
  ฉบับที่ 18/2564  วันที่  16 – 30  มิถุนายน  2564 

                   การพัฒนาบทเรียนภาษาอังกฤษผ่านพอดคาสต์เพื่อพัฒนาความรูพ้ื้นฐาน   
           ภาษาอังกฤษส าหรบันักศึกษาระดับปริญญาตร ีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

                                                             รองศาสตราจารย ์ดร.ศติา  เยีย่มขนัตถิาวร  
                                                              รองศาสตราจารย ์ดร.จรลีกัษณ ์รตันาพนัธ ์ 
                                  สาขาวชิาศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

         วัตถุประสงค์  1) เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพบทเรียนภาษาอังกฤษผ่านพอดคาสต์ เรื่อง มาเรียนภาษาอังกฤษผ่าน
ภาพยนตร์กันเถอะ และ 2) เพื่อศึกษาผลการใช้พอดคาสต์ เรื่อง มาเรียนภาษาอังกฤษผ่านภาพยนตร์กันเถอะ ส าหรับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีซึ่งประกอบด้วย 3 ข้อย่อย ได้แก่ 2.1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรีก่อนและหลังการ
เรียนภาษาอังกฤษโดยใช้บทเรียนภาษาอังกฤษผ่านพอดคาสต์ 2.2) ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาต่อบทเรียนภาษาอังกฤษผ่าน 
พอดคาสต์ 2.3) ศึกษาพฤติกรรมของนักศึกษาเกี่ยวกับการใช้พอดคาสต์ในการเรียนภาษาอังกฤษ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้คือ นักศึกษาที่ศึกษา
อยู่ในระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปกีารศกึษา 2562 จ านวน 30 คน ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือ
ที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย  1) บทเรียนภาษาอังกฤษผ่านพอดคาสต์ จ านวน 8 บทเรียน  2) คู่มือการใช้บทเรียนภาษาอังกฤษผ่าน
พอดคาสต์ 3) แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ภาษาอังกฤษก่อนและหลังเรียน 3) แบบสอบถามความพึงพอใจ และ4) แบบสอบถามพฤติกรรม
นักศึกษา สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ การหาประสิทธิภาพด้วยค่า E1/E2 ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบ
ค่าทีและการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา 

         ผลการวิจัยพบว่า 1) บทเรียนภาษาอังกฤษผ่านพอดคาสต์เรื่อง มาเรียนภาษาอังกฤษผ่านภาพยนตร์กันเถอะและคู่มือประกอบ 
8 บทเรียน แต่ละบทเรียนมีความยาวประมาณ 12-15 นาที และบทเรียนภาษาอังกฤษผ่านพอดคาสต์มีประสิทธิภาพ 80.09/81.75 
เป็นไปตามเกณฑ์ 80/802) 2) ผลการใช้พอดคาสต์ เรื่อง มาเรียนภาษาอังกฤษผ่านภาพยนตร์กันเถอะ ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญา
ตรีแบ่งออก 3 ข้อดังนี้ 2.1) นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.01  2.2) ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อบทเรียน
ภาษาอังกฤษผ่านพอดคาสต์อยู่ในระดับมากที่สุด และ 2.3) นักศึกษาส่วนใหญ่ชอบฟังพอดคาสต์ก่อนนอน และส่วนใหญ่สามารถฟังได้
ประมาณ 30 นาที นักศึกษาส่วนใหญ่ยังสามารถฟังได้ถึง 2 ครั้งต่อหนึ่งบทเรียน และ บทเรียนที่ชื่นชอบที่สุด คือ ไททานิค   

     
     กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

แนะน างานวิจัย 

การเรียนภาษาอังกฤษ
โดยใช้พอดคาสต ์

1.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ 
2.ความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ 
โดยใช้พอดคาสต ์
3.พฤติกรรมการเรียนภาษาอังกฤษโดยใช้พอดคาสต์ 



  ข่าววิจัยนอกรั้ว 

     สป.อว. กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวทิยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กปว.) ได้ด าเนินโครงการ

เรื่องเล่าความส าเร็จออนไลน์ ภายใต้ชื่อรายการ “วิถีวิทยุ...พิชิตชุมชน” ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือเผยแพร่

ผลงาน และสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างหน่วยงานสนับสนุนงบประมาณ นักพัฒนา นักวิจัย ชุมชน และผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย ผ่านชอ่งทางออนไลน์ จึงขอเชิญส่งโครงการเพื่อร่วมรายการเรื่องเล่าความส าเร็จออนไลน์ฯ เพื่อให้ชุมชนได้เห็น

ความส าคัญของการน าองค์ความรู้ด้าน วทน. ไปปรับใช้ในการพัฒนาพื้นที่ โดยรายการดังกล่าวมีก าหนดการเผยแพร่ทุกวันศุกร์ 

เวลา 15.00-16.30 น. เริ่มออกอากาศตอนแรกวันที่ 8 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป ผู้สนใจสามารถประสานงานได้ที่ นางสาว

เดือนเพ็ญ  อาจไธสง โทร. 0 2333 3917  

     สถาบันพระปกเกลา้ จัดให้มีการเผยแพร่โครงการงานวิจัยพัฒนาตัวชี้วัดและวัดระดับสันติภาพในสังคมไทย เพือ่

เผยแพร่ความรู้และข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการพัฒนาประชาธิปไตย การเมือง การปกครอง ธรรมาภิบาล และสันติวิถี ซึ่ง

สถาบันได้ด าเนินการศึกษาวิจัย และจัดท าเอกสารวิชาการตลอดจนหนังสือเผยแพร่ต่างๆ อันเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจ 

และความตระหนักในเรื่องการเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตย ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดรายงานการวิจัยฯ ได้ที่ 

http://www.kpi.ac.th/knowledge/research/data/1070 หรือ โทร. 0 2143 8173  

     ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ   

 ขอเลื่อนการจดังาน “วันนักประดิษฐ”์ ประจ าปี 2564 และพิธีมอบรางวัลการวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานวิจัย 

รางวัลวิทยานิพนธ์ และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจ าปีงบประมาณ 2564 ระหว่างวันที่ 26 - 30 พฤษภาคม 2564 ณ 

Event Hall 99 - 101 ศูนยน์ิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพ เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดรุนแรง

เพิ่มขึ้นของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19) วช. ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของผู้ร่วมงาน จึงขอเลื่อนการจัดงาน

ดังกล่าว ฯ ออกไปก่อน ทั้งนี้ หาก วช. ได้ก าหนดการจัดงานฯ อย่างเป็นทางการแล้ว จะแจ้งทราบอีกครั้งหนึ่ง สอบถามข้อมูล

เพิ่มเติม ได้ที่ 0 2578 1370 - 9 ต่อ 525 หรือ e-mail : korakod.p@nrct.go.th 

      ขอเลื่อนการจัดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564 (Thailand Research Expo 2021” ระหว่างวันที่ 27 

มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2564 เป็น ระหวา่งวันที่ 5 - 9 สิงหาคม 2564 ณ  โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชัน

เซน็เตอร ์เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ  เนื่องด้วยปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคตดิเชื้อไวรัส   

โคโรน่า 2019 ในประเทศไทยยังคงมีความรุนแรง  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2561 2445 ต่อ 515, 519 หรือ

ประสานงาน คุณนิราภรณ์  ขันดี    



  ข่าววิจัยนอกรั้ว 

   มหาวิทยาลัยมหิดล  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมนิเวศวิทยาอุตสาหกรรม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ได้รับ

ทุนอุดหนุนจากส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) 

ให้ด าเนินโครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนาระบบการประเมินความยั่งยืนของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย โดยมี ดร. อรันย์    

ศรีรัตนา ทาบูกานอน อาจารย์ประจ าคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นหัวหน้าโครงการ ขอเชิญ

ผู้สนใจเข้าร่วมประเมินความยั่งยืนด้วยเครื่องมือดังกล่าวโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายผ่านเว็บไซต์ susathai.net ระหว่างวันที่ 1 

มิถุนายน -  31 กรกฎาคม 2564  โดยสามารถศึกษาผ่านคู่มือการประเมินความยั่งยืนของสถาบันอุดมศึกษาไทย ดาวน์โหลดได้

ที่ http://susathai.net/assets/Publication_SUSA_Final.pdf หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณศุวิญา  สุทธรุณ 

โทร. 063935 2414 e-mail : s.suttakun@gmail.com หรือ โทร. 0 2441 5000 ต่อ 1230  
 

    ศาลปกครอง  มีความประสงค์จะจ้างที่ปรึกษาเพื่อด าเนินการส ารวจ วิเคราะห์ ประมวลผลข้อมูล และสรุปผลการ

ส ารวจฯ ภายใต้โครงการส ารวจความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการอ านวยความยุติธรรมของศาลปกครอง ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 ด้วยวิธีคัดเลือก  ผู้สนใจสามารถยื่นข้อเสนอโครงการฯ ได้ที่ ส านักบริหารทรัพย์สิน ส านักงานศาลปกครอง อาคาร

บริหาร 1 บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด (มหาชน) ชั้นที่ 3 เลขที่ 99 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ 

กรุงเทพฯ 10210 ภายในวันที่ 17 มิถุนายน 2564 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป  หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

ส านักบริหารทรัพย์สิน โทร. 0 2141 0875 

  สถานเอกอัครราชทูตสมาพันธรัฐสวิสประจ าประเทศไทย อยู่ระหว่างขยายเวลาเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย Call 
for Opportunity Grant 2021 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 18 กรกฎาคม 2564  ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดและสมัคร
อ อ น ไ ล น์ ผ่ า น ท า ง เ ว็ บ ไ ซ ต์ ข อ ง  ETH Zurich ที่  https://ethz.ch/en/the-eth-zurich/global/eth-global-news-
events/2021/05/opportunity-grant-call-2021.html  หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองการต่างประเทศ 
(คุณณัฏฐินี) โทร. 0 2610 5395 

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ขอเชิญเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนบทความวิชาการ/วิจัยเพื่อตีพิมพ์

ในวารสารระดับนานาชาติ ครั้งที่  11 ประจ าปี 2564 ระหว่างวันที่ 5 - 6 กรกฎาคม 2564 โดยมีวัตถปุระสงค์เพื่อสร้างความ

เข้าใจในเรื่องความส าคัญ และกฎระเบียบของหน่วยงานต่างๆ ภายในประเทศไทย ที่เกีย่วข้องกับการเผยแพร่บทความ

วิชาการ/วิจัยในวารสารระดับนานาชาติ เพื่อพัฒนาศักยภาพและสร้างประสบการณ์ และประชาสัมพันธ์เครือข่ายส่งเสริมการ

วิจัยทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ทุกบทความที่ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการและได้รับการประเมินคุณภาพให้อยู่ใน

เกณฑ์ “ดี” ขึน้ไปจะได้รับสิทธิ์ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่         

นายสุทัศน์  แจ้โพธิ์   e-mail : arm_nb080@hotmail.com หรือ www.facebook.com/arm.red.94  

https://ethz.ch/en/the-eth-zurich/global/eth-global-news-events/2021/05/opportunity-grant-call-2021.html%20ภายใน
https://ethz.ch/en/the-eth-zurich/global/eth-global-news-events/2021/05/opportunity-grant-call-2021.html%20ภายใน
https://ethz.ch/en/the-eth-zurich/global/eth-global-news-events/2021/05/opportunity-grant-call-2021.html%20ภายใน


แนะน าการให้บริการของสถาบันวิจัยและพัฒนา โปรดแจ้งผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา   โทร. 0 2504 7581 

    ข่าวตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย 

วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้  ได้จัดท าวารสารเทคโนโลยีภาตใต้ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่
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