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บทคัดย่อ 

 การวิจัยคร้ังน้ี มีวัตถุประสงค์เพ่ือ (1) เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการออกเสียง
เนน้หนกัในค าศัพทภ์าษาอังกฤษ (Word Stress) ของนกัเรียนระดับชั้นมธัยมศึกษาชั้นปีท่ี 3 โดยใช้ส่ือ
อิเลก็ทรอนิคส์กบัการสอนแบบปกติ (2) เพ่ือพัฒนาส่ือการสอนอิเล็กทรอนิคส์ให้มีค่าประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ ์80/80  (3) เพ่ือเปรียบเทียบพึงพอใจของนกัเรียนระดับชั้นมธัยมศึกษาชั้นปีท่ี 3 โดยใช้ส่ือ
อิเลก็ทรอนิคส์กบัการสอนแบบปกติ ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง ได้แก ่นกัเรียนระดับชั้นมธัยมศึกษา
ปีท่ี 3 โรงเรียนราชวินิต มธัยม ท่ีก  าลังศึกษาอยูใ่นภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2559 จ  านวน 2 ห้อง 
จ  านวน 70 ผลการวิจัยสรุปได้ดงัน้ี 1. จากการวิเคราะหข์้อมูลพบว่า (1) ความสามารถในการออกเสียง
เนน้หนกัในค าศัพทภ์าษาอังกฤษ (word stress) ของนกัเรียนระดับชั้นมธัยมศึกษาชั้นปีท่ี 3 ท่ีเรียนรู้
โดยส่ืออิเลก็ทรอนิกส์สูงกว่าการสอนแบบปกติอยา่งมีนยัส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซ่ึงเป็นไปตาม
สมมติฐานท่ีตั้ งไว้  (2) ผลการวิเคราะหค์่าประสิทธิภาพสอนอิเล็กทรอนิคส์ตามเกณฑ ์80/80  ซ่ึงได้คา่
ประสิทธิภาพ  81.14/96.29  จึงสรุปไดว้่าส่ืออิเล็กทรอนิคส์มีประสิทธิภาพผ่านเกณฑท่ี์ก  าหนด  

(3) ความพึงพอใจในการออกเสียงเนน้หนกัในค าศัพทภ์าษาอังกฤษ (word stress) ของนกัเรียน
ระดับชั้นมธัยมศึกษาชั้นปีท่ี 3 ท่ีเรียนรู้โดยส่ืออิเลก็ทรอนิกส์สูงกวา่การสอนแบบปกติอยา่งมี
นยัส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้ งไว ้

 ABSTRACT 

 The purposes of this research were to (1) compare word stress in English ability of 
Mathayomsuksa3 by Using Electronic Instructional Media and Traditional Method (2) develop the 
electronic instructional media (3) compare satisfaction levels of students instructed in activities by 
using by Using Electronic Instructional Media and Traditional Method. The sample population 



consisted of 2 classrooms of Mathayomsuksa3 students enrolled in the second semester of the 
academic year 2016 at Rajavinitmathayom School. 

 Findings are follows: 

(1) The students have taught by Using Electronic Instructional Media got the higher score 
than Traditional Method at the statistically significant level .05. 

(2) The Electronic Instructional Media has efficiency at 81.14/96.29 therefore it has 
efficiency according to criteria at 80/80. 

(3) The students have taught by Using Electronic Instructional Media have higher level 
of satisfaction than Traditional Method at the statistically significant  level .05. 

ค าส าคัญ 

(1) การออกเสียงเนน้หนกัในค าศพัทภ์าษาองักฤษ  (2) ความพึงพอใจ  (3) การใช้ส่ือ
อิเลก็ทรอนิคส์ (4) วิธีสอนแบบปกติ 

-------------------------------------------------------------------- 

 * บทความน้ีเรียบเรียงจากสารนิพนธ์ เร่ือง การเปรียบเทียบความสามารถในการออกเสียง
เนน้หนกัในค าศัพทภ์าษาอังกฤษ (Word Stress) ของนกัเรียนระดับชั้นมธัยมศึกษาชั้นปีท่ี 3 โดยใช้ส่ือ
อิเลก็ทรอนิกส์กบัการสอนแบบปกติ  

** นกัศึกษาปริญญาโท สาขาการสอนภาษาองักฤษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
รามค าแหง 

ความน า  

  ภาษาอังกฤษเป็นภาษาท่ีมีความส าคัญอยา่งย่ิงในยุคปัจจุบัน  เพราะประชากรทั่วโลกใช้
ภาษาอังกฤษในการติดต่อส่ือสารกัน ทั้ งในด้านการศึกษา เศรษฐกิจ การเมือง และด้านอ่ืนๆ 
ยกตัวอยา่งเช่น ประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอังกฤษ  จะใช้ภาษาอังกฤษในการส่ือสารระหว่าง
ประเทศกนัมากท่ีสุด จนหลายคนนิยามภาษาอังกฤษว่าเป็นภาษานานาชาติ (International Language) 
หรือ ภาษาสากล (Global Language) ซ่ึงกล่าวได้ว่าในปัจจุบนัมีประเทศต่างๆกว่า 50 ประเทศทัว่โลก
ได้ประกาศให้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ  อีกทั้งองค์กรระหว่างประเทศ เช่น สหประชาชาติ ก ็
ยงัให้ภาษาอังกฤษเป็น 1 ในภาษาหลักส าหรับการส่ือสารด้วย ข้อมูลจาก Wikipedia ระบุว่ามีคน
ประมาณ 380 ล้านคนพูดภาษาอังกฤษเป็นภาษาแมห่รือภาษาแรก (First Language) ส่วนใหญ่อยู่ใน



ประเทศสหรัฐอเมริกา อังกฤษ  แคนาดา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  ไอร์แลนด์ ฯลฯ นอกจากน้ียังมีคน
อีกประมาณ 720 ล้านคนท่ีพูดภาษาอังกฤษเป็นภาษาท่ีสอง (Second Language)  ส่วนใหญ่มาจาก
ประเทศท่ีใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการร่วมกับภาษาอ่ืนๆ เช่น ประเทศอินเดีย แอฟริกาใต้ 
ฟิลิปปินส์  สิงคโปร์ เป็นต้น  รวมแล้วคนบนโลกใบน้ีสามารถพูดภาษาอังกฤษได้ประมาณ 1,100 ล้าน
คน  โดยมี  53 ประเทศทั่วโลกใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการสอดคล้องกับ Davis Graddol 
นกัภาษาศาสตร์ประยุกต์ชาวอังกฤษผู้ท  างานวิจัยเร่ือง “English Next (2006)” ให้ก ับ British Council 
กล่าวถึงแนวโนม้ของภาษาอังกฤษว่า  นบัจากน้ีไปจ านวนผู้เ รียนภาษาอังกฤษทั่วโลกจะขยายตัว
เพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ือง  และคาดว่าในอีก 10 – 15 ปีข้างหนา้ (ประมาณปี 2015 – 2020) จ  านวนผู้เรียนจะ
เพ่ิมสูงสุดถึง 2 พันล้านคน ข้อมูลจากงานวิจัยน้ีได้สะทอ้นให้เห็นว่าผู้คนบนโลกน้ีต่างตระหนักถึง
ความส าคัญของภาษาอังกฤษในสังคมโลกยุคใหม ่ 

  ซ่ึงกล่าวถึงประชาคมอาเซียนกับภาษาอังกฤษกฎบัตรอาเซียนข้อ 34 หัวข้อ Working 
language of ASEAN บัญญัติว่า “The working language of ASEAN shall be English” แปลเป็น
ภาษาไทยได้ว่า ภาษาท่ีใช้ในการท  างานของอาเซียนคือ ภาษาอังกฤษหมายความว่าประชาชนพลเมือง
ใน 10 ประเทศอาเซียนจะต้องใช้ภาษาอังกฤษกนัมากข้ึนในการติดต่อส่ือสาร ค้าขาย และการท  าธุรกจิ
ร่วมกนันอกเหนือจากภาษาประจ าชาติหรือภาษาประจ าถ่ินของแต่ละชาติ เพราะไมเ่พียงแต่เจา้หนา้ท่ี
รัฐ หรือนกัธุรกิจเทา่นั้นท่ีจะต้องไปมาหาสู่ร่วมประชุมปรึกษาหารือ ติดต่อค้าขายและส่ือสารกัน
ระหว่างประเทศ แต่ประชากรในกลุ่มประเทศอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ จะต้องใช้ภาษาอังกฤษในการ
ติดต่อส่ือสารกนัด้วย ดังนั้น ภาษาอังกฤษ ในฐานะภาษากลางของโลก เป็นภาษาท่ีมนุษย์บนโลกใช้
ติดต่อส่ือสารกนัเป็นหลัก ไมว่่าแต่ละคนจะใช้ภาษาอะไรเป็นภาษาประจ าชาติ เม่ือต้องติดต่อกบัคน
อ่ืนท่ีต่างภาษาต่างวัฒนธรรมกนัทุกคนจ าเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักด้วย เหตุน้ีหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ได้ก  าหนดให้ผู้เรียนได้เรียนภาษาต่างประเทศ เช่น 
ภาษาอังกฤษตลอดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือให้ผู้เรียนมีเจตคติท่ีดีภาษาอังกฤษ
และสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อส่ือสาร แสวงหาความรู้ ประกอบอา ชีพและศึกษาต่อใน
ระดับท่ีสูงข้ึนได้ 

  ซ่ึงในการติดต่อส่ือสารกนันั้น ปัญหาส่วนใหญท่ี่ท  าให้การส่ือสารเข้าใจไมต่รงกนั หรือส่ือ
ความหมายแบบผิดๆ กคื็อการออกเสียงเนน้หนกัในค าศัพท์ภาษาอังกฤษ (Word Stress) เพราะถ้า
เนน้หนกัเสียงของค าผิดกจ็ะส่ือความหมายผิดทนัที ซ่ึงค าศัพทภ์าษาอังกฤษ 1 ค า สามารถจดัหมวดหมู่
ประเภทของค าได้หลายประเภท เช่น ค าว่า permit ประเภทของค าเป็นได้ทั้ งค  านาม (noun) และ
ค ากริยา (verb) ถ้าผู้พูดออกเสียงเนน้หนกัในค าผิดกจ็ะส่ือความหมายผิดได้ทนัที   

   จากประสบการณ์สอนของผู้วิจัยท่ีโรงเรียนราชวินิต มธัยม  พบว่าผู้เรียนส่วนใหญ่จะออก
เสียงเนน้หนกัในค าศัพทผิ์ดพยางค์ ซ่ึงผู้เรียนจะสับสนในการออกเสียงเนน้หนกัและไมเ่ขา้ใจหลกัการ



ในการออกเสียงเนน้หนกัในค าศัพทเ์หล่านั้น เช่น ออกเสียงเนน้หนกัผิดในค านามและค ากริยา ซ่ึงใน
ค านามและค ากริยาบางค าสะกดเหมือนกนั แต่ออกเสียงเนน้หนกัในค าต่างกนั เป็นต้น ดังนั้น ผูวิ้จยัจึง
มีความประสงค์ท่ีจะจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนน้การออกเสียงเนน้หนกัในค าศพัทภ์าษาองักฤษ 
(Word Stress) ของนกัเรียน และเปรียบเทียบความสามารถในการออกเสียงเน้นหนักในค าศัพท์
ภาษาอังกฤษ (word stress) ของนกัเรียนระดับชั้นมธัยมศึกษาชั้นปีท่ี 3 โดยใช้ส่ืออิเล็กทรอนิคส์ก ับ
การสอนแบบปกติ  

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1.  เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการออกเสียงเนน้หนกัในค าศพัทภ์าษาอังกฤษ (Word 
Stress) ของนกัเรียนระดับชั้นมธัยมศึกษาชั้นปีท่ี 3 โดยใช้ส่ืออิเล็กทรอนิคส์กบัการสอนแบบปกติ 
 2.  เพ่ือพัฒนาส่ือการสอนอิเล็กทรอนิคส์ให้มีค่าประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80 
 3.  เพ่ือเปรียบเทียบพึงพอใจของนกัเรียนระดับชั้นมธัยมศึกษาชั้นปีท่ี 3 โดยใช้ส่ือ
อิเลก็ทรอนิคส์กบัการสอนแบบปกติ 
ขอบเขตของการวิจัย 

 1. กลุ่มตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจัย คือ นกัเรียนระดับชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนราชวินิต 
มธัยม ท่ีก  าลังศึกษาอยูใ่นภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2559 จ  านวน 2 หอ้ง จ  านวน 70 คน ซ่ึงมีผลการ
ทดสอบวิชาภาษาอังกฤษท่ีใกลเ้คียงกนัจากการทดสอบนกัเรียนทั้งหมด จ  านวน 9 หอ้ง 

 2. ตัวแปรท่ีศึกษา                                                                                                            

 2.1 ตัวแปรต้น คือ  1. การจัดกจิกรรมการเรียนรู้โดยใช้ส่ืออิเล็กทรอนิคส ์
    2. การจัดกจิกรรมการเรียนรู้โดยวิธีสอนแบบปกติ 
 2.2 ตัวแปรตาม คือ  1. ความสามารถในการออกเสียงเนน้หนกัในค าศัพทภ์าษาอังกฤษ  
(Word Stress) ของนกัเรียนระดับชั้นมธัยมศึกษาชั้นปีท่ี 3 โดยใช้ส่ืออิเลก็ทรอนิกส ์  
    2. ความสามารถในการออกเสียงเนน้หนกัในค าศัพทภ์าษาอังกฤษ  
(Word Stress) ของนกัเรียนระดับชั้นมธัยมศึกษาชั้นปีท่ี 3 โดยการสอนแบบปกติ  
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย มี 5 ชนิด ดังน้ี 
1. แผนการจัดการเรียนรู้ 2 รูปแบบ ดังน้ี  
  1.1  แผนการจัดการเรียนรู้ท่ีใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ในขั้นกจิกรรมการเรียนรู้ จ  านวน 4 
แผน โดยใช้เวลาในการจัดกิจกรรมแผนละ 100 นาที 



 1.2  แผนการจัดการเรียนรู้ส าหรับการสอนแบบปกติ จ  านวน 4 แผน โดยใช้เวลาในการ
จัดกจิกรรมแผนละ 100 นาที 
2.  แบบฝึกทกัษะการออกเสียง จ  านวน 4 แบบฝึก 
 2.1 แบบฝึกทกัษะการออกเสียงเนน้หนกัในค าศพัทภ์าษาองักฤษ (word stress) 
ประเภทค านาม 
 2.2 แบบฝึกทกัษะการออกเสียงเนน้หนกัในค าศพัทภ์าษาองักฤษ (word stress) 
ประเภทค ากริยา 
 2.3 แบบฝึกทกัษะการออกเสียงเนน้หนกัในค าศพัทภ์าษาองักฤษ (word stress) 
ประเภทค านามประสม 
 2.4 แบบฝึกทกัษะการออกเสียงเนน้หนกัในค าศพัทภ์าษาองักฤษ (word stress) 
ประเภทค ากริยาวลี 
3.  ส่ือการสอนอิเล็กทรอนิคส์ท่ีผูวิ้จัยสร้างข้ึนเร่ือง การออกเสียงเนน้หนกัในค าศัพท์
ภาษาอังกฤษ 
4.  แบบทดสอบวัดความสามารถในการออกเสียงเนน้หนกัในค าศพัทภ์าษาองักฤษ จ  านวน 
30 ข้อ 
5.  แบบประเมินความพึงพอใจของนกัเรียนในการเรียนตามแผนการจดัการเรียนรู้  

การหาคณุภาพเคร่ืองมอื 

1. แผนการจัดการเรียนรู้ทั้ง 8 แผน และแบบประเมินความพึงพอใจ น  าไปให ้
ผู้เช่ียวชาญตรวจ เพ่ือหาคา่ IOC  

2. แบบทดสอบวัดความสามารถในการออกเสียงเนน้หนกัในค าศพัทภ์าษาองักฤษ 
น าแบบทดสอบท่ีสร้างไว้จ  านวน 30   ข้อ ไปทดลองใช้กบันกัเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ห้อง 8 โรงเรียน
ราชวินิต มธัยม ปีการศึกษา 2559 จ  านวน 35 คน ท่ีไมใ่ช่กลุ่มตวัอยา่งและเคยเรียนเน้ือหาน้ีมาแล้ว 
จากนั้นผูวิ้จัยน  าผลการท  าแบบทดสอบมาวิเคราะห์หาคา่ความยาก (p) และคา่อ านาจจ าแนก (r) โดยใช้
เทคนิค 40% ผลปรากฏว่าแบบทดสอบท่ีสร้างข้ึนได้คา่ความยาก (p) อยูร่ะหวา่ง .50 – .71  และค่า
อ  านาจจ าแนก (r) อยูร่ะหวา่ง .21 – .57  แล้วน  าข้อสอบทั้งหมดมาหาค่าความเช่ือมัน่ทั้งฉบบัด้วย
สัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach)ได้ค่าเทา่กบั .832  
  3. น าส่ืออิเล็กทรอนิคส์ไปทดลองใช้กบันกัเรียน 3 กลุ่ม ท่ีไมใ่ช่นกัเรียนกลุ่มตวัอยา่ง
แล้วน  าคะแนนมาหาประสิทธิภาพของนวัตกรรมตามเกณฑท่ี์ก  าหนดไว้ คือ 80/80 ได้ 81.14/96.29 ซ่ึง
สรุปได้ว่าส่ืออิเล็กทรอนิคส์มีประสิทธิภาพผ่านเกณฑท่ี์ก  าหนดไว้ 
 

 



ผลการวิจัย 

   1. จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ความสามารถในการออกเสียงเน้นหนักในค าศัพท์
ภาษาอังกฤษ (word stress) ของนกัเรียนระดับชั้นมธัยมศึกษาชั้นปีท่ี 3 ท่ีเรียนรู้โดยส่ืออิเล็กทรอนิกส์
สูงกว่าการสอนแบบปกติอยา่งมีนยัส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้ งไว้ 

  2. จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าความพึงพอใจในการออกเสียงเน้นหนักในค าศัพท์
ภาษาอังกฤษ (word stress) ของนกัเรียนระดับชั้นมธัยมศึกษาชั้นปีท่ี 3 ท่ีเรียนรู้โดยส่ืออิเล็กทรอนิกส์
สูงกว่าการสอนแบบปกติอยา่งมีนยัส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้ งไว้ 

  3. ผลการวิเคราะห์ค่าประสิทธิภาพสอนอิเล็กทรอนิคส์ตามเกณฑ์ 80/80  ซ่ึงได้ค่า
ประสิทธิภาพ  81.14/96.29  จึงสรุปได้ว่าส่ืออิเล็กทรอนิคส์มีประสิทธิภาพผ่านเกณฑท่ี์ก  าหนด  

อภิปรายผลการวิจัย 

   ในการวิจัยคร้ังน้ี มีจุดมุง่หมายเพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการออกเสียงเนน้หนกั
ในค าศพัทภ์าษาองักฤษ (Word Stress) และเพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนระดับชั้นมธัยมศึกษา
ชั้นปีท่ี 3 โดยใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์กบัการสอนแบบปกติ  ซ่ึงอภิปรายผลไดด้ังน้ี 

  การเรียนออกเสียงเนน้หนกัในค าศพัทภ์าษาองักฤษ (word stress) ของนกัเรียน
ระดับชั้นมธัยมศึกษาชั้นปีท่ี 3 ท่ีเรียนรู้โดยส่ืออิเลก็ทรอนิกส์สูงกวา่การสอนแบบปกติอยา่งมี
นยัส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากการใชส่ื้ออิเล็กทรอนิคส์ได้กระตุ้นให้นกัเรียนเกดิ
การอยากเรียนรู้ เพราะในส่ือจะมีวิดีโอ เสียงและรูปภาพท่ีท  าให้นกัเรียนไมรู้่สึกเบ่ือและนกัเรียนได้ฝึก
ฟังเสียงการออกเสียงเนน้หนกัในค าศัพทแ์ละวิเคราะห์ค  าศพัทร่์วมกนักบัเพ่ือนจากไฟล์เสียงของ
เจ้าของภาษาดว้ย ซ่ึงแผนการจัดการเรียนรู้นั้นผู้วิจัยได้จดัตามประเภทของค า ได้แก ่ค  านาม ค านาม
ประสม ค ากริยาและค ากริยาวลี ซ่ึงง่ายตอ่การจ าและนกัเรียนสามารถวิเคราะห์รูปแบบของค าได้  และ
ด้วยเหตุผลท่ีว่าส่ืออิเลก็ทรอนิคส์ประกอบดว้ยวิดีโอ เสียงและรูปภาพ ท  าให้นกัเรียนท่ีเรียนด้วยส่ือ
ดังกล่าวมีความพึงพอใจมากกวา่การสอนแบบปกติ 
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