวิจัยจึงตองทดลองใชแบบทดสอบวัดความสามารถในการฟงทํานองเสียงภาษาอังกฤษกับ         
นักศึกษาชั้นปที่ 3  เพราะนักศึกษากลุมนี้เรียนตามหลักสูตรเกาตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาใน
หมวดวิชาเลือกเสรีในภาคเรียนที่ 2 ขณะที่กําลังศึกษาอยูช้ันปที่ 3  โดยรายวิชา 466 114 
ภาษาศาสตรประยุกตเบื้องตน จัดอยูในหมวดวิชาเลือกเสรีดังกลาว  สําหรับหลักสูตรใหมรายวิชา 
466 251 ภาษาศาสตรประยุกตเบื้องตน ไดถูกบรรจุอยูในหมวดวิชาเอกบังคับ  กลุมภาษาศาสตร
และ   วรรณคดี  นักศึกษาตองลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 2  ขณะที่กําลังศึกษาอยูช้ันปที่ 2   
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  2.2.7  นําคะแนนที่ไดจากการทําแบบทดสอบในขอ 2.2.6 ของนักศึกษาชั้นปที่ 3  
จํานวน 50 คน มาวิเคราะหหาคาความยากงาย (P)  และคาอํานาจจําแนก (r)  โดยใชโปรแกรม 
Microsoft Excel  จากนั้นคัดเลือกขอสอบที่มีคาความยากงาย (P) ระหวาง 0.20-0.80  และคาอํานาจ
จําแนก (r) ตั้งแต 0.20 ขึ้นไป (Gronlund 1969 : 71) ไวจํานวน 20 ขอ  (ภาคผนวก ข  หนา 206-207) 

  2.2.8  วิเคราะหหาคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบที่คัดเลือกไว โดยใชสูตร 
KR-20 ของคูเดอร-ริชารดสัน (Kuder-Richardson) ไดคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัด        
ความสามารถในการฟงทํานองเสียงภาษาอังกฤษเทากับ 0.99  (ภาคผนวก ข  หนา 206-207) 

  2.2.9  นําแบบทดสอบที่ไดในขอ 2.2.8 ไปใชกับนักศึกษาชั้นปที่ 2  วิชาเอก
ภาษาอังกฤษ  คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร ซ่ึงเปนกลุมตัวอยางจริง จํานวน 28 คน    
จากนั้นเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อทําการวิเคราะหผล 
   3.  แบบทดสอบวัดความสามารถในการออกเสียงเนนหนักในคําและใชทํานองเสียง
ภาษาอังกฤษกอนและหลังเรียน (Pre-Post Pronunciation Test of Word Stress and Intonation)  
    การสรางแบบทดสอบวัดความสามารถในการออกเสียงเนนหนักในคําและใช
ทํานองเสียงภาษาอังกฤษ  ผูวิจัยดําเนินการตามขั้นตอนดังตอไปนี้ 

   3.1  แบบทดสอบวัดความสามารถในการออกเสียงเนนหนักในคํา  ดําเนินการดังนี้ 
      3.1.1 ศึกษาแนวทางการสรางแบบทดสอบวัดความสามารถในการออกเสียง 

เนนหนักในคําของแฮรริส (Harris 1969 : 88-89)  ลาโด (Lado 1972 : 110-115)  ฮีตัน (Heaton 1975 
: 63-65)  และเซลซี-เมอรเซีย และคณะ (Celce-Murcia et al. 2000 : 342-358)   

   3.1.2  กําหนดน้ําหนักในการสรางแบบทดสอบ โดยนําคําศัพทที่มีความถี่ตั้งแต 
5 ขึ้นไป ซ่ึงไดจากการตอบแบบสอบถามคําศัพทภาษาอังกฤษที่เปนปญหาในการออกเสียง        
เนนหนักในคําของนักศึกษา โดยอาจารยผูสอนรายวิชาสัทศาสตร (Phonetics) ในสถาบันอุดมศึกษา
ตางๆ จํานวน 10 ทาน  

   3.1.3  คัดเลือกคําศัพทที่เปนตัวแทนของเนื้อหาเพื่อนําไปทดสอบการออกเสียง
เนนหนักในคําของนักศึกษา  จํานวน 100 ขอ  100 คะแนน  เวลา 50 นาที  ใหสอดคลองกับเนื้อหา
และจุดประสงคการเรียนรู  ซ่ึงแบบทดสอบนี้จะถูกคัดเลือกไวจํานวน 50 ขอ  โดยครอบคลุมทุก  
จุดประสงคที่กําหนดไว  รายละเอียดดังตารางที่ 5 
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ตารางที่ 5   กําหนดน้ําหนกัในการสรางแบบทดสอบการออกเสียงเนนหนักในคําภาษาอังกฤษ (Pronunciation Test) 
Objective Content Test technique Examination No. of 

items 
% Scores Time 

(min.) 
Two-syllable word 
1.  Nouns & Verbs  
     1.1 N. & V. (different 
stress placements) 

 
Pronunciation Test 

 
  1. commun e (v.) 
  2. per vert (n.) 

 
2  
 

 
4 

 
0-1 

 
1 

นักศึกษาสามารถออกเสียงเนนหนัก
ในคําสองพยางคที่ทําหนาที่เปนทั้ง
คํานามและคํากริยาได 

     1.2 N. & V. (same stress 
placements) 

Pronunciation Test   1. array  (n.,v.) 
  2. affron t (n.,v.) 
 

2  
 

4 0-1 1 

     1.3 Nouns  (stress on the 
first syllable) 

Pronunciation Test   1. bar on 
  2. ali en 

2  
 

4 0-1 1 นักศึกษาสามารถออกเสียงเนนหนัก
ในคําสองพยางคที่ทําหนาที่เปน     
คํานามได      1.4 Nouns (stress on the 

last syllable) 
Pronunciation Test   1. even t 

  2. typhoo n 
 

2  
 

4 0-1 1 

นักศึกษาสามารถออกเสียงเนนหนัก
ในคําสองพยางคที่ทําหนาที่เปน    
คํากริยาได 

     1.5 Verbs Pronunciation Test   1. ejec t 
  2. attrac t 
 

2  
 

4 0-1 1 
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ตารางที่ 5   (ตอ) 
Objective Content Test technique Examination No. of 

items 
% Scores Time 

(min.) 
นักศึกษาสามารถออกเสียงเนนหนัก
ในคําสองพยางคที่ทําหนาที่เปน    
คํากริยาวิเศษณ  คําบุรพบทได 

     1.6 Adverbs & 
Prepositions 

Pronunciation Test   1. throughou t  
  2. within  

2  
 

4 0-1 1 

นักศึกษาสามารถออกเสียงเนนหนัก
ในคําสองพยางคที่พยัญชนะทํา
หนาที่เปนแกนของพยางค 

2. Syllabic Consonants Pronunciation Test   1. bot tom 
  2. chan nel 
 

2  
 

4 0-1 1 

นักศึกษาสามารถออกเสียงเนนหนัก
ในคําที่สรางจาก prefix รวมกบั   
รากศัพทได 

Prefixes 
1. Prefix + root 
(stress on the root) 

 
Pronunciation Test 

 
  1. suppos e (v.) 
  2. distur b (v.) 
  3. behol d (v.) 
  4. underpay  (v.) 

 
4 
 

 
8 

 
0-1 

 
2 

นักศึกษาสามารถออกเสียงเนนหนัก
ในคําที่สรางจาก prefix รวมกบั   
รากศัพทได 

2. Prefix + root (stress on 
the prefix) 

Pronunciation Test     1. pros per (v.) 
    2. ex cerpt (n.) 
    3. out burst (n.) 
    4. rec oncile (v.) 

4  
 

8 0-1 2 
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ตารางที่ 5   (ตอ) 
Objective Content Test technique Examination No. of 

items 
% Scores Time 

(min.) 
นักศึกษาสามารถออกเสียงเนนหนัก
ในคําที่สรางจาก suffix ที่กําหนดให
ได 

Suffixes                                  
1. Stress the suffix in words 
ending with <-aire, -ee,      
-eer, -ese, -ette, -esque,       
-ique, -oon, and -ain>            

 
Pronunciation Test 

 
  1. critiq ue 
  2. humores que 
  3. cigaret te 
  4. jamboree  

  
4 
 

 
8 

 
0-1 

 
2 

นักศึกษาสามารถออกเสียงเนนหนัก
ในคําที่สรางจาก suffix ที่กําหนดให
ได 

2. Stress the syllable 
immediately before the 
suffix in word ending with 
<-able, -ible, -er, -or, -ial,   
-ual, -ian, -ion, -cient,         
-ious, -eous, -uous, -ic,       
-ical, -ity, -ify, -itive,          
-itude, -ish, -logy, -graphy,  
-tary> 

Pronunciation Test   1. artis tic 
  2. effic ient 
  3. perfec tible 
  4. documen tary 
 
 

4  
 

8 0-1 2 
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ตารางที่ 5   (ตอ) 
Objective Content Test technique Examination No. of 

items 
% Scores Time 

(min.) 
นักศึกษาสามารถออกเสียง
เนนหนักในคําที่สรางจาก suffix 
ที่กําหนดใหได 

3. Stress the second syllable 
before the suffix in words 
ending with <-acy, -ary, -ator, 
-ate, -ise, -ize, -mony, -ory> 

Pronunciation Test   1. pat rimony 
  2. ad vocacy 
  3. cre⇔matory 
  4. res pirator 

2  
 

8 0-1 2 

นักศึกษาสามารถออกเสียง
เนนหนักในคํานามประสมได 
 

Compounds 
1. Compound Nouns 
 

 
Pronunciation Test 

 
  1. day light 
  2. ha⇔mburger 

 
2  
 

 
4 

 
0-1 

 
1 

นักศึกษาสามารถออกเสียง
เนนหนักในคําคุณศัพทประสมได 

2. Compound adjectives   Pronunciation Test   1. self-cen tered 
  2. part-ti⇔me 

2 
 

4 0-1 1 

นักศึกษาสามารถออกเสียง
เนนหนักในคํากริยาประสมได 

3. Compound Verbs Pronunciation Test   1. outrun  
  2. hoo dwink 

2  
 

4 0-1 1 

นักศึกษาสามารถออกเสียง
เนนหนักในคํานามประสมที่สราง
จากคํานาม 2 คํารวมกันได 

4. Noun + Noun Combination Pronunciation Test   1. air line pilot 
  2. fou nder member 
 

2  
 

4 0-1 1 
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ตารางที่ 5   (ตอ) 
Objective Content Test technique Examination No. of 

items 
% Scores Time 

(min.) 
นักศึกษาสามารถออกเสียง
เนนหนักในคํากริยาประสมได 

Phrasal Verbs Pronunciation Test   1. give away  
  2. lis ten to 

2  
 

4 0-1 1 

นักศึกษาสามารถออกเสียง
เนนหนักในชื่อเฉพาะได 

Proper Nouns Pronunciation Test   1. Bon d Street 
  2. Fifth Av enue 
  3. Jennifer 
Gar dner 
  4. Notting Hil l 

4  
 

8 0-1 2 

นักศึกษาสามารถออกเสียง
เนนหนักในตัวเลขได 

Numbers Pronunciation Test   1. sev enty 
  2. thirtee n 

2  
 

4 
 

0-1 1 

Total 50 100 500 25 
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                       3.1.4  นําแบบทดสอบไปใหผูเชี่ยวชาญดานสัทศาสตรจํานวน 3 ทาน ตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) ความชัดเจน และความเหมาะสม (พวงรัตน  ทวีรัตน 
2543 : 115-116)  จากนั้นหาคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Item Objective Congruence : IOC) 
โดยใชสูตร  

                   
N
RIOC ∑=  

  
   เมื่อ     IOC       หมายถึง     ดัชนีความสอดคลอง 
          ∑R       หมายถึง     ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญทั้งหมด 
                                N           หมายถึง     จํานวนผูเชี่ยวชาญ 
 

  มีเกณฑในการพิจารณาคือ 
 ถาแนใจวาไมสอดคลอง ใหคะแนน    -1 
 ถาไมแนใจวาสอดคลอง ใหคะแนน     0 
 ถาแนใจวาสอดคลอง  ใหคะแนน   +1 
 3.1.5  นําแบบทดสอบขอที่มีคา IOC ต่ํากวา 0.5 มาทําการแกไขปรับปรุงใหม  
จากนั้นนําไปใหอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและอาจารยชาวตางประเทศตรวจสอบความถูกตอง 
 3.1.6  นําแบบทดสอบวัดความสามารถในการออกเสียงเนนหนักในคําที่ผูวิจัย
สรางขึ้นไปทดลองใชกับนักศึกษาชั้นปที่ 3  วิชาเอกภาษาอังกฤษ จํานวน 35 คน และนักศึกษาวิชา
โทภาษาอังกฤษ จํานวน 15 คน รวมท้ังหมด 50 คน ของคณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร   
ที่มีลักษณะเหมือนกับกลุมตัวอยางทุกประการ   

                    เนื่องจากนักศึกษาวิชาเอกภาษาอังกฤษในแตละชั้นปมีเพียง 1 หองเรียน 
ดังนั้น ผูวิจัยจึงตองทดลองใชแบบทดสอบวัดความสามารถในการออกเสียงเนนหนักในคํา
ภาษาอังกฤษกับนักศึกษาชั้นปที่ 3  เพราะนักศึกษากลุมนี้เรียนตามหลักสูตรเกาตองลงทะเบียนเรียน    
รายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรีในภาคเรียนที่ 2 ขณะที่กําลังศึกษาอยูช้ันปที่ 3  โดยรายวิชา 466 114 
ภาษาศาสตรประยุกตเบื้องตน จัดอยูในหมวดวิชาเลือกเสรีดังกลาว สําหรับหลักสูตรใหมรายวิชา 
466 251 ภาษาศาสตรประยุกตเบื้องตน ไดถูกบรรจุอยูในหมวดวิชาเอกบังคับ  กลุมภาษาศาสตร
และวรรณคดี  นักศึกษาตองลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 2  ขณะที่กําลังศึกษาอยูช้ันปที่ 2   

  3.1.7  นําคะแนนที่ไดจากการทําแบบทดสอบในขอ 3.1.6 ของนักศึกษาชั้นปที่ 3  
จํานวน 50 คน มาวิเคราะหหาคาความยากงาย (P)  และคาอํานาจจําแนก (r)  โดยใชโปรแกรม 
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Microsoft Excel  จากนั้นคัดเลือกขอสอบที่มีคาความยากงาย (P) ระหวาง 0.20-0.80  และคาอํานาจ
จําแนก(r) ตั้งแต 0.20 ขึ้นไป (Gronlund 1969 : 71) ไวจํานวน 50 ขอ  (ภาคผนวก ค  หนา 208-209)  

  3.1.8  วิเคราะหหาคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบที่คัดเลือกไว  โดยใชสูตร 
KR-20 ของคูเดอร-ริชารดสัน (Kuder-Richardson) ไดคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัด        
ความสามารถในการออกเสียงภาษาอังกฤษเทากับ 0.85  (ภาคผนวก ค  หนา 208-209) 

  3.1.9  นําแบบทดสอบที่ไดในขอ 3.1.8 ไปใชกับนักศึกษาชั้นปที่ 2  วิชาเอก
ภาษาอังกฤษ  คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร ซ่ึงเปนกลุมตัวอยางจริง จํานวน 28 คน   
จากนั้นเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อทําการวิเคราะหผล 

  3.2  แบบทดสอบวัดความสามารถในการใชทํานองเสียงภาษาอังกฤษ  ดําเนินการ  
ดังนี้ 

          3.2.1  ศึกษาแนวทางการสรางแบบทดสอบความสามารถในการใชทํานองเสียง
ภาษาอังกฤษ ของ  แฮรริส (Harris 1969 : 88-89)  ลาโด (Lado 1972 : 110-115)  ฮีตัน (Heaton 1975 
: 63-65)  และเซลซี-เมอรเซีย และคณะ (Celce-Murcia et al. 2000 : 342-358)   
           3.2.2   กําหนดน้ําหนักในการสรางแบบทดสอบ  รายละเอียดดังตารางที่ 6 
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ตารางที่ 6   กําหนดน้ําหนกัในการสรางแบบทดสอบการใชทํานองเสียงภาษาอังกฤษ (Pronunciation Test) 
 

Objective Content Test 
technique 

Examination No. of 
items 

% Scores Time 
(min.) 

นักศึกษาสามารถใชทํานองเสียงใน
ประโยคบอกเลาได 

Rising-falling 
Intonation 
1. Declarative 
sentences 

 
 

Pronunciation 
Test 

 
     I failed the English exam. 
 
     I’ll be happy to see you again. 
 

 
 

2  

 
 

10 

 
 

0-1 

 
 

2 

นักศึกษาสามารถใชทํานองเสียงใน
ประโยคคําสั่งได 

2. Commands Pronunciation 
Test 

      
     Please turn off the television. 
 
     Stop doing it right now. 
 

2  10 0-1 2 

นักศึกษาสามารถใชทํานองเสียงใน
ประโยคคําถามทีข่ึ้นตนดวยคําแสดง
คําถามได 

3. Wh-questions Pronunciation 
Test 

 
     Which book is yours? 
 
     How can I help you? 
 

4  10 0-1 4 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 123

ตารางที่ 6   (ตอ) 
Objective Content Test 

technique 
Examination No. of 

items 
% Scores Time 

(min.) 
นักศึกษาสามารถใชทํานองเสียงใน
ประโยคคําถามทีต่องการคําตอบ 
Yes/No ได 

Rising Intonation 
1. Yes/No questions 

 
Pronunciation 

Test 

 
     Was the movie good? 
 
     Have you been to America? 
 

 
2  

 
10 

 
0-1 

 
2 

นักศึกษาสามารถใชทํานองเสียงใน
ประโยคที่ผูพดูกลาวถึงรายการสิ่งใน
เปนลําดบัได 

Non-final Intonation 
1. Series 

 
Pronunciation 

Test 

 
    We’re going to Morocco, Spain, and Portugal. 
 
    He’s buying some shirt, ties, and socks. 
 
    For entertainment, I like to sing,, to drink, and to dance. 
 

 
3  

 
15 

 
0-1 

 
3 

นักศึกษาสามารถใชทํานองเสียงใน
ประโยคผูพูดตองการใหผูฟงเลือก
ระหวางสิ่งของ 2 สิ่งได 
 

2. Alternatives Pronunciation 
Test 

 
    Are you going to London, or Paris? 
 
    Do you want a large or small box? 
 
    Is he going to marry Paul, or John? 
 

3  15 0-1 3 
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ตารางที่ 6   (ตอ) 
Objective Content Test 

technique 
Examination No. of 

items 
% Scores Time 

(min.) 
นักศึกษาสามารถใชทํานองเสียงใน
ประโยคที่ผูพดูเรียกชื่อคูสนทนาใน
ตอนตนประโยคได 

3. Direct Address 
    3.1 Name First 

 
Pronunciation 

Test 

 
     Simon, this is my roommate. 
 
     Harry, how can you see? 

 

 
2  

 
5 

 
0-1 

 
2 

นักศึกษาสามารถใชทํานองเสียงใน
ประโยคที่ผูพดูเรียกชื่อคูสนทนาใน
ตอนทายประโยคได 

    3.2 Name Last Pronunciation 
Test 

 
     It’s fun to see, Eddie. 

 

1  5 0-1 1 

นักศึกษาสามารถใชทํานองเสียงใน
ประโยคคําถามทีผู่พูดไมแนใจใน
คําตอบที่คูสนทนาจะตอบได 

Tag Questions 
1. Rising Intonation 
(Genuine) 

 
Pronunciation 

Test 

 
     He doesn’t want the job, does he? 
 
    We shouldn’t wait for her, should we? 
 

 
2  

 
10 

 
0-1 

 
2 

นักศึกษาสามารถใชทํานองเสียงใน
ประโยคคําถามทีผู่พูดแนใจในคําตอบ
และตองการใหคูสนทนาคลอยตามได 

2. Rising-falling 
Intonation 
(Confirmation) 

Pronunciation 
Test 

 
    You are not hungry now, are you? 

 
     He can’t come, can he? 

 

2  10 0-1 2 

Total 20 100 20 20 
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                        3.2.3  สรางแบบทดสอบที่เปนตัวแทนของเนื้อหาเพื่อนําไปทดสอบการใช
ทํานองเสียงภาษาอังกฤษของนักศึกษา  จํานวน 40 ขอ  40 คะแนน  เวลา 40 นาที  โดยใหสอดคลอง
กับเนื้อหาและจุดประสงคการเรียนรู  ซ่ึงแบบทดสอบนี้จะถูกคัดเลือกไว จํานวน 20 ขอ 

  3.2.4  นําแบบทดสอบไปใหผูเชี่ยวชาญดานสัทศาสตรจํานวน 3 ทาน          
ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) ความชัดเจน และความเหมาะสมของภาษาที่
ใช (พวงรัตน  ทวีรัตน 2543 : 115-116)  จากนั้นหาคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Item 
Objective Congruence : IOC) โดยใชสูตร 

                   
N
RIOC ∑=  

   
 เมื่อ     IOC      หมายถึง     ดัชนีความสอดคลอง 
             ∑R      หมายถึง     ผลรวมคะแนนความคดิเห็นของผูเชีย่วชาญทั้งหมด 

                     N            หมายถึง     จํานวนผูเชี่ยวชาญ 
 

  มีเกณฑในการพิจารณาคือ 
 ถาแนใจวาไมสอดคลอง ใหคะแนน    -1 
 ถาไมแนใจวาสอดคลอง ใหคะแนน     0  
 ถาแนใจวาสอดคลอง  ใหคะแนน   +1 
 3.2.5  นําแบบทดสอบขอที่มีคา IOC ต่ํากวา 0.5 มาทําการแกไขปรับปรุงใหม  
จากนั้นนําไปใหอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและอาจารยชาวตางประเทศตรวจสอบความถูกตอง 
 3.2.6  นําแบบทดสอบวัดความสามารถในการใชทํานองเสียงที่ผูวิจัยสรางขึ้นไป
ทดลองใชกับนักศึกษาชั้นปที่ 3  วิชาเอกภาษาอังกฤษ จํานวน 35 คน และนักศึกษาวิชาโท
ภาษาอังกฤษ จํานวน 15 คน รวมทั้งหมด 50 คน ของคณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร                
ที่มีลักษณะเหมือนกับกลุมตัวอยางทุกประการ   

                    เนื่องจากนักศึกษาวิชาเอกภาษาอังกฤษในแตละชั้นปมีเพียง 1 หองเรียน
เทานั้น  ผูวิจัยจึงตองทดลองใชแบบทดสอบวัดความสามารถในการใชทํานองเสียงภาษาอังกฤษกับ
นักศึกษาชั้นปที่ 3  เพราะนักศึกษากลุมนี้เรียนตามหลักสูตรเกาตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาใน
หมวดวิชาเลือกเสรีในภาคเรียนที่ 2  ขณะที่กําลังศึกษาอยูช้ันปที่ 3  โดยรายวิชา 466 114           
ภาษาศาสตรประยุกตเบื้องตน จัดอยูในหมวดวิชาเลือกเสรีดังกลาว สําหรับหลักสูตรใหมรายวิชา 
466 251 ภาษาศาสตรประยุกตเบื้องตนไดถูกบรรจุอยูในหมวดวิชาเอกบังคับ กลุมภาษาศาสตรและ     
วรรณคดี  นักศึกษาตองลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 2  ขณะที่กําลังศึกษาอยูช้ันปที่ 2   
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  3.2.7  นําคะแนนที่ไดจากการทําแบบทดสอบในขอ 3.2.6 ของนักศึกษาชั้นปที่ 3  
จํานวน 50 คน มาวิเคราะหหาคาความยากงาย (P)  และคาอํานาจจําแนก (r)  โดยใชโปรแกรม 
Microsoft Excel  จากนั้นคัดเลือกขอสอบที่มีคาความยากงาย (P) ระหวาง 0.20-0.80  และคาอํานาจ
จําแนก(r) ตั้งแต 0.20 ขึ้นไป (Gronlund 1969 : 71) ไวจํานวน 50 ขอ  (ภาคผนวก ค  หนา 208-209)     

  3.2.8  วิเคราะหหาคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบที่คัดเลือกไว  โดยใชสูตร 
KR-20 ของคูเดอร-ริชารดสัน (Kuder-Richardson) ไดคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัด        
ความสามารถในการใชทํานองเสียงภาษาอังกฤษเทากับ 0.70  (ภาคผนวก ค  หนา 208-209)     

  3.2.9  นําแบบทดสอบที่ไดในขอ 3.2.8 ไปใชกับนักศึกษาชั้นปที่ 2  วิชาเอก
ภาษาอังกฤษ  คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร ซ่ึงเปนกลุมตัวอยางจริง จํานวน 28 คน   
จากนั้นเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อทําการวิเคราะหผล 
         4.  บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนการออกเสียงเนนหนักในคําและทํานองเสียง
ภาษาอังกฤษ   สําหรับนักศึกษาชั้นปท่ี 2  วิชาเอกภาษาอังกฤษ  คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 
   การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนการออกเสียงเนนหนักและทํานองเสียง
ภาษาอังกฤษ  โดยผูวิจัยดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 
  4.1  ศึกษาหลักการและขั้นตอนการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนจากหนังสือ  
เอกสารและงานวิจยัที่เกีย่วของ  จากนั้นรวบรวมหลักการและแนวทางในการสรางบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอนไว 
 4.2  กําหนดจุดประสงคการเรียนรูและสรางบทเรียนจํานวน 8 บท  จากนั้นนําไปให           

ผูเชี่ยวชาญดานสัทศาสตร จํานวน 3 ทาน  ตรวจสอบความถูกตองและความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา    
โดยนําขอมูลที่ไดมาหาคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Item Objective Congruence : IOC) 
ระหวางเนื้อหาและจุดประสงคการเรียนรู  หากบทเรียนใดไมไดคาตามเกณฑที่กําหนดไวคือ 0.5 
ขึ้นไปก็ดําเนินการปรับปรุงแกไข 
    4.3  นําบทเรียนที่ไดจากขอ 4.2  มีโครงสรางดังตอไปนี้   
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เขาสูบทเรียน 

 
 
                                                       
                                                                 คําชี้แจง 
 
 
 
 

                     
  

        บทที่ 1           บทที่ 2          บทที่ 3           บทที่ 4 
                        
                                  

 
 
 
 
 
        บทที่ 5           บทที่ 6          บทที่ 7           บทที่ 8 
          
 
 
 
         
 

แผนภูมิที่ 1  โครงสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนการออกเสียงเนนหนักในคําและทํานองเสียง 
                     ภาษาอังกฤษ สําหรับนักศึกษาชั้นปที่ 2   วิชาเอกภาษาอังกฤษ  คณะศึกษาศาสตร    
     มหาวิทยาลัยศิลปากร 

  พิมพช่ือ 

เมนูหลัก 

บทเรียน เมนูชวยเหลือ ออกจากโปรแกรม

ออกจากโปรแกรม 

 
Pretest 

ฝกฟงเสียงเพื่อ
บอกตําแหนง
พยางคที่ออก
เสียงเนนหนัก

ฝกออกเสียง 
เนนหนักในคํา 

 
Posttest 

ออกจากโปรแกรม 

 
Pretest 

ฝกฟงเสียงเพื่อ
บอกรูปแบบ
ทํานองเสียง
ภาษาอังกฤษ 

ฝกการใช
ทํานองเสียง
ภาษาอังกฤษ 

 
Posttest 

ออกจาก
โปรแกรม 

ออกจาก
โปรแกรม 
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 4.4  ดําเนินการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน โดยใชโปรแกรม Authorware 
Professional Version 7.0 

   4.5  นําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่สรางเสร็จแลว   ไปให ผู เชี่ ยวชาญ             
ดานคอมพิวเตอรชวยสอน จํานวน 3 ทาน ตรวจสอบความเหมาะสมและความถูกตอง  จากนั้น
ดําเนินการปรับปรุงแกไข 

   4.6  นําบทเรียนคอมพวิเตอรชวยสอนที่ปรับปรุงแกไขเสร็จแลว  ไปใหผูเชี่ยวชาญ         
ดานคอมพิวเตอรชวยสอนจํานวน 3 ทาน ประเมินคุณภาพของบทเรียน โดยใชแบบประเมินคุณภาพ  
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนของกระทรวงศึกษาธิการ (ภาคผนวก ง หนา 2 1 0 - 2 1 8 ) 

   4.7  ทดลองใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่ เสร็จสมบูรณแลว   เพื่อหา            
ประสิทธิภาพตามเกณฑที่กําหนดไว คือ 75/75 (ชัยยงค  พรหมวงศ และคณะ 2520 : 135-136) 

  4.7.1  ขั้นทดลองรายบุคคล (One-to-One) ผูวิจัยทําการทดลองกับนักศึกษาชั้นป
ที่ 3  วิชาเอกภาษาอังกฤษ  คณะศึกษาศาสตร   มหาวิทยาลัยศิลปากร  จํานวน 1 คน ที่ไมใช        
กลุมตัวอยางแตมีคุณสมบัติเหมือนกลุมตัวอยางทุกประการ  เริ่มเรียนดวยการใหนักศึกษาทํา            
แบบทดสอบวัดความสามารถในการฟงเสียงเนนหนักและทํานองเสียงภาษาอังกฤษกอนเรียน (Pre-
Listening Test) และทําแบบทดสอบวัดความสามารถในการออกเสียงเนนหนักในคําและใชทํานอง
เสียงภาษาอังกฤษ (Pre-Pronunciation Test) โดยแบบทดสอบทั้ง 2 ชุดนี้ แตละชุดประกอบดวย       
2 ตอน คือ ตอนที่ 1  เสียงเนนหนักในคํา (Word Stress) จํานวน 50 ขอ และตอนที่ 2 ทํานองเสียง 
(Intonation) จํานวน 20 ขอ รวมเปน 140 ขอ 140 คะแนน  ซ่ึงแบบทดสอบนี้อยูภายในบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน  จากนั้นใหนักศึกษาทําแบบทดสอบกอนเรียนรายบท  ศึกษาเนื้อหา            
ทําแบบฝกหัด  ทําแบบทดสอบหลังเรียนรายบทและทําแบบสอบถามความคิดเห็นประจําบท  
ดําเนินการเชนนี้ไปจนกระทั่งเรียนครบทั้ง 8 บท  ใชเวลา 8 วัน  ตั้งแตเวลา 16.30-18.10 น.    
ระหวางเรียนผูวิจัยเฝาสังเกตและสอบถามถึงปญหาที่พบในขณะเรียน  พบวาในบทแรกๆ นักศึกษา
ยังไมคุนเคยกับแนวทางและวิธีการใชโปรแกรมบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  รวมทั้งนักศึกษา
เสนอแนะอยากใหมีรูปภาพประกอบเพื่อจะไดไมรูสึกเครงเครียดจนเกินไป  แตส่ิงที่นักศึกษาชอบ
คือ เสียงเจาของภาษาซึ่งออกเสียงไดชัดเจนมาก  นอกจากนี้ นักศึกษายังสามารถบันทึกเสียงและ  
ไดยินเสียงตนเองทันทีที่บันทึกเสียงเสร็จ  หลังเรียนครบ 8 บท ผูวิจัยใหนักศึกษาทําแบบทดสอบวัด
ความสามารถในการฟงเสียงเนนหนักในคําและทํานองเสียงภาษาอังกฤษหลังเรียน (Post-Listening 
Test) รวมทั้งทําแบบทดสอบวัดความสามารถในการออกเสียงเนนหนักในคําและใชทํานองเสียง
ภาษาอังกฤษหลังเรียน (Post-Pronunciation Test) โดยแบบทดสอบทั้ง 2 ชุดนี้เปนชุดเดียวกันกับ
แบบทดสอบกอนเรียนขางตน  
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            นําคะแนนที่ไดจากการทําแบบทดสอบหลังเรียนรายบททุกบทและ
คะแนนแบบทดสอบหลังเรียน  มาคํานวณหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนตาม
เกณฑที่กําหนดไว คือ 75/75  ไดคาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนในขั้นทดลอง
รายบุคคลเทากับ 73.96/72.85  รายละเอียดดังตารางที่ 7 
 
ตารางที่ 7   คะแนนการทําแบบทดสอบหลังเรียนรายบทจํานวน 8 บท  และแบบทดสอบหลังเรียน  
                   (Post-Listening Test and Post-Pronunciation Test) ในบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
                    ขั้นทดลองรายบคุคล  โดยทดลองกับนักศึกษาจํานวน 1 คน   
 

คะแนนแบบทดสอบหลังเรียนรายบท  
 
คะแนนเต็ม 
รายบท 

1 
(25) 

2 
(20) 

3 
(20) 

4 
(20) 

5 
(30) 

6 
(18) 

7 
(24) 

8 
(12) 

รวม 
(169) 

หลัง
เรียน 
(140) 

นักศึก
ษาคน
ท่ี  

คะแนนเต็ม
แตละทักษะ 

15 
    10 

10 
    10 

10 
    10 

10 
    10 

15 
    15 

9 
      9 

12 
     2 

6 
      6 

87 
     82 

รอย
ละ 

70 
     70 

รอย
ละ 

ฟงเสียง 11 9 7 9 11 7 9 4 67 77.01 54 77.14 1 
ออกเสียง 7 8 7 8 11 5 8 4 58 70.73 48 68.57 
รวม 18 17 14 17 22 12 17 8 125 73.96 102 72.85 

รอยละคะแนนฟงเสียง 73.33 90.00 70.00 90.00 73.33 77.77 75.00 66.66 
รอยละคะแนนออกเสียง 70.00 80.00 70.00 80.00 73.33 55.55 66.66 66.66 

รอยละรายบท 72.00 85.00 70.00 85.00 73.33 66.66 70.83 66.66 
ลําดับท่ี 3 1 5 1 2 6 4 6 

 

 
                      จากตารางที่ 7  ในขั้นทดลองรายบุคคล  พบวา นักศกึษาทําคะแนนจาก
แบบทดสอบหลังเรียนรายบททั้ง 8 บท ไดคะแนนรวม 125 คะแนน  จากคะแนนเต็ม 169 คะแนน       
คิดเปนรอยละ 73.96  และนกัศึกษาทําคะแนนจากแบบทดสอบหลังเรียน (Post-Listening Test and 
Post-Pronunciation Test) ไดคะแนนรวม 102 คะแนน  จากคะแนนเต็ม 140 คะแนน  คิดเปนรอยละ 
72.85  ดังนั้น ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนทีผู่วิจัยสรางขึ้น คิดเปนรอยละ 
73.96/72.85 ซ่ึงบทที่นักศึกษาทําคะแนนไดสูงสุดคือ บทที่ 4 (Compounds) คิดเปนรอยละ 85.00  
สวนบทที่นักศึกษาทําคะแนนไดนอยที่สุดคือ บทที่ 6 (Rising-falling Intonation) และบทที่ 8 (Tag 
Questions) คิดเปนรอยละ 66.66 เทากันทั้งสองบท   
    ผูวิจัยนําขอเสนอแนะจากการทดลองในขั้นทดลองรายบุคคลมาปรับปรุง
แกไข  โดยเฉพาะผลคะแนนในบทที่ 6 และ8  ที่นักศึกษาทําคะแนนไดนอยที่สุด คิดเปนรอยละ 
66.66  ซ่ึงเปนคาที่ต่ํากวาเกณฑรอยละ 75 ที่กําหนดไว  ดังนั้น ผูวิจัยจึงไดปรับภาษาในสวนเนื้อหา
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ที่สอนหลักการใชทํานองเสียงเรื่อง Rising-falling Intonation และ Tag Questions ใหกระชับและ
อานเขาใจงาย  นอกจากนี้ ผูวิจัยไดแกไขแบบฝกหัดภายในบทเรียนโดยปรับลดความยาวในบาง
ประโยคใหส้ันลง และบางประโยคก็เปลี่ยนเปนประโยคที่ใชในชีวิตประจําวันเพื่อใหผูเรียนรูสึก 
คุนเคยกับภาษา สวนทางดานเทคนิคผูวิจัยไดปรับคําศัพทที่ผูเรียนสามารถกด (click) ฟงเสียง       
เจาของภาษาไดใหเปนไฟลภาพ (graphic)  เพราะขณะนําไปทดลองใชนั้นคําศัพทตางๆ ไมอยูใน
ตําแหนงที่กําหนดไว  และเมื่อผูเรียนกดฟงเสียงแลวเสียงที่ไดยินไมตรงกับคําศัพทที่ปรากฏ   

  4.7.2  ขั้นทดลองกลุมเล็ก (Small Group Testing) ทําการทดลองกับนักศึกษา  
ช้ันปที่ 3  วิชาเอกภาษาอังกฤษ  คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร  จํานวน 10 คน ที่ไมใช
กลุมตัวอยางแตมีคุณสมบัติเหมือนกลุมตัวอยางทุกประการ  ผูวิจัยใหนักศึกษาทําแบบทดสอบวัด
ความสามารถในการฟงเสียงเนนหนักและทํานองเสียงภาษาอังกฤษกอนเรียน (Pre-Listening Test) 
และทําแบบทดสอบวัดความสามารถในการออกเสียงเนนหนักในคําและใชทํานองเสียง
ภาษาอังกฤษ (Pre-Pronunciation Test) ซ่ึงอยูภายในบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  จากนั้นให
นักศึกษาทําแบบทดสอบกอนเรียนรายบท  ศึกษาเนื้อหา  ทําแบบฝกหัด  ทําแบบทดสอบหลังเรียน
รายบทและทําแบบสอบถามความคิดเห็นประจําบท  ขณะเรียนผูวิจัยคอยสังเกตการณหางๆ หาก
ผูเรียนมีปญหาสอบถามหรือตองการเสนอแนะก็จดบันทึกไว  หลังจากเรียนครบ 8 บทแลวผูวิจัยให         
นักศึกษาทําแบบทดสอบวัดความสามารถในการฟงเสียงเนนหนักในคําและทํานองเสียง
ภาษาอังกฤษหลังเรียน (Post-Listening Test) รวมทั้งทําแบบทดสอบวัดความสามารถในการออก
เสียงเนนหนักในคําและใชทํานองเสียงภาษาอังกฤษหลังเรียน (Post-Pronunciation Test) โดย
แบบทดสอบทั้ง 2 ชุดนี้เปนชุดเดียวกันกับแบบทดสอบกอนเรียนขางตน  
    เนื่องจากงานวจิัยครั้งนี้ มกีารทดสอบวัดความสามารถในการฟงเสียงและ
การออกเสียงเรื่อง การเนนหนักเสยีง (Stress) และทํานองเสียง (Intonation) ของผูเรียน  การตรวจ
แบบทดสอบวดัความสามารถในการฟงเสยีงนั้นโปรแกรม Authorware Professional Version 7.0 ที่
ผูวิจัยใชสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสามารถตรวจคําตอบไดภายหลังจากผูเรียนกด (click)  
ตอบและทราบผลคะแนนทนัทีหลังจากเรยีนเสร็จ การตรวจโดยใชโปรแกรม Authorware 
Professional Version 7.0 จึงเชื่อถือได  แตหากเปนการตรวจแบบทดสอบวัดความสามารถใน     
การออกเสียงนั้น  ผูวิจัยนําไฟลเสียงมาตรวจดวยตนเองอาจทําใหความแมนยําในการตรวจมีนอย  
ดังนั้น ผูวิจัยจึงทําการตรวจซ้ํา 2 ครั้ง โดยไมดูช่ือหรือรหัสประจําตัวของนกัศกึษาเพื่อไมใหเกิด
ความลําเอียงและไมเปนการยึดมั่นในผลการตรวจครั้งแรก  รายละเอียดดังตารางที่ 8  
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ตารางที่ 8   คะแนนการออกเสียงหลังเรียนรายบทจํานวน 8 บท  และคะแนนการออกเสียงหลังเรียน   
                   (Post-Pronunciation Test)  โดยทดลองกับนกัศึกษาจํานวน 10 คน  ทําการตรวจ 2 คร้ัง   

คะแนนการออกเสียงหลังเรียนรายบท 
1 2 3 4 5 6 7 8 

หลังเรียน  นักศึกษ
า 
คนที ่

   คะแนนเต็ม 
 
ตรวจครั้งที ่   10 10 10 10 15 9 12 6 70 

1st 10 8 7 8 10 7 9 5 53 1 
2nd 10 8 7 8 10 7 9 4 53 
1st 10 7 8 8 12 5 8 4 50 2 
2nd 9 7 8 8 12 5 7 4 50 
1st 9 9 8 9 10 6 8 5 52 3 
2nd 9 9 8 9 9 6 8 5 52 
1st 8 8 7 8 12 6 9 4 49 4 
2nd 8 7 7 8 12 6 10 4 49 
1st 8 8 8 8 9 6 8 4 50  5 
2nd 9 8 8 8 9 5 8 4 51 
1st 9 8 7 8 11 8 8 4 43 6 
2nd 9 8 7 8 11 7 9 4 43 
1st 8 8 7 9 12 6 7 4 49 7 
2nd 8 8 7 8 12 6 7 4 49 
1st 8 8 8 8 11 6 7 3 48 8 
2nd 9 8 8 8 11 6 7 3 48 
1st 8 8 8 9 12 6 7 4 50 9 
2nd 8 8 8 9 12 6 7 4 50 
1st 8 8 8 7 11 6 9 4 52 10 
2nd 8 8 8 7 10 6 9 4 53 

    จากตารางที่ 8  ผูวิจัยวิเคราะหหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน 
(Pearson’ s Product - Moment Correlation Coefficient) (ศิริชัย  กาญจนวาสี 2547 : 226-231) โดย
ใชโปรแกรม SPSS/PC+ ไดคาความเชื่อมั่นของการตรวจการออกเสียงหลังเรียนรายบทรวมทั้ง        
8 บท เทากับ 0.98  สวนการตรวจการออกเสียงหลังเรียน (Post-Pronunciation Test) ไดคา          
ความเชื่อมั่นเทากับ 0.99  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  แสดงวา การตรวจการออกเสียงซ้ํา 
2 คร้ัง  มีความเชื่อถือได 
    นําคาเฉล่ียคะแนนการตรวจการออกเสียง 2 คร้ัง มารวมกับคะแนน     
การฟงเสียงของแบบทดสอบหลังเรียนรายบททุกบทและคะแนนแบบทดสอบหลังเรียน  มา
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คํานวณหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนตามเกณฑที่กําหนดไว คือ 75/75  ใน
ขั้นทดลองกลุมเล็กไดคาเทากับ 76.83/75.21  รายละเอียดดังตารางที่ 9 
ตารางที่ 9   คะแนนการทําแบบทดสอบหลังเรียนรายบทจํานวน 8 บท  และแบบทดสอบหลังเรียน  
                   (Post-Listening Test and Post-Pronunciation Test) ในบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
                   ขั้นทดลองกลุมเล็ก  โดยทดลองกับนักศกึษาจํานวน 10 คน   

คะแนนแบบทดสอบหลังเรียนรายบท  
 
คะแนนเต็ม 
รายบท 

1 
(25) 

2 
(20) 

3 
(20) 

4 
(20) 

5 
(30) 

6 
(18) 

7 
(24) 

8 
(12) 

รวม 
(169) 

หลัง
เรียน 
(140) 

  
นักศึก
ษาคน
ที่  คะแนนเต็ม

แตละทักษะ 
15 
   10 

10 
   10 

10 
   10 

10 
   10 

15 
   15 

9 
     9 

12 
   12 

6 
     6 

87 
     82 

รอย
ละ 

70 
     70 

รอย
ละ 

ฟงเสียง 12 8 7 9 12 7 9 5 69 78.31 53 75.71 1 
ออกเสียง 10 8 7 8 10 7 9 4.5 63.5 77.43 53 75.71 

รวม 22 16 14 17 22 14 18 9.5 132.5 78.40 106 75.71 
ฟงเสียง 10 7 8 9 13 6 8 5 66 75.86 51 72.86 2 
ออกเสียง 9.5 7 8 8 12 5 7.5 4 61 74.39 50 71.43 

รวม 19.5 14 16 17 25 11 15.5 9 127 75.14 101 72.14 
ฟงเสียง 11 9 7 8 11 7 8 5 66 75.86 46 65.71 3 
ออกเสียง 9 9 8 9 9.5 6 8 5 63.5 77.43 52 74.29 

รวม 20 18 15 17 20.5 13 16 10 129.5 76.62 98 70.00 
ฟงเสียง 11 7 8 8 12 7 8 5 66 75.86 55 78.57 4 
ออกเสียง 8 7.5 7 8 12 6 9.5 4 62 75.60 49 70.00 

รวม 19 14.5 15 16 24 13 17.5 9 128 75.73 104 74.29 
ฟงเสียง 12 8 9 8 8 6 9 6 66 75.86 64 91.43 5 
ออกเสียง 8.5 8 8 8 9 5.5 8 4 59 71.95 50.5 72.14 

รวม 20.5 16 17 16 17 11.5 17 10 125 73.96 114.5 81.79 
ฟงเสียง 10 9 9 8 13 8 12 5 74 85.05 66 94.29 6 
ออกเสียง 9 8 7 8 11 7.5 8.5 4 63 76.82 43 61.43 

รวม 19 17 16 16 24 15.5 20.5 9 137 81.07 109 77.86 
ฟงเสียง 11 9 8 9 12 8 11 5 73 83.90 56 80.00 7 
ออกเสียง 8 8 7 8.5 12 6 7 4 60.5 73.78 49 70.00 

รวม 19 17 15 17.5 24 14 18 9 133.5 78.99 105 75.00 
ฟงเสียง 11 8 7 8 12 7 8 5 66 75.86 52 74.29 8 
ออกเสียง 8.5 8 8 8 11 6 7 3 59.5 72.56 48 68.57 

รวม 19.5 16 15 16 23 13 15 8 120.5 71.30 100 71.43 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 133

ตารางที่ 9   (ตอ) 
คะแนนแบบทดสอบหลังเรียนรายบท  

 
คะแนนเต็ม 
รายบท 

1 
(25) 

2 
(20) 

3 
(20) 

4 
(20) 

5 
(30) 

6 
(18) 

7 
(24) 

8 
(12) 

รวม 
(169) 

หลัง
เรียน 
(140) 

นักศึก
ษาคน
ที่  

คะแนนเต็ม
แตละทักษะ 

15 
     10 

10 
     10 

10 
     10 

10 
     10 

15 
     15 

9 
       9 

12 
     12 

6 
       6 

87 
     82 

รอย
ละ 

70 
      70 

รอย
ละ 

ฟงเสียง 10 8 9 8 13 8 9 5 70 80.45 53 75.71 9 
ออกเสียง 8 8 8 9 12 6 7 4 62 75.60 50 71.43 

รวม 18 16 17 17 25 14 16 9 134 79.28 103 73.57 
ฟงเสียง 10 8 9 7 13 7 10 4 68 78.16 60 85.71 10 
ออกเสียง 8 8 8 7 10.5 6 9 4 60.5 73.78 52.5 75.00 

รวม 18 16 17 14 23.5 13 19 8 128.5 76.03 112.5 80.36 
รอยละคะแนนฟงเสียง 72.00 81.00 81.00 82.00 79.33 78.88 76.66 83.33  78.62   
รอยละคะแนนออกเสียง 86.50 79.50 76.00 81.50 72.66 67.77 67.08 67.50  74.93   
รวมคะแนนนรายบท 194.5 160.5 157 163.5 228 132 172.5 90.5 1298.5 76.83 1053 75.21 

รอยละรายบท 77.80 80.25 78.50 81.75 76.00 73.33 71.87 75.41 
ลําดับที ่ 4 2 3 1 5 7 8 6 

 

 
    จากตารางที่ 9 ในขั้นทดลองกลุมเล็ก พบวา นักศกึษาทําคะแนนจาก   
แบบทดสอบหลังเรียนรายบททั้ง 8 บท ไดคะแนนรวม 1,298.50 คะแนน  จากคะแนนเต็ม 1,690 
คะแนน  คิดเปนรอยละ 76.83  และนักศกึษาทําคะแนนจากแบบทดสอบหลังเรียน (Post-Listening 
Test and Post-Pronunciation Test) ไดคะแนนรวม 1,053 คะแนน  จากคะแนนเต็ม 1,400 คะแนน  
คิดเปนรอยละ 75.21 ดังนั้น ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่ผูวจิยัสรางขึ้นไดคา
เทากับ 76.83/75.21  ซ่ึงบทเรียนที่นักศกึษาทําคะแนนไดสูงที่สุดคือ บทที่ 4 (Compounds)   คิดเปน
รอยละ 81.75  สวนบทเรยีนที่นกัศึกษาทําคะแนนไดนอยที่สุดคือ บทที่ 7 (Rising Intonation)       
คิดเปนรอยละ 71.87 
    ผูวิจัยนําขอมูลที่ไดจากการทดลองในขั้นทดลองกลุมเล็กมาปรับปรุง    
แกไขบทเรียนทั้ง 8 บท เพื่อใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  โดยทําการปรับรูปแบบ  สีและขนาดตัวอักษร
ใหมีความสวยงาม  มองเห็นไดชัดเจนและดึงดูดใจผูเรียนมากขึ้น  ปรับสีของพ้ืนหลังเพื่อใหผูเรียน
มองเห็นตัวอักษรไดชัดเจนยิ่งขึ้น  นอกจากนี้ ผูวิจัยไดปรับเนื้อหาในบางหนาจอไมใหดูแนน
จนเกินไปและลดจํานวนขอในบางแบบฝกหัดลง  รวมทั้งตัดแบบฝกหัดบางสวนออก  เนื่องจาก
ขณะทดลองผูเรียนใชเวลาเรียนคอนขางมากและผูเรียนไดเสนอแนะวา การทําแบบฝกหัดที่มี
จํานวนมากๆ บางครั้งทําใหรูสึกลาและเบื่อ  อยากรีบเรียนใหเสร็จโดยเร็ว   
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  4.7.3  ขั้นทดลองภาคสนาม (Field Tryout)     
      4.7.3.1  ทําการปฐมนิเทศนักศึกษากลุมตัวอยาง คือ นักศึกษา

ช้ันปที่ 2 วิชาเอกภาษาอังกฤษ  คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร จํานวน 28 คน กอนเริ่ม
เรียนเพื่อให       นักศึกษาเขาใจขั้นตอนการเรียน  วิธีใชบทเรียน  กรอบเนื้อหาและแบบฝกหัด 

   4.7.3.2   การใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  เมื่อเริ่มเขาสู
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (ภาคผนวก ช หนา 233-238)  ผูวิจัยใหนักศึกษาทําแบบทดสอบวัด         
ความสามารถในการฟงเสียงเนนหนักในคําและทํานองเสียงภาษาอังกฤษกอนเรียน (Pre-Listening 
Test) และทําแบบทดสอบวัดความสามารถในการออกเสียงเนนหนักในคําและทํานองเสียง
ภาษาอังกฤษกอนเรียน (Pre-Pronunciation Test) จากนั้นจึงเริ่มเรียนบทที่ 1-8 จนจบซึ่งนักศึกษา
ตองทําแบบทดสอบหลังเรียนรายบทและทําแบบสอบถามความคิดเห็นประจําบทดวย  เมื่อเรียน
ครบทั้ง    8 บท  ก็ใหนักศึกษาทําแบบทดสอบวัดความสามารถในการฟงเสียงเนนหนักในคําและ
ทํานองเสียงภาษาอังกฤษหลังเรียน (Post-Listening Test) และทําแบบทดสอบวัดความสามารถใน
การออกเสียงเนนหนักในคําและทํานองเสียงภาษาอังกฤษหลังเรียน (Post-Pronunciation Test) 
โดยผูวิจัยใชเวลาในการทดลอง 3 สัปดาหๆ ละ 3 วันๆ ละ 2 คาบเรียน คือชวงวันที่ 20 ธันวาคม  
2548 - วันที่ 5  มกราคม  2549  ตั้งแตเวลา 16.30-18.10 น.  โดยใหผูเรียนศึกษาบทเรียนดวย
ตนเอง  ผูวิจัยเปนเพียงผูคอยใหความชวยเหลือเมื่อผูเรียนตองการเทานั้น      

   4.7.3.3  นําไฟลเสียงของนักศึกษาจากการทดสอบออกเสียงทั้ง
จาก    แบบทดสอบหลังเรียนรายบทจํานวน 8 บท และแบบทดสอบหลังเรียนมาตรวจซ้ํา 2 ครั้ง 
ดวย     ตนเอง  โดยไมดูรายชื่อหรือรหัสประจําตัวของนักศึกษาเพื่อไมใหเกิดความลําเอียงและไม
เปน    การยึดมั่นในผลการตรวจครั้งแรก  รายละเอียดดังตารางที่ 10 
ตารางที่ 10   คะแนนการออกเสียงหลังเรยีนรายบทจํานวน 8 บท  และคะแนนการออกเสียงหลัง 
                     เรียน (Post-Pronunciation Test)  โดยทดลองกับนักศกึษากลุมตัวอยางจาํนวน 28 คน   
                     ทําการตรวจ 2 คร้ัง   

คะแนนการออกเสียงหลังเรียนรายบท 
1 2 3 4 5 6 7 8 

หลังเรียน  นักศึกษ
า 
คนที ่

    คะแนนเต็ม 
 
ตรวจครั้งที ่    10 10 10 10 15 9 12 6 70 

1st 7 7 8 8 12 7 7 5 57 1 
2nd 7 7 8 8 12 7 7 5 57 
1st 8 8 8 7 13 6 11 4 56 2 
2nd 8 8 8 8 13 6 10 4 55 
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ตารางที่ 10   (ตอ) 
คะแนนการออกเสียงหลังเรียนรายบท 

1 2 3 4 5 6 7 8 
หลังเรียน  นักศึกษ

า 
คนที ่

    คะแนนเต็ม 
 
ตรวจครั้งที ่ 10 10 10 10 15 9 12 6 70 

1st 6 7 8 8 11 5 9 5 63 3 
2nd 6 7 9 8 12 6 9 5 63 
1st 7 7 8 7 11 6 11 4 67 4 
2nd 7 8 9 7 11 7 10 4 66 
1st 8 8 7 8 9 8 11 6 55 5 
2nd 8 8 7 9 9 8 11 5 56 
1st 9 10 8 8 11 6 10 4 68 6 
2nd 9 9 8 9 10 8 10 4 68 
1st 10 6 8 6 11 8 12 6 55 7 
2nd 9 7 8 7 11 8 12 6 55 
1st 8 10 7 7 10 6 10 5 48 8 
2nd 8 9 8 7 12 6 10 5 48 
1st 9 9 10 7 10 7 7 5 66 9 
2nd 8 10 10 7 11 8 8 5 66 
1st 5 7 9 8 11 6 9 3 49 10 
2nd 6 8 9 8 10 7 8 3 48 
1st 7 10 7 8 12 6 6 5 55 11 
2nd 7 10 7 8 12 6 6 5 56 
1st 8 7 7 9 7 8 6 5 46 12 
2nd 8 7 8 8 8 8 7 5 46 
1st 9 8 8 8 10 8 10 5 68 13 
2nd 9 8 7 8 10 8 10 5 68 
1st 10 6 7 7 13 6 8 4 64 14 
2nd 10 7 6 7 12 6 8 4 65 
1st 8 10 7 7 12 7 7 5 52 15 
2nd 8 8 7 7 12 8 7 5 52 
1st 9 8 10 8 14 7 11 5 63 16 
2nd 9 8 9 7 14 8 11 5 63 
1st 7 7 5 9 13 8 11 3 53 17 
2nd 8 7 6 8 12 8 10 4 53 
1st 8 8 8 9 13 7 10 6 57 18 
2nd 8 8 8 8 13 7 10 6 56 
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ตารางที่ 10   (ตอ) 
คะแนนการออกเสียงหลังเรียนรายบท 

1 2 3 4 5 6 7 8 
หลังเรียน  นักศึกษ

า 
คนที ่

    คะแนนเต็ม 
 
ตรวจครั้งที ่       10 10 10 10 15 9 12 6 70 

1st 9 10 7 9 10 6 7 4 63 19 
2nd 9 9 7 9 11 6 8 4 63 
1st 7 8 9 8 13 5 11 5 43 20 
2nd 7 8 8 8 12 5 10 4 43 
1st 7 8 7 9 11 5 10 6 60 21 
2nd 8 9 7 9 12 6 11 6 60 
1st 6 10 9 10 15 8 10 6 62 22 
2nd 6 10 9 9 15 8 10 6 62 
1st 7 8 5 7 13 5 9 5 45 23 
2nd 7 8 6 8 13 6 9 5 46 
1st 9 7 10 9 14 7 12 5 59 24 
2nd 7 7 10 9 14 8 12 5 59 
1st 8 9 6 9 13 5 10 5 57 25 
2nd 8 8 7 9 14 6 10 5 57 
1st 7 10 6 10 15 8 7 4 63 26 
2nd 7 10 7 9 15 7 7 4 63 
1st 6 7 5 9 14 7 9 4 48 27 
2nd 6 7 5 9 13 7 8 4 48 
1st 6 6 7 10 12 4 8 5 50 28 
2nd 5 6 8 10 12 5 8 5 50 

    จากตารางที่ 10  ผูวิจัยวิเคราะหหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน 
โดยใชโปรแกรม SPSS/PC+ ไดคาความเชื่อมั่นการตรวจการออกเสียงหลังเรียนรายบทรวมทัง้ 8 บท 
เทากับ 0.96  สวนการตรวจการออกเสียงหลังเรียน (Post-Pronunciation Test) ไดคาความเชื่อมั่น 
เทากับ 0.99  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  แสดงวา การตรวจการออกเสียงซ้ํา 2 ครั้ง        
มีความเชื่อถือได 
    นําคาเฉลี่ยคะแนนการตรวจการออกเสียงทั้ง 2 คร้ัง มารวมกับคะแนน  
การฟงเสียงของแบบทดสอบหลังเรียนรายบททุกบทและคะแนนแบบทดสอบหลังเรียน  มา
คํานวณหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนตามเกณฑที่กําหนดไว คือ 75/75  ใน
ขั้นทดลองภาคสนามกับกลุมตัวอยางจํานวน 28 คน (ดูผลการทดลองในบทที่ 4  ตารางที่ 12  หนา 
142-145)   

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 137

         5.  แบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาชั้นปท่ี 2  วิชาเอกภาษาอังกฤษ               
คณะศึกษาศาสตร   มหาวิทยาลัยศิลปากร  ท่ีมีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่ผูวิจัยสรางขึ้น 

  ผูวิจัยดําเนินการตามขั้นตอนดังนี ้
  5.1  ศึกษาหลักเกณฑและวิธีการสรางแบบสอบถามความคิดเห็นของเบสทและ

คาหน (Best and Kahn 1986 : 168-183)  พวงรัตน ทวีรัตน (2543 : 34-44)  และอารีย  วชิรวราการ 
(2542 : 65-69) และเพื่อเปนแนวทางในการกําหนดกรอบความคิดและสรางแบบสอบถาม 

  5.2  สรางขอคําถามแบบปลายปด (Structured or Closed Form) และแบบปลายเปด 
(Unstructured or Open Ended Form) (นิศารัตน ศิลปเดช 2542 :124) ใหมีลักษณะเปน                
แบบมาตราสวนประเมินคา (Rating Scale) ตามแนวคิดของลิเคอรท (Likert, quoted in Best and 
Kahn 1986 : 181)  โดยกําหนดคาระดับของขอคําถามในแบบสอบถามความคิดเห็น ดังนี้ 

   เห็นดวยมากที่สุด ใหคาระดับเทากับ 5 
   เห็นดวยมาก ใหคาระดับเทากับ 4 
   เห็นดวยปานกลาง ใหคาระดับเทากับ 3 
   เห็นดวยนอย ใหคาระดับเทากับ 2 
   เห็นดวยนอยที่สุด ใหคาระดับเทากับ         1   
  5.3  กําหนดกรอบแนวคิดในการสรางขอคําถาม โดยทําการสอบถามความคิดเห็นใน          

3  ดาน ดังตอไปนี้ 
   1)  ดานการออกแบบบทเรียน 
   2)  ดานเนื้อหา 
   3)  ดานความพึงพอใจในการเรียน 

  5.4  นําแบบสอบถามความคิดเห็นที่สรางขึ้นไปใหผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาและ       
การสรางแบบสอบถามความคิดเห็น จํานวน 3 ทาน ตรวจสอบรูปแบบภาษา  ความเหมาะสม   
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) และหาคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Item 
Objective Congruence : IOC)  หากขอใดที่มีคา IOC ต่ํากวา 0.5 ก็ทําการปรับปรุงแกไข 

  5.5  นําแบบสอบถามความคิดเห็นที่ผานการปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใชกับ    
นักศึกษาในขั้นทดลองรายบุคคล (One-to-One) และขั้นทดลองกลุมเล็ก (Small Group Testing)               
หลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่ผูวิจัยสรางขึ้นแลว  จากนั้นนําขอเสนอแนะที่ไดมา
ปรับปรุงแกไขอีกครั้ง  เพื่อนําไปทดลองใชในขั้นทดลองภาคสนาม (Field Tryout) ตอไป 
 5.6  นําขอเสนอแนะที่ไดจากการทําแบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาใน
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ขั้นทดลองกลุมเล็กมาวิเคราะหหาคาความเชื่อมั่น  โดยใชสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา (α-Coefficient) 
ของครอนบาค (Cronbach 1974 : 161) ไดคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.91 

  5.7  นําแบบสอบถามความคิดเห็นที่ผานเกณฑแลวไปใชกับนักศึกษาชั้นปที่ 2  
วิชาเอกภาษาอังกฤษ  คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร ซ่ึงเปนกลุมตัวอยางจริง จํานวน 28 
คน     ในขั้นทดลองภาคสนาม  โดยใหนักศึกษาทําแบบสอบถามความคิดเห็นหลังเรียนดวย
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่ผูวิจัยสรางขึ้น  จากนั้นนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหผล 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยคร้ังนี้ ดังตอไปนี้ 
 1.  เก็บรวบรวมขอมูลที่ไดจากการตอบแบบสอบถามคําศัพทที่ เปนปญหาใน            
การออกเสียงเนนหนักในคําของนักศึกษา  จากผูเชี่ยวชาญดานสัทศาสตร จํานวน 10 ทาน  เพื่อ
นํามาเปนฐานขอมูลในการออกแบบและสรางบทเรียน 
 2.  เก็บรวบรวมคะแนนที่ไดจากการทําแบบทดสอบวัดความสามารถในการฟงเสียง       
เนนหนักในคําและทํานองเสียงภาษาอังกฤษ (Pre-Listening Test) และแบบทดสอบวัด             
ความสามารถในการออกเสียงเนนหนักในคําและทํานองเสียงภาษาอังกฤษ  (Pre-Pronunciation 
Test) 
  3.  เก็บรวบรวมคะแนนที่ไดจากการทําแบบทดสอบหลังเรียนรายบททั้ง 8 บท  เพื่อ
นําไปใชในการวิเคราะหหาประสิทธิภาพ (E1) ของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่ผูวิจัยสรางขึ้น 
  4.  เก็บรวบรวมคะแนนที่ไดจากการทําแบบทดสอบวัดความสามารถในการฟงเสียง       
เนนหนักในคําและทํานองเสียงภาษาอังกฤษ (Post-Listening Test) และแบบทดสอบวัด           
ความสามารถในการออกเสียงเนนหนักในคําและทํานองเสียงภาษาอังกฤษ (Post-Pronunciation 
Test) เพื่อนําไปใชในการวิเคราะหหาประสิทธิภาพ (E2) ของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่ผูวิจัย   
สรางขึ้น 
  5.  เก็บรวบรวมขอมูลที่ไดจากการทําแบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอ       
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่ผูวิจัยสรางขึ้น 
การวิเคราะหขอมูล 
 1.  การหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนการออกเสียงเนนหนักในคํา
และทํานองเสียงภาษาอังกฤษ สําหรับนักศึกษาชั้นปที่ 2 วิชาเอกภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร  
มหาวิทยาลัยศิลปากร ตามเกณฑ 75/75  โดยใชสูตร E1/E2  (ชัยยงค  พรหรมวงศ และคณะ 2520 : 
135-136) 
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  สูตรที่ 1 
 
  เมื่อ E1   หมายถึง   ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนฯ 
  Xi หมายถึง     คะแนนรวมของแบบทดสอบประจําบททุกบทของผูเรียนคนที่ i 
  A     หมายถึง     คะแนนเต็มของแบบทดสอบทุกบทรวมกัน 
   N     หมายถึง     จํานวนผูเรียน 
  สูตรที่ 2 
 
  
  เมื่อ E2        หมายถึง     ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนฯ 
   Yi         หมายถึง     คะแนนทดสอบหลังเรียนของผูเรียนคนที่ i        
   B          หมายถึง     คะแนนเต็มของแบบทดสอบหลังเรียน 
   N          หมายถึง     จํานวนผูเรียน 
  3.  การเปรียบเทียบคะแนนการฟงเสียงและการออกเสียงเนนหนักในคําและทํานอง
เสียงภาษาอังกฤษของนักศึกษา กอนและหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ที่ผูวิจัยสราง
ขึ้น  โดยใชสถิติ  t - test แบบจับคู (Paired-Samples T-Test)  

  4.  การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่ผูวิจัย    
สรางขึ้น  ซ่ึงมีลักษณะเปนมาตราสวนแบบประเมินคา สถิติที่ใชคือ คาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) จากนั้นนําไปแปลความหมายโดยกําหนดเกณฑตามแนวความคิดของลิเคอรท 
(Likert, quoted in Best and Kahn 1986: 181) ดังนี้ 
  1.00  ≤  X   <   1.50  หมายถึง  นักศึกษามีความคิดเห็นตอบทเรียนคอมพิวเตอร 
ชวยสอน  อยูในระดับต่ําสุด 
  1.50  ≤  X   <   2.50  หมายถึง  นักศึกษามีความคิดเห็นตอบทเรียนคอมพิวเตอร    
ชวยสอน  อยูในระดับต่ํา 
  2.50  ≤  X   <   3.50  หมายถึง  นักศึกษามีความคิดเห็นตอบทเรียนคอมพิวเตอร     
ชวยสอน  อยูในระดับปานกลาง 
  3.50  ≤  X   <   4.50  หมายถึง  นักศึกษามีความคิดเห็นตอบทเรียนคอมพิวเตอร    
ชวยสอน  อยูในระดับดี 
  4.50  ≤  X   <   5.00  หมายถึง  นักศึกษามีความคิดเห็นตอบทเรียนคอมพิวเตอร    
ชวยสอน  อยูในระดับดีมาก 

100 X A 
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∑ 

= 

100 X B 
N 

Yi 

E 2 

∑
= 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



140 
 

 
 

บทท่ี 4 
 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 
 การวิจัยเร่ือง “การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนการออกเสียงเนนหนักในคําและ
ทํานองเสียงภาษาอังกฤษ  สําหรับนักศึกษาชั้นปที่ 2  วิชาเอกภาษาอังกฤษ  คณะศึกษาศาสตร  
มหาวิทยาลัยศิลปากร”  ผูวิจัยไดนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลออกเปน 3 ตอน ดังตอไปนี้ 
 ตอนท่ี 1  นําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลเพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอนการออกเสียงเนนหนักในคําและทํานองเสียงภาษาอังกฤษ  สําหรับนักศึกษาชั้นปที่ 3  
วิชาเอกภาษาอังกฤษ  คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร  ตามเกณฑ 75/75 (ชัยยงค  พรหม
วงศ และคณะ 2520 : 135-136)  โดยทดลองกับกลุมตัวอยางจํานวน 28 คน 
 ตอนที่ 2  นําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลเพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการฟงเสียง
และการออกเสียงเนนหนักในคําและทํานองเสียงภาษาอังกฤษของกลุมตัวอยาง กอนและหลังเรียน
ดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนการออกเสียงเนนหนักในคําและทํานองเสียงภาษาอังกฤษ 
 ตอนที่ 3  นําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลคะแนนความคิดเห็นจากแบบสอบถามความ  
คิดเห็นของกลุมตัวอยางที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนการออกเสียงเนนหนักในคําและ
ทํานองเสียงภาษาอังกฤษ 
 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 
ตอนท่ี 1  เพื่อตอบวัตถุประสงคการวิจัยขอท่ี 1 คือ พัฒนาและหาประสิทธิภาพของบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนการออกเสียงเนนหนักในคําและทํานองเสียงภาษาอังกฤษ  สําหรับนักศึกษา
ชั้นปท่ี 2  วิชาเอกภาษาอังกฤษ  คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร ผูวิจัยดําเนินการดังนี้ 
 1.  ใหกลุมตัวอยางจํานวน 28 คน ศึกษาเนื้อหาจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน      
การออกเสียงเนนหนักในคําและทํานองเสียงภาษาอังกฤษ  หลังจากเรียนจบในแตละบทแลวให       
ผูเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียนรายบททั้ง 8 บท  ซ่ึงในบทที่ 1- 8 มีคะแนนเต็มตามลําดับดังตอไปนี้ 
25  20  20  20  30  18  24  12  หลังจากนั้นนําคะแนนที่ไดมาวิเคราะหหาคาคะแนนเฉลี่ย ( X )     
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สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  และคารอยละ (%) ของคะแนน  ทําการจัดลําดับคะแนนเฉลี่ยของ
แบบทดสอบหลังเรียนรายบทแตละบท  ซ่ึงผลการวิเคราะหดังแสดงในตารางที่ 11 
 
ตารางที่ 11  คะแนนเฉลี่ย ( X )  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  และคารอยละ (%)  และลําดับของ 
 คะแนนเฉลี่ยการทําแบบทดสอบหลังเรียนรายบทในบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน   
 
บทที่ เนื้อหา คะแนนเต็ม X S.D. รอยละ ลําดับที่ 

1 Two-syllable Words 25 20.60 2.55 82.42 4 
2 Prefixes 20 16.67 1.98 83.21 2 
3 Suffixes 20 16.42 1.74 82.14 5 
4 Compounds 20 16.94 1.58 84.73 1 
5 Phrasal Verbs, Proper Nouns and Numbers 30 24.85 3.16 82.85 3 
6 Rising-falling Intonation 18 14.17 1.76 78.76 8 
7 Rising Intonation 24 19.07 2.86 79.46 7 
8 Tag Questions 12 9.69 1.34 80.80 6 

 
  จากตารางที่ 11  พบวา กลุมตัวอยางทําคะแนนเฉลี่ยของแบบทดสอบหลังเรียน      
รายบททั้ง 8 บท สูงกวารอยละ 80 ขึ้นไป มีทั้งหมด 6 บท ตามลําดับดังตอไปนี้ บทที่ 4 Compounds  
(รอยละ 84.73)  บทที่ 2  Prefixes (รอยละ 83.21)  บทที่ 5 Phrasal Verbs, Proper Nouns and 
Numbers (รอยละ 82.85)  บทที่ 1  Two-syllable Words (รอยละ 82.42)  บทที่ 3 Suffixes (รอยละ 
82.14)  บทที่ 8 Tag Questions (รอยละ 80.80)  และแบบทดสอบหลังเรียนรายบทที่นักศึกษาทํา
คะแนนเฉลี่ยได สูงกวารอยละ 75 ขึ้นไป แตไมเกินรอยละ 80 มีทั้งหมด 2 บท ตามลําดับดังตอไปนี้  
บทที่ 7 Rising Intonation (รอยละ 79.46)  และบทที่ 6  Rising-falling Intonation (รอยละ 78.76) 
 2.  วิเคราะหหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนการออกเสียงเนนหนัก
ในคําและทํานองเสียงภาษาอังกฤษ  โดยการหาคารอยละของคะแนนการทําแบบทดสอบหลังเรียน
รายบทจํานวน 8 บท  และคารอยละของคะแนนการทําแบบทดสอบหลังเรียน (Post-test)  ของ    
กลุมตัวอยางจํานวน 28 คน  ซ่ึงผลการวิเคราะหดังแสดงในตารางที่ 12 
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ตารางที่ 12   คารอยละของคะแนนการทําแบบทดสอบหลังเรียนรายบทจํานวน 8 บท  และ                                        
                    แบบทดสอบหลังเรียน (Post-Listening Test and Post-Pronunciation Test)   
                    ขั้นทดลองภาคสนาม  โดยทดลองกับกลุมตัวอยางจํานวน 28 คน   

คะแนนแบบทดสอบหลังเรียนรายบท  
 
คะแนนเต็ม 
รายบท 

1 
(25) 

2 
(20) 

3 
(20) 

4 
(20) 

5 
(30) 

6 
(18) 

7 
(24) 

8 
(12) 

รวม 
(169) 

หลัง
เรียน 
(140) 

      
นักศึ
กษา
คนที่  คะแนนเต็ม

แตละทักษะ 
15 
     10 

10 
     10 

10 
     10 

10 
     10 

15 
     15 

9 
       9 

12 
     12 

6 
       6 

87 
     82 

รอย
ละ 

70 
      70 

รอย
ละ 

ฟงเสียง 12 9 8 10 13 7 9 5 73 83.9 61 87.14 1 
ออกเสียง 7 7 8 8 12 7 7 5 61 74.39 57 81.42 

รวม 19 16 16 18 25 14 16 10 134 79.29 118 84.29 
ฟงเสียง 14 7 10 10 12 8 10 4 75 86.2 51 72.85 2 
ออกเสียง 8 8 8 7.5 13 6 10.5 4 65 79.26 55.5 79.28 

รวม 22 15 18 17.5 25 14 20.5 8 140 82.84 106.5 76.07 
ฟงเสียง 14 7 9 6 14 7 8 6 71 81.6 49 70 3 
ออกเสียง 6 7 8.5 8 11.5 5.5 9 5 60.5 73.78 63 90 

รวม 20 14 17.5 14 25.5 12.5 17 11 131.5 77.81 112 80.00 
ฟงเสียง 14 8 9 9 12 9 12 4 77 88.5 54 77.14 4 
ออกเสียง 7 7.5 8.5 7 11 6.5 10.5 4 62 75.6 65.5 93.57 

รวม 21 15.5 17.5 16 23 15.5 22.5 8 139 82.25 119.5 85.36 
ฟงเสียง 12 8 9 9 9 7 11 5 70 80.45 50 71.42 5 
ออกเสียง 8 8 7 8.5 9 8 11 5.5 65 79.26 55.5 79.28 

รวม 20 16 16 17.5 18 15 22 10.5 135 79.88 105.5 75.36 
ฟงเสียง 15 10 8 10 14 8 10 3 78 89.65 61 87.14 6 
ออกเสียง 9 9.5 8 8.5 10.5 7 10 4 66.5 81.09 68 97.14 

รวม 24 19.5 16 18.5 24.5 15 20 7 144.5 85.5 129 92.14 
ฟงเสียง 15 7 10 9 13 8 12 6 80 91.95 48 68.57 7 
ออกเสียง 9.5 6.5 8 6.5 11 8 12 6 67.5 82.31 55 78.57 

รวม 24.5 13.5 18 15.5 24 16 24 12 147.5 87.28 103 73.57 
ฟงเสียง 13 9 9 8 12 7 11 4 73 83.9 52 74.28 8 
ออกเสียง 8 9.5 7.5 7 11 6 10 5 64 78.04 48 68.57 

รวม 21 18.5 16.5 15 23 13 21 9 137 81.07 100 71.43 
ฟงเสียง 15 10 9 10 15 6 8 5 78 89.65 65 92.85 9 
ออกเสียง 8.5 9.5 10 7 10.5 7.5 7.5 5 65.5 79.87 66 94.28 

รวม 23.5 19.5 19 17 25.5 13.5 15.5 10 143.5 84.91 131 93.57 
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ตารางที่ 12   (ตอ)   
คะแนนแบบทดสอบหลังเรียนรายบท  

 
คะแนนเต็ม 
รายบท 

1 
(25) 

2 
(20) 

3 
(20) 

4 
(20) 

5 
(30) 

6 
(18) 

7 
(24) 

8 
(12) 

รวม 
(169) 

หลัง
เรียน 
(140) 

      
นักศึ
กษา
คนที่  คะแนนเต็ม

แตละทักษะ 
15 
     10 

10 
     10 

10 
     10 

10 
     10 

15 
     15 

9 
       9 

12 
     12 

6 
       6 

87 
     82 

รอย
ละ 

70 
      70 

รอย
ละ 

ฟงเสียง 10 10 8 9 14 8 9 6 74 85.05 55 78.57 10 
ออกเสียง 5.5 7.5 9 8 10.5 6.5 8.5 3 58.5 71.34 48.5 69.28 

รวม 15.5 17.5 17 17 24.5 14.5 17.5 9 132.5 78.4 103.5 73.93 
ฟงเสียง 12 10 9 9 13 8 7 5 73 83.9 56 80 11 
ออกเสียง 7 10 7 8 12 6 6 5 61 74.39 55.5 79.28 

รวม 19 20 16 17 25 14 13 10 134 79.29 111.5 79.64 
ฟงเสียง 10 7 8 9 8 9 8 6 65 74.71 52 74.28 12 
ออกเสียง 8 7 7.5 8.5 7.5 8 6.5 5 58 70.73 46 65.71 

รวม 18 14 15.5 17.5 15.5 17 14.5 11 123 72.78 98 70 
ฟงเสียง 12 9 9 9 14 8 10 4 75 86.2 59 84.28 13 
ออกเสียง 9 8 7.5 8 10 8 10 5 65.5 79.87 68 97.14 

รวม 21 17 16.5 17 24 16 20 9 140.5 83.14 127 90.71 
ฟงเสียง 13 8 10 10 13 6 8 6 74 85.05 54 77.14 14 
ออกเสียง 10 6.5 6.5 7 12.5 6 8 4 60.5 73.78 64.5 92.14 

รวม 23 14.5 16.5 17 25.5 12 16 10 134.5 79.59 118.5 84.64 
ฟงเสียง 13 10 8 8 11 8 9 5 72 82.75 52 74.28 15 
ออกเสียง 8 9 7 7 12 7.5 7 5 62.5 76.21 52 74.28 

รวม 21 19 15 15 23 15.5 16 10 134.5 79.59 104 74.29 
ฟงเสียง 15 8 10 10 15 6 9 6 79 90.8 62 88.57 16 
ออกเสียง 9 8 9.5 7.5 14 7.5 11 5 71.5 87.19 63 90 

รวม 24 16 19.5 17.5 29 13.5 20 11 150.5 89.05 125 89.29 
ฟงเสียง 13 8 9 10 13 7 10 5 75 86.2 53 75.71 17 
ออกเสียง 7.5 7 5.5 8.5 12.5 8 10.5 3.5 63 76.82 53 75.71 

รวม 20.5 15 14.5 18.5 25.5 15 20.5 8.5 138 81.66 106 75.71 
ฟงเสียง 15 8 8 9 13 8 13 6 80 91.95 58 82.85 18 
ออกเสียง 8 8 8 8.5 13 7 10 6 68.5 83.53 56.5 80.71 

รวม 23 16 16 17.5 26 15 23 12 148.5 87.87 114.5 81.79 
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ตารางที่ 12   (ตอ)   
คะแนนแบบทดสอบหลังเรียนรายบท  

 
คะแนนเต็ม 
รายบท 

1 
(25) 

2 
(20) 

3 
(20) 

4 
(20) 

5 
(30) 

6 
(18) 

7 
(24) 

8 
(12) 

รวม 
(169) 

หลัง
เรียน 
(140) 

      
นักศึ
กษา
คนที่  คะแนนเต็ม

แตละทักษะ 
15 
    10 

10 
     10 

10 
     10 

10 
     10 

15 
     15 

9 
       9 

12 
     12 

6 
       6 

87 
     82 

รอย
ละ 

70 
      70 

รอย
ละ 

ฟงเสียง 14 9 9 10 10 7 11 3 73 83.9 62 88.57 19 
ออกเสียง 9 9.5 7 9 10.5 6 7.5 4 62.5 76.21 63 90 

รวม 23 18.5 16 19 20.5 13 18.5 7 135.5 80.18 125 89.29 
ฟงเสียง 11 8 8 7 12 7 12 5 70 80.45 53 75.71 20 
ออกเสียง 7 8 8.5 8 12.5 5 10.5 4.5 64 78.04 43 61.42 

รวม 18 16 16.5 15 24.5 12 22.5 9.5 134 79.29 96 68.57 
ฟงเสียง 14 9 9 9 13 7 8 6 75 86.2 60 85.71 21 
ออกเสียง 7.5 8.5 7 9 11.5 5.5 10.5 6 65.5 79.87 60 85.71 

รวม 21.5 17.5 16 18 24.5 12.5 18.5 12 140.5 83.14 120 85.71 
ฟงเสียง 11 9 10 10 15 9 10 5 79 90.8 62 88.57 22 
ออกเสียง 6 10 9 9.5 15 8 10 6 73.5 89.63 62 88.57 

รวม 17 19 19 19.5 30 17 20 11 152.5 90.24 124 88.57 
ฟงเสียง 11 6 10 5 12 7 10 5 66 75.86 40 57.14 23 
ออกเสียง 7 8 5.5 7.5 13 5.5 9 5 60.5 73.78 45.5 65 

รวม 18 14 15.5 12.5 25 12.5 19 10 126.5 74.85 85.5 61.07 
ฟงเสียง 15 10 10 9 15 7 11 4 81 93.1 53 75.71 24 
ออกเสียง 8 7 10 9 14 7.5 12 5 72.5 88.41 59 84.28 

รวม 23 17 20 18 29 14.5 23 9 153.5 90.83 112 80.00 
ฟงเสียง 12 9 8 7 13 7 11 5 72 82.75 57 81.42 25 
ออกเสียง 8 8.5 6.5 9 13.5 5.5 10 5 66 80.48 57 81.42 

รวม 20 17.5 14.5 16 26.5 12.5 21 10 138 81.66 114 81.43 
ฟงเสียง 14 10 6 9 15 9 10 5 78 89.65 57 81.42 26 
ออกเสียง 7 10 6.5 9.5 15 7.5 7 4 66.5 81.09 63 90 

รวม 21 20 12.5 18.5 30 16.5 17 9 144.5 85.5 120 85.71 
ฟงเสียง 15 9 8 8 14 9 11 5 79 90.8 53 7571 27 
ออกเสียง 6 7 5 9 13.5 7 8.5 4 60 7317 48 68.57 

รวม 21 16 13 17 27.5 16 19.5 9 139 82.25 101 72.14 
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ตารางที่ 12   (ตอ)   
คะแนนแบบทดสอบหลังเรียนรายบท  

 
คะแนนเต็ม 
รายบท 

1 
(25) 

2 
(20) 

3 
(20) 

4 
(20) 

5 
(30) 

6 
(18) 

7 
(24) 

8 
(12) 

รวม 
(169) 

หลัง
เรียน 
(140) 

      
นักศึ
กษา
คนที่  คะแนนเต็ม

แตละทักษะ 
15 
    10 

10 
     10 

10 
     10 

10 
     10 

15 
     15 

9 
       9 

12 
     12 

6 
       6 

87 
     82 

รอย
ละ 

70 
      70 

รอย
ละ 

ฟงเสียง 9 9 9 8 15 5 8 4 67 77.01 52 74.28 28 
ออกเสียง 5.5 6 7.5 10 12 4.5 8 5 58.5 71.34 50 71.42 

รวม 14.5 15 16.5 18 27 9.5 16 9 125.5 74.26 102 72.86 
รอยละคะแนนฟงเสียง 86.42 85.71 88.21 87.85 86.19 82.93 82.14 82.14  85.42   

รอยละคะแนนออกเสียง 76.42 80.71 76.07 81.60 79.52 74.63 76.78 79.46  78.17   

รวมคะแนนรายบท 577 466 460 474.5 696 397 534 271.5 3876 81.91 3132 79.89 

รอยละรายบท 82.42 83.21 82.14 84.73 82.85 78.76 79.46 80.80 

ลําดับที ่ 4 2 5 1 3 8 7 6 

 

  
  จากตารางที่ 12  พบวา ผลรวมของคะแนนการทําแบบทดสอบหลังเรียนรายบททั้ง    
8 บท ของกลุมตัวอยาง 28 คน เทากับ 3,876 คะแนน จากคะแนนเต็ม 4,732 คะแนน  คิดเปนรอยละ 
81.91  และผลรวมของคะแนนการทําแบบทดสอบหลังเรียนเทากับ 3,132 คะแนน  จากคะแนนเต็ม 
3,920 คะแนน คิดเปนรอยละ 79.89  ดังนั้น ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่ผูวิจัย
สรางขึ้น ไดคาเทากับ 81.91/79.89  แสดงวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนการออกเสียงเนนหนัก 
ในคํ าและทํ านองเสียงภาษาอั งกฤษ   สําหรับนักศึกษาชั้นปที่  2  วิชา เอกภาษาอั งกฤษ                    
คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร มีประสิทธิภาพอยูในเกณฑดีมาก ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐาน
ขอที่ 1 
 
ตอนท่ี 2  เพื่อตอบวัตถุประสงคการวิจัยขอท่ี 2 คือ เปรียบเทียบความสามารถในการฟงเสียงและ  
การออกเสียงเนนหนักในคําและทํานองเสียงภาษาอังกฤษของกลุมตัวอยาง กอนและหลังเรียนดวย
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนการออกเสียงเนนหนักในคําและทํานองเสียงภาษาอังกฤษ  ผูวิจัย
ดําเนินการดังนี้ 
 1 .   ใหกลุมตัวอยางทั้ง 2 8 คน ทําแบบทดสอบวัดความสามารถในการฟงเสียงและ       
การออกเสียงเนนหนกัในคําและทํานองเสยีงภาษาอังกฤษกอนและหลงัเรียน จํานวน 1 4 0  ขอ        
แบงเปนแบบทดสอบ 2 ทักษะ คือ ทักษะที่ 1 การฟงเสียงเนนหนกัในคํา 50 ขอ การฟงทํานองเสียง 
20 ขอ  รวมเปน 70 ขอ  และทักษะที่ 2 การออกเสียงเนนหนักในคํา 50 ขอ การใชทํานองเสียง 20 ขอ 
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รวมเปน 7 0  ขอ  รวมจํานวนขอจากทั้งสองทักษะเปน 1 4 0 ขอ คะแนน 1 4 0 คะแนน                       
โดยแบบทดสอบวัดความสามารถในการฟงเสียงและการออกเสียงเนนหนักในคําและทํานองเสียง

ภาษาอังกฤษกอนและหลังเรยีนเปนชดุเดยีวกัน   
 2.  หาผลตางของคะแนนการทําแบบทดสอบกอนและหลังเรียนดวยบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน  จากนั้น นําคะแนนที่ไดมาเปรียบเทียบความสามารถในการฟงเสียงและ    
การออกเสียงเนนหนักในคําและทาํนองเสียงภาษาอังกฤษ   
 3.  กอนทําการเปรียบเทียบคะแนนกอนและหลังเรียนนั้น  ผูวิจัยทําการตรวจ
แบบทดสอบการออกเสียงกอนเรียนซ้ํา 2 คร้ัง (ดูผลการตรวจการออกเสียงหลังเรียนในบทที่ 3  
ตารางที่ 10 หนา 133-135)  เพื่อไมใหเกิดความลําเอียงและไมเปนการยึดมั่นในผลการตรวจครั้งแรก          
รายละเอียดดังตารางที่ 13 

 
ตารางที่ 13   คะแนนการออกเสียงกอนเรียน (Pre-Pronunciation Test)  โดยทดลองกบันักศึกษา  
                     กลุมตัวอยางจาํนวน 28 คน  ทําการตรวจ 2 คร้ัง   
นักศึกษา
คนที่ 

ตรวจครั้งที่ คะแนนการออกเสียงกอนเรียน 
(คะแนนเต็ม 70 คะแนน) 

คะแนนรวมจากการตรวจ
ท้ัง 2 คร้ัง (140) 

คะแนนเฉลี่ย 

1st 52 1 
2nd 53 

105 52.5 

1st 50 2 
2nd 50 

100 50 

1st 57 3 
2nd 56 

113 56.5 

1st 59 4 
2nd 60 

119 59.5 

1st 46 5 
2nd 46 

92 46 

1st 59 6 
2nd 59 

118 59 

1st 47 7 
2nd 47 

94 47 

1st 53 8 
2nd 54 

107 53.5 
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ตารางที่ 13   (ตอ) 
นักศึกษา
คนที่ 

ตรวจครั้งที่ คะแนนการออกเสียงกอนเรียน 
(คะแนนเต็ม 70 คะแนน) 

คะแนนรวมจากการตรวจ
ท้ัง 2 คร้ัง (140) 

คะแนนเฉลี่ย 

1st 58 9 
2nd 57 

115 57.5 

1st 44 10 
2nd 44 

88 44 

1st 41 11 
2nd 41 

82 41 

1st 40 12 
2nd 39 

79 39.5 

1st 48 13 
2nd 49 

97 48.5 

1st 57 14 
2nd 57 

114 57 

1st 46 15 
2nd 46 

92 46 

1st 56 16 
2nd 56 

112 56 

1st 47 17 
2nd 47 

94 47 

1st 50 18 
2nd 49 

99 49.5 

1st 56 19 
2nd 55 

111 55.5 

1st 39 20 
2nd 39 

78 39 

1st 55 21 
2nd 55 

110 55 

1st 57 22 
2nd 57 

114 57 

1st 40 23 
2nd 41 

81 40.5 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



                         148
 

ตารางที่ 13   (ตอ) 
นักศึกษา
คนที่ 

ตรวจครั้งที่ คะแนนการออกเสียงกอนเรียน 
(คะแนนเต็ม 70 คะแนน) 

คะแนนรวมจากการตรวจ
ท้ัง 2 คร้ัง (140) 

คะแนนเฉลี่ย 

1st 51 24 
2nd 50 

101 50.5 

1st 50 25 
2nd 50 

100 50 

1st 53 26 
2nd 53 

106 53 

1st 40 27 
2nd 40 

80 40 

1st 45 28 
2nd 46 

91 45.5 

 
 จากตารางที่ 13  ผูวิจัยวิเคราะหหาคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของเพียรสัน โดยใช
โปรแกรม SPSS/PC+  ไดคาความเชื่อมั่นการตรวจการออกเสียงกอนเรียนเทากับ 0.99  แสดงวา    
การตรวจการออกเสียงซํ้า 2 คร้ัง มีความเชื่อถือได  
 4.  นําคาเฉลี่ยคะแนนการตรวจออกเสียง 2 คร้ัง มารวมกับคะแนนการฟงเสียงของ    
แบบทดสอบหลังเรียน  เพื่อหาผลตางของคะแนนการทําแบบทดสอบกอนและหลังเรียนดวย           
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  จากนั้นนําคะแนนที่ไดมาเปรียบเทียบความสามารถในการฟงเสียง
และการออกเสียงเนนหนักในคําและทํานองเสียงภาษาอังกฤษกอนและหลังเรียน  รายละเอียดดัง   
ตารางที่ 14 
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ตารางที่ 14   คะแนนความสามารถในการฟงเสียงและการออกเสียงเนนหนักในคําและทํานองเสียง 
                      ภาษาอังกฤษของกลุมตัวอยาง กอนและหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน   
                      และผลตางของคะแนน (D) การฟงเสียงและการออกเสียง กอนและหลังเรียน 
 

คะแนนการฟงเสียง คะแนนการออกเสยีง รวม 
กอนเรียน หลังเรียน กอนเรียน หลังเรียน 

นักศึก
ษาคน
ท่ี stress 

(50)  
into 
(20) 

stress 
(50) 

into 
(20) 

ผล
ตาง 
(D) 

stress 
(50) 

into 
(20) 

stress 
(50) 

into 
(20) 

ผลต
าง 
(D) 

กอน
เรียน 
(140) 

หลัง
เรียน  
(140) 

ผล
ตาง 
(D) 

1 43 13 46 15 5 39.5 13 42 15 4.5 108.5 118 9.5 
2 37 13 38 13 1 38 12 41.5 14 5.5 100 106.5 6.5 
3 34 10 37 12 5 44.5 12 46 17 6.5 100.5 112 11.5 
4 44 11 44 10 -1 46.5 13 49 16.5 6 114.5 119.5 5 
5 39 11 38 12 0 35 11 40.5 15 9.5 96 105.5 9.5 
6 46 13 47 14 2 45 14 50 18 9 118 129 11 
7 37 12 36 12 1 38 9 43 12 8 94 103 9 
8 32 8 39 13 12 39 14.5 35 13 -5.5 93.5 100 6.5 
9 44 15 47 18 6 45 12.5 49 17 8.5 116.5 131 14.5 
10 37 13 40 15 5 32 12 34.5 14 4.5 94 103.5 9.5 
11 39 10 42 14 7 33 8 41 14.5 14.5 90 111.5 21.5 
12 38 10 40 12 4 31.5 8 33 13 6.5 87.5 98 10.5 
13 42 14 44 15 3 39.5 9 49 19 19.5 104.5 127 22.5 
14 41 12 41 13 1 43 14 47.5 17 7.5 110 118.5 8.5 
15 38 12 39 13 2 35 11 38 14 6 96 104 8 
16 44 11 48 14 7 44 12 48 15 7 111 125 14 
17 35 11 39 14 7 36 11 40 13.5 6 93 106 13 
18 38 14 42 16 6 39.5 10 42.5 14 7 101.5 114.5 13 
19 43 12 47 15 7 43 12.5 47 16 7.5 110.5 125 14.5 
20 35 12 39 14 6 31 8 33 10 4 86 96 10 
21 39 14 43 17 7 42 13 45 15 5 108 120 12 
22 43 13 46 16 6 45 12 48 14 5 113 124 11 
23 30 10 29 11 0 30 10.5 33 12.5 5 80.5 85.5 5 
24 38 15 38 15 0 40.5 10 45 14 8.5 103.5 112 8.5 
25 42 13 43 14 2 39 11 44 13 7 105 114 9 
26 41 14 42 15 2 42 11 48 15 10 108 120 12 
27 38 11 40 13 4 31 9 36 12 8 89 101 12 
28 38 12 39 13 2 37.5 8 39 11 4.5 95.5 102 6.5 
รวม 1,095 339 1,153 388 1,085 311 1187.5 404 2,828 3,132 
รอยละ 78.21 60.53 82.35 69.28 77.50 55.53 84.78 72.14 72.14 79.89 
รอยละ
รวม 

 
73.16 

 
78.62 

 

 
71.22 

 
81.19 

 

  

 

หมายเหตุ   stress = การเนนหนักเสียง  into (intonation) = ทํานองเสียง  
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 จากตารางที่ 14  พบวา  คารอยละของคะแนนการฟงเสียงเนนหนักในคํา (stress)  
หลังเรียนเทากับ 82.35 สูงกวาคารอยละของคะแนนการฟงเสียงเนนหนักในคํา (stress)  กอนเรียน  
ซ่ึงมีคาเทากับ 78.21  นอกจากนี้ คารอยละของคะแนนการฟงทํานองเสียง (intonation) หลังเรียน  
เทากับ 69.28  สูงกวาคารอยละของคะแนนการฟงทํานองเสียง (intonation) กอนเรียน  ซ่ึงมีคาเทากับ 
60.53   
 คารอยละของคะแนนการออกเสียงเนนหนักในคํา (stress) หลังเรียนเทากับ 84.78   
สูงกวาคารอยละของคะแนนการออกเสียงเนนหนักในคํา (stress) กอนเรียน  ซ่ึงมีคาเทากับ 77.50    
นอกจากนี้  คารอยละของคะแนนการใชทํานองเสียง (intonation) หลังเรียนเทากับ 72.14  สูงกวา   
คารอยละของคะแนนการใชทํานองเสียงกอนเรียน (intonation) กอนเรียน  ซ่ึงมีคาเทากับ 55.53 
 โดยภาพรวม  คารอยละของคะแนนรวมการฟงเสียงเนนหนักในคํา (stress) และ
ทํานองเสียง (intonation) หลังเรียนเทากับ 78.62 สูงกวาคารอยละของคะแนนรวมการฟงเสียง     
เนนหนักในคํา (stress) และทํานองเสียง (intonation) กอนเรียนซึ่งมีคาเทากับ 73.16  โดยที่ผลตาง
ของคะแนนกอนและหลังเรียนมีคาอยูระหวาง -1 ถึง 12  สวนคารอยละของคะแนนรวม               
การออกเสียงเนนหนักในคํา (stress) และการใชทํานองเสียง (intonation) หลังเรียนเทากับ 81.19    
สูงกวาคารอยละของคะแนนรวมการออกเสียงเนนหนักในคํา (stress) และการใชทํานองเสียง 
(intonation) กอนเรียนซึ่งมีคาเทากับ 71.22 โดยที่ผลตางของคะแนนกอนและหลังเรียนมีคาอยู
ระหวาง -5.5 ถึง 19.5 
 สรุปไดวา  คารอยละของคะแนนรวมความสามารถในการฟงเสียงและการออกเสียง
ของกลุมตัวอยางหลังเรียนมีคาเทากับ 79.89  สูงกวาคารอยละของคะแนนรวมการฟงเสียงและ    
การออกเสียงกอนเรียนซึ่งมีคาเทากับ 72.14  นอกจากนี้ ผลตางของคะแนนกอนและหลังเรียนสูงสุด
มีคาเทากับ 22.5  และต่ําสุดมีคาเทากับ 5   
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ตารางที่ 15  เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย ( X )  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D)  คะแนนผลตางเฉลี่ย   
                      ( D ) และคาทดสอบ (t) ของคะแนนความสามารถในการฟงเสียงและการออกเสียงของ 
                       กลุมตัวอยาง กอนและหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

ทักษะ เร่ือง ทดสอบ คะแนน X S.D. (D) S.D. (D) tcal Sig 
กอนเรียน 50 39.10 3.86 stress 
หลังเรียน 50 41.17 4.17 

2.07 1.92 5.70* 0.000 

กอนเรียน 20 12.10 1.68 

 
ฟงเสียง 

into 
หลังเรียน 20 13.85 1.77 

1.75 1.32 7.00* 0.000 

กอนเรียน 50 38.75 4.96 stress 
หลังเรียน 50 42.41 5.52 

3.66 2.37 8.15* 0.000 

กอนเรียน 20 11.10 1.94 

 
ออกเสียง 

into 
หลังเรียน 20 14.42 2.08 

3.32 1.94 9.01* 0.000 

กอนเรียน 70 51.21 4.91 รวม 
ฟงเสียง 

stress+ 
into หลังเรียน 70 55.03 5.38 

3.82 3.12 6.46* 0.000 

กอนเรียน 70 49.85 6.37 รวม 
ออกเสียง 

stress+ 
into หลังเรียน 70 56.83 7.23 

6.98 4.03 9.15* 0.000 

กอนเรียน 140 101.07 9.97 รวม 
ทั้งหมด 

ฟงเสียง 
+ ออก   
   เสียง หลังเรียน 140 111.87 11.33 

10.80 4.17 13.69* 0.000 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
 จากตารางที่ 15 พบวา คะแนนเฉลี่ยความสามารถในการฟงเสียงเนนหนักในคํา    
หลังเรียนมีคาเทากับ 41.17  สูงกวาคะแนนเฉลี่ยกอนเรียนซึ่งมีคาเทากับ 39.10  คะแนนผลตางเฉลี่ย 
( D ) กอนและหลังเรียนมีคาเทากับ 2.07  และ t คํานวณ (tcal) มีคาเทากับ 5.70  แสดงใหเห็นวา 
คะแนนเฉลี่ยความสามารถในการฟงเสียงเนนหนักในคําของกลุมตัวอยางหลังเรียนสูงกวาคะแนน
เฉลี่ยความสามารถในการฟงเสียงเนนหนักในคํากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
(Sig = 0.000 < 0.05)   
 คะแนนเฉลี่ยความสามารถในการฟงทํานองเสียงหลังเรียนมีคาเทากับ 13.85  สูงกวา
คะแนนเฉลี่ยกอนเรียนซึ่งมีคาเทากับ 12.10  คะแนนผลตางเฉลี่ย ( D ) กอนและหลังเรียนมีคาเทากับ 
1.75  และ t คํานวณ (tcal) มีคาเทากับ 7.00  แสดงใหเห็นวา คะแนนเฉลี่ยความสามารถในการฟง
ทํานองเสียงของกลุมตัวอยางหลังเรียนสูงกวาคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการฟงทํานองเสียง   
กอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (Sig = 0.000 < 0.05)  
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 คะแนนเฉลี่ยความสามารถในการออกเสียงเนนหนักในคําหลังเรียนมีคาเทากับ 42.41  
สูงกวาคะแนนเฉลี่ยกอนเรียนซึ่งมีคาเทากับ 38.75  คะแนนผลตางเฉลี่ย ( D ) กอนและหลังเรียนมีคา
เทากับ 3.66  และ t คํานวณ (tcal) มีคาเทากับ 8.15  แสดงใหเห็นวา คะแนนเฉลี่ยความสามารถใน   
การออกเสียงเนนหนักในคําของกลุมตัวอยางหลังเรียนสูงกวาคะแนนเฉลี่ยความสามารถใน         
การออกเสียงเนนหนักในคํากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (Sig = 0.000 < 0.05)   
 คะแนนเฉลี่ยความสามารถในการใชทํานองเสียงหลังเรียนมีคาเทากับ 14.42  สูงกวา
คะแนนเฉลี่ยกอนเรียนซึ่งมีคาเทากับ 11.10  คะแนนผลตางเฉลี่ย ( D ) กอนและหลังเรียนมีคาเทากับ 
3.32  และ t คํานวณ (tcal) มีคาเทากับ 9.01  แสดงใหเห็นวา คะแนนเฉลี่ยความสามารถในการใช
ทํานองเสียงของกลุมตัวอยางหลังเรียนสูงกวาคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการใชทํานองเสียง   
กอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (Sig = 0.000 < 0.05) 
 นอกจากนี้ยังพบวา คะแนนเฉลี่ยความสามารถในการฟงเสียงหลังเรียนมีคาเทากับ 
55.03 สูงกวาคะแนนเฉลี่ยกอนเรียนซ่ึงมีคาเทากับ 51.21  คะแนนผลตางเฉลี่ย ( D ) กอนและ       
หลังเรียนมีคาเทากับ 3.82  และ t คํานวณ (tcal) มีคาเทากับ 6.46  แสดงใหเห็นวา คะแนนเฉลี่ย    
ความสามารถในการฟงเสียงของกลุมตัวอยางหลังเรียนสูงกวาคะแนนเฉลี่ยความสามารถใน         
การฟงเสียงกอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (Sig = 0.000 < 0.05) 
 คะแนนเฉลี่ยความสามารถในการออกเสียงหลังเรียนมีคาเทากับ 56.83 สูงกวา
คะแนนเฉลี่ยกอนเรียนซึ่งมีคาเทากับ 49.85  คะแนนผลตางเฉลี่ย ( D ) กอนและหลังเรียนมีคาเทากับ 
6.98  และ t คํานวณ (tcal) มีคาเทากับ 9.15  แสดงใหเห็นวา คะแนนเฉลี่ยความสามารถใน             
การออกเสียงของกลุมตัวอยางหลังเรียนสูงกวาคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการออกเสียงกอนเรียน  
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (Sig = 0.000 < 0.05) 
 โดยภาพรวม คะแนนเฉลี่ยความสามารถในการฟงเสียงและการออกเสียงเนนหนัก 
ในคําและทํานองเสียงภาษาอังกฤษหลังเรียนมีคาเทากับ 111.87 สูงกวาคะแนนเฉลี่ยกอนเรียนซึ่งมี
คาเทากับ 101.07  คะแนนผลตางเฉลี่ย ( D )  กอนและหลังเรียนมีคาเทากับ 10.80  และ t คํานวณ (tcal) 
มีคาเทากับ 13.69  แสดงใหเห็นวา คะแนนเฉลี่ยความสามารถในการฟงเสียงและการออกเสียง    
เนนหนักในคําและทํานองเสียงภาษาอังกฤษของกลุมตัวอยางหลังเรียน  สูงกวาคะแนนเฉลี่ย      
ความสามารถในการฟงเสียงและการออกเสียงเนนหนักในคําและทํานองเสียงภาษาอังกฤษกอนเรียน  
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (Sig = 0.000 < 0.05)  ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานขอที่ 2   
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ตอนท่ี 3  เพื่อตอบวัตถุประสงคการวิจัยขอท่ี 3 คือ ศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษากลุมตัวอยางที่มี
ตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนการออกเสียงเนนหนักในคําและทํานองเสียงภาษาอังกฤษ          
โดยผูวิจัยใหกลุมตัวอยางทั้ง 28 คน ทําแบบสอบความคิดเห็นที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
หลังจากที่เรียนจบในแตละบท  จากนั้นนําคาระดับคะแนนที่ไดมาหาคาเฉลี่ย ( X )  และสวน       
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  ผลการวิเคราะหดังแสดงในตารางที่ 16 
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ตารางที่ 16   คาระดับคะแนนเฉลี่ย ( X )  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ความคิดเห็นของกลุม 
                     ตัวอยางที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนจากการศึกษารายขอจํานวน 8 บท  

แบบสอบถามความคิดเห็นบทที ่ขอความ (X) 
 

S.D. 
1 2 3 4 5 6 7 8 

คาเฉ
ล่ีย
รวม 

ลําดับ
ที่ 

 
(X) 

 
4.50 

 
4.36 

 
4.39 

 
4.54 

 
4.25 

 
4.50 

 
4.54 

 
4.50 

 
4.45 

ก. ดานการออกแบบบทเรียน 
1. บทเรียนคอมพวิเตอรม ี
ข้ันตอนในการใชที่สะดวกและ
งายในการติดตั้ง 

 
S.D. 

 
0.63 

 
0.78 

 
0.78 

 
0.50 

 
0.64 

 
0.57 

 
0.50 

 
0.50 

 
0.62 

 
2 

 
(X) 

 
4.43 

 
4.71 

 
4.18 

 
4.46 

 
4.46 

 
4.43 

 
4.36 

 
4.43 

 
4.43 

2. บทเรียนคอมพวิเตอรมี
รูปแบบตัวอักษร  ขนาด  และ
สีสันสวยงาม ชัดเจน อานงาย  

S.D. 
 

0.74 
 

0.53 
 

0.77 
 

0.57 
 

0.57 
 

0.57 
 

0.55 
 

0.57 
 

0.62 

 
3 

 
(X) 

 
4.57 

 
4.57 

 
4.50 

 
4.61 

 
4.75 

 
4.57 

 
4.46 

 
4.43 

 
4.56 

3. เสียงพูดและเสียงดนตรี
ประกอบมีความชดัเจน  
เหมาะสม  

S.D. 
 

0.69 
 

0.57 
 

0.63 
 

0.56 
 

0.44 
 

0.57 
 

0.57 
 

0.63 
 

0.58 

 
1 

 
(X) 

 
4.25 

 
4.46 

 
3.93 

 
4.14 

 
4.57 

 
4.25 

 
4.32 

 
4.21 

 
4.27 

4. การใชสีบนพืน้หลังมีความ
เหมาะสม 

 
S.D. 

 
0.58 

 
0.79 

 
0.97 

 
0.97 

 
0.57 

 
0.70 

 
0.61 

 
0.63 

 
0.75 

 
5 

 
(X) 

 
4.25 

 
4.07 

 
4.21 

 
4.36 

 
4.11 

 
4.36 

 
4.32 

 
4.46 

 
4.27 

5. การใหขอมูลยอนกลับใน  
แตละบทเรียนมีความเหมาะสม 

 
S.D. 

 
0.79 

 
0.90 

 
0.73 

 
0.73 

 
0.91 

 
0.73 

 
0.67 

 
0.63 

 
0.76 

 
6 

 
(X) 

 
4.43 

 
4.18 

 
4.29 

 
4.46 

 
4.39 

 
4.18 

 
4.36 

 
4.36 

 
4.33 

6. บทเรียนคอมพวิเตอรมี
เครื่องมือนําทาง (Navigator)  
ในการควบคุมบทเรียนได
เหมาะสม 

 
S.D. 

 
0.69 

 
0.77 

 
0.65 

 
0.63 

 
0.68 

 
0.67 

 
0.62 

 
0.67 

 
0.67 

 
4 

(X) 4.40 4.35 4.25 4.42 4.42 4.38 4.39 4.39 4.38 คาเฉลี่ยรวมดานการออกแบบ
บทเรียน S.D. 0.48 0.54 0.42 0.43 0.44 0.40 0.38 0.41 0.43 

3 

 
(X) 

 
4.39 

 
4.11 

 
4.36 

 
4.39 

 
4.21 

 
4.18 

 
4.11 

 
4.00 

 
4.22 

ข.  ดานเนื้อหา 
7. เนื้อหาของแตละบทเรียนมี
คําอธิบายและรายละเอียดที่
เหมาะสม  เขาใจงาย 

 
S.D. 

 
0.68 

 
0.87 

 
0.67 

 
0.68 

 
0.78 

 
0.86 

 
0.83 

 
0.81 

 
0.78 

 
7 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



                         155
 

ตารางที่ 16   (ตอ) 
แบบสอบถามความคิดเห็นบทที ่ขอความ (X) 

 
S.D. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
คาเฉ
ล่ีย
รวม 

ลําดับ
ที่ 

 
(X) 

 
4.50 

 
4.32 

 
4.36 

 
4.32 

 
4.32 

 
4.39 

 
4.29 

 
4.29 

 
4.35 

8. เนื้อหาของบทเรียนมีความ
นาสนใจ 

 
S.D. 

 
0.79 

 
0.77 

 
0.73 

 
0.72 

 
0.81 

 
0.68 

 
0.65 

 
0.60 

 
0.71 

 
6 

 
(X) 

 
4.64 

 
4.50 

 
4.43 

 
4.43 

 
4.54 

 
4.57 

 
4.46 

 
4.43 

 
4.50 

9. การจัดลําดับขัน้นําเสนอ  
เนื้อหามีความตอเนื่อง 

 
S.D. 

 
0.55 

 
0.69 

 
0.63 

 
0.63 

 
0.63 

 
0.50 

 
0.63 

 
0.50 

 
0.59 

 
1 

 
(X) 

 
4.50 

 
4.36 

 
4.32 

 
4.43 

 
4.50 

 
4.43 

 
4.36 

 
4.32 

 
4.40 

10. การบรรจุเนื้อหาในแตละ
กรอบของบทเรียนมีความ 
เหมาะสม  

S.D. 
 

0.63 
 

0.67 
 

0.72 
 

0.69 
 

0.79 
 

0.63 
 

0.87 
 

0.77 
 

0.72 

 
4 

 
(X) 

 
4.46 

 
4.43 

 
4.25 

 
4.39 

 
4.43 

 
4.25 

 
4.36 

 
4.32 

 
4.36 

11. คําสั่งในแตละบทเรียนมี
ความชัดเจน  เขาใจงาย 

 
S.D. 

 
0.63 

 
0.79 

 
0.70 

 
0.78 

 
0.69 

 
1.00 

 
0.67 

 
0.77 

 
0.75 

 
5 

 
(X) 

 
4.68 

 
4.43 

 
4.54 

 
4.54 

 
4.43 

 
4.39 

 
4.39 

 
4.50 

 
4.49 

12. จํานวนขอในแบบฝกหัดมี
ความเหมาะสม 

 
S.D. 

 
0.54 

 
0.63 

 
0.57 

 
0.74 

 
0.74 

 
0.62 

 
0.56 

 
0.63 

 
0.63 

 
2 

 
(X) 

 
4.54 

 
4.32 

 
4.46 

 
4.50 

 
4.68 

 
4.36 

 
4.46 

 
4.43 

 
4.47 

13. แบบฝกหัดในแตละ
บทเรียนมีความยากงาย
เหมาะสม  

S.D. 
 

0.63 
 

0.86 
 

0.57 
 

0.63 
 

0.54 
 

0.62 
 

0.63 
 

0.69 
 

0.65 

 
3 

(X) 4.53 4.35 4.38 4.42 4.44 4.36 4.34 4.32 4.39 คาเฉลี่ยรวมดานเนื้อหา 
S.D. 0.49 0.54 0.45 0.57 0.56 0.55 0.51 0.51 0.52 

2 

 
 

(X) 

 
 

4.57 

 
 

4.61 

 
 

4.54 

 
 

4.54 

 
 

4.79 

 
 

4.36 

 
 

4.57 

 
 

4.54 

 
 

4.56 

ค. ดานความพึงพอใจใน 
การเรียน 
14. นักศึกษารูสึกสนุกกับ    
การเรียนดวยบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน 

 
S.D. 

 
0.57 

 
0.62 

 
0.69 

 
0.69 

 
0.49 

 
0.82 

 
0.57 

 
0.57 

 
0.63 

 
 

4 
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ตารางที่ 16   (ตอ) 
แบบสอบถามความคิดเห็นบทที ่ขอความ (X) 

 
S.D. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
คาเฉ
ล่ีย
รวม 

ลําดับ
ที่ 

 
(X) 

 
4.61 

 
4.54 

 
4.54 

 
4.50 

 
4.54 

 
4.61 

 
4.54 

 
4.61 

 
4.56 

15. นักศึกษารูสึกพอใจกบัการ
ไดควบคุมบทเรียนดวยตนเอง 

 
S.D. 

 
0.56 

 
0.57 

 
0.69 

 
0.69 

 
0.50 

 
0.56 

 
0.50 

 
0.49 

 
0.57 

 
2 

 
(X) 

 
4.64 

 
4.61 

 
4.68 

 
4.50 

 
4.64 

 
4.71 

 
4.64 

 
4.71 

 
4.64 

16. นักศึกษารูสึกพอใจทีไ่ด
ทราบผลคะแนนทันท ี

 
S.D. 

 
0.62 

 
0.56 

 
0.47 

 
0.50 

 
0.48 

 
0.46 

 
0.48 

 
0.46 

 
0.50 

 
1 

 
(X) 

 
4.50 

 
4.39 

 
4.39 

 
4.46 

 
4.39 

 
4.54 

 
4.61 

 
4.54 

 
4.48 

17. บทเรียนคอมพิวเตอรชวย
ใหนักศึกษาออกเสียง
ภาษาอังกฤษไดดข้ึีน  

S.D. 
 

0.74 
 

0.68 
 

0.68 
 

0.63 
 

0.78 
 

0.69 
 

0.62 
 

0.57 
 

0.67 

 
7 

 
(X) 

 
4.54 

 
4.39 

 
4.57 

 
4.68 

 
4.50 

 
4.61 

 
4.54 

 
4.57 

 
4.55 

18. นักศึกษาตองการเรียนกับ
บทเรียนคอมพวิเตอรชวยสอน
ลักษณะนีอ้ีก  

S.D. 
 

0.57 
 

0.73 
 

0.63 
 

0.54 
 

0.69 
 

0.62 
 

0.57 
 

0.63 
 

0.62 

 
5 

 
(X) 

 
4.57 

 
4.39 

 
4.50 

 
4.57 

 
4.57 

 
4.54 

 
4.46 

 
4.54 

 
4.52 

19. บทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอนชวยใหนักศกึษาเขาใจวิธี   
การออกเสียงภาษาอังกฤษได 
ดีข้ึน 
 

 
S.D. 

 
0.63 

 
0.87 

 
0.57 

 
0.57 

 
0.50 

 
0.63 

 
0.63 

 
0.57 

 
0.62 

 
6 

 
(X) 

 
4.68 

 
4.64 

 
4.46 

 
4.46 

 
4.57 

 
4.57 

 
4.50 

 
4.61 

 
4.56 

20. นักศึกษามีความพึงพอใจ
โดยรวมตอบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนนี ้  

S.D. 
 

0.54 
 

0.55 
 

0.74 
 

0.74 
 

0.63 
 

0.57 
 

0.63 
 

0.56 
 

0.62 

 
3 

(X) 4.57 4.51 4.52 4.53 4.57 4.56 4.55 4.58 4.55 คาเฉลี่ยรวมดานความพึงพอใจ
ในการเรียน S.D. 0.48 0.49 0.50 0.52 0.40 0.42 0.43 0.42 0.45 

1 

(X) 4.51 4.41 4.39 4.46 4.48 4.43 4.43 4.43 4.44 คาระดับเฉลี่ยรวมแตละบท 
S.D. 0.46 0.46 0.37 0.42 0.42 0.40 0.38 0.38 0.41 

 

ลําดับที ่  1 6 7 3 2 5 4 4   
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  จากตารางที่ 16  พบวา กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
โดยเฉลี่ยเทากับ 4.44 (S.D. = 0.41)  จึงสรุปไดวา นักศึกษากลุมตัวอยางมีความคิดเห็นที่ดีตอ        
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่ผูวิจัยสรางขึ้น  ซึ่งบทที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก บทที่ 1 ( X = 4.51, 
S.D. = 0.46)  และบทที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด คือ บทที่ 3 ( X = 4.39, S.D. = 0.37)  นอกจากนี้              
จากการศึกษาความคิดเห็นของกลุมตัวอยางที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนในทั้ง 3 ดาน คือ     
ดานการออกแบบบทเรียน  ดานเนื้อหา  และดานความพึงพอใจในการเรียน  ผูวิจัยสรุปไดดังนี้ 
 1.  ดานการออกแบบบทเรียน  โดยภาพรวมนักศึกษากลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอ
การออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนอยูในระดับดี ( X = 4.38, S.D. = 0.43)  ขอท่ีมีคาเฉลี่ย
สูงสุดสองอันดับแรก ไดแก ขอที่ 3 เสียงพูดและเสียงดนตรีประกอบมีความชัดเจน เหมาะสม          
( X = 4.56, S.D. = 0.58) และรองลงมา ไดแก ขอท่ี 1 บทเรียนคอมพิวเตอรมีขั้นตอนการใชที่สะดวก
และงายในการติดตั้ง ( X = 4.45, S.D. = 0.62)  สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุดสองอันดับสุดทาย ไดแก   
ขอที่ 4 การใชสีบนพื้นหลังมีความเหมาะสม ( X = 4.27, S.D. = 0.75)  และรองลงมา ไดแก ขอที่ 5 
การใหขอมูลยอนกลับในแตละบทเรียนมีความเหมาะสม ( X = 4.27, S.D. = 0.76) 
  2.  ดานเนื้อหา  โดยภาพรวมนักศึกษากลุมตัวอยางมีความคิดเห็นดานเนื้อหา        
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนอยูในระดับดี ( X = 4.39, S.D. = 0.52)  ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดสอง
อันดับแรก ไดแก ขอที่ 9 การจัดลําดับขั้นนําเสนอเนื้อหามีความตอเนื่อง ( X = 4.50, S.D. = 0.59)   
และรองลงมาไดแก ขอที่ 12 จํานวนขอในแบบฝกหัดมีความเหมาะสม ( X = 4.49, S.D. = 0.63)  
สวนขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุดสองอันดับสุดทาย ไดแก ขอท่ี 8 เนื้อหาของบทเรียนมีความนาสนใจ ( X = 
4.35, S.D. = 0.71)  และรองลงมา ไดแก ขอที่ 7  เนื้อหาของแตละบทเรียนมีคําอธิบายและ             
รายละเอียดที่เหมาะสม เขาใจงาย ( X = 4.22, S.D. = 0.78)          
  3.  ดานความพึงพอใจในการเรียน  โดยภาพรวมนักศึกษากลุมตัวอยางมคีวามคดิเหน็
ตอดานความพึงพอใจในการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนอยูในระดับดีมาก ( X = 4.55, 
S.D. = 0.45)  ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดสองอันดับแรก ไดแก ขอท่ี 16 นักศึกษารูสึกพอใจที่ไดทราบผล
คะแนนทันที ( X = 4.64, S.D. = 0.50)  และรองลงมา ไดแก ขอที่ 15 นักศึกษารูสึกพอใจใน          
การควบคุมบทเรียนดวยตนเอง ( X = 4.56, S.D. = 0.57)  สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุดสองอันดับสุดทาย 
ไดแก ขอที่ 19 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนชวยใหนักศึกษาเขาใจวิธีการออกเสียงภาษาอังกฤษได
ดีขึ้น ( X = 4.52, S.D. = 0.62)  และรองลงมา ไดแก ขอท่ี 17 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยใหนักศึกษา
ออกเสียงภาษาอังกฤษไดดีขึ้น ( X = 4.48, S.D. = 0.67)          
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 จากการศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษากลุมตัวอยางที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอร  
ชวยสอนที่ผูวิจัยสรางขึ้น  พบวา กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอดานความพึงพอใจในการเรียนสูง    
ที่สุด ( X = 4.55, S.D. = 0.45)  รองลงมา ไดแก ดานเนื้อหา ( X = 4.39, S.D. = 0.52)  และดาน       
การออกแบบบทเรียน ( X = 4.38, S.D. = 0.43)  ตามลําดับ  และจะเห็นไดวา ความคิดเห็นโดยรวมมี
คาเฉลี่ยเทากับ 4.44  แสดงวากลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนอยูใน
ระดับดี  ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานขอที่ 3            
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บทท่ี 5

สรุป  อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ

การวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนการออกเสียงเนนหนักในคําและ
ทํานองเสียงภาษาอังกฤษ  สําหรับนักศึกษาชั้นปที่ 2  วิชาเอกภาษาอังกฤษ  คณะศึกษาศาสตร  
มหาวิทยาลัยศิลปากร  เปนงานวิจัยเชิงทดลองและมีวัตถุประสงคเพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนการออกเสียงเนนหนักในคําและทํานองเสียงภาษาอังกฤษ  สําหรับนักศึกษา
ช้ันปที่ 2  วิชาเอกภาษาอังกฤษ  คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร  เพื่อเปรียบเทียบ         
ความสามารถในการฟงเสียงและการออกเสียงเนนหนักในคําและทํานองเสียงภาษาอังกฤษของ  
กลุมตัวอยางกอนและหลังการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนการออกเสียงเนนหนักในคํา
และทํานองเสียงภาษาอังกฤษ  และเพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษากลุมตัวอยางที่มีตอบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนการออกเสียงเนนหนักในคําและทํานองเสียงภาษาอังกฤษ  กลุมตัวอยาง คือ 
นักศึกษาชั้นปที่ 2  วิชาเอกภาษาอังกฤษ  คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร  ที่ลงทะเบียน
เรียนรายวิชา 466 251/466 114 ภาษาศาสตรประยุกตเบื้องตน (Introduction to Applied Linguistics)        
ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2548  จํานวน 28 คน  ไดมาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
sampling)

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย
1.  แบบสอบถามคําศัพทภาษาอังกฤษที่เปนปญหาในการออกเสียงเนนหนักในคําของ         

นักศึกษา  เพื่อสอบถามอาจารยผูสอนรายวิชาสัทศาสตร (Phonetics) ในสถาบันอุดมศึกษาตางๆ 
จํานวน 10 ทาน

2.  แบบทดสอบวัดความสามารถในการฟงเสียงเนนหนักในคําและทํานองเสียงภาษา
อังกฤษ กอนและหลังเรียน (Pretest-Posttest) (อยูภายในบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน)  แบงเปน    
2 ตอน ไดแก ตอนที่ 1 ทดสอบความสามารถในการฟงเสียงเนนหนักในคํา จํานวน 50 ขอ            
เปนแบบทดสอบใหนักศึกษากด (click) ฟงเสียงคําศัพท  จากนั้นเลือกตอบโดยกด (click) บนพยางค
ที่เนนหนักเสียง และตอนที่ 2 ทดสอบความสามารถในการฟงทํานองเสียงภาษาอังกฤษ จํานวน 20 
ขอ เปนแบบทดสอบแบบปรนัย 3 ตัวเลือก ใหนักศึกษากดฟงทํานองเสียงของประโยค  จากนั้นจึง
เลือกตอบโดยกด (click) บนตัวเลือกที่แสดงเสนทํานองเสียงที่ไดยิน  รวมเปน 70 ขอ  เวลา 45 นาที  
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ซ่ึงแบบทดสอบทั้ง 2 ตอน มีคาความเชื่อมั่นรวมเทากับ 0.99  คาความยากงาย (P) ที่ไดมีคาระหวาง 
0.32-0.80  และคาอํานาจจําแนก (r) มีคาตั้งแต 0.24 ขึ้นไป (ภาคผนวก ข  หนา 206-207)

3.  แบบทดสอบวัดความสามารถในการออกเสียงเนนหนักในคําและใชทํานองเสียง
ภาษาอังกฤษกอนและหลังเรียน (Pretest-Posttest) (อยูภายในบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน)       
แบงเปน 2 ตอน ไดแก ตอนที่ 1 ทดสอบความสามารถในการออกเสียงเนนหนักในคํา จํานวน 50 ขอ 
และตอนที่ 2 ทดสอบความสามารถในการใชทํานองเสียงภาษาอังกฤษ จํานวน 20 ขอ รวมเปน       
70 ขอ  เวลา 45 นาที  ซ่ึงแบบทดสอบทั้ง 2 ตอน มีคาความเชื่อมั่นรวมเทากับ 0.88  คาความยากงาย 
(P)  ที่ไดมีคาระหวาง 0.20-0.80 และคาอํานาจจําแนก (r) มีคาตั้งแต 0.20 ขึ้นไป (ภาคผนวก ค  หนา 
208-209)  ใหนักศึกษาทําแบบทดสอบโดยบันทึกเสียงตนเองลงบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน    
จากนั้น ผูวิจัยนําไฟลเสียงมาทําการตรวจซ้ํา 2 คร้ัง (intra-rater reliability) เพื่อวิเคราะหหา              
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson’ s Product - Moment Correlation Coefficient)  ได
คาความเชื่อมั่นของการตรวจการออกเสียงกอนเรียนเทากับ 0.99  (ดูผลการตรวจในบทที่ 4 ตารางที่ 
13  หนา 146-148) และคาความเชื่อมั่นของการตรวจการออกเสียงหลังเรียนเทากับ 0.99 ครั้ง (ดูผล
การตรวจในบทที่ 3  ตารางที่ 10  หนา 133-135)
              4.  บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนการออกเสียงเนนหนักในคําและทํานองเสียงภาษา   
อังกฤษ  สําหรับนักศึกษาชั้นปที่ 2  วิชาเอกภาษาอังกฤษ  คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร  
จํานวน 8 บท  ซ่ึงเนื้อหาไดจากการประมวลจากเอกสารและตําราที่เกี่ยวของ  ผานการปรับปรุงแกไข
ตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ  และนําไปทดลองใชในขั้นทดลองรายบุคคลไดคาประสิทธิภาพ     
เทากับ 73.96/72.85  ขั้นทดลองกลุมเล็กไดคาประสิทธิภาพเทากับ 76.83/75.21  และในขั้นทดลอง
ภาคสนามกับกลุมตัวอยางไดคาประสิทธิภาพเทากับ 81.91/79.89  แสดงวา บทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอนที่ผูวิจัยสรางขึ้นมีประสิทธิภาพอยูในเกณฑดีมาก
                 5.  แบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาชั้นปที่ 2  วิชาเอกภาษาอังกฤษ                 
คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร  ที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่ผูวิจัยสรางขึ้น  
โดยสอบถามดานการออกแบบบทเรียน  ดานเนื้อหา  และดานความพึงพอใจในการเรียน             
รวมทั้งหมด 20 ขอ เปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประเมินคามี 5 ระดับ ไดแก เห็นดวยมากที่สุด  
เห็นดวยมาก  เห็นดวยปานกลาง  เห็นดวยนอย  และเห็นดวยนอยที่สุด  ซ่ึงแบบสอบถามนี้ผาน    
การตรวจสอบ   รูปแบบภาษา  ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา  จากผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน  จากนั้นนําไป
ทดลองใชในขั้นทดลองกลุมเล็ก ไดคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.91
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 6.  แบบประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนของกระทรวงศึกษาธิการ         
ทําการปรับปรุงจากแบบประเมินสื่อมัลติมีเดีย  ประเภทคอมพิวเตอรชวยสอนของกรมวิชาการ    
โดยใหผูเชี่ยวชาญประเมินคุณภาพ 8 ดาน ไดแก สวนนําของบทเรียน  เนื้อหาสาระของบทเรียน        
การใชภาษา  การออกแบบระบบการเรียนการสอน  สวนประกอบดานมัลติมีเดีย  การออกแบบ             
ปฏิสัมพันธ     การประเมินผลการเรียน  และองคประกอบทั่วไป  (ภาคผนวก ง  หนา 210-218)  ได
ระดับคาเฉลี่ยโดยรวม ( X )  ทุกดานเทากับ 4.35  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 0.17    
แสดงวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่ผูวิจัยสรางขึ้นอยูในระดับดี

การดําเนินการทดลอง  ผูวิจัยดําเนินการทดลองกับนักศึกษากลุมตัวอยางในภาคเรียนที่ 2  
ปการศึกษา 2548 ใชเวลาในการทดลอง 3 สัปดาหๆ ละ 3 วันๆ ละ 2 คาบเรียน คือชวงวันที่ 20 
ธันวาคม  2548 - วันที่ 5  มกราคม  2549  ตั้งแตเวลา 16.30-18.10 น.  ผูวิจัยเร่ิมดําเนินการทดลอง
โดยขอความอนุเคราะหในการทดลองกับกลุมตัวอยาง  ติดตอขอใชหองคอมพิวเตอร  สํารวจ     
ความพรอมของคอมพิวเตอรและหูฟง  กอนเรียนผูวิจัยช้ีแจงวัตถุประสงคในการทําวิจัย  อธิบายวิธี
การใชบทเรียน  การตอบแบบสอบถามความคิดเห็นหลังเรียนเสร็จในแตละบท  จากนั้น                 
ใหกลุมตัวอยางทําแบบทดสอบวัดความสามารถในการฟงเสียงเนนหนักในคําและทํานองเสียงภาษา
อังกฤษ (Pre-Listening Test) และแบบทดสอบวัดความสามารถในการออกเสียงเนนหนักในคําและ
ใชทํานองเสียงภาษาอังกฤษ (Pre-Pronunciation Test) ซ่ึงอยูภายในบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
กอนที่จะเริ่มเรียนบทที่ 1-8  เมื่อเรียนครบทั้ง 8 บท ใหนักศึกษาทําแบบทดสอบวัดความสามารถใน
การฟงเสียงเนนหนักในคําและทํานองเสียงภาษาอังกฤษ (Post-Listening Test) และแบบทดสอบวัด     
ความสามารถในการออกเสียงเนนหนักในคําและใชทํานองเสียงภาษาอังกฤษ (Post-Pronunciation 
Test) ซ่ึงอยูภายในบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  จากนั้นนําคะแนนหลังเรียนรายบททั้ง 8 บท และ
คะแนนหลังเรียน  รวมทั้งขอมูลจากการตอบแบบสอบถามมาวิเคราะหโดยใชวิธีทางสถิติเพื่อ   
ตรวจสอบสมมติฐาน  กลาวคือ หาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนการออกเสียง
เนนหนักในคําและทํานองเสียงภาษาอังกฤษตามเกณฑ 75/75 จากสูตร E1/E2  (ชัยยงค  พรหมวงศ 
และคณะ 2520 : 135-136)  เปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการฟงเสียงและการออกเสียง    
เนนหนักในคําและทํานองเสียงภาษาอังกฤษกอนและหลังเรียน  โดยใชสถิติ t - test แบบจับคู 
(Paired-Samples T-Test)  วิเคราะหความคิดเห็นของกลุมตัวอยางที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอร      
ชวยสอนที่ผูวิจัยสรางขึ้น  โดยหาคาเฉลี่ย  ( X )  และสวนเบี่ยงมาตรฐาน (S.D.)  จากนั้นนําไปแปล
ความหมายตามคาระดับที่กําหนดไว
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สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษาและวิเคราะหขอมูลการวิจัย  สามารถสรุปผลไดดังนี้
1.  บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนการออกเสียงเนนหนักในคําและทํานองเสียงภาษา

อังกฤษ  มีประสิทธิภาพเทากับ 81.91/79.89
2.  ความสามารถในการฟงเสียงและการออกเสียงเนนหนักในคําและทํานองเสียงภาษา

อังกฤษของกลุมตัวอยางหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน สูงกวาความสามารถกอนเรียน 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

3.  กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นที่ดี ( X  = 4.44, S.D. = 0.41) ตอบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอนการออกเสียงเนนหนักในคําและทํานองเสียงภาษาอังกฤษ

การอภิปรายผล
จากผลการวิเคราะหขอมูล สามารถอภิปรายผลไดดังนี้
1.  จากผลการวิจัยขอที่ 1  พบวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนการออกเสียงเนนหนัก

ในคําและทํานองเสียงภาษาอังกฤษที่ผูวิจัยสรางขึ้น  มีประสิทธิภาพเทากับ 81.91/79.89  ซ่ึงสูงกวา
รอยละ 2.50 ตามเกณฑที่กําหนดไว  ดังนั้น ถือวาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนอยูในเกณฑดีมาก          
อาจเนื่องมาจากสาเหตุ ดังนี้

1.1  เนื้อหา  ผูวิจัยไดสรางเนื้อหาโดยประมวลจากเอกสารและตําราที่เกี่ยวของกับ    
วิธีสอนการออกเสียงทั้งในและตางประเทศ  กําหนดจุดประสงคการเรียนรู  แบงเนื้อหาออกเปน  2 
ตอน คือ ตอนที่ 1 การออกเสียงเนนหนักในคํา (Word Stress) สอนหลักการออกเสียงคําประเภท
ตางๆ  และตอนที่ 2 ทํานองเสียง (Intonation)  สอนหลักการใชทํานองเสียงในรูปประโยคตางๆ       
ผูวิจัยเรียงลําดับเนื้อหาจากงายไปยาก กลาวคือ เร่ิมจากระดับคําไปสูระดับประโยค  มีแบบฝกหัดให
ผูเรียนไดฝกฟงเสียง จําแนกเสียง และเปรียบเทียบเสียงกอนการออกเสียง (Finocchiaro 1987 : 27)  
ดังที่ เคนวอรตี้ (Kenworthy 1996 : 1-2) และ เออร (Ur 1999 : 53) กลาวไววา ครูผูสอนควรชวยให 
ผูเรียนไดฝกฝนการฟงเสียง  การออกเสียงโดยใชแบบฝกหัด  สอดคลองกับงานวิจัยของ สุชาดา    
โพธิสมภาพวงษ (2545 : 156) ที่ใหผูเรียนฝกออกเสียงซํ้าๆ จนเปนนิสัยและฝกไดหลายครั้งตาม
ตองการจะชวยใหเกิดการเรียนรูอยางคงทนถาวร  ซ่ึงในงานวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยไดนําคําศัพทเพื่อให      
ผูเรียนฝกฟงเสียงและออกเสียง  จากการตอบแบบสอบถามคําศัพทที่เปนปญหาในการออกเสียงของ
ผูเรียนโดยอาจารยผูสอนรายวิชาสัทศาสตรในสถาบันอุดมศึกษา จํานวน 10 ทาน  นอกจากนี้   ผูวิจัย
ไดประเมินความกาวหนาของผูเรียนเพื่อใหผูเรียนทราบความกาวหนาของตนเอง และมีแรงจูงใจใน
การเรียน  โดยกําหนดใหมีการทดสอบหลังเรียนรายบททุกบท  เมื่อสรางเนื้อหาเสร็จเรียบรอยแลว 
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ผูวิจัยนําไปใหอาจารยที่ปรึกษา  ผูเชี่ยวชาญ  และผูเชี่ยวชาญชาวตางประเทศ  ตรวจสอบ           
ความถูกตอง  ความเหมาะสมของภาษาและเนื้อหา

1.2  นักศึกษากลุมตัวอยางสามารถทําคะแนนแบบทดสอบหลังเรียนรายบททั้ง 8 บท  
คิดเปนรอยละ 81.91  ซ่ึงสูงกวาคารอยละของคะแนนแบบทดสอบหลังเรียน (79.89)  เนื่องจาก     
นักศึกษาเรียนเนื้อหาและทําแบบฝกหัดในแตละบทจบแลวก็ทําแบบทดสอบหลังเรียนรายบททันที  
ทําใหยังจดจําเนื้อหาและมีความคลอง (fluency) จากการฝกซ้ําๆ จนเกิดการจําได (ผาน  บาลโพธิ์ 
2539 : 41-44 ; ประพัฒน  พวงทอง 2539 : 5-6)  นอกจากนี้ แบบทดสอบหลังเรียนรายบทเปน       
การทดสอบเนื้อหาเพียงบางสวน  และทดสอบเฉพาะองคประกอบยอยทางภาษา  กลาวคือ ทดสอบ
การฟงเสียงและออกเสียงในระดับคําเทานั้น (บทที่ 1-5)  จึงอาจเปนสาเหตุใหผูเรียนทําคะแนน   
แบบทดสอบหลังเรียนรายบททั้ง 8 บท ไดคะแนนสูงกวาคะแนนแบบทดสอบหลังเรียน  สอดคลอง
กับงานวิจัยของอารสา  แสงสงา (2543)  รัตนา  เฉลียว (2546)  พยุงศรี  หอมสุวรรณ (2546)          
ธัญลักษณ  เพียรจัด (2547)  และอุษณีย  สถิรรัตน (2547)

2.  จากผลการวิจัยขอที่ 2 พบวา ความสามารถในการฟงเสียงและการออกเสียงเนนหนัก
ในคําและทํานองเสียงภาษาอังกฤษของกลุมตัวอยาง หลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน      
สูงกวาความสามารถในการฟงเสียงและการออกเสียงเนนหนักในคําและทํานองเสียงภาษาอังกฤษ
กอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว อาจเนื่องมาจาก
สาเหตุ ดังนี้

2.1  กอนเรียนนักศึกษากลุมตัวอยางไมมีความรูเร่ือง  การออกเสียงเนนหนัก           
ในคํา (word stress) และทํานองเสียง (intonation)  หรืออาจมีความรูเดิมบางเพียงเล็กนอย  แตเมื่อ
เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแลว  นักศึกษาไดผานการทําแบบทดสอบกอนเรียน  ศึกษา
หลักการออกเสียง  ทําแบบฝกหัดทั้งการฟงเสียงและการออกเสียง  ฝกการเลียนเสียง (imitation)    
เจาของภาษา  จากนั้นก็ฝกซ้ําๆ (repetition) โดยใหผูเรียนฝกฟงเสียงและออกเสียงใหมากพอ  ทําให
มีความรูและความคลองแคลวมากขึ้น  ดังนั้น คะแนนความสามารถในการฟงเสียงและการออกเสียง
เนนหนักในคําและทํานองเสียงภาษาอังกฤษของกลุมตัวอยางหลังเรียน  จึงสูงกวาคะแนน          
ความสามารถในการฟงเสียงและออกเสียงเนนหนักในคําและทํานองเสียงภาษาอังกฤษกอนเรียน  
สรุปไดวา การเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนชวยใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน  
สูงขึ้น  สอดคลองกับงานวิจัยของ เพลน  กรองทอง (2542)  สุรชาติ  รัศมี (2543)  สุทิน  โรจน
ประเสริฐ และคณะ (2544)  เวียงศิริ  ไกรเกตุ (2545)  กิตติยา  ทัศนะสกุล (2546)  บุญพา  คําวิเศษณ 
(2546)  และเสาวนีย  กลับสง (2547)
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2.2  บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนการออกเสียงเนนหนักในคําและทํานองเสียงภาษา
อังกฤษนี้สรางขึ้นตามจุดประสงคการเรียนรู  เพื่อใหเหมาะสมกับลักษณะของผูเรียน  ผูเรียนสามารถ
เรียนไดอยางอิสระ ควบคุมการเรียนดวยตนเอง การเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนนี้          
ผูเรียนสามารถกด (click) ฟงเสียงเจาของภาษา  กด (click) ตอบและบันทึกเสียงตนเองลงใน
คอมพิวเตอรไดตามตองการ  นอกจากนี้ ในสวนของแบบฝกทักษะการฟงเสียงนั้น  เมื่อผูเรียน    
ตอบถูกจะมีขอมูลยอนกลับ (feedback) วา “Excellent” หรือ “That’s correct.” หากตอบผิดก็มีขอมูล  
ยอนกลับวา “Try again.” หรือ “Sorry” ซ่ึงขอมูลยอนกลับเหลานี้ลวนเปนการใหแรงเสริม 
(reinforcement) ทําใหผูเรียนทราบความกาวหนาของตนเอง สอดคลองกับบุญชม ศรีสะอาด (2541 : 
123-124)  บุญเกื้อ  ครรหาเวช (2543 : 71-74)  และกนก  จันทรทอง (2544 : 73) ที่กลาววา การให
ขอมูลยอนกลับทันทีเปนการย้ําความเขาใจและการเรียนรู  โดยเฉพาะอยางยิ่งในทางบวกจะทําให    
ผูเรียนรูสึกชอบและไมเบื่อหนาย  ดังนั้น เมื่อผูเรียนรูสึกชอบแลวก็จะทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ดีขึ้นตามมา

3.  จากผลการวิจัยขอท่ี 3  พบวา นักศึกษากลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนการออกเสียงเนนหนักในคําและทํานองเสียงภาษาอังกฤษอยูในระดับดี  ( x  = 
4.44, S.D. = 0.41)  โดยแยกออกเปนดานตางๆ เรียงตามลําดับ ดังนี้

3.1  ดานความพึงพอใจในการเรียน  โดยภาพรวมนักศึกษากลุมตัวอยางมี            
ความคิดเห็นตอดานความพึงพอใจในการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนอยูในระดับดีมาก 
( x  = 4.55, S.D. = 0.45)  แยกเปนประเด็น ดังนี้

3.1.1  ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดสองอันดับแรก ไดแก ขอที่ 16 นักศึกษารูสึกพอใจที่
ไดทราบผลคะแนนทันที ( x  = 4.64, S.D. = 0.50)  และรองลงมา ไดแก ขอที่ 15 นักศึกษารูสึกพอใจ
ในการควบคุมบทเรียนดวยตนเอง ( x  = 4.56, S.D. = 0.57)  อาจเนื่องมาจากการที่ผูเรียนไดทราบผล
คะแนนทันทีเปนการเสริมแรง  ย้ําความเขาใจและการเรียนรู  นอกจากนี้ การเรียนดวยบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนเปนการเรียนอยางอิสระ  ผูเรียนเปนผูควบคุมการเรียนดวยตนเอง  ชวยลด
ปญหาความแตกตางระหวางบุคคล กลาวคือ ผูเรียนที่เรียนรูไดเร็วก็ไมตองรอคนอื่น  สวนผูเรียนที่
เรียนรูไดชาก็ไมประสบปญหาเรียนไมทันเพื่อน (บุญเกื้อ  ครรหาเวช 2543 : 71-74 ; กนก           
จันทรทอง 2544 : 73) สอดคลองกับงานวิจัยของ เชน (Chen 2001) ที่ศึกษาสภาพแวดลอมการใช
คอมพิวเตอรชวยสอนภาษาสําหรับผูเรียนภาษาและวัฒนธรรมในวิทยาลัยทางภาคเหนือของประเทศ
ไตหวัน    พบวา นักศึกษาที่เรียนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศมีเจตคติที่ดีตอการเรียน เร่ือง 
วัฒนธรรมอเมริกันดวยคอมพิวเตอรชวยสอน  และนักศึกษายังเปลี่ยนบทบาทจากผูรับความรูเปนผู
คนพบ  ความรูดวยตนเอง  เชนเดียวกับงานวิจัยของ ตูตูนิส (Tutunis 1991) ที่ทําวิจัยเร่ืองการบูรณา
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การคอมพิวเตอรเขากับการสอนภาษาอังกฤษใหผูพูดภาษาอื่น พบวา นักศึกษามีความพึงพอใจตอ      
การเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนภาษามาก

3.1.2  ขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุดสองอันดับสุดทาย ไดแก ขอที่ 19 บทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนชวยใหนักศึกษาเขาใจหลักการออกเสียงภาษาอังกฤษไดดีขึ้น ( x  = 4.52, S.D. 
= 0.62)  และรองลงมา ไดแก ขอที่ 17 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยใหนักศึกษาออกเสียงภาษาอังกฤษ
ไดดีขึ้น ( x  = 4.48, S.D. = 0.67)  อาจเปนเพราะเนื้อหาในเรื่อง การออกเสียงเนนหนักในคํา (Word 
stress)    แบบฝกหัดสวนมากเนนใหผูเรียนฝกออกเสียงเปนคําๆ (Discrete point exercises) ไมได
เนนใหฝกออกเสียงในบริบทที่เปนธรรมชาติเหมือนการใชภาษาในชีวิตจริง   และในบางบทเรียน 
นําเสนอหลักการออกเสียงเนนหนักในคํามีรายละเอียดคอนขางมาก  อาจทําใหผู เ รียนเกิด            
ความสับสน  ยากในการจดจํา เชน ในบทที่ 2  (Prefixes)  และบทที่ 3  (Suffixes)  คําศัพทมีจํานวน
พยางคมาก  อาจทําใหผูเรียนกังวลใจกลัวจะออกเสียงเนนหนักไมถูกตอง  นอกจากนี้ เนื้อหาที่สอน
หลักการใชทํานองเสียง (Intonation) ในบทที่ 6-8 คอนขางมากและตองใชเวลาเพื่อทําความเขาใจ ทํา
ใหผูเรียนไมเขาใจหลักการออกเสียง  อยางไรก็ตาม แมคาเฉลี่ยในขอที่ 19 และขอที่ 17 จะมีคาต่ํา    
ที่สุดของดานความพึงพอใจในการเรียน  แตก็ยังอยูในเกณฑที่มากกวา 4.50 จึงถือวาประเด็นของ
สองขอนี้อยูในระดับดีมาก (Likert, quoted in Best and Kahn 1986: 181)

3.2  ดานเนื้อหา โดยภาพรวมนักศึกษากลุมตัวอยางมีความคิดเห็นดานเนื้อหาบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนอยูในระดับดี ( x  = 4.39, S.D. = 0.52)  แยกเปนประเด็น ดังนี้

3.2.1  ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดสองอันดับแรก ไดแก ขอที่ 9 การจัดลําดับขั้นนําเสนอ
เนื้อหามีความตอเนื่อง ( x  = 4.50, S.D. = 0.59)   และรองลงมาไดแก ขอที่ 12 จํานวนขอใน        
แบบฝกหัดมีความเหมาะสม ( x  = 4.49, S.D. = 0.63)  อาจเปนเพราะบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
ที่ผูวิจัยสรางขึ้น  มีการจัดลําดับเนื้อหาในบทเรียนตามหลักภาษาศาสตร กลาวคือ ใหผูเรียน           
ฝกออกเสียงเนนหนักจากคํางายๆ ไปสูคําที่ยากขึ้น เชน ในบทที่ 1 (Two-syllable Words) ผูเรียนได   
ฝกออกเสียงคําสองพยางค  จากนั้นฝกออกเสียงคําที่มีมากกวาสองพยางคและเปนคําที่ยากขึ้นใน   
บทที่ 2 (Prefixes) บทที่ 3 (Suffixes)  บทที่ 4 (Compounds) และบทที่ 5 (Phrasal Verbs, Proper 
Nouns and Numbers)  ตามลําดับ  โดยที่ในแตละบทเรียน (บทที่ 1-5 ) นั้น  ผูวิจัยไดจัดเนื้อหาให     
ผูเรียนเริ่มฝกฟงเสียงและออกเสียงจากระดับคําไประดับประโยค  ทั้งภายในตัวบทเรียนเองและ
ระหวางบทเรียน  เชน บทที่ 1-5 (Word stress) ผูเรียนฝกฟงเสียงและออกเสียงเริ่มจากคําศัพทเดี่ยวๆ 
ไประดับประโยค  จากนั้นตอดวยบทที่ 6-8 (Intonation) สอนหลักการใชทํานองเสียงในรูปประโยค
ตางๆ  เริ่มจาก บทที่ 6 (Rising-falling Intonation)  บทที่ 7 (Rising Intonation)  และบทที่ 8 (Tag 
Questions)  นอกจากนี้  แบบฝกหัดที่มีจํานวนพอเหมาะชวยใหผูเรียนรูสึกสนุก  ทาทาย                  
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ไมเบื่อหนาย  และมีกําลังใจในการเรียน  ไมตองใชเวลาในการเรียนนาน  เนื่องจากผูวิจัยไดปรับลด
จํานวนแบบฝกหัดและจํานวนขอในบางแบบฝกหัดลงตามคําเสนอแนะของผูเรียนขณะทดลองใน
ขั้นทดลองกลุมเล็ก  จึงเปนผลทําใหในขั้นทดลองภาคสนามกับกลุมตัวอยางจริง  ผูเรียนรูสึกชอบที่
จํานวนขอในแบบฝกหัดมีความเหมาะสม

3.2.2  ขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุดสองอันดับสุดทาย ไดแก ขอที่ 8 เนื้อหาของบทเรียนมี
ความนาสนใจ ( x  = 4.35, S.D. = 0.71)  และรองลงมา ไดแก ขอที่ 7  เนื้อหาของแตละบทเรียนมี   
คําอธิบายและรายละเอียดที่เหมาะสม เขาใจงาย ( x  = 4.22, S.D. = 0.78)  อภิปรายไดวา การเรียน
องคประกอบยอยทางภาษาโดยเฉพาะเรื่องเสียง (Stress and Intonation) ตามแนวการสอนภาษาแบบ
โครงสราง (Structural approach) ผูเรียนอาจรูสึกวาเปนการฝกภาษาที่ไมเปนธรรมชาติเหมือนการใช
ภาษาในชีวิตจริง  ดังเชน แบบฝกหัดในแตละบทเนนใหผูเรียนฝกฟงเสียงและออกเสียงเปนคําๆ ไม
ไดเนนใหฝกในบริบทการใชภาษาในชีวิตจริง  อาจทําใหผูเรียนเกิดความรูสึกวาเนื้อหาไมคอย       
นา สนใจ  สวนประเด็นดานเนื้อหาของแตละบทเรียนมีคําอธิบายและรายละเอียดที่เหมาะสม        
เขาใจงาย ไดคาเฉลี่ยต่ํานั้น  ผูวิจัยเห็นวา คําส่ังในทุกแบบฝกหัดทั้ง 8 บท เปนภาษาอังกฤษทั้งหมด
และคอนขางยาว  อาจทําใหผูเรียนไมเขาใจขั้นตอนการทําแบบฝกหัด  รวมทั้งคําอธิบายประกอบ  
ตัวอยางอาจไมชัดเจน

3.3  ดานการออกแบบบทเรียน  โดยภาพรวมนักศึกษากลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอ
การออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนอยูในระดับดี ( x  = 4.38, S.D. = 0.43) แยกเปนประเด็น 
ดังนี้

3.3.1  ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดสองอันดับแรก ไดแก ขอที่ 3 เสียงพูดและเสียงดนตรี
ประกอบมีความชัดเจน เหมาะสม ( x  = 4.56, S.D. = 0.58) และรองลงมา ไดแก ขอที่ 1 บทเรียน
คอมพิวเตอรมีขั้นตอนการใชที่สะดวกและงายในการติดตั้ง ( x  = 4.45, S.D. = 0.62) อาจเนื่องจาก 
เสียงเจาของภาษาในบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนออกเสียงไดชัดเจนดี ผูเรียนรูสึกชอบมีผลทําให
เรียนอยางมีความสุข  ผอนคลาย และฝกออกเสียงโดยยึดเสียงเจาของภาษาเปนเสียงตนแบบ (model) 
นอกจากนี้ ผูเรียนสวนใหญไดเขียนขอเสนอแนะเพิ่มเติมวา ชอบเสียงเจาของภาษาในบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนนี้มากเพราะออกเสียงไดชัดเจนดี  สําหรับประเด็นบทเรียนคอมพิวเตอรมี    
ขั้นตอนการใชที่สะดวกและงายในการติดตั้งนั้น  สาเหตุเนื่องมาจากเครื่องคอมพิวเตอรที่ใชงานไดมี
จํานวน 30 เครื่อง  โดยมี 4 เครื่องที่ CD-ROM เสีย  จึงเหลือเครื่องคอมพิวเตอรที่ใชงานไดจริงเพียง 
26 เครื่อง  แตกลุมตัวอยางมีจํานวน 28 คน  ดังนั้น เพื่อใหการทดลองในงานวิจัยครั้งนี้ดําเนินไปใน
รูปแบบเดียวกัน  ผูวิจัยจึงไดติดตั้งบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนลงใน Hard disk (drive C:\)        
โดยผูเรียนเพียงเปดโฟลเดอร (folder) บทเรียนใน drive C:\ ขึ้นมา  โปรแกรมก็นําเขาสูบทเรียน
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คอมพิวเตอรชวยสอนหนาเมนูหลัก  เลือกบทเรียนที่ตองการ  จากนั้น พิมพช่ือและรหัสประจําตัว  
นักศึกษา  แลวจึงเริ่มเรียน

3.3.2  ขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุดสองอันดับสุดทาย ไดแก ขอที่ 4 การใชสีบนพื้นหลังมี
ความเหมาะสม ( x  = 4.27, S.D. = 0.75)  และรองลงมา ไดแก ขอที่ 5 การใหขอมูลยอนกลับใน    
แตละบทเรียนมีความเหมาะสม ( x  = 4.27, S.D. = 0.76)  สาเหตุมาจาก  ผูวิจัยตั้งใจจะใหผูเรียนเห็น
ความแตกตางเมื่อเขาสูบทเรียนแตละบท  จึงปรับสีบนพื้นหลังบางเล็กนอยทําใหผูเรียนไมคุนเคย  
นอกจากนี้  การใหขอมูลยอนกลับ (feedback) ในแตละบทนั้นเปนเพียงเสียงตอบกลับทั่วๆ ไป      
เทานั้น  ไมมีเสียงดนตรีหรือเสียงเอฟเฟกตประกอบแตอยางใด  อาจทําใหผูเรียนรูสึกไมตื่นเตนและ
เราใจเทาที่ควร

ปญหาที่พบในการวิจัย
ผูวิจัยแบงปญหาที่พบในการวิจัยออกเปนดานตางๆ ดังนี้
1.  ดานการพัฒนาบทเรียน

1.1  เนื่องจากภาษามีความแตกตางกัน (Language variation) ตามภาษาถิ่น เชน 
American English และ British English  มีการออกเสียงเนนหนักในคําเดียวกันตางกัน (other 
regional phonological features) ดังตัวอยางตอไปนี้

American English British English
cervical /s∈: rvΙkl/ /s↔vaΙ kl/
garage /g↔ra: dΖ/ /gΘr a:dΖ/
laboratory /lΘb ↔r↔t :ri/ /l↔b r ↔

tri/
massage /m↔sa: Ζ/ /mΘs a:Ζ/

ดังนั้น  ในการพัฒนาบทเรียนผูวิจัยประสบปญหาเรื่องการออกเสียงที่มี          
ความหลากหลายทางภาษาดวยสาเหตุดังกลาวขางตน  ผูวิจัยจึงเปดพจนานุกรมหลายเลมเพื่อ     
ตรวจสอบความถูกตอง  และไดเชิญผูเชี่ยวชาญชาวตางประเทศ 2 ทาน รวมตรวจสอบความถูกตอง
ของเนื้อหาและภาษาดวย โดยทานแรกเปนชาวอเมริกันและทานที่สองเปนชาวอังกฤษ

1.2  งานวิจัยดานการออกเสียงมีรูปแบบคอนขางเปนแบบกลไกและมีขอจํากัดใน    
การสรางเปนบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  เปนเหตุใหลักษณะของแบบฝกหัดแบบฝกหัดเปนแบบ
กลไก  ไมเปนไปตามแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร (Communicative approach)
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2.   ดานการพัฒนาโปรแกรม/เทคนิค
2.1 เพื่อใหผูเรียนไดฝกทักษะการฟงเสียง  ผูวิจัยไดกําหนดใหคําศัพทหรือประโยค

ตางๆ ในบทเรียนสามารถกดปุมฟงเสียงได  ดังนั้น ไฟลเสียงในแตละบทจึงมีจํานวนมาก (ประมาณ 
บทละ 300-400 ไฟล)  นอกจากนี้ เพื่อความสมบูรณของเสียงที่ไดผูวิจัยจึงตัดตอเสียงและแปลงไฟล
เสียงเจาของภาษาประกอบบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนดวยตนเอง  โดยใชโปรแกรม CoolEdit 
Pro 2.1  เปนสาเหตุใหใชเวลาในการพัฒนาโปรแกรมนาน

2.2  โปรแกรม Authorware Professional Version 7.0 ไมรองรับรูปแบบอักษร IPA  
ดังนั้น ผูวิจัยจําเปนตองสรางเปนไฟลภาพเสียกอน  จึงเปนการเพิ่มขั้นตอนการสรางใหมากขึ้น

2.3  ผูวิจัยใชโปรแกรม MCI เพื่อใหผูเรียนสามารถบันทึกเสียงลงคอมพิวเตอรได 
โดยโปรแกรมนี้จะเรียกใชฟงกชันของวินโดวชวยในการทํางาน นับเปนขั้นตอนที่คอนขางยาก      
จึงจําเปนตองอาศัยชางเทคนิคชวยในการสราง

2.4  โปรแกรมยังไมสามารถตรวจสอบการออกเสียงได  จึงตองอาศัยมนุษยเปน        
ผูตรวจใหคะแนน  ดังนั้น ผูวิจัยจึงใหโปรแกรมบันทึกเสียงของนักศึกษาไวกอน  จากนั้นจึงจัดเก็บ
ไฟลเสียงทั้งหมดมาทําการตรวจดวยตนเอง 2  คร้ัง  ทําใหใชเวลาในการตรวจคอนขางนาน

3.   ดานหองคอมพิวเตอร/เครื่องคอมพิวเตอร
3.1  หองคอมพิวเตอรที่ใชทดลองในขณะนั้นมีเพียงหองเดียว  และตารางการเขาใช

หองถูกจองไวเต็มตลอดทั้งสัปดาห  ดังนั้น ผูวิจัยจึงนัดหมายกลุมตัวอยางใหมาเรียนหลังเลิกเรียน 
คือ ตั้งแตเวลา 16.30-18.10 น.  เปนผลทําใหผูเรียนมีเวลาในการฝกฟงเสียงและออกเสียงนอย  บาง
คร้ังก็เหนื่อยลาจากการเรียนมาทั้งวัน

3.2  เดิมผูวิจัยวางแผนใหกลุมตัวอยางเรียนบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนจากแผนซีดี  
แตดวยเหตุที่เครื่องคอมพิวเตอรบางเครื่อง CD-ROM เสีย  ผูวิจัยจึงติดตั้งบทเรียนลง Hard disk 
(drive C:\)  เพื่อใหการทดลองเปนไปในรูปแบบเดียวกันทั้งหมด

3.3  ในการบันทึกเสียงของผูเรียนนั้น  จําเปนอยางยิ่งที่เครื่องคอมพิวเตอรจะตองมี
พื้นที่วางใน Hard disk อยางนอย 80 MB เพื่อจัดเก็บไฟลเสียงของผูเรียน แตเครื่องคอมพิวเตอรบาง
เครื่องเหลือพื้นที่วางไมเพียงพอ  ดังนั้น ผูวิจัยตองลบขอมูลเดิมที่ไมสําคัญในเครื่องออกกอน

3.4  การจัดเก็บไฟลเสียงของผูเรียนเพื่อนําไปตรวจ  ผูวิจัยดึงขอมูลจากเครื่อง
คอมพิวเตอรโดยใชระบบ LAN  แตมีบางเครื่องที่ไมสามารถเชื่อมตอระบบ LAN ได  ดังนั้น ผูวิจัย
จึงใช Flash drive ดึงขอมูลออกจากเครื่องแทน  ทําใหเกิดความลาชาในการจัดเก็บไฟลเสียง
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 3.5  เครื่องคอมพิวเตอรบางเครื่องมีสภาพไมเอื้ออํานวยตอใชงาน เชน คุณภาพของ
การดเสียง (sound card) ไมดีพอ  ซ่ึงทําใหคุณภาพเสียงของนักศึกษาที่บันทึกไวไมดี

ขอเสนอแนะ
จากการวิจัยคร้ังนี้  ผูวิจัยมีขอเสนอแนะที่อาจเปนประโยชนแกผูทําวิจัยครั้งตอไป 

ประกอบดวย ขอเสนอแนะดานการพัฒนาบทเรียน  ขอเสนอแนะดานการพัฒนาโปรแกรม/เทคนิค  
ขอเสนอแนะดานการจัดการเรียนการสอน  และขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป ดังนี้

1.  ขอเสนอแนะดานการพัฒนาบทเรียน
1.1 เนื่องจากเนื้อหาบทเรียนในงานวิจัยนี้มีรูปแบบเปนแนวการสอนฟงเสียงและ       

ออกเสียงแบบโครงสราง (Structural syllabus design) กลาวคือ ใหผูเรียนฝกองคประกอบยอยทาง
ภาษา (Discrete points)  ซ่ึงควรจัดเนื้อหาบทเรียนใหเปนแบบการสอนเพื่อการสื่อสาร 
(Communicative syllabus design)  โดยการใหผูเรียนไดฝกภาษาที่เปนธรรมชาติเหมือนภาษาที่ใชใน
ชีวิตจริง  เร่ิมฝกจากหนวยเสียงยอยแลวจึงใหฝกในบริบทระดับประโยค ยอหนาและบทสนทนาใน
ชีวิตประจําวัน  เพื่อเสริมทักษะการพูดใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

1.2  ควรมีการประมวลเนื้อหาบทเรียนจากเอกสารและตําราหลายๆ เลม  โดยปรับ
ภาษาใหเหมาะสมกับระดับของผูเรียน

1.3 แบบฝกหัดและแบบทดสอบการฟงเสียงและการออกเสียงเนนหนักในคํา 
(stress) ไมควรนําคําศัพทที่ผูเรียนไมคุนเคยหรือยากจนเกินไปมาใหผูเรียนฝกหรือทดสอบ  เพราะ          
ผูเรียนจะใหความสนใจในความหมายมากกวาตําแหนงการออกเสียงเนนหนักในคํา

2.  ขอเสนอแนะดานการพัฒนาโปรแกรม/เทคนิค
2.1  หากตองการทําวิจัยเกี่ยวกับคอมพิวเตอรชวยสอนการฟงเสียงและ                 

การออกเสียงและตองการใชโปรแกรม MCI ชวยในการบันทึกเสียงของผูเรียน  ผูวิจัยควรหา        
ชางเทคนิคที่มีความชํานาญดานการใชโปรแกรมนี้มาชวย   

2.2  กรณีทําวิจัยเกี่ยวกับคอมพิวเตอรชวยสอนการฟงเสียงและการออกเสียง          
ผูวิจัยควรศึกษาโปรแกรมการตัดตอไฟลเสียงดวยตนเอง เชน โปรแกรม CoolEdit  โปรแกรม Sound 
Force เปนตน  เพื่อจะไดเสียงที่สมบูรณประกอบบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน

2.3  ควรใชรูปแบบตัวอักษร  ขนาด  สีสัน  เพื่อดึงดูดความสนใจของผูเรียน     
เนื่องจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนการออกเสียงเนนหนักในคําและทํานองเสียงนี้ไมมีรูปภาพ
ประกอบ
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2.4  การใหขอมูลยอนกลับควรมีคําอธิบายที่เปนขอความและภาพเคลื่อนไหว 
(animation) ประกอบ  เพื่อเราความสนใจของผูเรียน

3.  ขอเสนอแนะดานการจัดการเรียนการสอน
3.1  เนื่องจากงานวิจัยนี้มีขอจํากัดดานเวลา สถานที่ และความจําเปนของการฝก   

ออกเสียงของผูเรียน  นอกเหนือจากความเขาใจในหลักการออกเสียงในวิชาสัทศาสตร  โดยจะเห็น
ไดจากคะแนนความสามารถในการฟงเสียงและออกเสียงหลังเรียนสูงกวากอนเรียนไมมากนัก (ดู 
บทที่ 4  ตารางที่ 14  หนา 149  )  สาเหตุมาจากชวงเวลาทดลองมีเพียง 1 เดือน  ทําใหการฝกฟงเสียง
และออกเสียงของผูเรียนไมเปนผลเทาใดนัก  ดังนั้น ควรจัดการเรียนการสอนใหมีภาคปฏิบัติ
ประมาณ 1 ใน 3 ของรายวิชา และจัดเก็บคะแนนเปนสวนหนึ่งในรายวิชาดวย นอกจากนี้ ในสวนที่
ผูเรียนตองฝกฟงเสียงและออกเสียงดวยตนเองนั้น  ควรจัดบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนใหอยูใน   
รูปแผนซีดี (CD) ไวในศูนยการเรียนรูดวยตนเอง (Self-Access Learning Center) เพื่อจะไดแกปญหา
ดานเวลาเรียนไมเพียงพอ  ดานความสนใจจริงจัง และดานสถานที่เรียน

3.2  หากตองการใหผูเรียนเรียนบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนจากแผนซีดี  ไฟลเสียง
ที่เกิดขึ้นจะถูกจัดเก็บไวใน drive C:\  แตหากตองการใหเรียนจาก Hard disk ไฟลเสียงที่เกิดขึ้นจะถูก
จัดเก็บไวใน drive ที่บทเรียนนั้นบรรจุอยู  ฉะนั้น หากผูวิจัยทานใดตองการนําบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอนนี้ไปใชหรือพัฒนาจะไดทราบวาปลายทางของไฟลเสียงจัดเก็บอยูที่ใด

3.3  กอนเริ่มเรียนทุกครั้ง  ควรใหผูเรียนติดตั้งไมโครโฟนเพื่อใชบันทึกเสียง         
เสียกอน โดยเปดเขาไปที่ volume control บนไอคอนรูปลําโพงดานลางขวาของหนาจอคอมพิวเตอร  
เพราะหากไมทําเชนนี้ผูเรียนจะไมสามารถบันทึกเสียงลงคอมพิวเตอรได

3.4  เครื่องคอมพิวเตอรที่สามารถเปดบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนนี้ได  จําเปนตอง
มีคุณสมบัติดังตอไปนี้

3.4.1 หนวยประมวลผล Pentium ขึ้นไป
3.4.2 ภายใตระบบปฏิบัติการ Windows 98, Me, 2000 หรือ XP
3.4.3 พื้นที่วางใน Hard disk อยางนอย 80 MB เพื่อจัดเก็บไฟลเสียง
3.4.4 ตั้งคาหนาจอ 800 x 600
3.4.5 สนับสนุนมัลติมีเดีย เชน มีการดเสียง
3.4.6 หูฟงควรมีไมโครโฟนดวย

4.  ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
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  4.1  ควรเพิ่มระยะเวลาในการทดลองออกไปอีก  เพื่อใหผูเรียนมีเวลาฝกฟงเสียงและ
ออกเสียงอยางเพียงพอ

 4.2  ควรใชโปรแกรม Authorware Professional รวมกับโปรแกรม Flash เพื่อเพิ่ม  
ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  และชวยดึงดูดความสนใจของผูเรียน

4.3  ควรทําวิจัยเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการฟงเสียงและออกเสียงระหวาง    
กลุมควบคุมที่เรียนกับครูผูสอน  และกลุมทดลองที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน

4.4  ควรทําวิจัยโดยการสรางสื่อการฟงขึ้นมา 2 ชุด  ชุดที่ 1 เปนบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอนแบบ inductive และชุดที่ 2 เปนแบบ deductive  เพื่อศึกษาวาบทเรียนแบบใดจะเหมาะกับ    
ผูเรียนที่เรียนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ

4.5  ควรทําวิจัยโดยใชส่ือธรรมดา (paper-pencil materials) ประกอบกับสื่อ
คอมพิวเตอรชวยสอน  เพื่อเพิ่มเติมขอจํากัดของคอมพิวเตอร  โดยศึกษาดานความสนใจและ           
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียน

4.6  ไมควรสอนการฟงเสียงและการออกเสียงตามแนวการสอนโครงสราง 
(Structural approach) แตควรสอนโดยยึดแนวการสอนเพื่อการสื่อสาร (Communicative approach) 
เนนแบบอนุมาน (inductive) กลาวคือ ใหผูเรียนฝกฟงเสียงและออกเสียงในบริบทระดับประโยค ยอ
หนา และบทสนทนาในชีวิตจริง
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ภาคผนวก
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
  

แบบสอบถามคําศัพทที่เปนปญหาในการออกเสียงเนนหนักในคําของนกัศึกษา 
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แบบสอบถามการออกเสียงเนนหนกัในคาํภาษาอังกฤษ 
 
สวนที่ 1 : คําชีแ้จง 

กรุณาทําเครื่องหมาย  หนาคําศัพทที่ทานคิดวา (หรือคาดวาจะ) เปนปญหาในการออกเสียง
เนนหนัก (stress) ของนักศึกษาทาน (ไมจํากัดจํานวน)  จากคําศัพทในหมวด “คําสองพยางค” (two-
syllable words) ตอไปนี้  
 

above    garden    reason (n.,v.) 
arrive    himself    record (n.,v.) 
aspirin    husband    remains  
begin    import (n.,v.)   shampoo 
brother    invite (n.,v.)   subject (n.,v.) 
campaign (n.,v.)   language   surprise (n.,v.) 
compound (n.,v.)  machine    survey (n.,v.) 
conduct (n.,v.)   mistake (n.,v.)   teacher 
contest (n.,v.)   mountain   ticket 
decade    myself    twenty 
decrease (n.,v.)   novel    ugly 
demand (n.,v.)   object (n.,v.)   vibrate 
elect    open    visit 
exchange (n.,v.)   permit (n.,v.)   weather 
export (n.,v.)   police    woman 
fifty    present (n.,v.)   yellow 
flower    progress (n.,v.) 
   
    รวม  50  คํา 
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สวนที่ 2 
2.1 : คําชีแ้จง 
กรุณาทําเครือ่งหมาย  หนาคําศัพทที่ทานคิดวา (หรอืคาดวาจะ) เปนปญหาในการออกเสียง

เนนหนัก (stress) ของนกัศกึษาทาน (ไมจาํกดัจํานวน)  จากคําศัพทในหมวด “คําที่สรางจากอุปสรรค 
(prefixes) เตมิขางหนา” ตอไปนี ้  

ab- (ac-)   ad- (al-)   ap- (ar-) 
absence    admire    appetite 
absolute    adverb    applicant 
access    advertise   apposite 
accident    alcohol    arrant 
accurate    algebra    arrogant 
 
com-    con-    de- 
company   conclude   decide 
compare   confer    declare 
compel    congress   delicate 
complicate   conjugate   define 
comprise   convince   depress 
 
dis- (di-,dif-)   en- (em-)   ex- 
different   emperor    excellent 
disagree    emphasis   exercise 
disappear   energy    exhaust 
discipline   engine    expand 
distance    envelope   extend 
 
in- (im-, ir-, ig-)   mis-    non- 
ignorance   misapply   noncitizen 
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implicate   misbehave   nonessential 
incorrect   misfortune   nonresidential 
incredible   mismatch   nonviolent 
irregular   mispronounce  
   
ob- (oc-, of-, op-)  pre- (pro-)   re-  
observe    prescribe   rearrange 
obtain    preserve    reassign 
occupy    preside    region 
office    proceed    reproduce 

 opposite    proposal   request 
 
se-   sub- (suc-, suf-,    syn- (sy-, syl,  

sup-, sus-)   sym-, sus-) 
secret    subsidize   syllabus  
secure    substance   sympathy 
sequence   succeed    symphony 
    suffer    synchronize 
    supple    syndicate 
    surrogate   system   
    suspect 
 
trans- (tran-)   under- 
tranquil    under cover  
transfer    undergrowth 
transit    underline 
transport   underplay 
transcript   undertake    รวม  100  คํา 
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2.2 : คําชีแ้จง 
กรุณาทําเครือ่งหมาย  หนาคําศัพทที่ทานคิดวา (หรอืคาดวาจะ) เปนปญหาในการออกเสียง

เนนหนัก (stress) ของนกัศกึษาทาน (ไมจาํกดัจํานวน)  จากคําศัพทในหมวด “คําที่สรางจากปจจัย 
(suffixes) เติมทาย” ตอไปนี ้  

 
-able (-ible)   -ain    -aire 
adaptable   entertain   doctrinaire 
capable    mountain   millionaire 
demonstrable   sustain    questionnaire 
invisible    
knowledgeable 
negotiable 
preferable 
responsible 
 
-al    -ance    -ant  
critical    insurance   arrogant 
economical   performance   consultant 
mechanical   predominance   deviant  
original        informant 
philosophical       itinerant 
political 
professional 
technological 
 
-ary    -ate    -ate 
dictionary   advocate    participate 
pecuniary   communicate   regulate 
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vocabulary   demonstrate   tolerate 
    hesitate 
    investigate 
     
-dom    -ee    -eer 
kingdom   employee   engineer 
boredom   guarantee   mountaineer 
dukedom   referee    pioneer 
        profiteer 
        volunteer 
 
-ence    -ent    -ese 
conference   equivalent   Japanese 
dependence   incipient   Labanese 
incompetence   president   Sudanese 
        Vietnamese 
 
-esque    -et    -ette 
arabesque   ballet    basinette 
burlesque   bouquet    casette 
grotesque       kitchenette 
picturesque 
 
-euse    -ful    -ial 
chanteuse   beautiful   colonial 
masseuse   careful    commercial 
    powerful   financial 
        industrial 
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        memorial 
        proverbial 
        substantial 
 
-ian    -ic    -ify 
electrician    automatic   electrify 
Italian     chaotic    identify 
median     dramatic   personify 
Parisian    economic   specify  
    electronic 
    geographic  

metallic 
photographic 
realistic  
scientific 
specific 
 

-ion    -ious (-eous)   -ique 
communication    advantageous   antique  
cooperation    delicious   boutique 
distribution    industrious   technique  
education    injurious 
examination    infectious 
mechanization    mysterious  
operation 
production 
representation 
specification 
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-ish    -ism    -ist  
diminish    communism   monarchist 
English     mechanism 
Finnish     realism 
Irish 
Polish  
Scottish   
       
-ity    -ive    -ize (-ise) 
community    administrative   apologize  
dependability    conservative   civilize  
electricity    impressive   criticize 
fatality     legislative   dramatize  
humanity    objective   economize 
opportunity    representative   mechanize 
originality        organize 
periodicity       philosophize 
personality       realize 
predictability 
productivity 
reality 
tranquility 
 
-oon    -or (-er)   -ward  
balloon     cleaner    backward 
bassoon    dictator    eastward  
saloon     educator    inward 

investigator 
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philosopher 
photographer 
porter 
teacher 
 

-wise    -y     
 clockwise    ideology    

coastwise   meteorology    
    philosophy 

photography 
psychology 

   
 
    รวม  180  คํา 
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สวนที ่ 3  
3.1 : คําชีแ้จง 
กรุณาทําเครือ่งหมาย  หนาคําศัพทที่ทานคิดวา (หรอืคาดวาจะ) เปนปญหาในการออกเสียง

เนนหนัก (stress) ของนกัศกึษาทาน (ไมจาํกดัจํานวน)  จากคําศัพทในหมวด “คํานามประสม” 
(compound nouns) ตอไปนี ้ 
  

airplane    forecast    roommate  
backpack   grandfather   service charge 
basketball   greenhouse   software 
blackbird   haircut    space shuttle 
blackboard   heart attack   stock market 
boyfriend   income tax   sunglasses 
chalkboard   insight    taxicab 
classroom   jet lag    teapot 
coffee table   lipstick    teenager 
computer search   mailbox    television station 
crossword   newspaper   tennis court 
daylight    office party   toothbrush 
drugstore   offshoot    traffic light 
earthquake   oversight   water filter 
file cabinet   popcorn    web page 
flashlight   pushover   windscreen 
flower shop   record player 
    
 
    รวม  50  คํา 
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3.2 : คําชีแ้จง 
กรุณาทําเครือ่งหมาย  หนาคําศัพทที่ทานคิดวา (หรอืคาดวาจะ) เปนปญหาในการออกเสียง

เนนหนัก (stress) ของนกัศกึษาทาน (ไมจาํกดัจํานวน)  จากคําศัพทในหมวด “คํากรยิาประสม” 
(phrasal verbs) ตอไปนี้  
 
 approve of    ghostwrite   run out of 

ask for     handcuff   sit down 
babysit     housesit    stand up 

 call for     keep up with   take care of 
come in    laugh at    take off 
dispense with   lie down   take over 
drop off    lipread    talk about 
figure out    look back   talk down to 
get ahead of   look for    talk out of 
get along with   look over   think about 
get away   make up   turn off 
get down   outrun    turn on 
get in    overrun    typewrite 
get on    point out   wake up 
get out of   put away   walk out on 
get through with    put on    worry about 
get up    run away with 
 
 
    รวม  50  คํา 
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3.3 : คําชีแ้จง 
กรุณาทําเครือ่งหมาย  หนาคําศัพทที่ทานคิดวา (หรอืคาดวาจะ) เปนปญหาในการออกเสียง

เนนหนัก (stress) ของนกัศกึษาทาน (ไมจาํกดัจํานวน)  จากคําศัพทในหมวด “คําคุณศัพทประสม” 
(compound adjectives) ตอไปน้ี 

 
bad-tempered   hard-working   overworked 
coffee-colored   heart-shaped   quick-witted 
first-class   lime green   secondhand 
forewarned   middle aged   self-centered 
fox-hunting   offhand    well trained 
good-looking   old-fashioned   well-founded 
handmade   outspoken 
 
 
    รวม  20  คํา 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



ภ า ค ผ น ว ก  ข

คาอํานาจจําแนก (p) และคาความยากงาย (r)
ของแบบทดสอบวัดความสามารถในการฟงเสียง
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คาความยากงาย (p) และคาอํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบวัดความสามารถในการฟงเสียง
(Listening Test)

ตอนที่ 1  Word Stress ตอนที่ 2  Intonation
ขอที่ p r ขอท่ี p r ขอที่ p r

1. 0.52 0.48 26. 0.76 0.32 1. 0.76 0.32
2. 0.78 0.28 27. 0.72 0.40 2. 0.70 0.36
3. 0.54 0.28 28. 0.58 0.68 3. 0.40 0.24
4. 0.70 0.44 29. 0.72 0.48 4. 0.70 0.28
5. 0.78 0.44 30. 0.52 0.48 5. 0.48 0.24
6. 0.78 0.36 31. 0.70 0.36 6. 0.78 0.28
7. 0.78 0.44 32. 0.72 0.48 7. 0.48 0.32
8. 0.54 0.52 33. 0.68 0.56 8. 0.32 0.24
9. 0.60 0.48 34. 0.78 0.28 9. 0.68 0.24

10. 0.52 0.48 35. 0.76 0.40 10. 0.72 0.24
11. 0.72 0.40 36. 0.78 0.36 11. 0.68 0.24
12. 0.76 0.32 37. 0.66 0.28 12. 0.78 0.28
13. 0.76 0.24 38. 0.68 0.32 13. 0.80 0.32
14. 0.80 0.24 39. 0.74 0.44 14. 0.76 0.24
15. 0.74 0.44 40. 0.38 0.28 15. 0.64 0.40
16. 0.64 0.48 41. 0.78 0.36 16. 0.72 0.24
17. 0.60 0.64 42. 0.64 0.24 17. 0.76 0.24
18. 0.50 0.28 43. 0.80 0.24 18. 0.68 0.24
19. 0.76 0.24 44. 0.58 0.34 19. 0.36 0.24
20. 0.64 0.32 45. 0.78 0.20 20. 0.74 0.52
21. 0.58 0.44 46. 0.72 0.24
22. 0.68 0.32 47. 0.60 0.24
23. 0.72 0.40 48. 0.42 0.28
24. 0.70 0.28 49. 0.78 0.36
25. 0.74 0.28 50. 0.64 0.24

คาความเชื่อมั่น  =  0.99 คาความเชื่อมั่น  =  0.99
คาความเชื่อม่ันรวม  =  0.99

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



ภ า ค ผ น ว ก  ค

คาอํานาจจําแนก (p) และคาความยากงาย (r)
ของแบบทดสอบวัดความสามารถในการออกเสียง
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คาความยากงาย (p) และคาอํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบวัดความสามารถในการออกเสียง
(Pronunciation Test)

ตอนที่ 1  Word Stress ตอนที่ 2  Intonation
ขอที่ p r ขอท่ี p r ขอที่ p r

1. 0.80 0.24 26. 0.30 0.28 1. 0.52 0.40
2. 0.44 0.24 27. 0.64 0.24 2. 0.54 0.52
3. 0.68 0.24 28. 0.34 0.44 3. 0.62 0.28
4. 0.52 0.24 29. 0.78 0.28 4. 0.76 0.40
5. 0.66 0.20 30. 0.68 0.24 5. 0.70 0.28
6. 0.70 0.52 31. 0.38 0.28 6. 0.40 0.32
7. 0.50 0.36 32. 0.38 0.36 7. 0.46 0.36
8. 0.40 0.24 33. 0.38 0.20 8. 0.36 0.24
9. 0.54 0.36 34. 0.58 0.52 9. 0.70 0.44

10. 0.38 0.44 35. 0.40 0.24 10. 0.70 0.60
11. 0.64 0.24 36. 0.32 0.24 11. 0.68 0.48
12. 0.48 0.48 37. 0.66 0.36 12. 0.56 0.24
13. 0.60 0.64 38. 0.58 0.52 13. 0.54 0.28
14. 0.50 0.44 39. 0.52 0.24 14. 0.54 0.20
15. 0.68 0.32 40. 0.20 0.32 15. 0.50 0.28
16. 0.56 0.24 41. 0.36 0.32 16. 0.60 0.32
17. 0.72 0.24 42. 0.54 0.52 17. 0.62 0.28
18. 0.46 0.52 43. 0.58 0.36 18. 0.50 0.44
19. 0.76 0.24 44. 0.80 0.28 19. 0.40 0.24
20. 0.56 0.24 45. 0.60 0.32 20. 0.52 0.24
21. 0.74 0.28 46. 0.50 0.28
22. 0.50 0.36 47. 0.52 0.32
23. 0.34 0.44 48. 0.56 0.24
24. 0.38 0.36 49. 0.76 0.24
25. 0.36 0.32 50. 0.56 0.40

คาความเชื่อมั่น  =  0.85 คาความเชื่อมั่น  =  0.70
คาความเชื่อม่ันรวม  =  0.88

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



ภาคผนวก  ง

แบบตรวจประเมินคุณภาพสื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา
ประเภทคอมพิวเตอรชวยสอน  กรมวิชาการ  กระทรวงศึกษาธิการ

สําหรับผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน
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แบบประเมินคุณภาพสื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา
ประเภทคอมพิวเตอรชวยสอน  กรมวิชาการ  กระทรวงศึกษาธิการ

คําชี้แจง
แบบประเมินนี้ใชสําหรับการตรวจประเมินคุณภาพสื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษาประเภท               

คอมพิวเตอรชวยสอนของกรมวิชาการ  แบงเปน  3 สวน  ดังนี้
สวนที่ 1   ขอมูลพื้นฐาน
สวนที่ 2   รายการประเมินคุณภาพสื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา  ใหพิจารณาตาม

องคประกอบหลักตอไปนี้
1)   สวนนําของบทเรียน
2) เนื้อหาสาระของบทเรียน
3) การใชภาษา
4) การออกแบบระบบการเรียนการสอน
5) สวนประกอบดานมัลติมีเดีย
6) การออกแบบปฏิสัมพันธ
7) การประเมินผลการเรียน
8) องคประกอบทั่วไป

สวนที่ 3   สรุปขอคิดเห็นผลการตรวจประเมินในเชิงคุณภาพ

  ระดับการประเมิน
ในสวนประเมินที่ 2 กําหนดระดับคุณภาพการประเมินเปน 5 ระดับ คือ เหมาะสมมากที่สุด    

เหมาะสมมาก  เหมาะสม  เหมาะสมนอย  และเหมาะสมนอยที่สุด
เหมาะสมมากที่สุด หมายถึง นําเสนอไดสมบูรณทุกองคประกอบ  ตรงตาม

วัตถุประสงคของโปรแกรม  สงเสริมการเรียนรู
ไดดีมาก  ทําใหผูเรียนเกิดทักษะการเรียนรูได
อยางดี  ตลอดจนมีเจตคติที่ดีมากตอวิชาที่เรียน

เหมาะสมมาก       หมายถึง  นําเสนอไดตามองคประกอบ  ตรงตามวัตถุ
ประสงคของโปรแกรม  สงเสริมการเรียนรูไดดี
ผูเรียนเกิดทักษะการเรียนรู  ตลอดจนมีเจตคติที่
ดีตอวิชาที่เรียน
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เหมาะสม        หมายถึง  นําเสนอไดตามองคประกอบ  ตรงตามวัตถุ
ประสงคของโปรแกรม  สงเสริมการเรียนรู
สรางเจตคติที่ดี  มีขอบกพรองบางแตไมเปน
ประเด็นสําคัญและไมมีผลเสียตอการเรียนรู
ของผูเรียน

เหมาะสมนอย       หมายถึง   นําเสนอไดตามองคประกอบ  แตยังไมสมบูรณ
ครบถวนและมีขอบกพรองที่มีผลเสียตอการ
เรียนรูของผูเรียน

เหมาะสมนอยท่ีสุด   หมายถึง  ไมสงเสริมการเรียนรูตามวัตถุประสงคของ
โปรแกรม  จําเปนตองปรับปรุงแกไข

เงื่อนไขการประเมิน
1.  สวนเนื้อหาสาระของบทเรียน  องคประกอบยอยของการประเมินที่ตองไดรับการ

ประเมินในระดับเหมาะสมมาก หรือเหมาะสมมากที่สุด  คือ
- ความถูกตองตามหลักวิชา
- ไมขัดตอความมั่นคงของชาติ และคุณธรรมจริยธรรม
-  การใชภาษาถูกตองเหมาะสม

2.  องคประกอบยอยของแตละองคประกอบยกเวนในขอ 1  ตองไดระดับการประเมิน
เหมาะสม  เหมาะสมมาก  และเหมาะสมที่สุด  อยางใดอยางหนึ่ง

3.  หากพบวามีขอผิดพลาด (bug) ที่มีผลตอการใชโปรแกรมจะไมพิจารณาใหผาน
การประเมิน

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



213

แบบประเมินคุณภาพประเภทคอมพิวเตอรชวยสอน
กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ

สวนที่ 1   ขอมูลพื้นฐาน

1.  ช่ือส่ือฯ ………………………..………………………………..………………………………
2.  วิชา………………………………..……………………ระดับ/ช้ัน………………….…………...
3.  ลักษณะสื่อที่ใชเก็บบทเรียน      CD-ROM            DISKETTE    จํานวน……………...แผน
4.  เนื้อหาสาระสื่อคอมพิวเตอรชวยสอน       ตรงตามหลักสูตร           อิงหลักสูตร
5.  เอกสารประกอบ………………………..ช้ิน  คือ

   คูมือการใชโปรแกรม    คูมือประกอบการเรียนการสอน
   อ่ืน ๆ ………………………………………………………………………

6.  อุปกรณประกอบการนําเสนอบทเรียน  (ไมโครโฟน หูฟง ฯลฯ)…………………ช้ิน  คือ……...
     ………….………………………………………………………………………………………...
     ….………….……………………………………………………………………………………..
7.  ระบบคอมพิวเตอรที่จําเปน

-  เครื่อง        PC        Macintosh
-  CPU   รุน…………………………….. RAM  ตั้งแต  …………………..MB
-  อุปกรณอ่ืนๆ ……………………………………………………………………………..

8.  ประเภทของบทเรียน………………………………………………………………………….….
9.  เนื้อหาโดยยอ
….………….………………………………………………………………………………………...
….………….………………………………………………………………………………………...
….………….………………………………………………………………………………………...
….………….………………………………………………………………………………………...
10. ลักษณะเดนของบทเรียน………………………………………………………………………...
….………….………………………………………………………………………………………...
11. คุณคาและประโยชนที่ผูเรียนและผูสอนไดรับ
….………….………………………………………………………………………………………...
….………….………………………………………………………………………………………...
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12. ระบบเครื่องคอมพิวเตอรที่ใชตรวจประเมินคุณภาพสื่อ  CAI  ในครั้งนี้
-  เครื่อง       PC        Macintosh
-  CPU  รุน…………………………….. RAM  ตั้งแต  …………………..MB

13. องคประกอบทั่วไป
-  การติดตั้งโปรแกรม

   ยาก    งายสะดวก    ไมเหมาะสม
    อ่ืน ๆ …………………………………………………………..

-  ความเหมาะสมกับ Hardware  ปจจุบัน
   เหมาะสม    ไมเหมาะสม
    อ่ืน ๆ …………………………………………………………..

-  ความเหมาะสมของขอมูลที่จําเปน (โครงสรางบทเรียน วัตถุประสงคการใชบทเรียน
การติดตั้งโปรแกรม ฯลฯ ที่กําหนดไวในสวน Help ,Read Me  เอกสารประกอบหรือสวนนําของ
บทเรียน)

   เหมาะสม    ไมเหมาะสม
   อ่ืน ๆ …………………………………………………………

-  ราคาขาย………………………..บาท
   เหมาะสม  เหตุผล…….……………………………………………
   ไมเหมาะสม  เหตุผล….. ………………………………………….
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สวนที่ 2   รายการประเมินคุณภาพ

ระดับการประเมิน
รายการประเมิน เหมาะสม

มากที่สุด
เหมาะสม
มาก

เหมาะสม เหมาะสม
นอย

เหมาะสม
นอยที่สุด

1.  สวนนําของบทเรียน
     1.1  การเราความสนใจของผูเรียน

     1.2  การใหขอมูลพ้ืนฐานที่จําเปน (วัตถุประสงค
ของบทเรียน เมนูหลัก สวนชวยเหลือ ฯลฯ)
    1.3  การควบคุมเสนทางเดินบทเรียน
(Navigation)ใชงาย สะดวก ถูกตองตามหลักเกณฑ
2.  เนื้อหาสาระของบทเรียน
     2.1  โครงสรางของเนื้อหาชัดเจน เช่ือมโยง
ความรูเดิมกับความรูใหม
     2.2  มีความถูกตองตามหลักวิชาการ
     2.3  สอดคลองกับจุดประสงคที่ตองการนําเสนอ
     2.4  สอดคลองกับการประยุกตใชในการเรียน
การสอน
     2.5  เนื้อหามีความสัมพันธตอเนื่อง
     2.6  ความยากงายเหมาะสมกับผูเรียน
     2.7 ความยากงายของการนําเสนอแตละหนวย
ตอน เหมาะสม
     2.8 ไมขัดตอความมั่นคงของชาติและ
คุณธรรม
3.  การใชภาษา
     3.1  การใชภาษาถูกตอง เหมาะสม
     3.2  สื่อความหมายไดชัดเจน
     3.3  ความยากงายเหมาะสมกับผูเรียน

4.  การออกแบบระบบการเรียนการสอน
     4.1  ออกแบบดวยระบบตรรกะที่ดีมีความ
สัมพันธตอเนื่อง สอดคลองกัน
     4.2  พัฒนาความคิดสรางสรรคของผูเรียน
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ระดับการประเมิน
รายการประเมิน เหมาะสม

มากที่สุด
เหมาะสม
มาก

เหมาะสม เหมาะสม
นอย

เหมาะสม
นอยที่สุด

     4.3  พัฒนาทักษะการอานของผูเรียนใหดีขึ้น
     4.4  สนองตอความแตกตางระหวางบุคคลของ
ผูเรียน
     4.5  มีความยาว ความซับซอนเหมาะสม
     4.6  มีกลยุทธในการถายทอดเนื้อหา    เหมาะสม
และนาสนใจ
     4.7  สอดคลองกับเนื้อหา
     4.8  รูปแบบกิจกรรมพัฒนาทักษะการอาน
เหมาะสม
5.  สวนประกอบดาน Multimedia
     5.1 ออกแบบหนาจอเหมาะสม งายตอการใช
สัดสวนเหมาะสมสวยงาม
     5.2  ภาพกราฟกเหมาะสม ชัดเจน สอดคลองกับ
เนื้อหาและมีความสวยงาม
     5.3  มีความคิดสรางสรรคในการออกแบบและ
สรางภาพ
     5.4  การควบคุมเสนทางเดิน (Navigation) ของ
บทเรียนชัดเจน ถูกตองตามหลักเกณฑ
     5.5  ลักษณะของขนาด สี ตัวอักษร ชัดเจน   
สวยงาม อานงายเหมาะสมกับผูเรียน

5.6 คุณภาพการใชเสียง ดนตรีประกอบ
บทเรียน เหมาะสม ชัดเจน นาสนใจ ชวนคิด   
นาติดตาม
6.  การออกแบบปฏิสัมพันธ
     6.1 ออกแบบปฏิสัมพันธใหโปรแกรม  โตตอบ
กับผูเรียนสม่ําเสมอ
     6.2  การควบคุมบทเรียน งาย สะดวก สามารถ
ยอนกลับไปยังจุดตางๆ ได
     6.3  การควบคุมทิศทาง  ความชาเร็วของ
บทเรียน เชน การใชเมาส การใชแปนพิมพ
เหมาะสม
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ระดับการประเมิน
รายการประเมิน เหมาะสม

มากที่สุด
เหมาะสม
มาก

เหมาะสม เหมาะสม
นอย

เหมาะสม
นอยที่สุด

     6.4  การใหผลยอนกลับเสริมแรง หรือใหความ
ชวยเหลือ เหมาะสมตามความจําเปน
7.  การประเมินผลการเรียน
     7.1  สอดคลองกับเนื้อหาและจุดประสงคใน
การเรียน
     7.2  มีความยากงายเหมาะสมกับระดับช้ันของ
ผูเรียน
     7.3  ผูเรียนสามารถประเมินความเขาใจของ
ตนเองจากการศึกษาในบทเรียนได
     7.4  สงเสริมทักษะการคิด และการ  นําไป
ประยุกตใช
8.  องคประกอบทั่วไป
     8.1  ความยากงายและความสะดวกในการติดตั้ง
โปรแกรม
     8.2  บทเรียนมีความเหมาะสมกับ Hardware ที่มี
อยูในปจจุบันและสามารถรองรับการใชงานใน
อนาคตได
     8.3 ประโยชนที่ผูเรียนจะไดรับหลังการเรียน
จากบทเรียน
     8.4  ความเหมาะสมของเอกสาร คูมือการใช
โปรแกรมหรือคูมือประกอบการเรียนการสอน
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สวนที่  3  สรุปขอคิดเห็นผลการตรวจประเมินในเชิงคุณภาพ

สรุปผลการพิจารณาในเชิงคุณภาพ โดยใหเหตุผลพรอมตัวอยางตามองคประกอบการ
ประเมินระบุขอดี  ขอเสีย  และขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุงและพัฒนาโปรแกรมตามประเด็นหลัก
หรือ            องคประกอบของรายการประเมิน คือ

 1)   สวนนําของบทเรียน
2) เนื้อหาสาระของบทเรียน
3) การใชภาษา
4) การออกแบบระบบการเรียนการสอน
5) สวนประกอบดานมัลติมีเดีย
6) การออกแบบปฏิสัมพันธ
7) การประเมินผลการเรียน
8) องคประกอบทั่วไป

ผลการตัดสิน    ผาน
   ไมผาน

ลงชื่อ  กรรมการตรวจประเมิน

…………………………………………………….กรรมการ
          (………………………………………)

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



ภาคผนวก จ

แบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
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แบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาชั้นปท่ี 2  วิชาเอกภาษาอังกฤษ
คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร  ท่ีมีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน

การออกเสียงเนนหนักในคําและทํานองเสียงภาษาอังกฤษ
ประจําบทที่ ______

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
คําชี้แจง

แบบสอบถามฉบับนี้ ตองการทราบความรูสึกและความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอ
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน โดยมีเกณฑในการประเมินดังนี้

5  หมายถึง เห็นดวยมากที่สุด
4 หมายถึง เห็นดวยมาก
3 หมายถึง เห็นดวยปานกลาง
2 หมายถึง เห็นดวยนอย
1 หมายถึง เห็นดวยนอยที่สุด

ใหนักศึกษาทําเครื่องหมาย     ในตารางทุกขอเพื่อแสดงความคิดเห็น

ระดับความคิดเห็นขอ รายการประเมิน
5 4 3 2 1

1.
ก.  ดานการออกแบบบทเรียน
บทเรียนคอมพิวเตอรมีขั้นตอนในการใชที่สะดวกและ
งายในการติดตั้ง

2. บทเรียนคอมพิวเตอรมีรูปแบบตัวอักษร  ขนาด  และ
สีสันสวยงาม ชัดเจน อานงาย

3. เสียงพูดและเสียงดนตรีประกอบมีความชัดเจน
เหมาะสม

4. การใชสีบนพื้นหลังมีความเหมาะสม
5.  การใหขอมูลยอนกลับในแตละบทเรียนมีความ

เหมาะสม
6. บทเรียนคอมพิวเตอรมีเครื่องมือนําทาง (Navigator)

ในการควบคุมบทเรียนไดเหมาะสม
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ระดับความคิดเห็นขอ รายการประเมิน
5 4 3 2 1

7.
ข.  ดานเนื้อหา
เนื้อหาของแตละบทเรียนมีคําอธิบายและรายละเอียดที่
เหมาะสม  เขาใจงาย

8. เนื้อหาของบทเรียนมีความนาสนใจ
9. การจัดลําดับขั้นนําเสนอเนื้อหามีความตอเนื่อง
10. การบรรจุเนื้อหาในแตละกรอบของบทเรียนมีความ

เหมาะสม
11. คําส่ังในแตละบทเรียนมีความชัดเจน  เขาใจงาย
12. จํานวนขอในแบบฝกหัดมีความเหมาะสม
13. แบบฝกหัดในแตละบทเรียนมีความยากงายเหมาะสม

14.
ค.  ดานความพึงพอใจในการเรียน
นักศึกษารูสึกสนุกกับการเรียนดวยบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน

15. นักศึกษารูสึกพอใจกับการไดควบคุมบทเรียนดวย
ตนเอง

16. นักศึกษารูสึกพอใจที่ไดทราบผลคะแนนทันที
17 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยใหนักศึกษาออกเสียงภาษา

อังกฤษไดดีขึ้น
18. นักศึกษาตองการเรียนกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวย

สอนลักษณะนี้อีก
19. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนชวยใหนักศึกษาเขาใจวิธี

การออกเสียงภาษาอังกฤษไดดีขึ้น
20. นักศึกษามีความพึงพอใจโดยรวมตอบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอนนี้
ขอเสนอแนะเพิ่มเติม…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………….
……………………………………………………………………………………………………….

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



ภาคผนวก ฉ

หนังสือขออนุญาตทดลองเครื่องมือวิจัยและ
หนังสือเชิญผูเชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือวิจัย

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



ภาคผนวก ช

ตัวอยางหนาจอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
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ตัวอยางหนาจอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน

หนาแรกกอนเริ่มเขาสูโปรแกรม

พิมพชื่อเขาสูบทเรียน

หนาเมนูหลัก
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      คําแนะนําการใชบทเรียน

    จุดประสงคการเรียนรูแบบทดสอบการฟงเสียงกอนเรียนรายบท

แบบทดสอบการฟงเสียงกอนเรียนรายบท
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สรุปคะแนนแบบทดสอบการฟงเสียงกอนเรียน

แบบทดสอบการออกเสียงกอนเรียน

หลักการออกเสียงในบทเรียน
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                 คําสั่งในแบบฝกหัด

               แบบฝกหัด

                แบบทดสอบการฟงเสียงหลังเรียนรายบท
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     แบบทดสอบการฟงเสียงหลังเรียนรายบท

 แบบทดสอบการออกเสียงหลังเรียนรายบท

หนาสุดทายประจําบท
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ประวัติผูวิจัย

ชื่อ-สกุล นางสาวสุวิภา  ชมภูบุตร
ท่ีอยูปจจุบัน 18  หมู 2   ถนนกรีศิริวัฒน   อําเภอโคกศรีสุพรรณ

จังหวัดสกลนคร  47280
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