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บทคัดย;อ 
 บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค� 1)เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการอJานออกเสียงภาษาอังกฤษ
ของนักศึกษากJอนและหลังไดQรับการฝSกทักษะการออกเสียงภาษาอังกฤษดQวยสื่อวิดีโอของนักศึกษา             
คณะนิเทศศาสตร� ชั้นปV ท่ี 2 มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแกJน 2)เพ่ือพัฒนาการออกเสียง
ภาษาอังกฤษใหQถูกตQองตามหลักของการออกเสียงภาษาอังกฤษ กลุJมตัวอยJางท่ีใชQในการวิจัยคือนักศึกษา 
คณะนิเทศศาสตร� ชั้นปVที่ 2 มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแกJน จํานวน 20 คน เครื่องมือในการวิจัย 
ไดQแกJ แบบทดสอบการอJานออกเสียงภาษาอังกฤษ กJอน-หลังเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจ           
สถิติท่ีใชQในการวิเคราะห� ไดQแกJ คJารQอยละ คJาเฉลี่ย และสJวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ผลการวิจัยพบวJา 1)นักศึกษาจํานวน 20 คน ท่ีทําแบบทดสอบกJอนเรียนมี คJาเฉลี่ย 3.30           
สJวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.03 และแบบทดสอบหลังเรียนมีคJาเฉลี่ย 17.65 สJวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.39 

                                                             

 1นักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแกJน 
 1English for Business Communication Student, Sripatum University, Khon Kaen 
Campus, Thailand. 
 2,3มหาวิทยาลัยศรีปทุม วทิยาเขตขอนแกJน  
 2,3Sripatum University, Khon Kaen Campus, Thailand. 
 *ไดQรับบทความ: 2 พฤษภาคม 2564; แกQไขบทความ: 31 พฤษภาคม 2564; ตอบรับการตีพิมพ�:            
8 มิถุนายน 2564 
   Received: May 2, 2021; Revised: May 31, 2021; Accepted: June 8, 2021 



 

 

859 | Academic Journal of Mahamakut Buddhist University Roi Et Campus Vol. 10 No. 1 (January–June 2021) 
 

ผลคะแนน แบบทดสอบหลังเรียนของนักศึกษาสูงขึ้นเม่ือเปรียบเทียบกับผลคะแนนกJอนเรียน 2)นักศึกษา             
มีความพึงพอใจตJอสื่อวิดีโอการออกเสียง คําศัพท�ภาษาอังกฤษมีคJาเฉลี่ย 4.06 และ คJาสJวนเบีย่งเบนมาตรฐาน 
0.79 จากการศึกษาและวิเคราะห�คะแนนท่ีไดQจากการทดสอบตามแบบฝSกหัดกJอนเรยีนนัน้ แสดงใหQเหน็วJา
นักศึกษาบางคนยังไมJมีพื้นฐานความรูQเกี่ยวกับการออกเสียงภาษาอังกฤษหรือมีพ้ืนฐานความรูQมาบQางแตJยงั
ขาดทักษะการการเนQนคํา แตJหลังจากนักศึกษาไดQเรียนรูQจากวีดีโอและออกเสียงตาม ชJวยใหQนักศึกษามี
ความรูQการออกเสียงภาษาอังกฤษไดQถูกตQองและสามารถทําแบบทดสอบหลังเรียนไดQคะแนนเพ่ิมขึ้น 
 
คําสําคัญ : 1. สื่อการเรียนการสอน 2. การออกเสียงคําศัพท�ภาษาอังกฤษ 3. สัทศาสตร� 4. วีดีโอคลิป   
5. ความพึงพอใจ 
 

ABSTRACT 
 The objectives of the research article were 1) to compare the English reading 
ability of students, before and after practicing English pronunciation with video materials 
of second-year students of the Communication Arts Faculty, Sripatum University Khon Kaen 
Campus. 2) to improve their English pronunciation correctly according to International 
Phonetic Alphabet (IPA). The sample used in this research was the 2nd year students, 
total 20 people, from the Faculty of Communication Arts, Sripatum University, Khon Kaen 
Campus. The research tool was an English-speaking test (before - after class) and a 
satisfaction questionnaire. The statistics used in the analysis were percentage, mean and 
standard deviation. Data was collected by making 15 videos for teaching in the 
classroom. The students' pronunciation test of 20 words was one set of pronunciation 
practice test. The data was collected two times using the same test; the researcher 
began collecting data by pre-test for the second-year students of the Communication 
Arts Faculty, the number of words was 20 words, then the researcher performed the 
post-test after students watched the video in the final week. 
 The results of the research were as follows: 1) the post-test scores of the 20 
students who took the test were higher before studying. The pre-test had a mean of 
3.30, a standard deviation of 2.03, and a post-test with a mean of 17.65, a standard 
deviation of 1.39. 2) the students were satisfied with the Pronunciation and Vocabulary 
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Video by a mean of 4.06 and a standard deviation of 0.79. The pre-test scores showed 
that some students did not have a basic knowledge of English pronunciation or have 
some knowledge but lack the skills of word stress.  After the students had learned and 
practiced the pronunciation from the videos, they gained knowledge of English 
pronunciation and was able to pronounce the words correctly. This resulted in higher 
marks in the test after studying. 
 
Keywords : 1. Teaching Media 2. English Pronunciation 3. Phonetics 4. Video Clip 5. Satisfaction 
 
1. ความสําคัญและท่ีมาของปgญหาท่ีทําการวิจัย 
ปzจจุบันการศึกษาของท่ัวทั้งโลกเร่ิมเปลี่ยนแปลงไปอยJางเห็นไดQชัด โดยเฉพาะอยJางยิง่ปรากฏการณ� New 
Normal อันเนื่องมาจากอิทธิพลของโรค COVID-19 อีกท้ังพัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศท่ี
เจริญกQาวหนQาอยูJเสมอ เป~นเหตุใหQรูปแบบการเรียนมิไดQจํากัดอยูJแตJในหQองเรียนอีกตJอไปมีการใชQ
เทคโนโลยีสมัยใหมJเขQามามีบทบาทเพ่ิมมากขึ้น และภาษาท่ีสองมีบทบาทมากยิ่งขึ้นและประเทศไทยไดQ
ตระหนักถึงความสําคัญของการใชQภาษาอังกฤษมาโดยตลอดดังจะเห็นไดQจากการจดัการศกึษาของชาตท่ีิ
ไดQกําหนดใหQมีการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษทั้งทางดQานการฟzงการพูด การอJาน และการเขียน             
แตJกระนั้นการเรียนการสอนภาษาอังกฤษก็มีปzญหามาโดยตลอด สJงผลใหQนักศึกษาไมJสามารถใชQ
ภาษาอังกฤษไดQอยJางถูกตQองจนกระท่ังเขQาสูJการเรียนภาษาอังกฤษในระดับอุดมศึกษา ซ่ึงเกิดปzญหาอัน
เน่ืองมาจากความสามารถในการใชQภาษาอังกฤษของนักศึกษาอยูJในเกณฑ�ตํ่ากวJามาตรฐานปzญหาของ
เด็กไทยไมJคJอยเกJงภาษาอังกฤษ ไมJไดQขึ้นอยูJกับครูสอนภาษาอังกฤษเป~นคนไทยหรือไมJอยJางไรแตJ
องค�ประกอบมีหลายสาเหตุดQวยกัน สิ่งหน่ึงท่ีเราเห็นไดQชัดที่เป~นรูปธรรมคือระบบการเรียนการสอนท่ี
บQานเราเนQนใหQเด็กเรียนไวยากรณ�มากเกินไปและเรียนเพ่ือแคJใหQสอบผJาน โดยมิไดQคํานึงถึงหนQาท่ีของ
ภาษาคือเพ่ือการสื่อสาร (ปวีณนุช พุJมจิต, อังค�วรา เหลืองนภา, 2562 : 550-561) 
 จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีการเรียนรูQภาษานักวิชาการดQานภาษาตJางยืนยันวJาทักษะการฟzงมี
บทบาทสําคัญตJอการเรียนรูQภาษาอยJางมากและถือวJาเป~นทักษะทางภาษาท่ีมีความจําเป~นมากท่ีสุด เป~น
ทักษะพ้ืนฐานท่ีสําคัญท่ีจะนําไปสูJทักษะการพูดเพราะหากผูQฟzงมีทักษะการฟzงท่ีดียJอมสJงเสริมใหQทักษะการ
พูดมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น ถQาไดQรับการฝSกฝนทักษะการฟzงไมJเพียงพอจะมีผลทําใหQไมJสามารถใชQภาษา
ในการสนทนาไดQ ดังนั้นควรจะใสJใจในทักษะการฟzงเพ่ือใหQการฟzงประสบผลสําเร็จ(มณีรัตน� กรรณิกา  
และอภิราดี จันทร�แสง, 2560 : 17) การออกเสียงก็มีความสําคัญและเป~นทักษะท่ีจําเป~นในการเรียน
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ภาษา เพราะหากออกเสียงผิดยJอมสJงผลตJอการสื่อความหมาย ระดับความสูงตํ่าของเสียงยJอมสะทQอน
ความหมายของคําหรือประโยคไดQ หากผูQเรียนไมJสามารถอJานออกเสียงไดQ ยJอมทําใหQการเรียนแตJละครั้ง
พบปzญหามากมายดังน้ันจึงจําเป~นตQองออกเสียงภาษาอังกฤษใหQถูกตQองการพูดภาษาอังกฤษดQวยสําเนียง
ภาษาไทยจะทําใหQการสื่อสารไมJมีประสิทธิภาพ กJอใหQเกิดการเขQาใจผิดในความหมายไดQ(พิณทิพย�              
ทวยเจริญ, 2544 : 8)สรุปไดQวJาการออกเสียงภาษาอังกฤษ เป~นสิ่งสําคัญและจําเป~นท่ีจะชJวยใหQผูQเรียนไดQ
เรียนรูQและพัฒนาเพ่ือชJวยใหQผูQอJานเกิดความม่ันใจยิ่งขึ้น  
 ปzญหาและอุปสรรคในการศึกษาภาษาอังกฤษในประเทศไทยมีหลายประการดังท่ีถิรวัฒน�           
ตันทนิส (2556 : 170-177) พบวJานักศึกษาชาวไทยมีปzญหาในการออกเสียงเรียงลําดับจากมากที่สุดไป

นQอยดังน้ี ตําแหนJงพยัญชนะตQน คือ /θ/,/ð/, /v/, /r/, /z/, /ʃ/,/ʒ/, /ʧ/ ตําแหนJงพยัญชนะทQาย คือ 

/ʒ/, /ʤ/, /ʃ/, /θ/, /ð/, /z/, /ʧ/, /ɡ/, /l/ และเสียงสระคือ /ə/,/ɒ/, /ɑ/, /ɒɪ/, /ʊə/ ซึ่งสาเหตุ
เกิดจากไมJมีเสียงเหลJาน้ีในระบบเสียงภาษาไทยนักศึกษาจึงใชQเสียงภาษาไทยแทนถือเป~นอิทธิพลจากการ
แทรกแซงของภาษาแมJและเป~นกระบวนการทําใหQการออกเสียงงJายขึ้นเออร�(Ur, 2000 : 52) อธิบายถึง
สาเหตุของขQอผิดพลาดในการออกเสียงภาษาอังกฤษวJาแบJงออกเป~น 3 ประเด็น ไดQแกJ 1)เสียงบางเสียงใน
ภาษาอังกฤษไมJมีอยูJในภาษาแมJ ทําใหQผูQเรียนไมJคุQนเคยกับการออกเสียงเหลJาน้ัน จึงแทนท่ีเสียงเหลJาน้ัน
โดยเสียงท่ีใกลQเคียง 2)เสียงบางเสียงเป~นเสียงที่มีอยูJในภาษาแมJ แตJไมJไดQถือเป~นหนJวยเสียงที่แยกออกมา
อยJางชัดเจน จึงทําใหQผูQเรียนไมJสามารถเรียนรูQเสียงดังกลJาววJาสามารถทําใหQเกิดความแตกตJางทาง
ความหมายไดQ 3)บางคร้ังผูQเรียนออกเสียงถูกตQอง แตJผูQเรียนไมJไดQเรียนรูQถึงการลงเสียงเนQนหนัก(Stress)   
ในระดับคํา หรือบางคร้ังผูQเรียนไมJรูQจักใชQทํานองเสียง (Intonation) ในระดับประโยคของภาษาแมJมาใชQใน
ภาษาอังกฤษ จึงสJงผลใหQเกิดความเขQาใจผิดในการสื่อความหมายไดQ 
 จากเหตุผลดังกลJาว ผูQวิจัยจึงสนใจท่ีจะเชื่อมโยงการสอนออกเสียงผJานทางเทคโนโลยสีมัยใหมJท่ี
นักศึกษาคุQนชิน โดยการศึกษาเก่ียวกับผลการใชQวีดีโอสําหรับการพัฒนาการออกเสียงภาษาองักฤษดQวยสือ่
วีดีโอสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแกJน เพ่ือเป~นแนวทางในการ
พัฒนาทักษะและศักยภาพในการออกเสียงใหQถูกตQองหรือใกลQเคียงกับเจQาของภาษาใหQไดQมากท่ีสุด 
 
2. วัตถุประสงค8ของการวิจัย 
 2.1 เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการอJานออกเสียงภาษาอังกฤษของนักศึกษา กJอนและหลัง
ไดQรับการฝSกทักษะการออกเสียงภาษาอังกฤษดQวยสื่อวีดีโอ 
 2.2 เพ่ือพัฒนาทักษะการออกเสียงภาษาอังกฤษใหQถูกตQองตามหลักของการออกเสียง
ภาษาอังกฤษของนักศึกษา 
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3. ประโยชน8ท่ีได�รับจากการวิจัย 
 3.1 ไดQเรียนรูQวิธีการออกแบบสื่อวีดีโอ สามารถนําไปใชQประโยชน�ในการเรียนการสอนรายวิชา
อ่ืนๆ หรืองานอ่ืนๆ ไดQอีกดQวย 
 3.2 สามารถออกเสียงคําศัพท�ภาษาอังกฤษไดQอยJางถูกตQองผJานสัญลักษณ�สากลท่ีสื่อวีดีโอ
นําเสนอไดQ 
 
4. วิธีดาํเนินการวิจัย 
 การวิจัยคร้ังน้ี เป~นการวิจัยเชิงปริมาณ กลุJมตัวอยJางท่ีใชQในการวิจัย คือ นักศึกษาคณะนิเทศ
ศาสตร� ชั้นปVท่ี 2 มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแกJน จํานวนนักศึกษา 20 คนโดยใชQวิธีการเลือก
กลุJมตัวอยJางแบบเจาะจง กลJาวคือผูQวิจัยเป~นเป~นผูQชJวยสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร
ประจําวันที่นักศึกษากลุJมตัวอยJางไดQลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาท่ี 1 ปVการศึกษา 2563 เคร่ืองมือท่ี
ใชQในการในการวิจัย ไดQแกJ แบบทดสอบการอJานออกเสียงภาษาอังกฤษ กJอน-หลังเรียน ซึ่งเป~น
แบบทดสอบการออกเสียงคําศัพท� โดยใหQคะแนนวJานักศึกษาออกเสียงถูกหรือไมJ จะใหQคะแนนคําศัพท�ละ 
1 คะแนน และแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีตJอสื่อวีดีโอการออกเสียงคําศัพท�ภาษาอังกฤษ แบJงเป~น              
5 ระดับ โดยเรียงลําดับจากพึงพอใจมากท่ีสุดไปจนถึงพึงพอใจนQอยที่สุด หลังจากน้ัน นําแบบทดสอบกJอน
เรียนและหลังเรียนที่สรQางขึ้นไปใหQผูQทรงคุณวุฒิ จํานวน 2 ทJาน ท่ีมีประสบการณ�การสอนภาษาอังกฤษ 
เพ่ือตรวจสอบคุณภาพเพ่ือพิจารณาวJาแบบทดสอบท่ีสรQางขึ้นมาน้ัน สอดคลQองกับเน้ือหาและจุดประสงค�
การเรียนรูQหรือไมJ สถิติท่ีใชQในการวิเคราะห�ขQอมูล ไดQแกJ คJารQอยละ คJาเฉลี่ย และสJวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
การเก็บรวบรวมขQอมูลโดยการจัดทําวีดีโอขึ้นเป~นจํานวน 15 คลิป มาเป�ดสอนในหQองเรียน โดยจะทดสอบ
การออกเสียงของนักศึกษา 20 คํา เป~นแบบทดสอบการฝSกทักษะการออกเสียง จํานวน 1 ชุด โดยเก็บ
ขQอมูลจํานวน 2 ครั้ง โดยใชQแบบทดสอบชุดเดิม และผูQวิจัยไดQเริ่มเก็บขQอมูลโดยการทดสอบ Pre-test 
นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร� ชั้นปVท่ี 2 จํานวนคําศัพท� 20 คํา สัปดาห�สุดทQายผูQวิจัยไดQทําการทดสอบ Post-test 
หลังจากท่ีนักศึกษาไดQดูวิดีโอ 
 รายละเอียดลักษณะงานและขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
  1. ศึกษาปzญหาในหQองเรียน และ กําหนดหัวขQอโครงงาน เพ่ือปรึกษาอาจารย�ท่ีปรกึษาท่ีดูแล
โครงการวิจัย เพ่ือปรึกษาและเสนอแนวคิด หรือแนวทางท่ีจะแกQไข เพ่ือพัฒนาใหQมีประสิทธิภาพสูงสุด 
  2. ศึกษาขQอมูลและความเป~นไปไดQ โดยการรวบรวมขQอมูล ทฤษฎี เพ่ือสนับสนุนแนวคิด 
และวิธีการดําเนินโครงการ รวมถึงความเป~นไปไดQที่โครงการจะประสบผลสําเร็จ จงึจาํเป~นตQองอาศยัขQอมลู
จากงานเขียน บทความ งานวิจัย หรือ วิทยานิพนธ�ของผูQอ่ืนประกอบ 
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  3. วางแผนการดําเนินงานอยJางมีประสิทธิภาพ เป~นขั้นตอน รวมถึงการออกแบบเคร่ืองมือท่ี
ใชQในการรวมรวมขQอมูลท่ีตQองการศึกษาจําเป~นตQองไดQรับความเห็นชอบจากอาจารย�ที่ปรึกษาหรือผูQดูแล 
การออกแบบเคร่ืองมือใหQมีประสิทธิภาพ จึงมีความสําคัญอยJางย่ิงตJอการดําเนินงาน 
  4. ในการดําเนินงานการวิจัยนั้น ผูQวิจัยทําการรวบรวมขQอมูลโดยการจัดทําวิดีโอสอนการ
ออกเสียงคําศัพท�ภาษาอังกฤษใหQถูกตQอง และเก็บรวบรวมขQอมูลโดยการทําแบบทดสอบ กJอนเรียนและ
หลังเรียนนักศึกษา คณะนิเทศศาสตร� ชั้นปVที่ 2 มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแกJน และจัดทํา
แบบสอบถามความพึงพอใจตJอวีดีโอการออกเสียงคําศัพท�ภาษาอังกฤษ 
 
5. ผลการวิจัย 
 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค�เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการอJานออกเสียงภาษาอังกฤษ
ของนักศึกษากJอนและหลังไดQรับการฝSกทักษะการออกเสียงภาษาอังกฤษดQวยสื่อวิดีโอของนักศึกษา              
คณะนิเทศศาสตร� ชั้นปVที่  2 มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแกJนและเพ่ือพัฒนาการออกเสียง
ภาษาอังกฤษใหQถูกตQองตามหลักของการออกเสียงภาษาอังกฤษ สามารถสรุปผลการวิจัยไดQดังน้ี 
 5.1 ขQอมูลสภาพท่ัวไปของประชากรท่ีนํามาใชQในการทําวจิยั 
 
ตารางท่ี 1 จํานวนประชากรท่ีนํามาใชQในการทําวิจัย 
 

เพศ จํานวน ร�อยละ 
หญิง 9 45 
ชาย 11 55 

รวม 20 100 
  
 จากตารางที่ 1 พบวJา เป~นนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร� มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแกJน
ท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวิชา ENG111: ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารประจําวัน (EVERYDAY ENGLISH)  
2 Section 08 จํานวน 20 คนมีจํานวนนักศึกษาเพศหญิงจํานวน 9 คน คิดเป~นรQอยละ 45 และมีนักศึกษา
เพศชายจํานวน 11 คน คิดเป~นรQอยละ 55 
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ตารางท่ี 2 ผลเปรียบเทียบแบบทดสอบ Pre-Test และ Post-Test 
   

แบบทดสอบ 
X  S.D. 

Pre-Test 3.30 2.03 
Post-Test 17.65 1.39 

 
 จากตารางที่ 2 พบวJา ผลการทดสอบ Pre-Test มีคJาเฉลี่ยเทJากับ 3.03 คJาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เทJากับ 2.03 และผลทดสอบ Post-Test มีคJาเฉลี่ยเทJากับ 17.65 มีคJาเบี่ยงบนมาตรฐานเทJากับ 1.39 
 สรุปไดQวJา เม่ือเปรียบเทียบคะแนนกJอน-หลังเรียน จะเห็นไดQวJาผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา              
ไดQคะแนนแบบทดสอบหลังเรียนไดQคะแนนคJาเฉลี่ยเทJากับ 17.65 เม่ือเปรียบเทียบจากผลคะแนนคJาเฉลี่ย
กJอนเรียนซ่ึงมีเพียง 3.03 เทJาน้ัน 
 
ตารางท่ี 3 แบบสอบถามความพึงพอใจตJอสื่อวีดีโอการออกเสียงคาํศัพท�ภาษาอังกฤษ 
 

หัวข�อประเมิน 
X  S.D. แปลผล 

1. เน้ือหาและขั้นตอนการดําเนินการทําวีดีโอ4.15 4.15 0.37 ดีมาก 

2. ภาพ ตัวอักษร เสียง และวีดีโอ 4.05 0.39 ดีมาก 

3. วีดีโอมีความนJาสนใจและดึงดูดใจ 4.05 0.39 ดีมาก 

4. การนาํเสนอมีความเหมาะสม เขQาใจงJาย 4.00 0.32 ดีมาก 

5. ระยะเวลาของวีดีโอมีความเหมาะสม ดีมาก 4.05 0.22 ดีมาก 

รวม 4.06 0.79 ดีมาก 
 
 จากตารางที่ 3 ผลการประเมินความพึงพอใจแตJละหัวขQอประเมินนักศึกษามีความพึงพอใจมาก 
ซ่ึงวัดจากคJาเฉลี่ย และคJาสJวนเบี่ยงเบนมาตรฐานแปลผลไดQดีมาก พบวJา นักศึกษามีความพึงพอใจตJอ
วีดีโอการออกเสียงภาษาอังกฤษอยูJในระดับท่ีพึงพอใจมาก ผลรวมคJาเฉลี่ยเทJากับ 4.06 สรุปไดQวJา
นักศึกษามีความพึงพอใจตJอวีดีโอการออกเสียงภาษาอังกฤษ 
 5.2 จากการวิเคราะห�เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการอJานออกเสียงภาษาอังกฤษของนักศึกษา
คณะนิเทศศาสตร� ชั้นปV ท่ี 2 โดยพิจารณาคJาเฉลี่ยและสJวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนจาก
แบบทดสอบกJอนเรียน(Pre-test) และแบบทดสอบหลังเรียน(Post-test) รวมท้ังพิจารณาทําการทดสอบ
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สมมติฐานเก่ียวกับความแตกตJางของการอJานออกเสียงคําศัพท�ภาษาอังกฤษของเหลJานักศึกษากJอนเรียน
และหลังเรียนวJาสJงผลตJอความแตกตJางของคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนหรือไมJรวมถึงการทดสอบสมมติฐาน
เก่ียวกับความแตกตJางคJาเฉลี่ยคะแนน Pre-test กับคะแนน Post-test วJาคJาเฉลี่ยคะแนน Post-test 
ของนักศึกษามากกวJาคJาเฉลี่ยคะแนน Pre-test ของนักเรียนหรือไมJและวิเคราะห�ผลการประเมินความพึง
พอใจของนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร� ชั้นปVท่ี 2 โดยพิจารณาจากคJาเฉลี่ยและสJวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ
คะแนนผลสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษา 
 5.3 จากการวิเคราะห�ผลของความสามารถในการออกเสียงคําศัพท�ภาษาอังกฤษ โดยการเรยีนรูQ
จากสื่อวีดีโอของนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร� ชั้นปVท่ี 2 มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแกJน ซึ่งเป~น
นักศึกษาเพศหญิง คิดเป~นรQอยละ 45 และเพศชายคิดเป~นรQอยละ 55 นักนึกศึกษามีคะแนนเฉลี่ยกJอน
เรียนเทJากับ 0.30 ซ่ึงอยูJในระดับท่ีต่ํามาก เมื่อทดสอบหลังเรียนแลQวทุกคนมีคะแนนคJาเฉลี่ยเทJากับ 17.65 
ซ่ึงมีคะแนนท่ีสูงขึ้นซ่ึงผลการออกเสียงอยูJในเกณฑ�ท่ีดีมาก อาจเน่ืองมาจากนักศึกษาจํานวน 20 คน ไดQรบั
การสอนโดยใชQสื่อวีดีโออีกท้ังการฝSกฝน และพัฒนาตนเองในการออกเสียงภาษาอังกฤษจนทําใหQคะแนน
หลังเรียนสูงขึ้นซ่ึงแสดงถึงประสิทธิภาพของผลลัพธ�สJงผลใหQการออกเสียงคําศัพท�ภาษาอังกฤษดQวยสื่อ
วีดีโอของนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร�ชั้นปVท่ี 2 และนักศึกษามีความพึงพอใจตJอสื่อวีดีโอการออกเสียง
ภาษาอังกฤษอยูJในระดับท่ีพึงพอใจมากผลรวมคJาเฉลี่ยเทJากับ 4.06 แสดงไดQวJานักศึกษามีความเขQาใจใน
สื่อวีดีโอการเรียนการสอนของผูQวิจัยจากการศึกษาและวิเคราะห�คะแนนท่ีไดQจากการทดสอบตาม
แบบฝSกหัดกJอนเรียนน้ันแสดงใหQเห็นวJานักศึกษาบางคนยังไมJมีพ้ืนฐานความรูQเกี่ยวกับการออกเสียง
ภาษาอังกฤษหรือมีพ้ืนฐานความรูQมาบQางแตJยังขาดทักษะการการเนQนคํา(Stress) แตJหลังจากนักศึกษาไดQ
เรียนจากวีดีโอที่ผูQวิจัยไดQจัดทําขึ้นและพานักศึกษาออกเสียงตามกลับชJวยใหQนักเรียนมีความรูQการออกเสยีง
ภาษาอังกฤษไดQถูกตQองและสามารถทําแบบทดสอบหลังเรียนไดQคะแนนเพ่ิมขึ้น 
 
6. อภิปรายผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยของการอJานออกเสียงคําศัพท�ภาษาอังกฤษโดยการเรียนรูQผJานสื่อวีดีโอของนักศกึษา
คณะนิเทศศาสตร� ชั้นปVท่ี 2 ซ่ึงนักศึกษามีผลคะแนนของการทําแบบทดสอบกJอนเรียนที่มีคะแนนต่ํากวJา
เกณฑ�มาก โดยมีคะแนนเฉลี่ยเทJากับ 3.30 สJวนเบี่ยงเบนมารฐานเทJากับ 2.03 และแบบทดสอบหลังเรียน 
มีคะแนนเฉลี่ยเทJากับ 17.65 สJวนเบี่ยงเบนมารฐานเทJากับ 1.39 พบวJา ผลคะแนนแบบทดสอบหลังเรียน
ของนักศึกษาสูงขึ้น เม่ือเปรียบเทียบกับผลคะแนนกJอนเรียนซ่ึงผลการออกเสียงอยูJในเกณฑ�ท่ีดีมาก             
อันแสดงถึงประสิทธิภาพของผลลัพธ� สJงผลใหQการออกเสียงคําศัพท�ภาษาอังกฤษดQวยสื่อวีดีโอของ
นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร� ชั้นปVท่ี 2มีความพึงพอใจตJอสื่อวีดีโอการออกเสียงภาษาอังกฤษอยูJในระดับท่ี
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พึงพอใจมาก ผลรวมคJาเฉลี่ยเทJากับ 4.06 แสดงไดQวJานักศึกษาไดQมีความเขQาใจในสื่อวีดีโอการเรียนการ
สอนของผูQวิจัยซึ่งคลQายกับ พัชราภรณ� หJอตระกูล และสุพจน� แกQวไพฑูรย� (2561 : 39-48) ไดQสรQางและ 
หาประสิทธิภาพของชุดปฏิบัติเพ่ือประกอบการสอนเสียงพยัญชนะเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กJอนและหลังการเรียนโดยใชQชุดฝSกปฏิบัติเพ่ือประกอบการสอนเสียงพยัญชนะภาษาอังกฤษท่ีเป~นปzญหา
ในรายวิชาสัทศาสตร�และศึกษาความพึงพอใจของนิสิตตJอชุดปฏิบัติ ผลการวิจัยพบวJา ชุดฝSกปฏิบัติเพ่ือ
ประกอบการสอนเสียงพยัญชนะภาษาอังกฤษท่ีเป~นปzญหาในรายวิชาสัทศาสตร�มีประสิทธิภาพตามท่ี
กําหนดไวQที่ 89.76/88.43 สําหรับแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์มีคJาความตรงเชิงเนื้อหาอยูJระหวJาง 0.67-
1.00 มีคJาความยากงJายอยูJระหวJาง 0.40-0.74 และมีคJาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบเทJากับ 0.89 และ
แบบสํารวจความพึงพอใจของนิสิตตJอการใชQชุดฝSกปฏิบัติมีคJาความตรงเน้ือหาระหวJาง 0.67-1.00 โดยมี
คJาเฉลี่ยของคะแนนอยูJระหวJาง 4.10-4.19 สรุปไดQวJา ผูQเรียนมีความพึงพอใจตJอบทเรียนการออกเสียง
ภาษาอังกฤษ สอดคลQองกับ รุสลาน สาแม และเปรมินทร� คาระวี (2558 : 88) ท่ีระบุวJาวิธีการฝSกออก
เสียงท่ีสําคัญประการหนึ่งท่ีใชQในหQองเรียนคือ การฝSกพูดซํ้าๆ จนคลJอง การมีความรูQทางสัทศาสตร�เป~น
การศึกษาลักษณะของการออกเสียงในภาษา ซึ่งจะชJวยใหQผูQเรียนมีความรูQเกี่ยวกับอวัยวะที่ใชQในการออก
เสียงการวางอวัยวะในตําแหนJงตJางๆ ใหQถูกตQองตามหลักสัทศาสตร�รวมท้ังความรูQเ ร่ืองสัทอักษร 
(Phonetic Symbols) หากนักเรียนสามารถเขQาใจและออกเสียงถูกตQองตามหลักสัทศาสตร�ไดQมากเทJาใด 
ก็ยิ่งมีโอกาสออกเสียงภาษาอังกฤษไดQคลQายกับเจQาของภาษามากขึ้นเทJานั้น และผลท่ีตามมาก็คอืทําใหQเกดิ
ความมั่นใจในการออกเสียง ทําใหQการสื่อสารมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 
7. ข�อเสนอแนะ 
 7.1 ขQอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
  7.1.1 งานวิจัยเร่ืองการพัฒนาสื่อการเรียนรูQสําหรับการออกเสียงภาษาอังกฤษของนักศึกษา
ผJานสื่อวีดีโอน้ีสามารถนําไปใชQกําหนดเป~นนโยบายชJวยใหQนักศึกษาออกเสียงภาษาอังกฤษไดQอยJางถูกตQอง 
เป~นพ้ืนฐานใหQนักศึกษาพูดไดQอยJางชัดเจน ตJอยอดไปถึงเรื่องการสอบ IELTS และ TOEFL จนถึงการเรียน
ตJอในระดับสูง และการทํางานในระดับสากลไดQตJอไป 
 7.2 ขQอเสนอแนะสําหรับผูQปฏิบัติ 
  7.2.1 การพัฒนาการออกเสียงภาษาอังกฤษคร้ังน้ีทางมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแกJน 
หรือผูQท่ีสนใจศึกษาการพัฒนาการออกเสียงภาษาอังกฤษ สามารถนําสื่อวีดีโอการสอนการออกเสียง
ภาษาอังกฤษท่ีผูQวิจัยไดQจัดทําขึ้นนําไปเป~นแนวทางในการประยุกต�ใชQในการจัดการเรียนการสอนใน
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หQองเรียนไดQตามความเหมาะสมของเน้ือหาเพ่ือชJวยใหQผูQเรียนเขQาใจในการออกเสียงภาษาอังกฤษใหQถูกตQองไดQ 
และเพ่ือเป~นประโยชน�กับผูQท่ีสนใจศึกษาเกี่ยวกับการออกเสียงภาษาอังกฤษ 
 7.3 ขQอเสนอแนะสําหรับการวจิัยตJอไป 
  7.3.1 ควรมีการพัฒนาสื่อการสอนเพ่ือพฒันาการออกเสียงภาษาอังกฤษของนักศึกษาดQาน
องค�ประกอบอ่ืนๆ เชJน การออกเสียงหนักเบา(Stress) การใชQระดับเสียงสูง-ตํ่าในประโยค(Intonation) 
เพ่ือใหQผูQเรียนเขQาใจโครงสรQางและหลักการออกเสียงภาษาอังกฤษ 
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9. คําขอบคุณ 
 ขอขอบพระคุณ คุณพJอ คุณแมJ ท่ีใหQความรักใหQการสนับสนุนดQวยดีเสมอมา ขอขอบพระคุณ            
ครูบาอาจารย�ทุกทJานที่อบรมสั่งสอน ชี้นําทางใหQแสงสวJางแกJชีวิต ขอขอบพระคุณทJาน ผูQชJวยศาสตราจารย� 
ดร.จรรยา พุคยาภรณ� รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแกJน ท่ีใหQความรัก ใหQโอกาสไดQ
ฝSกปฏิบัติ และทJานท่ีปรึกษาท่ีใหQการสนับสนุน ตลอดจนทJานคณาจารย�ในสาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสาร
ธุรกิจ คณะศิลปศาสตร� มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแกJนทุกทJาน ที่ใหQคําปรึกษา เป~นแบบอยJางท่ี
ดีเสมอมา  


