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บทคัดยอ 

 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อหาประสิทธิภาพของคลิปเสียงออนไลน, ผลสัมฤทธ์ิทางดาน

การเรียนโดยใชคลิปเสียงออนไลน ของนักศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี และเพื่อ

ศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอการเรียนโดยใชคลิปเสียงออนไลน กลุมตัวอยางคือนักศึกษา

ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ คณะครุศาสตร สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เฉพาะ

นักศึกษาที่ลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2561 จํานวน 30 คน ที่ไดมาจากการสุมตัวอยาง

แบบงาย เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย บทเรียนคลิปเสยีงออนไลน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียน แบบสอบถามความพึงพอใจของผูเรยีน สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลคือ คาเฉลี่ย สวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคาที (t–test for dependent samples)  

ผลวิจัยพบวา 

1. คลิปเสียงออนไลนมีประสิทธิภาพ 86.11/81.00 ตามเกณฑ 80/80 

2. นักศึกษาที่เรียนโดยใชคลิปเสียงออนไลน มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเพิ่มข้ึนอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

3. ความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอการเรียนโดยใชคลิปเสยีงออนไลนผูเรียนมีความพึงพอใจ

ในบทเรียนโดยทั่วไปในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด โดยความพึงพอใจในคลิปเสียงออนไลนสามารถ

ทบทวนไดทุกที่อยูในระดับมากที่สุด และมีความพึงพอใจในดานสื่อคลิปเสียงออนไลนอยูในระดับมาก 

 

 

คําสําคัญ : คลิปเสียงออนไลน, ทักษะการฟง 
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Abstract 

 

The objectives of this research were to find out the online clip efficiency, the 

learning achievement and study satisfaction through online sound clips of Dhonburi 

Rajabhat University students.  The samples employed in this research were 30 

undergraduate students majoring in English in the Faculty of Education at Dhonburi 

Rajabhat University in the second semester of academic year 2018. They were selected 

by using simple random sampling.  The research instrument for gathering the data 

included online sound clips, the achievement test for learning and the questionnaire 

concerning students’ opinion. The data collected were statistically  analyzed by mean, 

standard deviation and t-test. The result of this study indicated that  

1. The online sound clips had the efficiency at 86. 11/ 81.00 which followed 

the 80/80 criteria. 

2. Students learning online sound clips had higher learning achievement at 

the significant level of 0.05. 

3. Students had the utmost satisfaction towards online learning.  They said 

they could review the lesson anywhere they wanted. In addition, satisfaction pertaining 

to online learning was high. 
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