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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบความก้าวหน้าของผลสัมฤทธ์ิในการอ่านออกเสียง ของนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล ก่อนและหลังใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อฝึกทักษะการ
อ่านออกเสียงภาษาไทย และศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการเรียนด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่เรียนวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ในภาคเรียนท่ี 1 ปี
การศึกษา 2554 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จ านวน 40 คน ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลองในภาคเรียน
ที่ 1 ปีการศึกษา 2554 โดยให้นักศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองนอกเวลาเรียนแบบไม่ก าหนดเวลา จ านวน 10 ครั้ง โดยมีผู้วิจัย
ให้ค าปรึกษาปัญหา 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อฝึกทักษะการอ่านออกเสียงภาษาไทย 2)แบบทดสอบ
ก่อนเรียนและหลังเรียน 3) แบบสอบถามความคิดเห็นเพื่อประเมินสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ 
การเปรียบเทียบร้อยละของคะแนน โดยใช้สูตร E1/ E2 และ  ค่า t – test 

ผลการวิจัยพบว่า สื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ E1/E2 คือ 80.15/88.90 
นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ในการอ่านออกเสียงภาษาไทยหลังเรียนสูงขึ้นก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และมี
เจตคติต่อสื่ออิเล็กทรอนิกส์อยู่ในระดับดีมาก 
 

Abstract 
The purposes of this study were to compare the progress in Thai enunciation skill of students at 

Rajamangala University of Technology Rattanakosin Wangklaikangwon Campus before and after using 
electronic medias and to find out freshmen’s attitude toward using electronic medias to develop Thai 
enunciation skill . 

The sample was 40 freshmen of Rajamangala University of Technology Rattanakosin and taking 
Thai for communication course in the first semester of the 2011 academic year. The study was carried 
out for 1 month by learning plan with the teacher before practicing unlimited time by themselves with 
the electronic medias 10 times with researcher consultation. 
The research instruments were 1) the electronic medias to develop Thai enunciation skill 2) the pre-test 
and post-test of reading 3) attitude questionnaire. The data were statistically analyzed using percentage 
by formula E1/ E2  and t-test  

The results of the study revealed that the Electronic Medias average percent effective E1/E2 is 
80.15/88.90, after using E–learning, the progress in Thai enunciation skill of the freshmen increased at the 
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.05 level of significance and the freshmen’s attitude towards using electronic medias to develop Thai 
enunciation skill was very good.  

 
ค าส าคัญ : สื่ออิเล็กทรอนิกส์ การอ่านออกเสียงภาษาไทย 
Keywords : Electronic Medias, Thai Pronounciation  
*ผู้นิพนธ์ประสานงานไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ trungta18@rmutr.ac.th  โทร. 08 1614 7202 
 

1. บทน า 
ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ประจ าชาติอย่างหนึ่ง ซึ่งเป็นสมบัติทางวฒันธรรมที่ก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพและ

เสริมสร้างบุคลิกภาพของคนในชาติให้มีความเป็นไทย นอกจากนี้ยังเป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารเพื่อสร้างความ
เข้าใจตรงตามจุดมุ่งหมาย และก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน แต่ในปัจจุบันการใช้ภาษาไทยผิดเพี้ยนไปมาก 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาการอ่านออกเสียงภาษาไทยไม่ถูกต้องตามมาตรฐาน อาจเป็นเพราะอิทธิพลของระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อมวลชนที่เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจ าวันของคนไทยมากขึ้นจนท าให้เกิดการเลียนแบบ
การใช้ภาษาไทยที่ไม่ถูกต้อง การอ่านออกเสียงภาษาไทยให้ถูกต้องเป็นเรื่องที่มีความจ า เป็นอย่างยิ่งจะต้องออกให้ได้
อย่างชัดเจน เพราะฉะนั้นถ้าประชาชนคนไทยออกเสียงภาษาไทยได้ชัดเจนมากเพียงใด ย่อมก่อให้เกิดความภาคภูมิใจ 
นับเป็นการอนุรักษ์และธ ารงไว้ซึ่งภาษาของชาติให้ด ารงคงอยู่อย่างงดงามต่อไป  

ปัจจุบันเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้เข้ามามีบทบาทในวงการศึกษามากขึ้น โดยเฉพาะสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถ
ช่วยให้นักศึกษาสามารถฝึกฝนและทบทวนทักษะการอ่านออกเสียงบ่อยครั้งได้ตามความต้องการของนักศึกษา  
โดยเฉพาะสื่ออิเล็กทรอนิกส์ซึ่งใช้มัลติมีเดียที่มีทั้งข้อความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และเสียงในการน าเสนอเนื้อหา ท า
ให้การฝึกฝนอ่านมีความน่าสนใจ กระตุ้นให้นักศึกษาอยากเรียนรู้ นักศึกษาสามารถพัฒนาการอ่านของตนได้อย่าง
รวดเร็ว การมีปฏิสัมพันธ์กับสื่อและมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมการเรียนรู้ ท าให้นักศึกษาเกิดความสนุกสนานในการ
ฝึกฝนด้วย ดังนั้นสื่ออิเล็กทรอนิกส์น่าจะเป็นแนวทางในการพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษาและเป็นแนวทางให้ครูผู้สอน
พัฒนารูปแบบการสอนให้ได้ผลดีและมีประสิทธิภาพต่อไป 

วัตถุประสงค์ของงานวิจัยเพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อฝึกทักษะการอ่านออกเสียง
ภาษาไทยส าหรับนักศึกษาที่สร้างขึ้นให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 แล้วน ามาเปรียบเทียบ
ความก้าวหน้าของผลสัมฤทธ์ิในการอ่านออกเสียงภาษาไทย ของนักศึกษากลุ่มตัวอย่าง จากนั้นศึกษาความคิดเห็นของ
นักศึกษากลุ่มตัวอย่างต่อการเรียนด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อฝึกทักษะการอ่านออกเสียงภาษาไทย 
 

2. วิธีการทดลอง 
2.1. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดสอบประสิทธิภาพของสื่อ เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยี

สารสนเทศ ทางธุรกิจ - การจัดการระบบสารสนเทศ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี              
ราชมงคลรัตนโกสินทร์ จ านวน 18 คน และกลุ่มทดลอง  เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการโรงแรม ภาคเรียนที่ 
1 ปีการศึกษา 2554 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ใช้วิธีสุ่มอย่างเจาะจง (Purposive  Sampling)  มี 2 
ห้อง ห้องละ 20 คน จ านวน 40 คน 

2.2 นักศึกษาทดสอบอ่านออกเสียงก่อนเรียน (เครื่องมือที่ใช้ : แบบประเมินการอ่านออกเสียงที่ดัดแปลงมา
จาก กรมประชาสัมพันธ์ ) 

2.3 น าสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อฝึกทักษะการอ่านออกเสียงภาษาไทย  ที่ปรับแก้ตามค าแนะน าแล้วไปใช้กับ
นักศึกษาที่เรียนวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 โดยให้นักศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง 
จ านวน 10 ครั้ง แต่ละครั้งที่ศึกษา จะไม่ก าหนดเวลาและผู้วิจัยควรให้ค าปรึกษา หากนักศึกษามีปัญหา  
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2.4 น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิการอ่านออกเสียง ไปทดสอบหลังเรียนกับนักศึกษากลุ่มตัวอย่าง 
2.5 น าแบบสอบถามความคิดเห็นให้นักศึกษาตอบหลังการเรียนด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อฝึกทักษะการอ่าน

ออกเสียงภาษาไทย   
2.6 น าข้อมูลที่ได้จากการทดสอบก่อนเรียน หลังเรียนมาวิเคราะห์ทางสถิติ T-test และแบบสอบถามความ

คิดเห็นทางเจตคติมาวิเคราะห์ด้วยร้อยละ 
 

3. ผลการทดลองและวิจารณ์ผล 
งานวิจัยนี้มีผลการทดลอง และวิจารณ์ผล ดังนี้   
3.1 ประสิทธิภาพของสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อฝึกทักษะการอ่านออกเสียงภาษาไทย มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์

มาตรฐาน 80/80 โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อฝึกทักษะการอ่านออกเสียงภาษาไทย  มีประสิทธิภาพ 80.15/88.90              
ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ทั้งนี้เพราะผู้วิจัยสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ตรงกับจุดประสงค์การเรียนรู้ของการ
พัฒนาการอ่านออกเสียงภาษาไทยตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมประชาสัมพันธ์ และต้องการให้นักศึกษาได้ใช้สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ฝึกทักษะการอ่านออกเสียงเพิ่มเติม นอกเหนือจากการเรียนการสอนในห้องเรียน ดังที่ ไพบูลย์  ดวง
จันทร์ (2542) กล่าวว่า ในปัจจุบันการออกเสียงพยัญชนะควบกล้ า และออกเสียง ร/r/  ล/l/ ปะปนกัน จนท าให้เกิด
ความสับสนและท าลายเสียงพยัญชนะที่ส าคัญ การออกเสียงไม่ชัด ไม่ถูกต้องตามเสียงของภาษามาตรฐานซึ่งเป็น
ปัญหาของคนไทยทั่วไป เช่น การออกเสียง ร ล การออกเสียงพยัญชนะควบกล้า เพราะบางคนขาดความระมัดระวัง 
ขาดการฝึกฝน การน าสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ท่ีมีรูปแบบท่ีไม่ซับซ้อน ฝึกอ่านได้ง่าย เป็นล าดับขั้นตอนจากง่ายไปยาก และมี
สีสันน่าสนใจ มาเป็นสื่อพัฒนาการอ่านออกเสียง จึงท าให้นักศึกษาเรียนรู้และร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี ตรงกับ 
Hoftman (1997) กล่าวว่า การสร้างแรงจูงใจให้กับผู้เรียน (Motivating the learner) ในการออกแบบ ควรเร้าความ
สนใจโดยใช้กราฟฟิกไม่ซับซ้อน ภาพเคลื่อนไหว สีและเสียงประกอบเพื่อกระตุ้นผู้เรียนให้อยากเรียน ผู้วิจัยจึงน า
คุณสมบัติของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีคุณสมบัติดังกล่าวมาใช้ในการน าเสนอเนื้อหา สอดคล้องกับเอกวิทย์ แก้วประดิษฐ์ 
(2545) ที่กล่าวไว้ว่า  สื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นลักษณะมัลติมีเดียจะมีทั้งสีสัน เสียง ภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหว เป็นการ
เรียนการสอนที่ได้มีการน าสื่อหลาย ๆ อย่างเข้ามาไว้ในสื่อตัวเดียวกัน จึงท าให้การเรียนการสอนน่าสนใจ และสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ยังท าให้สามารถเรียนได้ง่ายขึ้น ผู้เรียนสามารถเข้าใจเนื้อหาได้ง่ายและเข้าใจสิ่งที่เรียนได้อย่างรวดเร็ว 
และเมื่อสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาพบว่า นักศึกษาสนใจและชอบสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อฝึกทักษะการอ่านออกเสียง
ภาษาไทยชุดนี้ นักศึกษากระตือรือร้นในการฝึกอ่านออกเสียง พยายามฝึกอ่านตามเสียงอ่านในแบบฝึกแต่ละชุดด้วย
ความสนุกสนานเพลิดเพลิน ท ากิจกรรม ฝึกอ่านตามแบบฝึกทีละชุดและแสดงความดีใจเมื่อท ากิจกรรมในบทเรียนได้
ถูกต้อง ในส่วนข้อเสนอแนะน่าจะพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้มีภาพสวยงามมากขึ้น  และปรับปรุงกิจกรรมให้
หลากหลายกว่าเดิม และควรเพิ่มรายละเอียด เนื้อหาวิชา ท่ีน่าสนใจและทันสมัยในแต่ละชุดด้วย 
 3.2 ผลสัมฤทธ์ิการอ่านออกเสียงของนักศึกษาก่อนการทดสอบและหลังการทดสอบ โดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์
เพื่อฝึกทักษะการอ่านออกเสียงภาษาไทย  มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยผลสัมฤทธิ์การ
อ่านออกเสียง ของนกัศึกษาหลังการทดสอบสูงกว่าก่อนการทดสอบ ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้เพราะผู้วิจัย
ได้น าสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาใช้เป็นสื่อการสอนโดยก าหนดระยะเวลานานพอที่จะฝึกทักษะการอ่านออกเสียงภาษาไทยใน
แบบฝึกการอ่านออกเสียงทั้ง 10 ชุดไปให้นักศึกษาฝึกอ่านออกเสียงด้วยตนเองในชีวิตประจ าวัน โดยล าดับความยาก
ง่ายจากง่ายไปหายาก  ท าให้นักศึกษาไม่เบื่อหน่าย เกิดความสนใจ กระตือรือร้นที่จะฝึกอย่างสม่ าเสมอ ดังที่ สุนันทา  
มั่นเศรษฐวิทย์ (2545 : 84) กล่าวว่า การรู้จักฝึกฝนการอ่านอย่างสม่ าเสมอก็จะช่วยให้ผู้อ่านมีพื้นฐานทางการอ่านที่ดี  
อีกทั้งยังช่วยให้เกิดความช านาญ และมีความรู้กว้างขวางอีกด้วย ประกอบกับการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้สี ตัวอักษร 
ภาพประกอบที่สวยงาม สามารถตรวจสอบการอ่านออกเสียงที่ถูกต้องได้ทันที ท าให้ดึงดูดความสนใจของนักศึกษา
ได้มาก นอกจากน้ีผู้วิจัยจัดท าสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้นักศึกษาสามารถฝึกอ่านซ้ าได้โดยไม่จ ากัดจ านวนครั้งในการฝึก เน้น

วา
รส
ารว
ิชา
กา
รแ
ละ
วิจ
ัย ม
ทร

.พร
ะน
คร

 

ฉบ
ับพ
ิเศษ



159 

 

การฝึกทักษะการอ่านออกเสียงโดยเปล่งเสียงตามตัวอักษร ถ้อยค า และข้อความต่างๆที่เขียนไว้ออกมาให้ถูกต้อง
ชัดเจน จึงต้องฝึกฝนด้วยตนเองอย่างสม่ าเสมอ ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีการเสริมแรงของ ธอร์นไดค์ (Edward Lee 
Thorndike) ที่กล่าวถึงกฎแห่งการฝึกหัดไว้ว่า  เมื่อต้องการให้ผู้รับการฝึกเกิดทักษะการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งที่ตัวเอง
ต้องการฝึก จะต้องเริ่มจากการท าให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในสิ่งที่ต้องการฝึกเสียก่อน  และควรใช้ทักษะในการฝึกเป็น
ประจ าอย่างต่อเนื่อง 
 3.3 จากการประเมินแบบสอบถามความคิดเห็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยนักศึกษาจ านวน 40 คน ในด้านการ
จัดท าสื่อ และด้านเนื้อหาวิชาในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผลปรากฏว่าอยู่ในระดับดีมากทุกด้าน เมื่อน ามาพิจารณาตามเกณฑ์
ประเมินโดยการแบ่งช่วงตารางแต่ละช่วงให้เท่ากัน และใช้เกณฑ์การประเมินเป็นร้อยละ ปรากฏว่าอยู่ในระดับพอใจ
มาก โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นสื่อพัฒนาการอ่านออกเสียงภาษาไทย ได้ผ่านการทดลองใช้ และตรวจทานแก้ไข 
แนะน าการจัดท าสื่ออิเล็กทรอนิกส์จากผู้เช่ียวชาญ ซึ่งสามารถน าไปพัฒนาให้สวยงาม น่าสนใจ มีเนื้อหา แบบฝึกหัด 
การสนทนาซักถามปัญหา เพื่อใช้ในการเรียนการสอนด้านการอ่าน ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ในโอกาสต่อไป  
 

4. สรุป  
 การน าเอาสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาเป็นสื่อการเรียนการสอน ผู้สอนจะต้องศึกษาเกี่ยวกับ หลักสูตร การเรียนรู้
ของผู้เรียน การออกแบบสื่อ เพื่อให้เป็นไปตามความต้องการในรายวิชานั้น และท าให้นักศึกษาไม่เบื่อหน่าย สนใจ 
กระตือรือร้นที่จะฝึกอย่างสม่ าเสมอ  สามารถฝึกอ่านซ้ าได้โดยไม่จ ากัดจ านวนครั้งในการฝึก  นับเป็นแนวทางที่ดีในการ
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