
ก 
 

ชื่อเรื่อง ผลของการใช้ภาพและเสียงในการจ าค าศัพท์ของนักศึกษา
ภาษาอังกฤษธุรกิจ ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง : 
กรณีศึกษาค านามที่อธิบายด้วยภาพได้จาก NGSL 

 

ผู้วิจัย นายพิเชฐ สัตย์วินิจ 
 

สาขาวิชา ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
 

ปีการศึกษา 2560 
 

บทคัดย่อ 
  

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลของการจ าค าศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้เครื่องมือช่วยจ า
ค าศัพท์โดยใช้ภาพและเสียง 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จ านวน 25 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่ม
แบบเจาะจง (purposive sampling) 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) เครื่องมือช่วยจ าค าศัพท์โดยใช้ภาพและเสียง  
2) แบบทดสอบวัดผลการจ าค าศัพท์ (pre-test และ post-test) 3) การทดสอบการออกเสียง และ  
4) แบบสอบถามความคิดเห็น 

ผลการวิจัย พบว่า  
1) ผลของการจ าค าศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้เครื่องมือช่วยจ าค าศัพท์โดยใช้ภาพและเสียงของ

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ นักศึกษามีจ านวนค าศัพท์โดยเฉลี่ยมากขึ้นร้อยละ 
21.55 โดยมีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 176.96 และมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 241.60 เมื่อ
เปรียบเทียบระหว่างคะแนนก่อนและหลังเรียน มีค่า t-test เท่ากับ 7.26* และคะแนนสอบหลังเรียน
ของนักศึกษาสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

2) ผลจากการทดสอบความถูกต้องของการออกเสียงค าศัพท์ โดยสุ่มจากนักศึกษาชั้นปีที่ 1 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ จ านวน 5 คน พบว่า นักศึกษาสามารถออกเสียงค าศัพท์ได้ถูกต้อง
มากกว่าร้อยละ 85  

3) ผลจากการสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ พบว่า 
ร้อยละ 84 เห็นว่าภาพสามารถช่วยให้จ าศัพท์ได้ดีขึ้น และร้อยละ 92 เห็นว่าเสียงช่วยให้ออกเสียง
ค าศัพท์ไดถู้กต้องมากขึ้น 
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ABSTRACT 
 

The purpose of this research was to study the effects of the English vocabulary 
memorizing using the picture-and-sound vocabulary memorizing instrument. 

The samples used in the study were 25  students in the first year of Business 
English studying in the second semester of academic year 2016, Chom Bueng Rajabhat 
University, selected by purposive sampling. 

The instruments used in the study were 1 )  the picture-and-sound vocabulary 
memorizing instrument, 2) pre-test and post-test, 3) pronunciation test, and 4) opinion 
questionnaire. 

The research found that 
1) using the picture-and-sound vocabulary memorizing instrument help students 

increased the numbers of the vocabulary averagely  21.55 percent. The average score 
of the pre-test was 176.96, while the average score of the post-test was 241.60. The t-
test score was 7.26*. The difference was statistically significant at 0.05.  

2 )  the five randomly selected students were able to pronounce the words 
correctly averagely 85 percent of the 300 words. 

3 )  the 84 percent of the students agreed that picture helped them memorize 
the vocabulary better, and 92 percent also agreed that sounds of the words in the 
instrument helped them pronounce the words correctly. 

 
  




