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55255325 : สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 
ค าส าคญั : การพัฒนาผลสมัฤทธ์ิการเรยีนรู้ / สื่อประสม / ค าภาษาบาลีและสันสกฤตในภาษาไทย 
 เสาวลักษณ์ ทักษิณากุล : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ เรื่อง ค าภาษาบาลีและสันสกฤตใน
ภาษาไทย ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อประสม. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ :  
อาจารย์ ดร. บ ารุง ช านาญเรือ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุษบา บัวสมบูรณ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยุวรี  
ผลพันธิน. 140 หน้า. 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาสื่อประสม เรื่องค าภาษาบาลีและสันสกฤตใน
ภาษาไทย ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 90/90 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ เรื่อง ค าภาษาบาลีและ
สันสกฤตในภาษาไทย ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างก่อนและหลังการเรียนที่จัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อ
ประสม 3) ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อประสม กลุ่ม
ตัวอย่าง คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เขตพระ
นคร กรุงเทพมหานคร จ านวน 1 ห้องเรียน มีนักเรียนทั้งสิ้น 58 คน ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย  (Simple Random 
Sampling) ด้วยการจับฉลากโดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม  เป็นเวลา 6 คาบเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ประกอบด้วย 1) สื่อประสมเรื่อง ค าภาษาบาลีและภาษาสันสกฤต 2) แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง  
ค าภาษาบาลีและภาษาสันสกฤตในภาษาไทย ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อประสม  
3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง ค าภาษาบาลีและสันสกฤตในภาษาไทย 4) 
แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อประสม วิเคราะห์
ข้อมูลโดยเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยสถิติทดสอบทีแบบไม่เป็นอิสระตอ่
กัน (t-test dependent samples)  วิเคราะห์ระดับความคิดเห็นด้วยค่าเฉลี่ย (x̅)  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) และวิเคราะห์เนื้อหา  
  ผลการวิจัยพบว่า 
  1.  ผลการพัฒนาและหาประสิทธิภาพของบทเรียนสื่อประสม เรื่อง ค าภาษาบาลีและสันสกฤต
ในภาษาไทย 4 บทเรียน ได้แก่ 1) พยัญชนะและสระในภาษาบาลีและภาษาสันสกฤต 2) พยัญชนะสังโยคใน 
ภาษาบาลี 3) พยัญชนะสังโยคในภาษาสันสกฤต 4) ความแตกต่างระหว่างภาษาบาลีและภาษาสันสกฤต 
ประสิทธิภาพของบทเรียนของบทเรียนสื่อประสมมีค่าเท่ากับ 96.43/91.00 
  2.  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ก่อนและหลังเรียนโดยใช้สื่อประสมแตกต่างกันอย่าง 
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนโดยใช้สื่อประสมมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนก่อนเรียนโดยใช้สื่อประสม   
  3.  ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อประสม เรื่อง ค าภาษาบาลีและ
ภาษาสันสกฤต ในด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านบรรยากาศในการเรียนรู้ และด้านประโยชน์ที่ได้รับจาก 
การเรียนรู้ นักเรียนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด  
 
 
 
 
 
 

ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน            บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ลายมือช่ือนักศึกษา............................................             ปีการศึกษา 2559 
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 SAOWALAK THAKSINAKUL : THE DEVELOPMENT OF MATTHAYOMSUEKSA 3 STUDENTS’ 
LEARNING ACHIEVEMENT ON PALI AND SANSKRIT LANGUAGE IN THE THAI LANGUAGE USING 
MULTIMEDIA. THESIS ADVISORS : BAMROONG CHAMNANRUA, Ph.D., ASST. PROF. BUSABA 
BUASOMBOON, Ph.D.,  AND  ASST. PROF. YUWAREE POLPANTHIN, Ph.D. 140 pp. 
 
 The purposes of this research were: 1) to develop multimedia on Pali and Sanskrit language 
in the Thai language to meet the expected criteria at 90/90 2) to compare the learning achievement 
of Matthayomsueksa 3 students before and after learning by multimedia on Pali and Sanskrit 
language in the Thai language, and 3) to study their opinions toward the learning by using 
multimedia. The sample was 58 Matthayomsueksa 3 students in the second semester of the 
academic year 2016 of Suankularb Wittayalai School, Phranakorn, Bangkok. 
     The instruments used for gathering data were composed of: 1) multimedia on Pali and 
Sanskrit language in the Thai language; 2) 4 lesson plans; 3) an achievement test, used as a pretest 
and posttest, and 4) a questionnaire on the students’ opinions toward the learning by using 

multimedia.  The collected data were analyzed by mean ( x̅) , standard deviation (S.D.) and t-test 
dependent samples. 
     The results revealed that: 
     1. The efficiency of the lessons on Pali and Sanskrit language in the Thai language taught 
by using multimedia was at 96.43/91.00. 
     2.  The learning achievement of Matthayomsueksa 3 students on Pali and Sanskrit language 
in the Thai language after using multimedia was higher than before using multimedia with statistical 
significance at the level of .05. 
     3.  The students’ opinions toward Pali and Sanskrit language in the Thai language using 
multimedia was at the strongly agree level. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 
 วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุลวงได้ด้วยความกรุณาอย่างยิ่งของอาจารย์ ดร. บ ารุง ช านาญเรือ        
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ คอยช่วยเหลือ ให้ค าแนะน า ตลอดจนตรวจแก้ไขข้อบกพร่องมาโดยตลอดจน
วิทยานิพนธ์เสร็จสมบูรณ์  และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุษบา บัวสมบูรณ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยุวรี 
ผลพันธิน  ผู้คอยช่วยเหลือให้ค าแนะน าที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับผู้วิจัย ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์
สมพร ร่วมสุข ที่กรุณาเป็นประธานในการพิจารณาวิทยานิพนธ์ และรองศาสตราจารย์ ดร. ทวีวัฒน์ วัฒนกุล
เจริญ ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่กรุณาให้ค าปรึกษา ค าแนะน า และแก้ไขข้อบกพร่อง 
 ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์สาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ทุกท่านที่ได้ประสิทธิประสาทวิชาความรู้ให้แก่ผู้วิจัยตั้งแต่การศึกษาในระดับบัณฑิตจนกระทั่ง
ระดับมหาบัณฑิต 
 ขอขอบพระคุณผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่านที่ตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ อาจารย์  
วรากร ใจดี ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย และอาจารย์วุฒินันท์ แก้วจันทร์เกตุ อาจารย์
ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ให้ค าแนะน าด้านการจัดการเรียนรู้และ
เนื้อหาวิชาภาษาไทย และอาจารย์โอภาส แก้วต่าย อาจารย์สาขาออกแบบดิจิทัลอาร์ต คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ผู้ให้ค าแนะน าด้านสื่อประสม ท าให้เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
คร้ังนี้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 
 ขอขอบพระคุณอาจารย์บุญนะ บุญประเทือง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ที่ให้         
การสนับสนุนในการท าวิทยานิพนธ์ ขอบคุณโกญจนาท คูณพูน ที่ช่วยให้ความคิดและให้ความช่วยเหลือใน
หลาย ๆ ขั้นตอน  ขอบคุณพี่จักรกฤษณ์ วัชรมัย ที่ช่วยคิดค าท าวลีช่วยจ าพยัญชนะวรรค ขอบคุณพี่นัฐพงศ์ 
สีนวล ที่อาสาช่วยเหลือเสมอและยังแนะน าผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือให้ ขอบคุณพี่วรุตม์ วรุตมะ ที่ติดต่อ
ผู้ท าสื่อให้ ขอบคุณพี่อาทิตยา พุ่มพิบูลย์ ที่ช่วยในเรื่องเกี่ยวกับภาษาอังกฤษในเวลาอันจ ากัด ขอบคุณพี่
เสาวลักษณ์ กังวานสกุลทอง ที่ช่วยให้ค าปรึกษาด้านการพิมพ์ตัวอักษร ขอบคุณประภาศิริ ศิริวิมาตย์ ที่คอย
ให้ความช่วยเหลือ ขอบใจอิทธิกร มะลิแก้ว และทศภูมิ พรประเสริฐ ที่ช่วยอัดเสียงจนสื่อเสร็จสมบูรณ์ และ
ขอขอบใจนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 307 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยที่ให้ความร่วมมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล 
 ขอขอบพระคุณพี่จงกล วจนะเสถียร พี่นิตติยา ตั้งเจริญ พี่กฤษณะ ล าทะแย และพี่วิวัฒน์        
สงวนทรัพย์ นักศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาไทยที่คอยช่วยเหลือและให้ก าลังใจที่ดีมาโดยตลอด 
 สุดท้ายนี้ขอกราบขอบพระคุณครอบครัวอันเป็นที่รัก คุณแม่ที่คอยสนับสนุน มอบก าลังใจและ
แรงใจในการศึกษา ดูแลเป็นห่วงทุกขั้นตอนในการท าวิจัย  รวมไปถึงการคอยมาเป็นเพื่อนเวลาไป
มหาวิทยาลัยตั้งแต่เรียนปีแรกจนกระทั่งปีที่ ห้า  คุณพ่อที่แม้ไม่ได้อยู่ด้วยกันแต่เมื่อเวลาที่ต้องการ          
ความช่วยเหลือใด ๆ ก็จะมีมาให้อย่างสม่ าเสมอ ขอบคุณพี่สาวที่แม้ว่าจะดึกดื่นเพียงใดก็ยังไปรับสื่อฉบับ
แก้ไขให้น้อง ผู้วิจัยขอบูชาแด่บิดา มารดา อาจารย์ ตลอดจนผู้มีพระคุณทุกท่านที่ได้อบรม สั่งสอน และหวัง
เป็นอย่างยิ่งว่าวิทยานิพนธ์ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไป 
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 ภาษาเป็นเครื่องมือที่ ใช้ในการติดต่อสื่ อสารกันระหว่างมนุษย์ เพ่ือถ่ายทอด
วัฒนธรรมและประสบการณ์ต่าง ๆ จากรุ่นสู่รุ่น ภาษาสามารถกระท าได้ไม่ว่าจะเป็นการแสดงท่าทาง 
การอ่าน การเขียน การฟัง และการพูด เพ่ือให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน นอกจากนี้ภาษายังเป็น
เครื่องมือของการเรียนรู้และการพัฒนาความคิดของมนุษย์อีกด้วย  

ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ประจ าชาติไทย เป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสาร      
ความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ท าให้สามารถประกอบกิจธุระ การงาน และด ารงชีวิตร่วมกัน
ในสังคมได้อย่างสันติสุข เป็นเครื่องมือใช้ในการแสวงหาความรู้เพ่ือพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ 
วิจารณ์ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม รวมถึงท าให้เกิดความสามัคคีขึ้นภายในประเทศ  
นอกจากนี้ยังเป็นเครื่องแสดงภูมิปัญญาของบรรพบุรุษในด้านวัฒนธรรม และสุนทรียภาพ อันมีคุณค่า
แก่การเรียนรู้และอนุรักษ์สืบไป ซึ่งภาษาไทยนั้นมีวิวัฒนาการเรื่อยมาจวบจนสมัยสมเด็จพระนารายณ์
มหาราช พระโหราธิบดีได้แต่งต าราเรียนภาษาไทยเล่มแรกขึ้น ชื่อ จินดามณี ต่อมาในสมัยของ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยกระทรวงธรรมการได้พิมพ์ต าราสยามไวยากรณ์ จนถึง
ต าราหลักภาษาไทยของพระยาอุปกิตศิลปสารที่ใช้เค้าโครงของต าราสยามไวยากรณ์มาแต่งขึ้นใหม่
และใช้มาจนถึงทุกวันนี้   

เนื่องจากการถ่ายทอดทางวัฒนธรรมการสื่อสาร ภาษาไทยจึงมีวิวัฒนาการทั้งใน
ด้านการใช้เสียง ไม่ว่าจะเป็น การแทรกเสียง การกร่อนเสียง การเติมพยางค์ และการรับเอาอิทธิพล
ทางภาษาของต่างชาติมาสร้างเป็นค าใหม่ในภาษาไทย ไม่ว่าจะเป็น ภาษาเขมร ภาษาชวา มลายู  
ภาษาจีน ภาษาบาลี ภาษาสันสกฤต รวมไปถึงภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น ฯลฯ ตามสมัย ท าให้ภาษาที่
ใช้อยู่ในปัจจุบันมีความหลากหลายให้สามารถเสือกใช้ได้ตามวัตถุประสงค์ของการสื่อสาร หรือตาม
ระดับทางภาษาได้อย่างเหมาะสม 

การรับอิทธิพลทางภาษาจากต่างชาติมานาน ท าให้เยาวชนในปัจจุบันไม่สามารถ
แยกแยะภาษาต่าง ๆ ที่ปะปนอยู่ในภาษาไทยได้ โดยเฉพาะภาษาบาลีและภาษาสันสกฤตที่มีมาตั้งแต่
ก่อนการอพยพมาตั้งถิ่นฐานของชนชาติไทย ณ ประเทศไทยปัจจุบัน ดังที่ พูนพงษ์ งามเกษม (2536: 
5) กล่าวไว้ในเอกสารค าสอน วิชาไทย 411 ภาษาบาลีสันสกฤตท่ีเกี่ยวกับภาษาไทยว่า 

 
ก่อนท่ีคนไทยจะอพยพเข้ามาในดินแดนท่ีเป็นประเทศไทยปัจจุบัน ดินแดนโดยรอบ

ประเทศไทยและดินแดนที่เป็นประเทศไทยเองต่างก็เป็นอาณาจักรที่อารยธรรมอินเดียได้ฝัง
รากลงอย่างแน่นแฟ้นแล้วทั้งสิ้น อิทธิพลทางด้านศาสนาดูจะเป็นอิทธิพลของวัฒนธรรม
อินเดียที่มีต่อชนชาติต่าง ๆ ในแถบนี้มากที่สุดจะเห็นได้จากการที่อาณาจักรที่อยู่ในแถบนี้  
ต่างก็นับถือศาสนาที่มีต้นก าเนิดมาจากอินเดียทั้งสิ้น ก่อนที่ศาสนาคริสต์และอิสลามจะแผ่
เข้ามาในดินแดนบางส่วนในสมัยหลัง ศาสนาที่กล่าวนั้นคือศาสนาพราหมณ์และศาสนาพุทธ  
ผลที่ตามมาจากการนับถือศาสนาคือ ภาษาที่เกี่ยวกับศาสนาทั้งสองนั้นเข้าไปแทรกอยู่ใน
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ภาษาของถิ่นนั้น ๆ ภาษาที่เกี่ยวข้องกับศาสนาพราหมณ์คือภาษาสันสกฤต ส่วนภาษาที่
เกี่ยวข้องกับศาสนาพุทธมีทั้งบาลีและสันสกฤต ภาษาบาลีเกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาฝ่าย
หินยาน ภาษาสันสกฤตเกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาฝ่ายมหายาน 

 
หลักฐานที่ชี้ให้เห็นว่าภาษาบาลีและภาษาสันสกฤตอยู่ ณ ดินแดนประเทศไทยมา

เป็นเวลานาน คือ จารึกภาษามอญที่วัดโพ (ร้าง) จังหวัดนครปฐม และจารึกภาษาเขมรที่ศาลสูง    
เมืองลพบุรี ที่แสดงให้เห็นอิทธิพลของภาษาบาลีและสันสกฤต เมื่อคนไทยอพยพเข้ามาในดินแดน  
แห่งนี้  จึงได้รับอิทธิพลภาษาบาลีสันสกฤตจากมอญและเขมร ด้วยเหตุนี้ท าให้การจัดการเรียน     
การสอนเรื่องภาษาต่างประเทศในภาษาไทยเกิดปัญหาขึ้น นักเรียนไม่สามารถแยกภาษาไทยออกจาก
ภาษาต่างประเทศได้ เนื่องจากความเคยชินในการใช้ภาษาที่พบได้ในชีวิตประจ าวันโดยเฉพาะ    
อย่างยิ่งภาษาบาลีและภาษาสันสกฤตท่ีเห็นได้จากชื่อของนักเรียนเอง   

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ได้จัดให้วิชาภาษาไทย
เป็นวิชาพ้ืนฐาน โดยก าหนดสาระการเรียนรู้ไว้ 5 สาระ คือ สาระที่ 1 การอ่าน สาระที่ 2 การเขียน 
สาระที่ 3 การฟัง การดู และการพูด สาระที่ 4 หลักการใช้ภาษาไทย และสาระที่ 5 วรรณคดีและ
วรรณกรรม จากสาระที่ 4 หลักการใช้ภาษาไทย ได้ก าหนดให้ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นักเรียน
จะต้องจ าแนกและใช้ค าภาษาต่างประเทศท่ีใช้ในภาษาไทยได้ 

จากการสัมภาษณ์ครูที่สอนวิชาภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น พบว่า ใน
กระบวนการจัดการเรียนรู้เรื่องภาษาต่างประเทศในภาษาไทย พบปัญหานักเรียนไม่สามารถแยก
ภาษาไทยออกจากภาษาต่างประเทศได้หลังจากจัดการเรียนรู้แล้ว (โกญจนาท คูณพูน, 15 พฤษภาคม 
2558; วรพล ศรีเทพ, 27 พฤษภาคม 2558; อุมาพร พิมพ์สุตะ, 3  มิถุนายน 2558) ซึ่งปัญหาดังกล่าว
ส่งผลให้คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้เรื่องค าภาษาต่างประเทศในภาษาไทยของนักเรียนจาก
รายงานผลการวิเคราะห์ข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ของฝ่ายบริหารวิชาการ โรงเรียนสวนกุหลาบ-
วิทยาลัย ปีการศึกษา 2558 มีจ านวนนักเรียนทั้งสิ้น 599 คน นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้   
ต่ ากว่าร้อยละ 50 ถึง 398 คน คิดเป็นร้อยละ  66.44  ของนักเรียนทั้งหมด และเมื่อตรวจสอบโดย
ละเอียด พบว่า มีนักเรียนจ านวน 426 คนที่มีปัญหาในส่วนของภาษาบาลี และภาษาสันสกฤตใน
ภาษาไทยมากกว่าภาษาอ่ืน คิดเป็นร้อยละ 71.11 ของนักเรียนทั้งหมด (ฝ่ายบริหารวิชาการ  
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย, 2558) 

จากการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการจัดกระบวนการเรียนรู้พบว่า วิธีการแก้ไขปัญหา   
มีด้วยกันหลายวิธี เช่น วิธีการสอน สื่อ นวัตกรรม แหล่งเรียนรู้ แต่นวัตกรรมที่น่าสนใจชนิดหนึ่งคือ    
สื่อประสม ซ่ึงเป็นการน าเอาสื่อหลายรูปแบบทั้งตัวอักษร ภาพกราฟิก ภาพแอนิเมชัน ภาพเคลื่อนไหว
แบบวีดิทัศน์ และเสียง น ามาประกอบโดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์ในการน าเสนอควบคุม
โปรแกรมมัลติมีเดียหรือแฟ้มสื่อประสม และใช้ในลักษณะ “สื่อประสมเชิงโต้ตอบ” ซึ่งผู้ใช้สามารถ    
มีปฏิสัมพันธ์โต้ตอบกับสื่อเพ่ือใช้ประกอบการเรียน และมีคุณค่าที่ส่งเสริมซึ่งกันและกัน สื่อประสม
เป็นสื่อการสอนอย่างหนึ่งที่ใช้ตัวอักษร ภาพ สี และเสียงเพ่ือเร้าความสนใจ ในขณะที่อธิบาย
ข้อเท็จจริงของเนื้อหา และท าให้เกิดความเข้าใจที่ลึกซึ้ง และป้องกัน ความเข้าใจความหมายผิด     
การใช้สื่อประสมจะช่วยให้ผู้เรียนมีประสบการณ์จากประสาทสัมผัสที่ผสมผสานกันได้ ค้นพบวิธีการที่
จะเรียนในสิ่งที่ต้องการได้ด้วยตนเองมากยิ่งขึ้น ด้วยมโนทัศน์ของภาษาบาลีและสันสกฤตในภาษาไทย
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เป็นมโนทัศน์ที่เป็นนามธรรม (abstract concept) ลักษณะเด่นของสื่อประสมดังกล่าวมาแล้วข้างต้น 
จะท าให้มโนทัศน์ที่เป็นนามธรรมได้รับการถ่ายทอดเป็นรูปธรรมซึ่งนักเรียนจะสามารถเข้าใจได้ชัดเจน 
อีกทั้งสื่อประสมสามารถเร้าความสนใจจึงท าให้บทเรียนเรื่อง ภาษาบาลีและสันสกฤตในภาษาไทย
สามารถช่วยพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในเรื่องนี้ได้ดียิ่งขึ้น จากการศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับการใช้
สื่อประสมในการพัฒนาทักษะทางภาษาไทยของนักเรียน พบว่า ผลการเรียนรู้หลังการเรียนรู้โดยใช้
สื่อประสมสูงกว่าก่อนเรียน เช่น ผลงานวิจัยของ  กรรณิการ์ ภูมิสายดร (2553: 77) ซึ่งศึกษาเรื่อง 
การพัฒนาทักษะการเขียนค าควบกล้ า  โดยใช้สื่อประสม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 พวงทอง ศรีอาจ (2554: 113) ซึ่งศึกษาเรื่องการพัฒนาทักษะการเขียนสะกดค า
ไม่ตรงตามมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  โดยใช้ชุด 
สื่อประสมการเรียนแบบร่วมมือ และนาถตะยา จันทร์โพธิ์ศรี (2555: 51) ซึ่งศึกษาเรื่อง การพัฒนา 
สื่อประสมเชิงโต้ตอบ เรื่องโวหารภาพพจน์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 พบว่า ผลการเปรียบเทียบคะแนน
ทดสอบหลังเรียนและก่อนเรียนพบว่า คะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกว่าคะแนนทดสอบก่อนเรียนอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจจะใช้สื่อประสมในการจัดกระบวนการเรียนการสอน 
เรื่อง ค าภาษาบาลีและภาษาสันสกฤตในภาษาไทยให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 
กรอบแนวคิดกำรวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาสื่อประสมในรูปแบบของคอมพิวเตอร์ เป็นสื่อประสมที่ใช้
คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์ในการผลิตสารสนเทศและน าเสนอสารสนเทศในรูปแบบของข้อความ     
ภาพกราฟิก ภาพแอนิเมชัน ภาพเคลื่อนไหวแบบวีดิทัศน์ และเสียง เพ่ือให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด 
ในการเรียนการสอน โดยใช้สื่อตามขั้นตอนการเสนอเนื้อหา ในรูปแบบตัวอักษร ภาพนิ่ ง 
ภาพเคลื่อนไหว เสียง และการปฏิสัมพันธ์โต้ตอบกับผู้เรียน สื่อประสมที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นในครั้งนี้ใช้
ประกอบการสอนโดยใช้อธิบายและขยายเนื้อหาสาระให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ซึ่งผู้วิจัยได้ก าหนดเป็น 
กรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวแปรต้น 

ตัวแปรตำม 

กำรจัดกำรเรียนรู้
โดยใช้สื่อประสม  

เรื่อง ค ำภำษำบำลี
และสันสกฤต 

ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนรู้ เรื่อง  
ค ำภำษำบำลีและสันสกฤตในภำษำไทย 

 

ควำมคิดเห็นของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษำปีท่ี 3 ที่มีต่อกำรจัด     

กำรเรียนรู้โดยใช้สื่อประสม 
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ค ำถำมกำรวิจัย 
 1.  สื่อประสม เรื่อง ค าภาษาบาลีและสันสกฤตในภาษาไทย ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์หรือไม ่
 2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้  
สื่อประสม เรื่อง ค าภาษาบาลีและสันสกฤต สูงกว่าก่อนจัดการเรียนรู้หรือไม่ 
 3.  นักเรียนมีความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อประสมอยู่ในระดับใด 
 
วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
 1.  เพ่ือพัฒนาสื่อประสม เรื่อง ค าภาษาบาลีและสันสกฤตในภาษาไทย ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 90/90 
 2.  เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ค าภาษาบาลีและสันสกฤตในภาษาไทย  
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ก่อนและหลังการเรียนที่จัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อประสม 
 3.  เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้    
สื่อประสม 
 
สมมติฐำนกำรวิจัย 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อประสม 
เรื่อง ค าภาษาบาลีและสันสกฤตในภาษาไทยสูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้  
 
ขอบเขตกำรวิจัย 

1. ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
1.1 ประชากร คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559  

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร จ านวน 12 ห้อง มีนักเรียนทั้งสิ้น  
597 คน 

1.2 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559  
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร จ านวน 1 ห้องเรียน มีนักเรียนทั้งสิ้น  
58 คน ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ด้วยการจับฉลากโดยใช้ห้องเรียน
เป็นหน่วยสุ่ม 

2. ตัวแปรที่ใช้ในกำรทดลอง 
2.1 ตัวแปรต้น (Independent Variables) ได้แก่ การจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อประสม 
2.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ได้แก่   

2.2.1  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ เรื่อง ค าภาษาบาลีและสันสกฤตในภาษาไทย  
2.2.2  ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มตี่อการจัดการเรียนรู้โดย 

ใช้สื่อประสม 
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3. เนื้อหำ 
ผู้วิจัยก าหนดเนื้อหาที่ใช้ในการวิจัยเรื่อง ค าภาษาบาลีและสันสกฤต ของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่  3 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระ         
การเรียนรู้ภาษาไทย สาระที่ 4 หลักการใช้ภาษา มาตรฐาน ท 4.1 เข้าใจธรรมชาติของภาษาและ    
หลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทย
ไว้เป็นสมบัติของชาติ ตัวชี้วัดชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตัวชี้วัดที่ 1 จ าแนกและใช้ค าภาษาต่างประเทศที่ใช้
ในภาษาไทย โดยเนื้อหาที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ค าภาษาบาลีและสันสกฤต ได้แก่ พยัญชนะ
และสระในภาษาบาลีและสันสกฤต พยัญชนะสังโยคในภาษาบาลี พยัญชนะสังโยคในภาษาสันสกฤต  
และความแตกต่างระหว่างภาษาบาลีและสันสกฤต 

4. ระยะเวลำ 
ระยะเวลาที่ใช้ในการด าเนินการวิจัยอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ใช้เวลาใน  

การทดลอง 6 คาบ (รวมการทดสอบก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้) 
 
นิยำมศัพท์ 
 1.  กำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้สื่อประสม หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาไทย 
เรื่อง ค าภาษาบาลีและสันสกฤต โดยใช้สื่อหลายรูปแบบทั้งตัวอักษร ภาพกราฟิก ภาพแอนิเมชัน  
ภาพเคลื่อนไหวแบบวีดิทัศน์ และเสียง น ามาประกอบโดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์ในการน าเสนอ
ควบคุมโปรแกรมมัลติมีเดียหรือแฟ้มสื่อประสม และใช้ในลักษณะ “สื่อประสมเชิงโต้ตอบ” ที่ผู้ใช้
สามารถมีปฏิสัมพันธ์โต้ตอบกับสื่อเพ่ือใช้ประกอบการเรียน 
 2.  ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนรู้วิชำภำษำไทย เรื่อง ค ำภำษำบำลีและสันสกฤต หมายถึง  
คะแนนความรู้ความเข้าใจในหลักทางไวยากรณ์ของภาษาบาลีและสันสกฤต และสามารถแยก    
ความแตกต่างระหว่างค าภาษาบาลีและสันสกฤต ของนักเรียนซึ่งวัดโดยแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้
แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 
 3.  ควำมคิดเห็นต่อกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้สื่อประสม หมายถึง ความนึกคิดของนักเรียนที่
ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อประสม เรื่อง ค าภาษาบาลีและสันสกฤต ด้านการจัดกิจกรรม      
การเรียนรู้ ด้านบรรยากาศในการจัดการเรียนรู้ และด้านประโยชน์ที่ได้รับ ซึ่งก าหนดค่าความคิดเห็น
ไว้ 5 ระดับคือ เห็นด้วยมากที่สุด เห็นด้วยมาก เห็นด้วยปานกลาง เห็นด้วยน้อย และเห็นด้วยน้อย
ที่สุด วัดได้จากแบบสอบถามความคิดเห็นที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 
 4.  นักเรียน หมายถึง ผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา  
2559 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 1.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อประสมในวิชาภาษาไทย เรื่อง  
ภาษาบาลีและสันสกฤตในภาษาไทย มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้เพ่ิมมากข้ึน 
 2.  ครูได้แนวทางในการพัฒนาสื่อการสอน 
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บทที่ 2 

วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 

การวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ค าภาษาบาลีและสันสกฤตใน
ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อประสม ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสาร
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นพื้นฐานส าหรับการด าเนินการวิจัยดังนี้ 

1. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่ม 
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

1.1 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระ       
การเรียนรู้ภาษาไทย 

1.1.1  วิสัยทัศน์การเรียนการสอนภาษาไทย 
1.1.2  คุณภาพผู้เรียน 
1.1.3  สาระของหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
1.1.4  สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ภาษาไทย 

1.2  หลักสูตรสถานศึกษา  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 
  1.2.1  วิสัยทัศน์โรงเรียน 

 1.2.2  พันธกิจ    
   1.2.3  ค าอธิบายรายวิชา 

1.2.4  โครงสร้างรายวิชา ท 23102 ภาษาไทย 6 
2. เอกสารเกี่ยวกับภาษาบาลี และภาษาสันสกฤตในภาษาไทย 

2.1  ก าเนิดของภาษาสันสกฤต 
2.2  ก าเนิดของภาษาบาลี   
2.3  สาเหตุการอพยพของชาวอินเดีย 
2.4  การตั้งหลักแหล่งของชาวอินเดีย 
2.5  การตั้งหลักแหล่งของชาวอินเดียในประเทศไทย 
2.6  สาเหคุท่ีภาษาบาลี – สันสกฤตเข้ามาในภาษาไทย 
2.7  ไวยากรณ์ภาษาบาลีและสันสกฤต 
2.8  ความแตกต่างระหว่างภาษาบาลีกับสันสกฤต 

3. เอกสารเกี่ยวกับสื่อประสม 
3.1  ความหมายของสื่อการสอน 
3.2  ประเภทของสื่อการสอน 
3.3  ความส าคัญของสื่อการสอน   
3.4  สื่อประสม 
3.5  การทดสอบประสิทธิภาพสื่อหรือชุดการสอน 
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4.  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 4.1  งานวิจัยในประเทศ 
 4.2  งานวิจัยต่างประเทศ 
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1.  เอกสารที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช2551 กลุ่มสาระ     
การเรียนรู้ภาษาไทย และหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 

1.1  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 
  1.1.1  วิสัยทัศน์การเรียนการสอนภาษาไทย 

ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ของชาติเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมอันก่อให้เกิด
ความเป็นเอกภาพและเสริมสร้างบุคลิกภาพของคนในชาติให้มีความเป็นไทย เป็นเครื่องมือใน       
การติดต่อสื่อสารเพ่ือสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ท าให้สามารถประกอบกิจธุระ    
การงาน และด ารงชีวิตร่วมกัน ในสังคมประชาธิปไตยได้อย่างสันติสุข และเป็นเครื่องมือในการแสวงหา
ความรู้ ประสบการณ์จากแหล่งข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาความรู้ พัฒนากระบวนการคิด
วิเคราะห์ วิจารณ์ และสร้างสรรค์ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และความก้าวหน้าทาง
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ตลอดจนน าไปใช้ในการพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 
นอกจากนี้ยังเป็นสื่อแสดงภูมิปัญญาของบรรพบุรุษด้านวัฒนธรรม  ประเพณี และสุนทรียภาพ  
เป็นสมบัติล้ าค่าควรแก่การเรียนรู้  อนุรักษ์ และสืบสาน ให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป 

1.1.2  คุณภาพผู้เรียน 
   จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 1.  อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองเป็นท านองเสนาะได้ถูกต้อง เข้าใจความหมาย
โดยตรงและความหมายโดยนัย จับใจความส าคัญและรายละเอียดของสิ่งที่อ่าน แสดงความคิดเห็น
และข้อโต้แย้งเก่ียวกับเรื่องที่อ่าน และเขียนกรอบแนวคิด ผังความคิด ย่อความ เขียนรายงานจากสิ่งที่
อ่านได ้วิเคราะห์ วิจารณ์ อย่างมีเหตุผล ล าดับความอย่างมีข้ันตอนและความเป็นไปได้ของเรื่องที่อ่าน  
รวมทั้งประเมินความถูกต้องของข้อมูลที่ใช้สนับสนุนจากเรื่องที่อ่าน 
 2.  เขียนสื่อสารด้วยลายมือที่อ่านง่ายชัดเจน ใช้ถ้อยค าได้ถูกต้องเหมาะสมตามระดับภาษา
เขียนค าขวัญ ค าคม ค าอวยพรในโอกาสต่าง ๆ โฆษณา คติพจน์ สุนทรพจน์ ชีวประวัติ อัตชีวประวัติ
และประสบการณ์ต่าง ๆ เขียนย่อความ จดหมายกิจธุระ แบบกรอกสมัครงาน เขียนวิเคราะห์ วิจารณ์ 
และแสดงความรู้ความคิดหรือโต้แย้งอย่างมีเหตุผล ตลอดจนเขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าและเขียน
โครงงาน 
 3.  พูดแสดงความคิดเห็น วิเคราะห์ วิจารณ์ ประเมินสิ่งที่ได้จากการฟังและดู น าข้อคิดไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบ          
มีศิลปะในการพูด พูดในโอกาสต่าง ๆ ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ และพูดโน้มน้าวอย่างมีเหตุผลน่าเชื่อถือ 
รวมทั้งมีมารยาทในการฟัง ดู และพูด 
 4.  เข้าใจและใช้ค าราชาศัพท์ ค าบาลีสันสกฤต ค าภาษาต่างประเทศอ่ืน ๆ ค าทับศัพท์ และ
ศัพท์บัญญัติในภาษาไทย วิเคราะห์ความแตกต่างในภาษาพูด ภาษาเขียน โครงสร้างของประโยครวม 
ประโยคซ้อน ลักษณะภาษาที่เป็นทางการ กึ่งทางการและไม่เป็นทางการ และแต่งบทร้อยกรองประเภท
กลอนสุภาพ กาพย์ และโคลงสี่สุภาพ 
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 5.  สรุปเนื้อหาวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน วิเคราะห์ตัวละครส าคัญ วิถีชีวิตไทย และ
คุณค่าที่ได้รับจากวรรณคดีวรรณกรรมและบทอาขยาน  พร้อมทั้งสรุปความรู้ข้อคิดเพ่ือน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 

   1.1.3  สาระของหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
   1.1.3.1  การอ่าน การอ่านออกเสียงค า ประโยค การอ่านบทร้อยแก้ว  

ค าประพันธ์ชนิดต่าง ๆ การอ่านในใจเพ่ือสร้างความเข้าใจ และการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้
จากสิ่งที่อ่านเพื่อน าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน 

   1.1.3.2  การเขียน การเขียนสะกดตามอักขรวิธี การเขียนสื่อสาร โดยใช้
ถ้อยค าและรูปแบบต่าง ๆ ของการเขียน ซึ่งรวมถึงการเขียนเรียงความ ย่อความ รายงานชนิดต่าง ๆ 
การเขียนตามจินตนาการ วิเคราะห์ วิจารณ์ และเขียนเชิงสร้างสรรค์  

   1.1.3.3  การฟัง การดู และการพูด การฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ     
การพูดแสดงความคิดเห็น ความรู้สึก พูดล าดับเรื่องราวต่าง ๆ อย่างเป็นเหตุเป็นผล การพูดในโอกาส
ต่าง ๆ ทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ และการพูดเพ่ือโน้มน้าวใจ  

   1.1.3.4  หลักการใช้ภาษาไทย ธรรมชาติและกฎเกณฑ์ของภาษาไทย    
การใช้ภาษาให้ถูกต้องเหมาะสมกับโอกาสและบุคคล การแต่งบทประพันธ์ประเภทต่าง ๆ และอิทธิพล
ของภาษาต่างประเทศในภาษาไทย  

   1.1.3.5  วรรณคดีและวรรณกรรม วิเคราะห์วรรณคดีและวรรณกรรมเพ่ือศึกษา
ข้อมูล แนวความคิด คุณค่าของงานประพันธ์ และความเพลิดเพลิน การเรียนรู้และท าความเข้าใจ   
บทเห่ บทร้องเล่นของเด็ก เพลงพ้ืนบ้านที่เป็นภูมิปัญญาที่มีคุณค่าของไทย ซึ่งได้ถ่ายทอดความรู้สึก  
นึกคิด ค่านิยม ขนบธรรมเนียมประเพณี เรื่องราวของสังคมในอดีต และความงดงามของภาษา เพ่ือให้เกิด
ความซาบซึ้งและภูมิใจในบรรพบุรุษท่ีได้สั่งสมสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน  

  1.1.4  สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ภาษาไทย 
   สาระและมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีดังนี ้
สาระที่ 1 การอ่าน 
มาตรฐาน ท 1.1  ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพ่ือน าไปใช้ตัดสินใจ   

แก้ปัญหาในการด าเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน 
สาระที่ 2 การเขียน 
มาตรฐาน ท 2.1  ใช้กระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเรื่องราว 

ในรูปแบบต่าง ๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษา
ค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ       

สาระที่ 3 การฟัง การดู และการพูด     
มาตรฐาน ท 3.1 สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้  ความคิด 

และความรู้สึกในโอกาสต่าง ๆ อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์ 
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สาระที่ 4 หลักการใช้ภาษาไทย 

มาตรฐาน ท 4.1 เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและ
พลังของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของ
ชาติ      

สาระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม 
มาตรฐาน 5.1 เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่าง

เห็นคุณค่าและน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง     
                     

1.2  หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 
 1.2.1  วิสัยทัศน์โรงเรียน 

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเป็นสถาบันการศึกษาชั้นน าในเวทีโลก สร้าง
สุภาพบุรุษสวนกุหลาบมีความสุขบนพ้ืนฐานคุณธรรมและวิถีความเป็นไทย 

1.2.2  พันธกิจ    
  1.2.2.1  จัดกระบวนการเรียนรู้ตามเกณฑ์มาตรฐานสากล 
  1.2.2.2  จัดองคาพยพของสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
  1.2.2.3  พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาตามเกณฑ์คุณภาพ TQA 
  1.2.2.4  มุ่งเน้นผู้เรียนให้มีสมรรถนะ คุณลักษณะอันพึงประสงค์และ     

อัตลักษณ์ ตามท่ีโรงเรียนก าหนด 
  1.2.2.5 ท านุบ ารุงและสืบทอดศิลปวัฒนธรรมตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 
1.2.3   ค าอธิบายรายวิชา 

   การอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองและอ่านเรื่องราวในท้องถิ่น
ของตนได้ถูกต้อง และเหมาะสมกับเรื่องที่อ่าน การระบุใจความส าคัญและรายละเอียดของข้อมูลที่
สนับสนุนจากเรื่องที่อ่าน การวิเคราะห์วิจารณ์และประเมินเรื่องที่อ่านการวิเคราะห์เพ่ือแสดง       
ความคิดเห็นโต้แย้งเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน การตีความและประเมินคุณค่า แนวคิดท่ีได้จากงานเขียนอย่าง
หลากหลาย เพ่ือน าไปใช้แก้ปัญหาในชีวิต การมีมารยาทในการอ่าน  การเขียนจดหมายกิจธุระ       
การเขียนวิเคราะห์วิจารณ์ แสดงความรู้ ความคิดเห็นและโต้แย้งในเรื่องต่าง  ๆ และการกรอกแบบ
สมัครงานพร้อมเขียนบรรยายเกี่ยวกับความรู้และทักษะของตนเองที่เหมาะสมกับงาน  การเขียน
ชีวประวัติหรืออัตชีวประวัติโดยเล่าเหตุการณ์ ข้อคิดเห็นและทัศนคติในเรื่องต่าง ๆ  การวิเคราะห์
วิจารณ์เรื่องที่ฟังและดู  เพ่ือน าข้อคิดมาประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตและเหตุการณ์ในโลกปัจจุบัน  
การพูดในโอกาสต่าง ๆ ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ การพูดโน้มน้าว โดยน าเสนอหลักฐานตามล าดับ
เนื้อหาอย่างมีเหตุผลและน่าเชื่อถือ การจ าแนกและใช้ค าภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย          
การอธิบายความหมายค าศัพท์ทางวิชาการ และวิชาชีพ การแต่งกาพย์ฉบัง 16 ให้รักษาความเป็นไทย 
ภูมิใจในท้องถิ่นและมีความเป็นสากล การวิเคราะห์วิถีไทยและคุณค่าจากวรรณคดีและวรรณกรรมที่
อ่าน การสรุปความรู้ข้อคิดจากการอ่าน เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง การท่องจ าบทอาขยานและ
บอกคุณค่าบทอาขยานตามท่ีก าหนดและบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ และน าไปอ้างอิง  
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  โดยใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพ่ือน าไปใช้ตัดสินใจแก้ปัญหาใน
การด าเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน ใช้กระบวนการเขียนในรูปแบบต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ  
เลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณและพูดแสดงความรู้ความคิดอย่างสร้างสรรค์ มีทักษะการน าเสนอ 
เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่าและน ามา
ประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง อนุรักษ์ภาษาไทย ในฐานะเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติและมีความเป็น
สากล 

1.2.4  โครงสร้างรายวิชา ท 23102 ภาษาไทย 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน      
60 ชั่วโมง/ภาค 1.5 หน่วยกิต มัธยมศึกษาปีที ่3 ภาคเรียนที่ 2 คะแนนเต็ม 100 คะแนน 
 
ตารางที่ 1  ตารางโครงสร้างรายวิชา ท 23102 ภาษาไทย 6 ชั้น ม.3 

ที่ 
ชื่อหน่วย 
การเรียนรู ้

สาระส าคัญ 

เว
ลา

เรีย
น 

(ช
ั่วโ

มง
) 

คะ
แน

น 

1 ไอยรานิรมิต - อ่านออกเสียงบทร้อยแกว้และบทร้อยกรองไดถู้กตอ้ง เหมาะสมกับเรื่องที่
อ่าน    
- วิเคราะห ์วิจารณ์ และประเมินเรื่องที่อา่นโดยใช้กลวิธกีารเปรียบเทียบ
เพื่อให้ผู้อ่านเขา้ใจได้ดีขึ้น 
- มีมารยาทการอ่าน 
- เขียนจดหมายกิจธุระ 
- แต่งบทร้อยกรอง 
- ท่องจ าบทอาขยาน 

15 15 

2 ชื่นบานภาษา
ศิลป์ 

- ตีความและประเมินคุณค่า และแนวคิดที่ได้จากงานเขียนอย่างหลากหลาย 
- เขียนแสดงความคิดเห็นและโตแ้ย้งอย่างมีเหตุผล  
- จ าแนกและใช้ค าภาษาตา่งประเทศที่ใช้ในภาษาไทย 
- มีมารยาทในการเขียน 

15 15 

สอบกลางภาค 20 
3 พินิจบท-

ละคร 
- ระบุใจความส าคัญ รายละเอียดของข้อมูล 
- มีมารยาทในการอา่น 
- มีมารยาทในการเขียน 
- กรอกแบบสมัครงาน 
- การสร้างค าในภาษาไทย (สมาส-สนธิ) 
- สรุปเน้ือหาวรรณคดี วรรณกรรม และวรรณกรรมทอ้งถิ่น 
- สรุปความรู้และข้อคิดจากการอ่าน 

15 15 

4 ภาษิตน้อมน า
ใจ 

- วิจารณ์และประเมินเรื่องที่อ่าน 
- เขียนชีวประวัติหรืออัตชีวประวัต ิ
- พูดในโอกาสต่างๆ 
- พูดโน้มน้าวใจ 
- มีมารยาทในการฟัง ดูและพูด 
- อธิบายความหมายค าศพัทท์างวิชาการ และวิชาชีพ 
- วิเคราะห์วิถีไทยและคุณค่าจากวรรณคดีและวรรณกรรมท้องถิ่น 

15 15 

สอบปลายภาค 20 
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วิเคราะห์เนื้อหา 
 ในการวิจัยครั้งนี้ใช้เวลาเรียนในหน่วยที่ 3 เรื่องชื่นบานภาษาศิลป์ จ านวน 4 คาบ ในสาระที่ 
4 หลักการใช้ภาษา มาตรฐาน ท 4.1 เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของ
ภาษาและพลังของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ ตัวชี้วัดที่ 1 
ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย ซึ่งสอดคล้องกับตัวชี้วัดในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 ตัวที่ 1 จ าแนกและใช้ค าภาษาต่างประเทศท่ีใช้ในภาษาไทย 
  
2.  เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับภาษาบาลี และภาษาสันสกฤต 

2.1  ก าเนิดของภาษาสันสกฤต 
ภาษาสันสกฤตเป็นภาษาโบราณภาษาหนึ่งของอินเดีย จัดอยู่ในตระกูลภาษาอินเดีย

ยุโรป เป็นภาษาที่ไม่ได้มีอยู่ในอินเดียแต่เดิม แต่เป็นภาษาของเผ่าชนที่เรียกกันในประวัติศาสตร์ว่า  
อารยัน ซึ่งอพยพมาจากดินแดนทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอินเดีย เรียกกันว่า พวกอินโด – 
อารยัน (Indo - Arayan) ซึ่งมีความสัมพันธ์โดยสายเลือดกับชาวอารยันที่กระจัดกระจายอยู่ ใน     
ส่วนอ่ืน ๆ ของโลก เช่น ในอิหร่านซึ่งเรียกว่าพวกอินโด – อิราเนียน (Indo - Iranian) (Burrow, 
1965, อ้างถึงใน พูนพงษ์ งามเกษม, 2536: 1)  

 ภาษาอารยันในอินเดียแบ่งออกเป็น 3 สมัย คือ ภาษาสมัยโบราณ สมัยกลางและ
สมัยใหม่ (จิรพัฒน์ ประพันธ์วิทยา. 2522 : 1 – 2)   

 ภาษาอินโด – อารยันสมัยโบราณ ได้แก่ ภาษาสันสกฤต ค าว่า “สันสกฤต” โดย ราก
ศัพท์แปลว่า สิ่งที่ได้จัดระเบียบและขัดเกลาเรียบร้อยดีแล้ว (บรรจบ พันธุเมธา, 2516, อ้างถึงใน พูน
พงษ ์ งามเกษม, 2536: 1) เชื่อกันว่า ปาณินิ เป็นผู้ท าให้เกิดภาษานี้ขึ้น โดยท่านได้แต่งต าราไวยากรณ์
ชื่อ “อัษฎาธยายี” ซึ่งเป็นต าราไวยากรณ์เล่มแรกท่ีวางกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการภาษาของพวกอารยันใน
อินเดียไว้อย่างรัดกุมและละเอียดถี่ถ้วน เพราะก่อนหน้ายุคของปาณินิ ไม่ปรากฏว่ามีการใช้ค าว่า 
“สันสกฤต” ในฐานะเป็นชื่อของภาษาเลย ปาณินิ ผู้นี้ นักศึกษาวิชาที่เกี่ยวกับอินเดียหรือที่เรียกว่า 
ภารตวิทยา  ( Indology)  มีความเห็นว่ ามีชี วิตอยู่ เมื่ อประมาณ 2,600 ปีมาแล้ว  กล่ าวคือ       
ในระยะเวลาอันใกล้เคียงกับการด ารงพระชนมชีพของพระพุทธเจ้า (กรมวิชาการ, 2510, อ้างถึงใน  
พูนพงษ์ งามเกษม, 2536: 2)   

 โดยเหตุนี้ เราจะเห็นได้ว่า ภาษาของพวกอารยันที่ไปตั้งรกรากมั่นคงอยู่ในอินเดียนั้น  
ได้เริ่มคลี่คลายขยายตัวออกไปเป็นสองรูปแบบ แบบแรกได้แก่  ภาษาโบราณดั้งเดิมอันไม่สู้จะมี
กฎเกณฑ์รัดกุมนัก ซึ่งปรากฏในคัมภีร์พระเวททั้งสี่ คือ ฤคเวท สามเวท ยชุรเวท และอถรรพเวท  
ภาษาของพวกอารยันในรูปแบบแรกนี้เรียกว่า ภาษาพระเวท (Vedic Language) ส่วนแบบที่สอง
ได้แก่ ภาษาท่ี ปาณินิ ปฐมาจารย์ทางวิชาไวยากรณ์ของอินเดียได้วางรูปแบบไว้ให้ที่เรียกว่า สันสกฤต  
(Classical Sanskrit) งานวรรณกรรมส่วนมากในภาษาสันสกฤต  รวมทั้งกวีนิพนธ์ของจินตกวี          
คนส าคัญ ๆ เช่น อัศวโฆษ กาลิทาส ภาส ภารวิ ฯลฯ ก็อยู่ในภาษาสันสกฤตอันเป็นแบบแผนนี้ โดย
เหตุที่ภาษาที่มีกฎเกณฑ์รัดกุมมาก สันสกฤตจึงกลายเป็นภาษาของผู้ที่มีการศึกษาสูง หรือเป็นภาษา
ทางวรรณคดี (Literary Language) เพราะยากที่ประชาชนทั่วไปจะสามารถเข้าใจหรือน ามาใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 
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ภาษาอินโด – อารยันสมัยกลาง ได้แก่ ภาษาปรากฤต ซึ่งเป็นภาษาที่พูดกันใน
ท้องถิ่นต่าง ๆ ย่อมแตกต่างกันไปตามท้องถิ่น ได้แก่ ภาษาอปภรังศะ อันเป็นภาษาปรากฤตที่
แพร่หลายไปตามลุ่มน้ าสินธุ ส่วนภาษาปรากฤตที่แพร่หลายไปในดินแดนลุ่มน้ าคงคาและยมุนา  
เรียกว่า ภาษามาคธี หรือภาษามคธ ซึ่งเป็นคนละภาษากับภาษาบาลีซึ่งใช้อยู่ในคัมภีร์พระไตรปิฎก  
อีกภาษาหนึ่ง คือ ภาษามหาราษฏรี และภาษาเศารเสนี ซึ่งเป็นภาษาปรากฤตที่แพร่หลายไปใน
ดินแดนตอนใต้ของอินเดีย (พระยาอนุมานราชธน, 2522, อ้างถึงใน พูนพงษ ์งามเกษม, 2536: 2)   

 ภาษาอินโด – อารยันสมัยใหม่ ได้แก่ ภาษาสินธี ปัญจาปี มราฐี พิหารี โอริยา     
เบงคาลี เนปาลี พิหารี อัสสมี คุชราตี กัศมีรี และฮินดี ซึ่งเชื่อกันว่าสืบมาจากภาษาปรากฤตแต่
ลักษณะของภาษาผิดกันมาก เพราะมีภาษาตระกูลอ่ืนที่ไม่ได้สืบไปจากภาษาของชาวอารยัน  เข้าไป
ปะปนตามเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ 

ปรีชา ทิชินพงศ์ (2530: 4) ได้กล่าวเพ่ิมเติมถึงภาษาสันสกฤตว่าเป็นภาษาชั้นสูงที่
ศักดิ์สิทธิ์เป็นภาษาของพวกนักปราชญ์ โดยเฉพาะพวกพราหมณ์และกษัตริย์ที่เป็นบุรุษเพศเท่านั้น  
สตรีและพวกวรรณะอื่นจะใช้พูดไม่ได้ ถือกันว่าเป็นบาป ดังจะเห็นได้จากบทละครอินเดียในสมัยกลาง
ซึ่งก าหนดให้ตัวละครต่างฐานะกันใช้ภาษาต่างกัน กล่าวคือ กษัตริย์และพราหมณ์พูดภาษาสันสกฤต  
ผู้หญิงพูดภาษาเศารเสนี ผู้ชายโดยทั่วไปพูดภาษามาคธี เป็นต้น 

 ด้วยเหตุแห่งความยากล าบากและกรอบอันจ ากัดของผู้ใช้ตามที่กล่าวมานี้เอง  จึงได้
กลายเป็นอุปสรรคอันส าคัญ ท าให้ภาษาสันสกฤตยุติความเจริญงอกงาม ในที่สุดก็เป็นภาษาที่ตาย  
(Dead Language) ทุกวันนี้มีศึกษากันอยู่บ้างก็ในระดับการศึกษาชั้นสูง ๆ เท่ากัน หาได้ใช้พูดจากัน
ในชีวิตประจ าวันไม่ 

 
2.2  ก าเนิดของภาษาบาลี 

 ค าว่า บาลี ตามท่ีเราเข้าใจกันคือภาษาที่ใช้เขียนพระไตรปิฎกซึ่งเป็นคัมภีร์ของลังกา
และประเทศที่ได้รับอิทธิพลวัฒนธรรมอินเดีย บาลีจึงหมายถึงข้อความในพระไตรปิฎก บาลี มีปรากฏ
ให้เห็นเป็นครั้งแรกในอรรถกถาและในคัมภีร์วิสุทธิมรรคของท่านพุทธโฆษาจารย์ ผู้มีชีวิตอยู่ใน     
พุทธศตวรรษที่ 10 หรือ 11  ในความหมายว่าเป็นพุทธวจนะหรือเป็นเนื้อความเดิมในพระไตรปิฎก  
มิใช่ชื่อของภาษา (กรุณา กุศลาสัย, 2510: 120) 

 ตามท่ีเชื่อถือกันต่อ ๆ มาในลังกา ภาษาบาลีก็คือภาษามาคธี หรือมคธนิรุตติ ซึ่งเป็น
ภาษาหนึ่งในกลุ่มของภาษาปรากฤต (ฉลาด บุญลอย, 2505: 80)  ที่ใช้ในความหมายกว้าง ๆ สาเหตุที่
จะเกิดมีภาษาบาลีขึ้นนั้น เป็นไปตามธรรมชาติของภาษา ซ่ึงจะต้องมีวิวัฒนาการอยู่ตลอดเวลา ภาษา
ของสมัยหนึ่งย่อมแตกต่างจากภาษาของอีกสมัยหนึ่ง ยิ่งระยะเวลาห่างกันมากเท่าใด ความแตกต่าง
ของภาษาก็มีมากเท่านั้น ในกรณีภาษาอินโด – อารยันวิวัฒนาการเป็นสองสาย สายหนึ่งเป็น
วิวัฒนาการในหมู่ของผู้ที่ได้รับการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือ พราหมณ์ผู้พิทักษ์คัมภีร์พระเวทและ
ระบบสังคมตามแนวทางพระเวท การถ่ายทอดพระเวทสู่ คนรุ่นหลังอาศัยมุขปาฐะแล้วจ าต่อ ๆ กันมา 
เมื่อได้มีการวางกฎเกณฑ์ไว้อย่างละเอียดถี่ถ้วนภาษานี้จึงวิวัฒนาการอย่างช้า  ๆ และกลายเป็นภาษา
สันสกฤตคลาสสิคที่ปรากฏอยู่ในวรรณคดี ส่วนอีกสายหนึ่งเป็นการวิวัฒนาการของภาษาในหมู่
ประชาชนทั่วไป มีวิวัฒนาการอย่างรวดเร็วเพราะไม่มีการศึกษาคอยควบคุม เราพบผลการวิวัฒนาการ
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ของภาษาในสายนี้เป็นครั้งแรกในศิลาจารึกของ พระเจ้าอโศก ระยะนี้เองเป็นระยะที่ภาษาบาลีเกิดขึ้น
(จิรพัฒน์ ประพันธ์วิทยา, 2522: 2) 

 ค าว่า บาลี นี้ไม่ปรากฏว่ามีใช้ที่ไหนเลยนอกจากในพระไตรปิฎกซึ่งมีค าว่า ปริยาย  
ในความหมายว่า ค าสอนของพระพุทธองค์ ต่อมาเกิดการเปลี่ยนแปลงเสียง โดย ร กลายเป็น ล จึง
เป็น ปลิยาย และมีการยืดเสียงเป็น  ปาลิยาย  แล้วจึงตัดเสียงท้ายเหลือเป็น  ปาลี กลายเป็น 
วิสามานยนามของภาษาหนึ่งไป (ฉลาด บุญลอย, 2505: 92) 

 ปัจจุบันทั้งภาษาบาลีและภาษาสันสกฤตเป็นภาษาตาย ภาษาตายในที่นี้หมายถึง  
ไม่ใช่ใช่ในชีวิตประจ าวันแล้ว เป็นภาษาที่ใช้ในคัมภีร์ และไม่มีการเปลี่ยนแปลงแล้ว นั่นคือ ตายใน
ด้านกฎเกณฑ์ 
 

2.3  สาเหตุการอพยพของชาวอินเดีย 
  เนื่องจากดินแดนที่อยู่ฟากทะเลทางตะวันออกของอินเดียออกไป มีชื่อเสียงทางด้าน
มีทองและแร่ธาตุมีค่ามาก สิ่งเหล่านี้จึงเป็นสาเหตุให้พ่อค้าชาวอินเดียต้องการไปส ารวจดินแดนเหล่านี้  
อันมีชื่อที่ชาวอินเดียเรียกว่า สุวรรณภูมิ หรือ สุวรรณทวีป 
  นอกจากมุ่งหวังในโชคลาภแล้ว ยังมีสาเหตุอ่ืน ๆ อีกที่ท าให้ชาวอินเดียเดินทางมา
สุวรรณภูมิ  ได้แก่ 

1. การต่อเรือดีข้ึน ในสมัยนี้การต่อเรือเดินทะเลท าได้ดีข้ึน สามารถจุผู้โดยสารได้ประมาณ  
600 – 700 คน 

2. รู้จักวิถีลมมรสุม ในสมัยนี้ได้รู้วิถีทางลมมรสุมดีขึ้น จึงไม่ค่อยกลัวในการเดินทางทาง 
ทะเล 

3. มีการติดต่อค้าขายสินค้าฟุ่มเฟือย อันได้แก ่ทอง เครื่องเทศ เป็นต้น ประกอบกับในต้น 
พุทธศตวรรษที่ 7 จักรพรรดิโรมันห้ามน าเหรียญทองออกนอกราชอาณาจักร ชาวอินเดียจึงได้หันมา
สนใจดินแดนทางเอเชียอาคเนย์ เพราะมีสินค้าท่ีตนต้องการ 

4. พุทธศาสนาเจริญแพร่หลายยิ่งขึ้น ความต้องการเผยแพร่ศาสนาท าให้ชาวอินเดียที่ 
นับถือศาสนาพุทธไม่มีความรังเกียจในการร่วมเดินทางกับคนวรรณะอ่ืนและคนต่างชาติ 

5. พลเมืองเพ่ิมมากข้ึน 
6. การรุกรานจากศัตรูภายนอก 
7. พวกวรรณะกษัตริย์และเจ้านายชั้นสูงของอินเดียต้องการผจญภัย 

ชาวอินเดียพวกแรกที่ เข้ามาแหลมอินโดจีนคงเป็นพวกพ่อค้ามาติดต่อกับ            
ชาวพ้ืนเมืองด้วยการให้ของขวัญ ให้ยารักษาโรค และแจกเครื่องรางป้องกันอันตราย จนเข้ากับ     
พวกชาวพ้ืนเมืองได้  จึงเรียนภาษาพ้ืนเมืองและตั้งหลักแหล่งลง พวกที่เข้ามาระยะหลังคือ           
พวกพราหมณ์และพระภิกษุในพุทธศาสนา ซึ่งน าอารยธรรมชั้นสูงของอินเดียเข้ามา อาทิ อักษร ภาษา 
ศิลปวิทยา ฯลฯ การเผยแพร่อารยธรรมอินเดียนี้คงเป็นไปอยู่ตลอดระยะเวลาหลายร้อยปี  ในระยะนี้
ต าราต่าง ๆ ของอินเดีย เช่น กฎหมายคือธรรมศาสตร์และการปกครองคืออรรถศาสตร์ก็คงแพร่เข้ามา
ด้วย (หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล, 2522: 5 – 7) 
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2.4  การตั้งหลักแหล่งของชาวอินเดีย 
ชาวอินเดียที่เดินทางมาสู่สุวรรณภูมิได้เข้ามาตั้งหลักแหล่งอยู่ในแหลมมลายู  ชวา    

สุมาตรา บาหลี พม่า กัมพูชา และไทย พวกเหล่านี้ได้แต่งงานกับหญิงชาวพ้ืนเมือง และโดยเหตุพวกนี้
มีวัฒนธรรมที่เจริญกว่า จึงท าให้สังคมเดิมของชาวพ้ืนเมืองกลายเป็นสังคมแบบฮินดู การแทรกซึมทาง
วัฒนธรรมอย่างช้า ๆ โดยไม่รู้ตัวนี้ บางครั้งก็ได้รับการสนับสนุนอีกแรงหนึ่งจากนักสอนศาสนา เป็น
ผลให้ศาสนา ศิลปะ วรรณคดี และความนึกคิดทางสังคมแบบอินเดียกระจายไปทุกทิศ บางครั้ง      
นักแสวงโชคทางด้านการทหารก็ยึดอ านาจทางการเมือง ต้ังเป็นราชอาณาจักรแบบฮินดูขึ้น           
การรวมตัวทางวัฒนธรรมระหว่างฮินดูกับวัฒนธรรมพ้ืนเมืองเป็นไปอย่างแน่นแฟ้นจนบางครั้ง         
ไม่สามารถจะแยกได้ว่าอะไรเป็นของเดิมอะไรเป็นของใหม่ ชาวพ้ืนเมืองรับภาษาบาลีหรือสันสกฤตไว้
ในภาษาของตน นับถือศาสนาพุทธหรือฮินดู ประพฤติปฏิบัติตามขนบธรรมเนียม ประเพณี  และ
มารยาทแบบฮินดู ส่วนชาวอินเดียก็ดูดซับเอานิสัยและประเพณีของชาวพ้ืนเมืองไว้ รวมเป็นอันหนึ่ง
อันเดียวกับสังคมพ้ืนเมือง อิทธิพลของวัฒนธรรมอินเดียจึงเจริญงอกงามขึ้นเรื่อย ๆ ประกอบกับมี     
ผู้อพยพมาใหม่โดยไม่ขาดสาย ท าให้อิทธิพลของวัฒนธรรมอินเดียไม่สูญไป 
 

2.5  การตั้งหลักแหล่งของชาวอินเดียในประเทศไทย 
 ก่อนที่คนไทยจะอพยพเข้ามาในดินแดนที่เป็นประเทศไทยปัจจุบัน ดินแดนโดยรอบ

ประเทศไทยและดินแดนที่เป็นประเทศไทยเองต่างก็เป็นอาณาจักรที่อารยธรรมอินเดียได้ฝังรากลง
อย่างแน่นแฟ้นแล้วทั้งสิ้น อิทธิพลทางด้านศาสนาดูจะเป็นอิทธิพลของวัฒนธรรมอินเดียที่มีต่อชนชาติ
ต่าง ๆ ในแถบนี้มากที่สุดจะเห็นได้จากการที่อาณาจักรที่อยู่ในแถบนี้ต่างก็นับถือศาสนาที่มีต้นก าเนิด
มากจากอินเดียทั้งสิ้น ก่อนที่ศาสนาคริสต์และอิสลามจะแผ่เข้ามาในดินแดนบางส่วนในสมัยหลัง  
ศาสนาที่กล่าวนั้นคือศาสนาพราหมณ์และศาสนาพุทธ ผลที่ตามมาจากการนับถือศาสนาคือ ภาษาที่
เกี่ยวกับศาสนาทั้งสองนั้นเข้าไปแทรกอยู่ในภาษาของถิ่นนั้น ๆ ภาษาที่เกี่ยวข้องกับศาสนาพราหมณ์
คือภาษาสันสกฤต ส่วนภาษาท่ีเกี่ยวของกับศาสนาพุทธมีทั้งบาลีและสันสกฤต ภาษาบาลีเกี่ยวข้องกับ
พุทธศาสนาฝ่ายหินยาน ภาษาสันสกฤตเกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาฝ่ายมหายาน 

 ดินแดนลุ่มแม่น้ าเจ้าพระยาก่อนที่ไทยจะอพยพลงมา มีชนชาติมอญอาศัยอยู่คงจะ
นับถือทั้งศาสนาพุทธลัทธิหินยานและมหายาน จึงพบว่าจารึกภาษามอญที่เก่าที่สุดคือ จารึกภาษา
มอญที่วัดโพ (ร้าง) จังหวัดนครปฐม มีภาษาทั้งสองปนอยู่  และจากจารึกภาษาเขมรที่ศาลสูงเมือง
ลพบุรีที่กล่าวถึงพุทธศาสนานิกานมหายานและหินยานซึ่งแสดงว่านิกายทั้งสองคงมีอยู่ในอาณาจักรนี้
ก่อนที่เขมรจะเข้ามามีอ านาจเหนือ ดูจากจารึกเขมรหลักนี้ เราจะเห็นอิทธิพลของภาษาสันสกฤตอย่าง
มากมาย แสดงให้เห็นว่าอาณาจักรเขมรนั้น ศาสนาที่รุ่งเรื่องคือพุทธนิกายมหายาน และศาสนา
พราหมณ ์

 เมื่อคนไทยอพยพเข้ามาในดินแดนประเทศไทยปัจจุบัน ก็คงได้รับอิทธิพลทางด้าน
ภาษามาจากมอญและเขมร ซึ่งได้รับอิทธิพลมากจากภาษาบาลีสันสกฤตก่อนอยู่ในภาษาของตนแล้ว  
แทนทีจ่ะได้รับอิทธิพลโดยตรงจากอินเดีย เราจะเห็นตัวอย่างของค าภาษาบาลีสันสกฤตในภาษาไทยที่
มีอิทธิพลของเขมรอยู่เช่นค าว่า กบาล ซึ่งในภาษาบาลีสันสกฤตใช้ กปาล อย่างไรก็ตามอิทธิพลทาง



16 
 

  6 

ภาษาที่รับจากอินเดียโดยตรงก็คงจะมีอยู่เช่นกัน ไทยอาจจะรับอิทธิพลโดยตรงเมื่อครั้งไทยยังอยู่
มณฑลยูนนานและในสมัยอาณาจักรเชียงแสน 

 อิทธิพลที่รองลงมาจากศาสนาน่าจะได้แก่ วรรณคดี วรรณคดีที่ส าคัญในภาษา
สันสกฤตที่มีอิทธิพลในแถบนี้คือ รามายณะและมหาภารต ส่วนวรรณคดีของภาษาบาลีก็คือ
พระไตรปิฎก ด้วยอิทธิพลทางวรรณคดีนี้ท าให้คนในท้องถิ่นรับเอาค าบาลีสันสกฤตไว้ในภาษาของตน 

 อิทธิพลทางด้านการปกครองก็มีเช่นกัน จะเห็นได้ว่าการปกครองแบบอินเดียนั้น  
พระเจ้าแผ่นดินจะมีที่ปรึกษาเป็นปุโรหิต ต าราเกีย่วกับการปกครองเป็นภาษาสันสกฤต ดังนั้นอิทธิพล
ภาษาสันสกฤตก็น่าจะมาจากพวกปุโรหิตเหล่านี้ 
 

2.6  สาเหตุที่ภาษาบาลีและสันสกฤตเข้ามาในภาษาไทย 
 ชาวอินเดียได้เดินทางมาทางทิศตะวันออกสู่ดินแดนที่เรียกว่า สุวรรณภูมิ หรือ  

สุวรรณทวีป ก่อนคริสตกาล โดยพิจารณาจากชาดกทางพุทธศาสนาและนิทานต่าง ๆ ในหนังสือชื่อ      
พฤหัตกถา ซึ่งมีอายุก่อนคริสตกาลด้วยกัน ปรากฏว่ามีหลายเรื่องที่ได้กล่าวถึงการเดินเรือระหว่าง
อินเดียกับสุวรรณภูมิ เรื่องเหล่านี้แม้ไม่เป็นประวัติศาสตร์ แต่ก็สะท้อนถึงความเป็นจริงบางอย่าง
โดยเฉพาะแรงจูงใจใฝ่ฝันในการเดินทางสู่ดินแดนเหล่านี้ 

 สมัยต่อมา ได้ปรากฏหลักฐานอยู่ทั่วไปที่แสดงถึงอารยธรรมของอินเดียฝังรกรากอยู่
บริเวณแถบนี้ ทั้งในพม่า ชวา สุมาตรา เกาะบาหลี และถึงขนาดตั้งเป็นอาณาจักรก็มีเช่น อาณาจักร
ฟูนัน อาณาจักรจ าปา เป็นต้น หลักฐานต่าง ๆ เหล่านี้พอที่จะเป็นเครื่องยืนยันว่าดินแดนต่าง ๆ ใน
แถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นี้ได้รับเอาภาษา วรรณคดี  ความเชื่อถือทางศาสนา ลัทธิการเมือง  
ตลอดจนสถาบันทางสังคมของอินเดียมาใช้อย่างแนบแน่นแล้วทั้งสิ้น 

กล่าวเฉพาะภาษาซึ่งเป็นเครื่องมือสื่อสารที่ส าคัญที่สุดของมนุษย์ ปรากฏว่าได้มี
หลักฐานจารึกเป็นภาษาบาลีและสันสกฤตที่พบในประเทศไทยอยู่หลายแห่ง ที่นับว่าเก่าแก่ที่สุดก็คือ  
ศิลาจารึกภาษาสันสกฤตซึ่งพบที่วัดเสมาเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช (จารึกใน พ.ศ. 1318) และ
จารึกภาษาบาลีที่พบบริเวณพระปฐมเจดีย์ คือ จารึกคาถา เย ธมฺมา (จารึกใน พ.ศ. 1318) 

ส าหรับจารึกภาษาไทยที่นับว่าเก่าแก่ท่ีสุดที่ค้นพบ คือ จารึกของพ่อขุนรามค าแหง- 
มหาราช ซึ่งทรงจารึกขึ้นใน พ.ศ. 1826 ปรากฏว่ามีทั้งค าบาลีและสันสกฤตปนอยู่อย่างมากมาย  
โดยเฉพาะสันสกฤตดูจะมีอิทธิพลสูงกว่า 

บรรจบ พันธุเมธา (2523: 1) กล่าวว่าความสัมพันธ์ระหว่างภาษาบาลีสันสกฤตกับ
ภาษาไทยไว้ว่า เรายืมค าภาษาทั้งสองมาใช้มากมาย  ไม่แต่ค าที่ ใช้ในทางศาสนา  โดยเฉพาะ          
พุทธศาสนาฝ่ายหีนยานที่เรานับถืออยู่ แม้ในภาษาที่ใช้พูดกันทุกวันก็มีค าภาษาทั้งสองนี้ใช้อยู่ไม่น้อย  
ค าที่ใช้ในวิชาการแขนงต่าง ๆ ตลอดจนชื่อบุคคล ชื่อสถานที่ก็เป็นค าภาษาบาลีสันสกฤตเสียเป็น   
ส่วนใหญ่ บางค าก็เป็นค าบาลีสันสกฤตแท้ ๆ บางค าเราน ามาดัดแปลงเสียงเสียบ้างมาดัดแปลง
ความหมายเสียบ้าง บางค าเราก็ยืมค าของเขามาตกแต่งใหม่ให้ได้ความหมายตามที่เราต้องการ  และ
นอกจากนั้นเรายังยืมหลักเกณฑ์และวิธีการบางของเขามาปรับเข้ากับค าไทยก็มี 

วิสุทธิ์ บุษยกุล (2554: 102) ได้ให้ข้อสังเกตเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการรับค าภาษาบาลี
สันสกฤตว่า ที่ควรจะสังเกตก็คือ ค าที่เรารับมาจากบาลีสันสกฤตนั้น หลายค าหาค าไทยแท้เทียบไม่ได้  
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ค าเหล่านี้ถ้าเป็นเรื่องทางศาสนาย่อมเป็นของธรรมดา เพราะเรารับเอาความคิดใหม่เข้ามาด้วย เราจึง
มีค าอย่าง วิญญาณ นรก สวรรค์ บาป กรรม บุญ กุศล และอ่ืน ๆ แต่เราก็มีค าบางค าที่เราใช้ศัพท์บาลี
สันสกฤตเป็นประจ า เป็นค าพ้ืน ๆ แท้ ๆ แต่เราไม่มีค าไทยที่จะเทียบได้เลยก็มี เช่น ค าว่า โลก ชาติ  
สุข ทุกข ์ชีวิต อันตราย เหล่านี้เป็นต้น 

นอกจากนี้ ภาษาบาลีและสันสกฤตยังมีปรากฏอยู่ทั่วไปในวรรณกรรมท้องถิ่น และ
แม้ในภาษาพูดประจ าวันของท้องถิ่นต่าง ๆ เพียงแต่มาดัดแปลงเสียงให้เหมาะกับท้องถิ่นของตน
เท่านั้น ดังตัวอย่าง 
  ค าบาลีสันสกฤตที่ใช้ในท้องถิ่นภาคใต้ เช่น 
 สพฺเพ  (ป.)  = เพ  เช่น  ทั้งเพ   (ท้ังปวง) 
 สมฤติ  (ส.)  สติ (ป.) = สับเดะ    (สติ) 
 วิจารณา  (ส. , ป.) = พิดหนา    (พิจารณา) 
 อุรสฺ  (ส.)  = โอ้รส    (ยกตัวว่าเลิศ) 
 รสา  (ส. , ป.)  = สา เช่น สากลัว   (รู้สึกกลัว) 
 ค าบาลีสันสกฤตที่ใช้ในท้องถิ่นภาคเหนือ เช่น 
 กษมา  (ส.)  = สะมา 
 ทิช  (ป.)   = ติ๊จจ๊ะ 
 ปกฺขี  (ป.)  = ปะข ี
 วยฆฺโค  (ป.)  = เปี๊ยกโฆ 
 โทษ  (ส.)  = โต๊ด 
 อาศจรฺย  (ส.)  = สะจั๋น 
 ค าบาลีสันสกฤตที่ใช้ในท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เช่น 
 เปฺรต  (ส.)  เปต  (ป.) = เผต 
 จาริตฺต  (ป.)  = ฮีต 
 ปฺรชฺญา  (ส.) ปญฺญา  (ป.) = ผญา 
 เวสฺสนฺตร  (ป.)  = เผวส (พระเวสสันดร) 

หากจะกล่าวถึงสาเหตุที่ภาษาทั้งสองเข้ามาเกี่ยวข้องกับภาษาไทยแล้วมีมากมาย
หลายสาเหตุ ดังเช่น สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์ (2517: 5-7) กล่าวไว้ว่ามี 5 สาเหตุ คือ ความสัมพันธ์
ทางด้านศาสนา ความสัมพันธ์ทางด้านประเพณี ความสัมพันธ์ทางด้านวัฒนธรรม ความเจริญทางด้าน
วิชาการ และความสัมพันธ์ทางด้านวรรณคดี แต่หากจะกล่าวอย่างสรุปแล้วก็อาจมีเพียง 3 ประการ 
คือ 
 1.  ด้านศาสนา ได้กล่าวมาแล้วว่า  อินเดียเป็นชาติที่ เจริญรุ่ ง เรือง  และได้ท า ให้                
ความเจริญรุ่งเรืองแพร่กระจายในบริเวณแหลมสุวรรณภูมิมาแต่อดีต โดยเฉพาะทางศาสนา อินเดีย
เป็นผู้น าเข้ามาทั้งศาสนาพุทธและศาสนาพราหมณ์ ประเทศไทยได้ยอมรับเอาศาสนาพุทธเป็นศาสนา
ประจ าชาติ และรับคติของพราหมณ์มาปฏิบัติในชีวิตประจ าวันปนอยู่ในลัทธิประเพณีเกือบทุกอย่าง  
ผลที่ติดตามมาจากการนับถือศาสนาทั้งสองก็คือ ภาษาท่ีเกี่ยวข้องกับศาสนาทั้งสองได้เข้ามาปะปนอยู่
ในภาษาไทยมากมาย ภาษาสันสกฤตเกี่ยวข้องกับศาสนาพราหมณ์และพุทธศาสนาฝ่ายมหายาน ส่วน
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ภาษาบาลีเกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาฝ่ายหีนยาน ถ้อยค าในภาษาทั้งสองนี้จึงปนอยู่อย่างดาษดื่น บางค า
เราใช้กันสนิทปากจนลืมนึกไปว่าเป็นค าที่เรารับมาจากภาษาทั้งสอง ตัวอย่างเช่น นิพพาน ธรรมะ  
บาป บุญ กุศล นรก สวรรค์ ศีล ทาน เมตตา คาถา พุทโธ โมโห พระ เป็นต้น 
 2.  ด้านวรรณคดี วรรณคดีอินเดียมีอิทธิพลต่อวรรณคดีไทยเป็นอย่างยิ่ง ทั้งที่เป็นวรรณคดี
สันสกฤตและวรรณคดีบาลี วรรณคดีสันสกฤตที่ส าคัญ คือ รามายณะ และมหาภารตะ ส่วนวรรณคดี
บาลีที่ส าคัญคือ พระไตรปิฎก เมื่อวรรณคดีเหล่านี้มาแพร่หลายในเมืองไทย ก็ท าให้ถ้อยค าภาษาที่ใช้
อยู่ในวรรณคดีเหล่านั้นแพร่หลายในภาษาไทยตามไปด้วย ทั้งที่เป็นชื่อตัวละครและศัพท์ที่ใช้ในวง
วรรณคดี เช่น ราม ลักษณ์ สีดา ทศกัณฐ์ ครุฑ กินนร คนธรรพ์ หิมพานต์ พระสุเมรุ ไกรลาส อโนดาต  
ฉัททันต์ ประพันธ์ ฉันท์ กาพย์ กวี เป็นต้น 
 3.  รัฐศาสตร์ รัฐศาสตร์หรือวิชาว่าด้วยการปกครองแบบอินเดียมีอิทธิพลสูงต่อระบบ      
การปกครองของไทยมาแต่ครั้งอดีต การปกครองแบบอินเดียนั้นจะมีพราหมณ์ปุโรหิตเป็นที่ปรึกษา
ของพระเจ้าแผ่นดิน ต าราเกี่ยวกับการปกครองที่พราหมณ์ปุโรหิตเหล่านี้ใช้เป็นคัมภีร์ภาษาสันสกฤต  
ดังนั้น อิทธิพลของภาษาสันสกฤตทางด้านรัฐศาสตร์จึงมาจากพราหมณ์ปุโรหิตเหล่านั้น ตัวอย่างเช่น  
ราชา ราชินี กษัตริย์ ราชโอรส กฎมณเฑียรบาล ราชบัลลังก์ อภิเษก เสนา อมาตย์ ตรียัมปวาย     
ฉัตรมงคล พืชมงคล พิธีคเชนทรัศวสนาน พิธีธานยเทาะห์ เป็นต้น 

อย่างไรก็ตาม หากจะกล่าวอย่างสรุปที่สุดเกี่ยวกับสาเหตุที่ภาษาบาลีสันสกฤตเข้ามา 
เกี่ยวข้องกับภาษาไทยก็มีเพียงประการเดียว คือ สาเหตุแห่งความสัมพันธ์กันทางด้านวัฒนธรรม  
เพราะค าว่า วัฒนธรรมมีความหมายกว้างที่อาจหมายรวมถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์  
ดังนั้นไม่ว่าเราจะสัมพันธ์กับอินเดียจนได้รับเอาภาษาของเขาเข้ามาในลักษณะใดก็อาจสงเคราะห์เข้ า
ในสาเหตุแห่งความสัมพันธ์กันทางวัฒนธรรมได้ท้ังสิ้น 
 

2.7  ไวยากรณ์ภาษาบาลีและสันสกฤต 
พูนพงษ์ งามเกษม (2536: 7) กล่าวว่า ในบาลีและสันสกฤต นักภาษาได้แบ่งส่วนของ

หลักภาษาออกเป็น 4 ภาค ได้แก่ 
1. อักขรวิธี ว่าด้วยระเบียบการใช้อักษร 
2. วจีวิภาค ว่าด้วยการแบ่งค าพูดออกเป็นส่วน ๆ 
3. วากยสัมพันธ์ ว่าด้วยหน้าที่ของค าที่เป็นการกต่าง ๆ ว่าค าใดควรเรียงไว้ในต าแหน่งใดของประโยค 
4. ฉันทลักษณ์ ว่าด้วยวิธีร้อยกรองถ้อยค าให้เป็นโศลกตามลักษณะของฉันท์ต่าง ๆ 

2.7.1  อักขรวิธี 
ว่าด้วยระเบียบการใช้อักษร จ าแนกออกเป็น 2 ชนิด คือ 
2.7.1.1  สมัญญาภิธาน 

อักษรที่ใช้แทนเสียงภาษาบาลีมี 41 ตัว แยกเป็นสระ 8 และ 
พยัญชนะ 33 เสียง ส่วนในภาษาสันสกฤตมีสระ 13 และพยัญชนะ 34 เสียง ดังนี้ 
    2.7.1.1.1 สระ 

1) สระบาลี มี 8 เสียง แยกเป็น รัสสะ ทีฆะ ดังนี้ 
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 สุทธสระ รัสสะ  ทีฆะ  
 (Simple Vowel) อ  [ a ]  อา  [ a ̅ ]  
  อิ  [  i  ]  อี  [  i ̄ ]  
  อุ  [ u ]  อู  [ u ̅ ]  
 สังยุกตสระ     เอ  [ e ̅ ] (อะ + อิ) 
 (Diphthongs)     โอ  [ o ̅ ] (อะ + อุ) 

สระ เอ และ โอ ซึ่งเป็นสระประสมในภาษาบาลีนั้น โดยปกติจะเป็นทีฆะสระ แต่ถ้า 
มีตัวสะกด ตัวตาม เสียงสระจะเป็นรัสสระ (สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์ 2517: 19) เช่น 
 เตโช ทั้ง เอ    และ    โอ เป็น  ทีฆะสระ 
 เวฺสส เอ เป็น รัสสระ 
 โอฏฐ โอ เป็น รัสสระ 
     2) สระสันสกฤต 

 สุทธสระ รัสสะ  ทีฆะ  
 (Simple Vowel) อ  [ a ]  อา  [ a ̅ ]  
  อิ  [  i  ]  อี  [  i ̄ ]  
  อุ  [ u ]  อู  [ u ̅ ]  
  ฤ (ริ) [ ri ]  ฤๅ (รี) [ ri ̄ ]  
  ฦ (ลิ) [ li ]  ฦๅ (ลี) [ li ̄ ]  
 สังยุกตสระ     ไอ  [ ai ] (อา + อิ) 
 (Diphthongs)     เอา  [ a ̅u ] (อา + อุ) 
      เอ  [ e ̅ ] (อะ + อิ) 
      โอ  [ o ̅ ] (อะ + อุ) 

2.7.1.1.2 พยัญชนะ 
1) พยัญชนะบาลี 

 พยัญชนะวรรค อโฆษะ โฆษะ 
  สิถิล ธนิต สิถิล ธนิต นาสิก 
 วรรค  ก. กฺ ขฺ คฺ ฆฺ งฺ 
 ฐานคอ [ k ] [ kh ] [ g ] [ gh ] [ ń ] 
 วรรค  จ. จ ฺ ฉฺ ชฺ ฌฺ ญฺ 
 ฐานเพดาน [ c ] [ ch ] [ j ] [ jh ] [ ñ ] 
 วรรค  ฏ. ฏฺ ฐฺ ฑฺ ฒ ฺ ณฺ 
 ฐานยอดเพดาน [ t ̣] [ t ̣h ] [ ḍ ] [ ḍh ] [ n ̣ ] 
 วรรค  ต. ตฺ ถฺ ทฺ ธฺ นฺ 
 ฐานฟัน  [ t ] [ th ] [ d ] [ dh ] [ n ] 
 วรรค  ป. ปฺ ผฺ พฺ ภฺ มฺ 
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 ฐานริมฝีปาก [ p ] [ ph ] [ b ] [ bh ] [ m ] 
 

 เศษวรรค ยฺ [ y ] ฐานเพดาน 
  ร ฺ [ r ] ฐานยอดเพดาน 
  ลฺ [ l ] ฐานฟัน 
  วฺ [ v ] ฐานฟันและฐานริมฝีปาก 
  สฺ [ s ] ฐานฟัน 
  ห ฺ [ h ] ฐานคอ 
  ฬฺ [ ḷ ] ฐานยอดเพดาน 
  ° นิคหิต หรือพยัญชนะอนุนาสิก 

  พยัญชนะบาลีทุกตัวเป็นมูคะ (Mutes) คือ เป็นใบ้ ต้องอาศัยสระจึงจะออกเสียงได้ 
ส่วนพยัญชนะที่อาศัยสระ อะ ไม่มีรูป อะ ปรากฏสระอ่ืนปรากฏรูปทุกตัว 

2)  พยัญชนะสันสกฤต 
 พยัญชนะวรรค อโฆษะ โฆษะ 
  สิถิล ธนิต สิถิล ธนิต นาสิก 
 วรรค  ก. กฺ ขฺ คฺ ฆฺ งฺ 
 ฐานคอ [ k ] [ kh ] [ g ] [ gh ] [ ń ] 
 วรรค  จ. จ ฺ ฉฺ ชฺ ฌฺ ญฺ 
 ฐานเพดาน [ c ] [ ch ] [ j ] [ jh ] [ ñ ] 
 วรรค  ฏ. ฏฺ ฐฺ ฑฺ ฒ ฺ ณฺ 
 ฐานยอดเพดาน [ t ̣] [ t ̣h ] [ ḍ ] [ ḍh ] [ n ̣ ] 
 วรรค  ต. ตฺ ถฺ ทฺ ธฺ นฺ 
 ฐานฟัน  [ t ] [ th ] [ d ] [ dh ] [ n ] 
 วรรค  ป. ปฺ ผฺ พฺ ภฺ มฺ 
 ฐานริมฝีปาก [ p ] [ ph ] [ b ] [ bh ] [ m ] 

 
 พยัญชนะอวรรค ยฺ [ y ] ฐานเพดาน 
  ร ฺ [ r ] ฐานยอดเพดาน 
  ลฺ [ l ] ฐานฟัน 
  วฺ [ v ] ฐานฟันและฐานริมฝีปาก 
  ศฺ [ ś ] ฐานเพดาน 
  ษฺ [ ṣ ] ฐานยอดเพดาน 
  สฺ [ s ] ฐานฟัน 
  ห ฺ [ h ] ฐานคอ 
  ฬฺ [ ḷ ] ฐานยอดเพดาน 
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2.7.1.1.3  พยัญชนะสังโยคในภาษาบาลี 
     พยัญชนะตัวสะกดตัวตามของภาษาบาลีเป็นไปตามเกณฑ์
ดังนี้ (พระมหาจ าลอง ภูริปญฺโญ, 2511: 1 – 8) 
 1.  พยัญชนะตัวที่ 1 ในแต่ละวรรคเป็นตัวสะกด ตัวตามต้องเป็นพยัญชนะตัวที่ 1 หรือ 2 
ในวรรคของตน เช่น 

จกฺก (จักร)    สจฺจ (สัตย์)    วฏฺฏ (วัฏ)    บุตฺต (บุตร)  ทุกฺข (ทุกข์)    มจฺฉ  (มัจฉา)     
รฏฺฐ (รัฐ)    วตฺถุ (วัตถุ)    สิปฺป (ศิลป)    บุปฺผ (บุปผา) 
 2.  พยัญชนะตัวที่ 3 ในแต่ละวรรคเป็นตัวสะกด ตัวตามต้องเป็นพยัญชนะตัวที่ 3 หรือ 4 
ในวรรคของตน เช่น 
 วคฺค (วรรค)    เวชฺช (แพทย์)    เลฑฺฑุ (ก้อนดิน)    พฺยคฺ   (พยัคฆ์)    มชฺฌิมา (มัชฌิมา)    
วุฑฺฒิ (วุฒิ)    นิทฺทา (นิทรา)    ปพฺพต (บรรพต)    สทฺธา (ศรัทธา)    คพฺภ (ครรภ์) 
 3.  พยัญชนะตัวที่ 5 ในแต่ละวรรคเป็นตัวสะกด ตัวตามต้องเป็นพยัญชนะตัวที่ 1 , 2 , 3 ,  
4 , 5 ตัวใดตัวหนึ่งในวรรคของตน เช่น  

สงฺเกต (สังเกต)    กงฺขา (กังขา)    มงฺคล (มงคล)    สงฺฆ (สงฆ์)    กญฺจน (กาญจน์)     
ลญฺฉ (ตรา)     กุญฺชร (กุญชร)    วญฺฌา (หญิงหมัน)     สญฺญา (สัญญา)    กณฺฎก (หนาม)     
กณฺฐ (กัณฐะ)    จณฺฑาล (จัณฑาล)    สณฺฒิ (ขิง)    วณฺณ (พรรณ)    ทนฺต (ทันต)    สนฺถว (สันถว)    
นนฺท (นนท์)    สนฺธิ (สนธิ)    ฉนฺน (นายฉันนะ)    อุปสมฺปทา (อุปสมบท)    สมฺผสฺส (สัมผัส)     
อมฺพ (มะม่วง)    คมฺภีร (คัมภีร์)    อมฺม (แม่)  
 4.  พยัญชนะอวรรค คือ ย ล และ ส เป็นตัวสะกด มี ย ล และ ส เป็นตัวตามโดยล าดับ เช่น 
อุยฺยาน (อุทยาน)    สลฺล (ลูกศร)    อสฺส (อัศว)    นิสฺสิต (นิสิต)    เสยฺยา (ไสยา) 
 ย  เป็นตัวสะกด  ห  ตาม  เช่น  คุยฺห 
 ล  เป็นตัวสะกด  ย  หรือ  ห  ตาม  เช่น  กลฺยาณ (กัลยาณี)    ตุลฺย (ดุลย์) 
 ส  เป็นตัวสะกด  ต  น  บ  เป็นตัวตาม  เช่น  ภสฺตา (ภัสดา)    ตสฺมา (นั้น) 

5.  ว และ ฬ เป็นตัวสะกด มี ห และ ฬ เป็นตัวตามโดยล าดับ เช่น ชิวฺหา (ชิวหา)     
มุฬฺห (หลง) 
 6.  °  นิคหิต หรือ อัง เป็นตัวสะกดได้อย่างเดียว โดยทั่วไปจะออกเสียงเป็น ง เช่น  พุทฺธ    
(พุด – ทัง) แต่ถ้านิคหิตอยู่หน้าพยัญชนะวรรค มักเป็นเสียงพยัญชนะที่สุดวรรคของพยัญชนะตัวตาม 
เช่น ส ฆ (สงฺฆ)  สิญฺจ (สิญจ) 

2.7.1.1.4  พยัญชนะสังโยคในภาษาสันสกฤต 
     พยัญชนะตัวสะกดและตัวตามของสันสกฤต เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ ดังนี้ 
 1.  มีหลักเกณฑ์เช่นเดียวกับพยัญชนะสังโยคของภาษาบาลี คือ พยัญชนะตัวที่ 1 , 3 และ 5 
เป็นตัวสะกด โดยมีพยัญชนะตัวตามเป็นพยัญชนะในวรรคของตน เช่น องฺคาร (อังคาร)     
อญฺชลี (อัญชลี)    อนฺตราย (อันตราย)    อมฺพร (อัมพร)    นิมิตฺต (นิมิต)    พุทฺธ (พุทธ) 
 2.  หลักเกณฑ์ที่แตกต่างไปจากเกณฑ์ในภาษาบาลี มีดังนี ้

1)  พยัญชนะวรรคเป็นตัวสะกด  พยัญชนะต่างวรรคเป็นตัวตามได้  เช่น               
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อคฺนิ (อัคนี)    อาตฺมนฺ (อาตมา)    อุตฺปล (อุบล)    ปฺรชฺญา (ปรัชญา)    ศกฺติ (ศักดิ์)    ศพฺท (ศัพท์)    
ลพฺธ (ลัพธ์)    ปุทฺคล (บุคคล)    สปฺตาป (สัปดาห์)    มุกฺต (มุกดา) 
  2)  พยัญชนะวรรคเป็นตัวสะกด พยัญชนะเศษวรรคเป็นตัวตาม เช่น อกฺษร (อักษร)     
อาทิตฺย (อาทิตย์)    อุตฺสาห (อุตส่าห์)    มฤตฺยุ (มฤตยู)    ปุตฺร (บุตร)    วาณิชฺย (พาณิชย์)    อรณฺย 
(อรัญญ)    กนฺยา (กันยา)    สมุทฺร (สมุทร)    สามานฺย (สามานย์)    วิทฺยา (วิทยา)    วชฺร (วชิร) 
  3)  พยัญชนะเศษวรรคเป็นตัวสะกด พยัญชนะวรรคเป็นตัวตามได้ เช่น อธิษฺฐาน  
(อธิษฐาน)    กลฺป (กัลป์)    อาศฺจรฺย (อัศจรรย์)    กฤษฺณ (กฤษณ)    ตสฺกร (ดัสกร)    ทฤษฺฎิ 
(ทฤษฎี)    วิสฺตาร (พิสดาร)    ศิลฺป (ศิลป)    ปุษฺป (บุษบา) 
  4)  พยัญชนะเศษวรรคเป็นตัวสะกด พยัญชนะเศษวรรคเป็นตัวตาม เช่น อศฺว  
(อัศว)    กลฺย (กัลยา)    มนุษฺย (มนุษย์)    ไวศฺย (แพศย์    ศิษฺย (ศิษย์)    ไวปุลฺย (ไพบูลย์) 
  จะเห็นได้ว่าพยัญชนะสังโยคในภาษาบาลีนั้น ตัวสะกดและตัวตามจะต้องเป็น
พยัญชนะวรรคเดียว คือ เกิดในฐานเดียวกัน เช่น สตฺต อคฺคิ ทัง้นี้เป็นเหตุผลในเรื่องของเสียง คือ เมื่อ
พยัญชนะวรรคเป็นตัวสะกด พยัญชนะที่จะตามได้ต้องเป็นอโฆษะหรือโฆษะเหมือนกับตัวสะกด ส่วน
ในภาษาสันสกฤต แม้ตัวสะกดและตัวตามจะเป็นพยัญชนะต่างวรรคกันได้ก็ตาม แต่จะเป็นเสียง
อโฆษะหรือโฆษะด้วยกัน เช่น 
  ปุทฺคล ท    และ    ค เป็นพยัญชนะต่างวรรคกัน แต่มีคุณสมบัติของเสียง
เหมือนกัน คือ เป็นโฆษะ – สิถิล 
  นิรุกฺติ ก    และ    ต เป็นพยัญชนะต่างวรรคกัน แต่เป็น อโฆษะ – สิถิล 
เหมือนกัน 
  ดังนั้น การพิจารณารูปศัพท์ว่าค าใดเป็นบาลี ค าใดเป็นสันสกฤต จึงอาศัยคุณสมบัติ
ของเสียงในด้านที่เกิด โฆษะ อโฆษะ สิถิล ธนิต มาช่วยในการวิเคราะห์ได้ เพราะการกลายรูปศัพท์
จากภาษาสันสกฤตไปเป็นบาลีมักจะเป็นไปตามอิทธิพลของเสียงที่สัมพันธ์กัน (สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์, 
2517 :27) 
 

2.8  ความแตกต่างระหว่างภาษาบาลีกับสันสกฤต 
  การที่จะพิจารณาให้รู้ว่าค าใดเป็นภาษาบาลี ค าใดเป็นภาษาสันสกฤต และค าใด
เป็นได้ท้ังค าบาลีและสันสกฤต นับว่ามีความยุ่งยากสลับซับซ้อนมิใช่น้อย แต่พอจะมีหลักสังเกตได้จาก
อักขรวิธี  ดังนี้   
  2.8.1  ค าใดประกอบด้วยสระ ฤ ไอ เอา ค านั้นนับไดว้่าเป็นค าสันสกฤต ส่วนบาลีจะ
ออกเสียงตามเสียงสระที่ตนมี เป็น อะ อิ อุ เอ โอ (บรรจบ พันธุเมธา, 2516: 71 – 72) เช่น 
 สันสกฤต คฤห  บาลี คห  
   มฤต   มต  
  ตฤษณา   ตณฺหา  
  กฤษฺณ   กณฺหา  
  หฤทย   หทย  
  กฤต   กต  
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 สันสกฤต กฤม ิ  บาลี กิมิ  
  ฤษิ   อิสิ  
  ตฤณ   ติณ  
  ทฤษฺฎิ   ทิฏฐิ  
  มฤค   มิค  
  ฤทฺธิ   อิทฺธิ  
  ฤต ุ   อุตุ  
  มฤษา   มุสา  
  วฤทฺธิ   วุฑฺฒิ  
  วฤษภ   อุสภ  
  ไกลาส   เกลาส  
  ไวฑูรฺย    เวฬริย  
  ไวปุลฺย   เวปุลฺล  
  ไจตฺย   เจติย  
  ไวทฺย   เวชฺช  
  ไศล   เสล  
  เอารส   โอรส  
  เมาลิ   โมลิ  
  เปาราณ   โปราณ  

  2.8.2  ค าสันสกฤตที่มีพยัญชนะประสมกับสระเสียงยาว ในภาษาบาลีจะมีการแทรก
เสียงสระ เรียกว่า เสียงเลื่อนหรือสวรภักดิ์ (พระยาอนุมานราชธน, 2522 : 185 - 186) 
 สันสกฤต ภารฺยา  บาลี ภริยา  
   ศฺร ี   สิริ  
  สูรฺย   สุริย  
  หฺรี   หิริ  
  อาจารฺย   อาจริย  
  อารฺย   อริย  
  อินฺทฺรา    อินฺทิรา  
  วีรฺย   วิริย  
  ตูรฺย   ตุริย  
  สฺนาน   สินาน  
  เสฺนห   สิเนห  
  จรฺยา   จริยา  
  อาศฺจรฺย    อจฺฉริย  
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  2.8.3  ค าใดที่ประกอบด้วย ศ ษ ค านั้นเป็นค าสันสกฤต บาลีจะใช้ ส เหมือนกันหมด   
(พระมหาเสฐียรพงษ์ ปุณฺณวญฺโณ, 2514 :57 – 82)  เช่น 
 สันสกฤต ศูนฺย  บาลี สุญฺญ  
   ศาลา   สาลา  
  ศาสน   สาสน  
  ศร   สร  
  ศานฺต ิ   สนฺติ  
  ปิศาจ   ปิสาจ  
  ไศล   เสล  
  เกศ   เกส  
  ปฺรกาศ   ปกาส  
  อากาศ   อากาส  
  อศฺว   อสฺส  
  ศีรฺษ   สีส  
  ปุรุษ   ปุริส  
  ปริษท ฺ   ปริสา  
  วฤษภ   อุสภ  
  อาศีวิษ   อาสีวิส  
  อามิษ   อามิส  
  อีรฺษฺยา   อิสฺสา  
  โทษ   โทส  
  ภาษา   ภาสา  
  ภาษิต   ภาสิต  
  มนุษฺย   มนุสฺส  
  มหิษ ี   มเหสี  
  มฤษา   มุสา  
  สฺนุษา   สุณิสา  

  2.8.4  ค าสันสกฤตไม่มี ฬ จึงใช้เสียงต่าง ๆ เช่น ฑ หรือ ฏ ในขณะที่บาลีออกเสียง 
ฬ เช่น  
 สันสกฤต อาษาฒ  บาลี อาสาฬฺห  
   กฺรีฑา   กีฬา  
  จูฑ   จูฬ  
  ครุฑ   ครุฬ  
  บีฑ   บีฬ  
  กกฺขฏ    กกฺขฬ  
  เขฏ   เขฬ  
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2.8.5  ค าใดที่พยัญชนะต้นหรือพยัญชนะสังโยคเป็นพยัญชนะประสม ค านั้นจะเป็น
ค าสันสกฤต 

พยัญชนะประสม คือ พยัญชนะที่มาด้วยกันโดยไม่ได้ถือฐานที่เกิดเสียงเป็นส าคัญ 
แม้เป็นพยัญชนะคนละวรรคก็อาจมาด้วยกันได้ อาจจะมาด้วยกันสองเสียงหรือสามเสียง แต่ต้องเป็น
โฆษะหรืออโฆษะด้วยกัน เช่น 
 สันสกฤต โกฺรธ  บาลี โกธ  
   เกฺษตฺร   เขตฺต  
  ทฺวาร   ทวาร  
  ทฺวีป   ทีป  
  ปฺรกฤต ิ   ปกต ิ  
  ปฺรถม   ปฐม  
  ปฺริย   ปิย  
  ภฺรมร   ภมร  
  ศฺยาม   สาม  
  โศฺรตฺร   โสต  
  เศฺลษฺมน ฺ   เสมฺห  
  เศฺวตฉตฺร   เสตฉตฺต  
  สฺตูป   ถูป  
  สฺตรี   อิตฺถ ี  
  สฺถาน   ฐาน  
  เสฺนห   สิเนห  
  สฺปรฺศ   ผสฺส  
  สฺมฤต ิ   สติ  
  สฺวสฺติ   โสตฺถิ  
  สฺวรฺค   สคฺค  

2.8.6  ค าท่ีประกอบด้วย ร ฺ(ร เรผะ) เป็นค าสันสกฤต เช่น 
 สันสกฤต อรฺถ  บาลี อตฺถ  
   อุปสรฺค    อุปสคฺค  
  กรฺมน ฺ   กมฺม  
  ครฺภ   คพฺภ  
  ตรฺก   ตกฺก  
  ทรฺวี   ทพฺพี  
  ทรฺศน    ทสฺสน  
  ธรฺม   ธมฺม  
  ปริวรฺต   ปริวตฺต  
  ภารฺยา   ภริยา  
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 สันสกฤต วรฺค  บาลี วคฺค  
  วรฺษ   วสฺส  
  สมรฺถ   สมตฺถ  
  สรฺว   สพฺพ  
  หรฺษ   หสฺส  

 
หลักการสังเกตค าบาลีและค าสันสกฤตในภาษาไทย 

ก าชัย ทองหล่อ (2540 : 150) ได้อธิบายถึงหลักการสังเกตค าบาลีและค าสันสกฤต  
โดยเขียนเป็นตารางเปรียบเทียบค าบาลีสันสกฤต  ดังนี้ 
 
ตารางที่ 2  ตารางหลักการสังเกตค าบาลีและค าสันสกฤตในภาษาไทย 

ค าบาลี ค าสันสกฤต 
1.  สระมี 8 ตัว  คือ  อะ  อา  อิ  อี  อุ  อู  เอ  
โอ 

1.  สระมี 14 ตัว  เพ่ิมจากบาลี 6 ตัว  คือ  ฤ  
ฤๅ  ฦ  ฦๅ  ไอ  เอา  (แสดงว่าค าที่มีสระ 6 ตัวนี้
จะเป็นบาลีไม่ได้เด็ดขาด) 

2.  มีพยัญชนะ 33 ตัว (พยัญชนะวรรค) 2.  มีพยัญชนะ 35 ตัว  เพ่ิมจากภาษาบาลี 2 
ตัว  คือ  ศ  ษ  (แสดงว่าค าที่มี  ศ  ษ  เป็นค า
สันสกฤต  * ยกเว้น  ศอก  ศึก  เศิก  โศก  เศร้า  
เป็นภาษาไทยแท้) 

3.  มีตัวสะกดตัวตามแน่นอน  เช่น  กัญญา  
จักขุ  ทักขิณะ  ปุจฉา  อัณณพ  คัมภีร์  เป็นต้น 

3.  มีตัวสะกดและตัวตามไม่แน่นอน  เช่น  
กันยา  จักษุ  ทักษิณ  ปฤจฉา  วิทยุ  อัธยาศัย  
เป็นต้น 

4.  นิยมใช้  ฬ  เช่น  กีฬา  จุฬา  ครุฬ 4.  นิยมใช้  ฑ  เช่น  กรีฑา  จุฑา  ครุฑ 
5.  ไม่นิยมควบกล้ าและอักษรน า  เช่น  ปฐม  
มัจฉา  สามี  มิต  ฐาน  ปทุม  ถาวร  เปม  กิริยา  
เป็นต้น 

5.  นิยมควบกล้ าและอักษรน า  เช่น  ประถม  
มัตสยา  สวามี  มิตร  สถาน  ประทุม  สถาวร  
เปรม  กริยา  เป็นต้น 

6.  นิยมใช้  “ริ”  เช่น  ภริยา  จริยา  อัจฉริยะ  
เป็นต้น 

6.  นิยมใช้  รร  (รอ  หัน)  เช่น  ภรรยา  จรรยา  
อัศจรรย์  เป็นต้น  เนื่องจากแผลงมาจาก  รฺ (ร  
เรผะ)  เช่น  วรฺณ= วรรณธรฺม= ธรรม  * ยกเว้น  
บรร  เป็นค าเขมร 

7.  นิยมใช้  ณ  น าหน้าวรรค  ฏะ  เช่น  มณฑล  
ภัณฑ์  หรือ  ณ  น าหน้า  ห  เช่นกัณหา  ตัณหา 

7.  นิยม  “เคราะห์”  เช่น  วิเคราะห์  สังเคราะห์  
อนุเคราะห์  เป็นต้น 
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3.  เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับสื่อประสม 
3.1  ความหมายของ สื่อการสอน 

นักการศึกษาหลายท่านได้ให้ความหมายของสื่อการสอนไว้ดังนี้ 
จี  เทอร์รี่  เพจ และ เจ บี  โทมัส (G. Terry Page and J. B. Thomas, 1977)  

กล่าวว่า สื่อการสอน คือ เครื่องมือทางกายภาพของเทคโนโลยีทางการศึกษา หรือเทคโนโลยีทาง 
การเรียนการสอน อันประกอบด้วย สิ่งพิมพ์ ฟิล์ม เทป และเครื่องบันทึก ซึ่งน ามาใช้โดยเฉพาะ เพ่ือ
ส่งเสริมให้ระบบการเรียนการสอนเป็นไปอย่างสมบูรณ์และกว้างขวาง 

กิดานันท์ มลิทอง (2544: 1) กล่าวว่า สื่อ เป็นค ามาจากภาษาลาตินว่า “medium”  
แปลว่า “ระหว่าง” หมายถึง สิ่งใดก็ตามที่บรรจุข้อมูลเพ่ือให้ผู้ส่งและผู้รับสามารถสื่อสารกันได้ตรง
ตามวัตถุประสงค์ ปกติแล้วค าว่า “สื่อ” จะใช้เป็นพหูพจน์เสมอ ซึ่งตรงกับค าว่า  “media” ใน
ภาษาอังกฤษ 

จินตนา ใบกาซูยี (อ้างถึงใน ประสิทธิ์ สรรสม, 2544: 28) กล่าวว่า สื่อการสอน  
หมายถึง  สิ่งที่น าความรู้ไปสู่ผู้เรียน อยู่ในรูปของสิ่งพิมพ์ หรือไม่ใช่สิ่งพิมพ์ก็ได้ สื่อการสอนที่ไม่ใช่
สิ่งพิมพ์  หมายรวมถึง วัสดุเครื่องมือ อุปกรณ์ และวิธีทางโสตทัศนศึกษา 

อลิศรา เจริญวานิช (2545: 22) กล่าวว่า สื่อการสอน หมายถึง ตัวกลางที่น าความรู้
จากผู้สอนไปสู่ผู้เรียนและท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ได้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ตัวกลางนี้อาจเป็น 
วัสดุ  อุปกรณ์หรือวิธีการก็ได้ 

กระทรวงศึกษาธิการ (2548: 7) กล่าวสรุปว่า สื่อการเรียนการสอน หมายถึง 
ตัวกลางที่ใช้ถ่ายทอดความรู้  ความคิด  ตลอดจนทักษะต่างๆ นั่นเอง 

ภาวิดา ธาราศรีสุทธิ (2546: 133) กล่าวว่า สื่อการสอน หมายถึง สิ่งที่ช่วยใน 
การเรียนรู้ ที่ครูผู้สอนและผู้เรียนเป็นผู้ใช้เพ่ือช่วยให้กระบวนการเรียนการสอนด าเนินไปสู่เป้าหมาย
อย่างมีประสิทธิภาพ 

วรวิทย์ นิเทศศิลป์ (2551: 11-12) กล่าวว่า สื่อการสอน (Instruction Media) 
หมายถึง วัสดุและอุปกรณ์ หรืออาจจะเป็นวิธีการที่เป็นตัวกลางการถ่ายทอดในการสื่อความหมาย
เพ่ือให้รับรู้ทั้งผู้ส่งสารและผู้รับสาร มีความเข้าใจที่ตรงกัน สื่อการเรียนการสอน หมายถึง ผู้สอน
น าเอาวัสดุอุปกรณ์มาผลิตคิดค้น ดัดแปลง บรรจุสาระข้อมูลของเนื้อหาตามรายวิชาที่สอน และ
น าไปใช้ประกอบการสอน มีการคิดวิธีการต่าง ๆ และนอกจากนั้น ผู้เรียนคนใดที่ต้องการทบทวนหรือ
เรียนรู้เพ่ิมเติม หรือเรียนไม่ทันก็สามารถขอน ากลับไปเรียนรู้ตามล าพังเป็นรายบุคคล โดยไม่มี
ข้อจ ากัดทั้งด้านเวลา สถานที่ และจ านวนครั้ง สื่อที่จะน ามาใช้จัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ควรมี ความหลากหลายเน้นสื่อเพ่ือการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ผู้เรียนและผู้สอนสามารถ
จัดท าและพัฒนาเพ่ือการศึกษาขึ้นเอง หรือน าสื่อต่าง ๆ ที่มีอยู่รอบตัวของผู้เรียนและในระบบ
สารสนเทศมาใช้ในการเรียนรู้ 

สรุป สื่อการสอน หมายถึง วัสดุ อุปกรณ์ รวมไปถึงกระบวนการจัดการเรียน       
การสอนที่ใช้เป็นตัวกลางช่วยน าความรู้สู่นักเรียนให้เข้าใจเนื้อหาได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น 
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3.2  ประเภทของสื่อการสอน 
นักการศึกษาหลายท่านได้จ าแนกประเภทของสื่อการสอนไว้ดังนี้ 
ชัยยงค์ พรหมวงศ์ (2523: 112) ได้แบ่งประเภทของสื่อการสอนทั้งหมด 3 ประเภท 

คือ 
  1.  วัสดุ หมายถึง สิ่งช่วยสอนที่มีการผุพังสิ้นเปลื้อง เช่น ชอล์ก ฟิล์ม ภาพถ่าย  
ภาพยนตร์ สไลด์ ฯลฯ 
  2.  อุปกรณ์ หมายถึง สิ่งช่วยสอนที่เป็นเครื่องมือ เช่น กระดานด า กล้องถ่ายรูป 
เครื่องฉายภาพยนตร์ เครื่องรับโทรทัศน์ ฯลฯ 
  3.  กระบวนการและวิธีการ ได้แก่ กระจัดระบบ การสาธิต ทดลอง เกม และ
กิจกรรมต่าง ๆ โดยเฉพาะที่ครูจัดขึ้น และมุ่งให้นักเรียนปฏิบัติ 

กิดานันท์ มลิทอง (2544: 3 - 7) ได้แบ่งประเภทสื่อการสอนเป็น 4 ประเภท 
   สื่อโสตทัศนูปกรณ ์

สื่อโสตทัศนูปกรณ์ (audio – visual aids) เป็นสื่อประเภทวัสดุและอุปกรณ์  
แบ่งออกเป็น 3 ประเภทตามลักษณะที่ใช้งาน (De Kieffer, 1965) ได้แก่ 

1)  สื่อประเภทใช้เครื่องฉาย (projected aids) เช่น สไลด์ใช้กับเครื่องฉายสไลด์และ
แผ่นโปร่งใสใช้กับเครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ เป็นต้น 
  2)  สื่อประเภทไม่ใช้เครื่องฉาย (nonprojected aids) เช่น รูปภาพ แผนภูมิ       
แผนสถิต ิของจริง ของจ าลอง เป็นต้น 
  3)  สื่อประเภทเครื่องเสียง (audio aids) เช่น เทปเสียง แผ่นซีดี วิทยุ เป็นต้น 
  4)  สื่อตามประสบการณ์การเรียนรู้  

สื่อตามประสบการณ์การเรียนรู้เป็นการแบ่งสื่อการสอนเพ่ือเป็นแนวทางใน 
การอธิบายถึงความสัมพันธ์ระหว่างสื่อโสตทัศนูปกรณ์ต่าง ๆ ในขณะเดียวกันก็เป็นการแสดงขั้นตอน
ของประสบการณ์การเรียนรู้และการใช้สื่อแต่ละประเภทในกระบวนการเรียนรู้ด้วย โดยเดล (Dale, 
1965) ได้พัฒนาความคิดของ Bruner ซ่ึงเป็นนักจิตวิทยาน ามาสร้างเป็น “กรวยประสบการณ์” 
(Cone of Experiences) โดยการแบ่งเป็นขั้นตอนดังนี้ 
   4.1)  ประสบการณ์ตรง เป็นประสบการณ์ขั้นที่เป็นรูปธรรมมากที่สุดโดย
การให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์โดยตรงจากของจริง สถานการณ์จริง หรือด้วยการกระท าของตนเอง 
เช่น การจับต้องและการเห็น เป็นต้น 
   4.2)  ประสบการณ์รอง เป็นการเรียนรู้โดยให้ผู้เรียนเรียนจากสิ่งที่ใกล้เคียง
ความเป็นจริงที่สุด ซึ่งอาจเป็นของจ าลองหรือการจ าลองก็ได้ 
   4.3)  ประสบการณ์นาฏกรรมหรือการแสดง เป็นการแสดงบทบาทสมมติ
หรือการแสดงละคร เพ่ือเป็นการจัดประสบการณ์ให้แก่ผู้เรียนในเรื่องที่มีข้อจ ากัดด้วยยุคสมัยเวลา
และสถานที ่เช่น เหตุการณ์ในประวัติศาสตร์หรือเรื่องราวที่เป็นนามธรรม เป็นต้น 
   4.4)  การสาธิต เป็นการแสดงหรือกระท าประกอบค าอธิบายเพ่ือให้เห็น
ล าดับขั้นตอนของการกระท านั้น 
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   4.5)  การศึกษานอกสถานที่  เป็นการให้ผู้ เ รี ยนได้ รั บและเรียนรู้
ประสบการณ์ต่าง ๆ ภายนอกสถานที่เรียน อาจเป็นการเยี่ยมชมสถานที่ต่าง ๆ การสัมภาษณ์บุคคล
ต่าง ๆ ฯลฯ เป็นต้น 
   4.6)  นิทรรศการ เป็นการจัดแสดงสิ่งของต่าง ๆ การจัดป้ายนิเทศ ฯลฯ 
เพ่ือให้สารประโยชน์ความรู้แก่ผู้ชมโดยการน าประสบการณ์หลายอย่างผสมผสานกันมากท่ีสุด 
   4.7)  โทรทัศน์ โดยใช้ทั้งโทรทัศน์การศึกษาและโทรทัศน์การสอนเพ่ือให้
ข้อมูลความรู้แก่ผู้เรียนหรือผู้ชมที่อยู่ในห้องเรียนหรืออยู่ทางบ้าน และใช้ส่งได้ทั้งในระบบวงจรเปิด
และวงจรปิด การสอนอาจจะเป็นการสอนสดหรือบันทึกลงวีดิทัศน์ก็ได้ 
   4.8)  ภาพยนตร์ เป็นภาพบันทึกเรื่องราวเหตุการณ์ลงบนฟิล์มเพ่ือให้ผู้เรียน
ได้รับประสบการณ์ทั้งภาพและเสียงโดยใช้ประสาทตาและหู 
   4.9)  การบันทึกเสียง วิทยุ ภาพนิ่ง การบันทึกอาจเป็นทั้งในรูปของ
แผ่นเสียงหรือเทปบันทึกเสียง วิทยุเป็นสื่อที่ให้เฉพาะเสียง ส่วนภาพนิ่งอาจเป็นรูปภาพ สไลด์ โดยเป็น
ภาพวาด ภาพล้อ หรือภาพเหมือนจริงก็ได้ ข้อมูลที่อยู่ในสื่อขั้นนี้จะให้ประสบการณ์แก่ผู้เรียนที่ถึงแม้
จะอ่านหนังสือไม่ออกแต่ก็สามารถจะเข้าใจเนื้อหาเรื่องราวที่สอนได้  เนื่องจากเป็นการฟังหรือดูภาพ
เท่านั้นไม่จ าเป็นต้องอ่าน 
   4.10)  ทัศนสัญลักษณ์ เช่น แผนที่ แผนภูมิ แผนสถิติ หรือเครื่องหมาย   
ต่าง ๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นสัญลักษณ์แทนความจริงของสิ่งต่าง ๆ หรือข้อมูลที่ต้องการให้เรียนรู้ 
   4.11)  วจนสัญลักษณ์ เป็นประสบการณ์ขั้นที่เป็นนามธรรมมากที่สุด ได้แก่  
ตัวหนังสือในภาษาเขียนและเสียงของค าพูดในภาษาพูด 

วรวิทย์ นิเทศศิลป์ (2551: 12-13) กล่าวว่า หนังสือกรอบแนวคิดในการจัดท าสาระ 
การเรียนรู้พระพุทธศาสนาในหลักสูตรใหม่ โดยมีพระเทพโสภณเป็นประธานในการจัดท าสาระ ได้
กล่าวไว้ว่าพระพุทธเจ้าทรงใช้สื่อการศึกษาในการโปรดเวไนยสัตว์ 3 รูปแบบ 

1. สื่อการศึกษาประเภทวิธีการ 
2. สื่อการศึกษาประเภทเครื่องมือ อุปกรณ ์
3. สื่อการศึกษาประเภทวัสดุสิ้นเปลือง 

กล่าวโดยสรุป ประเภทของสื่อการสอน สามารถแบ่งประเภทได้ทั้งสิ้น 3 ประเภท 
คือ  1) วัสดุ ที่ถือเป็นของสิ้นเปลือง เนื่องจากมีการสึกหรอไปตามการใช้งาน เช่น ชอล์ก กระดาษ 2)  
อุปกรณ์ เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการช่วยครูผู้สอน เช่น เครื่องฉาย โทรทัศน์ วิทยุ และ 3) วิธีการ เป็น
กระบวนในการจัดประสบการณ์ให้กับนักเรียน 
 
 3.3  ความส าคัญของสื่อการสอน   

นักการศึกษาได้ให้ความส าคัญของสื่อการสอน สรุปได้โดยย่อ ดังนี้ 
 1.  ช่วยให้ความรู้ที่เป็นนามธรรมเปลี่ยนเป็นรูปธรรมมากขึ้น 
 2.  ช่วยย่นระยะเวลาของการเรียนรู้ให้น้อยลงแต่ได้เนื้อหามาก 
 3.  ช่วยให้ผู้เรียนรับรู้ได้หลายทางยิ่งข้ึน 
 4.  ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจได้ง่ายข้ึน 
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 Erickson (อ้างถึงใน ชัยยงค์ พรหมวงศ์, 2547: 109-110) ได้สรุปความส าคัญของ
สื่อการสอน ดังนี้ 
 1.  ช่วยขจัดและเสริมประสบการณ์การเรียนของนักเรียน 
 2.  ช่วยครูสอนเนื้อหาวิชาที่มีความหมายต่อชีวิตของผู้เรียน 
 3.  ช่วยครูแนะน าและก ากับนักเรียนให้มีปฏิกิริยาสัมพันธ์ในทางที่พึงปรารถนาโดยใช้สื่อ   
ต่าง ๆ 
 4.  ช่วยให้ครูสามารถสอนได้รวดเร็วและถูกต้อง 

กล่าวโดยสรุป ความส าคัญของสื่อการสอน คือ การท าให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหาสาระ 
ที่ครูต้องการถ่ายทอดได้ง่าย และชัดเจนยิ่งขึ้น รวมถึงเป็นการประหยัดเวลาของทั้งครูและนักเรียนเอง 
 

3.4  สื่อประสม 
3.4.1  ความหมายของ “สื่อประสม” 

   นักการศึกษาหลายท่านได้ให้ความหมายของสื่อประสมไว้ดังนี้ 
พิชัย วัฒนศิริ (2541: 12, อ้างถึงใน พิมพ์ภัทร ศิริเม, 2553: 29) กล่าวว่า สื่อประสม   

หมายถึง การน าเอาสื่อหลาย ๆ ชนิดมาใช้ร่วมกันอย่างมีระบบและสัมพันธ์กัน ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนมี
ประสบการณ์เรียนรู้หลาย ๆ อย่างจากประสาทสัมผัสที่ผสมผสานกัน ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการเรียนรู้
ได้มากขึ้น 

จริยา เหนียนเฉลย (2542: 171, อ้างถึงใน สมชาย แก้วเจริญ, 2555: 38) กล่าวว่า  
สื่อประสม หมายถึง การน าเอาสื่อการสอนหลายอย่างหรือมากกว่า 2 ชนิดขึ้นไปมาสัมพันธ์กันอย่าง
ต่อเนื่องในเวลาเดียวกัน และมีคุณค่าที่ส่งเสริมซึ่งกันและกัน สื่อการสอนอย่างหนึ่งอาจใช้เพ่ือเร้า
ความสนใจ ในขณะที่อีกอย่างหนึ่งใช้เพ่ืออธิบายข้อเท็จจริงของเนื้อหา และอีกชนิดหนึ่งอาจใช้เพ่ือ
ก่อให้เกิดความเข้าใจที่ลึกซึ้ง การใช้สื่อประสมจะช่วยให้ผู้เรียนมีประสบการณ์จากประสาทสัมผัสที่
ผสมผสานกัน ได้ค้นพบวิธีการที่จะเรียนในสิ่งที่ต้องการได้ด้วยตนเองมากยิ่งข้ึน 

Roblyer (2003: 164, อ้างถึงใน อัจฉรา เจตบุตร, 2554: 31) กล่าวว่า   สื่อประสม 
หมายถึง สื่อหลายอย่าง หรือการรวมกันของสื่อ สื่อเหล่านี้อาจได้แก่ ภาพนิ่ง เสียง  ภาพเคลื่อนไหว
แบบวีดิทัศน์ ภาพแอนิเมชั่น และ/หรือ ข้อความที่น ามาใช้ร่วมกันโดยมีวัตถุประสงค์ในการสื่อสาร
ข้อมูลสารสนเทศ 

Vauhhan (2004: 135, อ้างถึงใน อัจฉรา เจตบุตร, 2554: 31) กล่าวว่า    สื่อ
ประสม คือ การรวมกันของข้อความ ภาพศิลปะ เสียงภาพแอนิเมชันและวีดิทัศน์ ที่ถูกส่งไปโดย
คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อ่ืน ๆ เพ่ือใช้ในการน าเสนอเรื่องราวที่สร้างความตื่นเต้น
กระตุ้นความคิดและการกระท าของมนุษย์ 

Erickson (อ้างถึงใน ชัยยงค์ พรหมวงศ์, 2547: 109-110) กล่าวว่า สื่อประสม  
หมายถึง การน าเอาสื่อการสอนหลายอย่างมาสัมพันธ์กัน  และมีคุณค่าที่ส่งเสริมซึ่งกันและกัน 
สื่อการสอนอย่างหนึ่งอาจใช้เพ่ือเร้าความสนใจ ในขณะที่สื่อการสอนอีกอย่างหนึ่งใช้เพ่ืออธิบาย
ข้อเท็จจริงของเนื้อหา และอีกชนิดหนึ่งอาจใช้เพ่ือก่อให้เกิดความเข้าใจที่ลึกซึ้ง และป้องกัน 
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ความเข้าใจความหมายผิด การใช้สื่อประสมจะช่วยให้ผู้เรียนมีประสบการณ์จากประสาทสัมผัสที่
ผสมผสานกันได้  ค้นพบวิธีการที่จะเรียนในสิ่งที่ต้องการได้ด้วยตนเองมากยิ่งข้ึน 

กิดานันท์ มลิทอง (2548: 201) กล่าวว่า การบรรจบกันของเทคโนโลยีระบบ        
แอนะล็อกและดิจิทัลในปัจจุบันท าให้ความหมายของ สื่อประสม (multimedia) สามารถอธิบายได้
เป็น 2 ลักษณะ โดยเป็นความหมายของสื่อประสมแบบดั้งเดิมและสื่อประสมแบบใหม่ที่มีการใช้
คอมพิวเตอร์เป็นสื่อกลาง ดังนี้ 

สื่อประสมแบบดั้งเดิม หมายถึง การน าสื่อหลายประเภทมาใช้ร่วมกันทั้งวัตถุ 
อุปกรณ์ และวิธีการ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการเรียนการสอน โดยใช้สื่อ   
แต่ละอย่างตามล าดับขั้นตอนของการน าเสนอเนื้อหา 

สื่อประสมแบบใหม่ หมายถึง การน าเสนอข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ในรูปแบบ        
ตัวอักขระภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียง และการมีปฏิสัมพันธ์โต้ตอบ “multimedia” ในลักษณะ   
สื่อประสมแบบใหม่จึงเรียกอีกอย่างหนึ่งได้ว่า “computer media”   

การใช้ค า “multimedia” ได้เริ่มมีขึ้นในระหว่างช่วงทศวรรษ 1950s เพ่ือระบุถึง
การใช้ร่วมกันของสื่อในลักษณะที่นิ่งและเคลื่อนไหว (แม้แต่การสาธิตสด) เพ่ือเป็นการสร้างเสริม
ประสิทธิภาพทางการศึกษา ค านี้ได้สะท้อนถึงวิถีทางที่เรียกว่า “วิธีการสื่อประสม” (multimedia  
approach) หรือ “วิธีการใช้สื่อข้ามกัน” (cross-media  approach) โดย “ขึ้นอยู่กับหลักการซึ่งน า
สื่อโสตทัศน์และประสบการณ์หลากหลายมาใช้ร่วมกับสื่อการสอนอ่ืน ๆ เพ่ือซ้อนเสริมค่าซึ่งกันและ
กัน” (Ely, 1963, อ้างถึงใน กิดานันท ์มลิทอง, 2548) 

ดุสิต ขาวเหลือง (2549: 33, อ้างถึงใน ศรีสว่าง ดลกุล, 2554: 21) กล่าวว่า          
สื่อประสม  หมายถึง การใช้สื่อหลายอย่างร่วมกัน ได้แก่ ตัวอักษรข้อความ ภาพถ่าย ภาพกราฟิก  
ภาพเคลื่อนไหวแบบวีดิทัศน์ ภาพแอนิเมชัน และเสียง โดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์ในการน าเสนอ
ควบคุมโปรแกรมมัลติมีเดียหรือแฟ้มสื่อประสม และใช้ในลักษณะ “สื่อประสมเชิงโต้ตอบ” 
(Interactive  Multimedia) ที่ผู้ ใช้สามารถมีปฏิสัมพันธ์โต้ตอบกับสื่อเพ่ือใช้ประกอบการเรียน     
การสอนการน าเสนอ  สนับสนุนการเรียนรู้และการศึกษารายบุคคลตามความถนัดและความสนใจ ซ่ึง
ช่วยส่งเสริมการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์  และสังเคราะห์องค์ความรู้ด้วย
ตนเอง 

วารินทร์ รัศมีพรหม (2552: 108) กล่าวว่า ความหมายของสื่อประสมมีมากกว่า  
การใช้สื่อหลาย ๆ อย่างในการเรียนการสอน แต่เน้นการรวมเอาสื่อแต่ละชนิดและรูปแบบของสื่อ   
นั้น ๆ มาบูรณาการเข้าด้วยกันอย่างมีโครงสร้างที่ดีและมีระบบในการน าเสนอ สื่อแต่ละชนิดจะต้อง
ออกแบบมาเพ่ือเสริมสื่ออ่ืน ๆ เพ่ือที่จะท าให้ระบบสื่อประสมอันเป็นผลรวมนั้นมีคุณค่ายิ่งใหญ่กว่า
ผลรวมของส่วนย่อย 

ระพีพรรณ พิริยะกุล (2555: 1) กล่าวว่า ความหมายของสื่อประสม หมายถึงการน า 
ข้อมูลที่มีโครงสร้างและรูปแบบต่าง ๆ มาใช้ร่วมกันในการน าเสนอสารสนเทศเพ่ือผู้รับสารมี        
ความเข้าใจมากยิ่งขึ้น รวมถึงการกระตุ้นให้ผู้รับสารสนใจและตั้งใจที่จะรับสารนั้น ๆ ลักษณะของสื่อ
ประสมประเภทดิจิตอลต่าง ๆ ที่น ามาใช้ร่วมกันเช่นการน าข้อความ (Text) ภาพนิ่ง (Still Image)   
วีดิทัศน์  (Movement Image) รวมทั้ ง เสียง (Audio) มาบูรณาการร่วมกันอย่างมีระบบโดย           
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การควบคุมของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ภายใต้แนวคิดการตอบสนองกับความต้องการของผู้รับสาร   
แต่ละคนซึ่งมีลักษณะและความต้องการที่แตกต่างกัน (Individual Difference) ในลักษณะรูปแบบที่
เรียกว่า “สื่อประสมเชิงโต้ตอบ” (Interactive Multimedia)   

สรุปได้ว่า สื่อประสม เป็นการน าสื่อการสอนหลายอย่างมาสัมพันธ์กัน เพ่ือถ่ายทอด 
เนื้อหาสาระในลักษณะสื่อแต่ละชิ้นส่งเสริมสนับสนุนซึ่งกันและกัน 

3.4.2  ประเภทของสื่อประสม  
นักการศึกษาได้แบ่งประเภทของสื่อประสมไว้ดังนี้ 

ชัยยงค์ พรหมวงศ์ (2540: 117-118) ได้แบ่งประเภทของชุดสื่อประสมหรือชุด    
การสอนออกเป็น 4 ประเภท  คือ 
 1.  ชุดการสอนประกอบการบรรยาย เป็นชุดการสอนที่มุ่งช่วยขยายเนื้อหาสาระการสอน
แบบบรรยายให้ชัดเจนขึ้น ช่วยให้ผู้สอนพูดน้อยลง และให้สื่อการสอนท าหน้าที่แทนชุดการสอนแบบ
บรรยายนี้ใช้ฝึกอบรม และการสอนในระดับอุดมศึกษา ที่ยังถือว่าการสอนแบบบรรยายมีบทบาท
ส าคัญในการถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เรียน 
 2.  ชุดการสอนแบบกลุ่มกิจกรรม เป็นชุดการสอนที่มุ่งให้ผู้เรียนได้ประกอบกิจกรรมกลุ่ม  
เช่น ในการสอนแบบศูนย์การเรียน การสอนแบบกลุ่มสัมพันธ์ หรือในรูปกิจกรรมกลุ่ม 
 3.  ชุดการสอนเอกัตภาพ หรือชุดการสอนรายบุคคล เป็นชุดการสอนที่มุ่งให้ผู้เรียนศึกษา
ด้วยตนเองตามความแตกต่างระหว่างบุคคล อาจเป็นการเรียนในโรงเรียนหรือที่บ้านก็ได้เพ่ือให้ผู้เรียน
ศึกษาหาความรู้ เรียนได้ตามความสามารถ และส่งเสริมให้นักเรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
 4.  ชุดการสอนทางไกล เป็นชุดการสอนที่ผู้สอนกับผู้เรียนอยู่ต่างถิ่นต่างเวลากันมุ่งสอนให้
ผู้ เ รี ยนศึกษาด้วยตนเองไม่ต้อง เข้ าชั้น เรียน  ประกอบด้วยสื่ อประเภทสิ่ ง พิมพ์  รายการ
วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ ภาพยนตร์ และการสอนเสริมตามศูนย์การศึกษา เช่น ชุดการสอน
ทางไกลมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นอกจากนี้ยังมีชุดฝึกอบรม ชุดการสอนของผู้ปกครอง  
ชุดการสอนทางไปรษณีย์ด้วย 
  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2557: 29) กล่าวว่า สื่อประสมอาจจ าแนกตาม
จุดมุ่งหมาย  และลักษณะการใช้ได้ ดังนี้ 
 1.  สื่อประสมที่จ าแนกตามจุดมุ่งหมาย ยังแบ่งได้ 2 ประเภท คือ ใช้เพ่ือจุดมุ่งหมายหลาย
อย่าง และใช้เพ่ือจุดมุ่งหมายเฉพาะอย่าง 
  1.1  ใช้เพื่อจุดมุ่งหมายหลายอย่าง สื่อประสมประเภทนี้มักอยู่ในรูปของสื่อหลายชั้น
มาอยู่รวมกันแล้วใช้สอนได้หลายเรื่อง  เรียกว่า “ชุดอุปกรณ์” หรือ “Kit” เช่น ชุดอุปกรณ์
วิทยาศาสตร์  ใช้สอนการแยกน้ าด้วยกระแสไฟฟ้าก็ได้  สอนการผสมสารเคมีบางอย่างเพ่ือพิสูจน์
สมการเคมีก็ได้  
  1.2  ใช้เพ่ือจุดมุ่งหมายเฉพาะอย่าง สื่อประสมประเภทนี้มักจัดอยู่ในสื่อหลายชนิด
รวมกัน  แต่สอนได้เพียงเรื่องเดียวเรียกว่า “ชุดการสอน” หรือ Package เช่น ชุดการสอนเรื่อง “กบ” 
จะน าไปสอนเรื่องเขียดไม่ได้ 
 2.  สื่อประสมจ าแนกตามลักษณะของสื่อและลักษณะการใช้  แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ       
การสอนโดยใช้สื่อประสม และการเสนอสื่อประสม 
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  2.1  การสอนโดยใช้สื่อประสม เป็นการสอนที่ใช้สื่อหลายอย่างทั้งสื่อที่เป็นวัสดุ  
อุปกรณ์  และวิธีการ 
  2.2  การเสนอสื่อประสม หรือ “Multi Media Presentation” เป็นการเสนอสื่อ
ประเภทสื่อสไลด์ ภาพยนตร์ ควบคู่กับสื่อเสียง โดยฉายบนจอตั้งแต่ 2 จอข้ึนไป 
  นอกจากนี้ อาจมีการจ าแนกสื่อประสมออกเป็น สื่อเบา ได้แก่ สื่อประสมท่ีไม่ต้องใช้
กับเครื่องมือฉายและเครื่องเสียง เป็นต้น 

สรุปได้ว่า ประเภทของสื่อประสมสามารถจ าแนกได้ตามลักษณะการใช้  คือ          
สื่อประสมที่มุ่งเน้นการขยายความรู้ความเข้าใจให้กับผู้เรียน สื่อประสมที่มุ่งให้ผู้เรียนศึกษาได้ตาม
ความแตกต่างของบุคคล สื่อประสมมุ่งเน้นการอ านวยประโยชน์ในการเรียนของบุคคลที่อยู่ต่างเวลา
และต่างสถานที่กัน 

3.4.3  ลักษณะการใช้ “สื่อประสม” 
นักการศึกษากล่าวถึงลักษณะการใช้สื่อประสมไว้ดังนี้ 

กิดานันท์ มลิทอง (2548: 56) กล่าวว่า ด้วยสมรรถนะในการน าเสนอสารสนเทศ
หลากหลายรูปแบบ และความง่ายต่อการใช้งานเพ่ือเข้าถึงสารสนเทศได้อย่างรวดเร็วท าให้สื่อประสม
สามารถเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์แก่ผู้ใช้ได้เป็นอย่างมาก วงการต่าง ๆ ทั้งด้านบันเทิง ธุรกิจ  
การแพทย์ การศึกษา ฯลฯ จะมีการใช้สื่อประสมเพ่ือช่วยการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็
ตาม ด้วยพัฒนาการของเทคโนโลยี ท าให้ปัจจุบันมีการใช้สื่อประสมแตกต่างไปจากเดิมที่เคยใช้กันมา  
โดยลักษณะการใช้สื่อประสมแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ ได้แก่ 

3.4.3.1  สื่อประสม I (multimedia) เป็นการน าสื่อหลายประเภทมาใช้
ร่วมกันในลักษณะสื่อประสมแบบดั้งเดิม โดยที่แต่ละสื่อจะมีคุณสมบัติเฉพาะของสื่อนั้น ๆ เช่น 
สิ่งพิมพ์เป็นข้อความและภาพ ของจ าลองเป็นวัตถุย่อส่วน สไลด์เป็นภาพนิ่งกึ่งโปร่งแสง ฯลฯ มี     
การน าเสนอสื่อแต่ละอย่างประกอบหรือเสนอตามล าดับขั้นตอนของเนื้อหา เช่น น าแผ่นวีซีดีมาฉาย
ภาพยนตร์ให้ชมภายหลังการบรรยายเนื้อหาบทเรียน ใช้วัสดุภาพติดกระดานแม่เหล็กประกอบ     
การเล่านิทาน หรือ ให้ผู้เรียนเล่นเกมเพ่ือฝึกทักษะภายหลังการอ่านเนื้อหาจากหนังสือเรียน เหล่านี้
เป็นต้น สื่อประสมที่ใช้ในลักษณะนี้จะมีหลายรูปแบบโดยผู้เรียนและสื่อจะไม่มีปฏิสัมพันธ์โต้ตอบกัน  
และมีลักษณะเป็น “สื่อหลายแบบ” ตามศัพท์บัญญัติของราชบัณฑิตยสถาน 

3.4.3.2  สื่อประสม II (multimedia II) เป็นสื่อประสมที่ใช้คอมพิวเตอร์
เป็นอุปกรณ์ในการผลิตสารสนเทศและน าเสนอสารสนเทศในรูปแบบของข้อความ ภาพกราฟิก    
ภาพแอนิเมชัน ภาพเคลื่อนไหวแบบวีดิทัศน์ และเสียง การใช้คอมพิวเตอร์ลักษณะนี้สามารถใช้ได้     
3 วิธีการ คือ 
 1.  การใช้คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์ในการควบคุมอุปกรณ์ร่วมต่าง  ๆ ในการท างานเพ่ือ
น าเสนอข้อมูลสารสนเทศ เช่น ควบคุมการท างานของสถานีงานสื่อประสม ควบคุมการเสนอภาพ
สไลด์มัลติวิชั่นควบคุมการท างานของซีดีและดีวีดีไดร์ฟที่บรรจุในซีพียูของคอมพิวเตอร์ในการเสนอ
เพลงหรือภาพยนตร์ เหล่านี้เป็นต้น 
 2.  การใช้คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์ในการผลิตไฟล์สื่อประสมโดยใช้ซอฟต์แวร์โปรแกรม
ส าเร็จรูปต่าง ๆ เช่น PowerPoint ToolBook และ AuthorWare และน าเสนอไฟล์สื่อประสมที่ผลิต
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แล้ว ซอฟต์แวร์โปรแกรมจะช่วยในการผลิตไฟล์เพ่ือใช้เป็นบทเรียน ฝึกอบรมและการเสนองาน  โดย
แต่ละไฟล์จะมีเนื้อหาในลักษณะของข้อความ ภาพกราฟิก ภาพแอนิเมชัน ภาพเคลื่อนไหวแบบ      
วีดิทัศน์ และเสียง รวมอยู่ในไฟล์เดียวกัน 
 3.  การใช้คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์ในการน าเสนอไฟล์สื่อประสมที่ผลิตและเก็บบันทึกไว้โดย
สามารถน าเสนอได้ทั้งลักษณะเสนอข้อมูลเรียงตามล าดับเนื้อหาตั้งแต่ต้นจนจบ เช่น น าเสนอเนื้อหา
ด้วยโปรแกรม PowerPoint ไปตามล าดับทีละสไลด์ การอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ทีละหน้า  และใช้
ในลักษณะ “สื่อประสมเชิงโต้ตอบ” (interactive multimedia) ที่ผู้ใช้สามารถมีปฏิสัมพันธ์โต้ตอบ
กับสื่อโดยตรงโดยการคลิกเมาส์หรือใช้เสียง ดังเช่นการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่เรียกย่อ ๆ 
ว่า “บทเรียนซีเอไอ” ที่จัดท าด้วยโปรแกรม ToolBook หรือ AuthorWare โดยเมื่อผู้ใช้คลิกที่จุด
เชื่อมโยงจะมีข้อมูลใหม่ปรากฏขึ้น เช่น คลิกท่ีสัญลักษณ์รูปตาจะมีภาพ คลิกท่ีสัญลักษณ์รูปล าโพงจะ
มีเสียง  และเมื่อคลิกค าตอบในแบบฝึกหัดได้ถูกต้องแล้วจะมีเสียงค าชมเชยให้ได้ยิน  หรือการอ่าน
สารานุกรมสื่อประสมอิเล็กทรอนิกส์  (electronic multimedia encyclopedia) ที่สามารถคลิก
ข้อความหรือภาพเพ่ือเชื่อมโยงไปยังหน้าอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ืออธิบายเนื้อหาเพ่ิมเติม 
 

3.5  การทดสอบประสิทธิภาพสื่อหรือชุดการสอน 
ชัยยงค์ พรหมวงศ์ (2556:7) การผลิตสื่อหรือชุดการสอนนั้น ก่อนน าไปใช้จริง

จะต้องน าสื่อหรือชุดการสอนที่ผลิตขึ้นไปทดสบประสิทธิภาเอดูว่าสื่อหรือชุดการสอนท าให้ผู้เรียนมี
ความรู้เพ่ิมขึ้นหรือไม่ มีประสิทธิภาพในการช่วยให้กระบวนการเรียนการสอนด าเนินไปอย่างมี
ประสิทธิภาพเพียงใด มีความสัมพันธ์กับผลลัพธ์หรือไม่และผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนจากสื่อ
หรือชุดการสอนในระดับใด ดังนั้นผู้ผลิตสื่อการสอนจ าเป็นจะต้องน าสื่อหรือชุดการสอนไปหาคุณภาพ 
เรียกว่า  การทดสอบประสิทธิภาพ 

3.5.1  ความหมายของการทดสอบประสิทธิภาพ 
   3.5.1.1  ความหมายของประสิทธิภาพ 
    ชัยยงค์ พรหมวงศ์ (2556: 7) กล่าวว่า ประสิทธิภาพ (Efficiency) 
หมายถึง สภาวะหรือคุณภาพของสมรรถนะในการด าเนินงาน เพ่ือให้งานมีความส าเร็จโดยใช้เวลา 
ความพยายาม และค่าใช้จ่ายคุ้มค่าที่สุดตามจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้เพ่ือให้ได้ผลลัพธ์  โดยก าหนดเป็น
อัตราส่วนหรือร้อยละระหว่างปัจจัยน าเข้า  กระบวนการ และผลลัพธ์ (Ratio between input, 
process and output) 

ประสิทธิภาพเน้นการด าเนินการที่ถูกต้องหรือกระท าสิ่งใด ๆ อย่างถูกวิธี (Doing  
the thing right) 
  ค าว่า ประสิทธิภาพ มักสับสนกับค าว่า ประสิทธิผล (Effectiveness) ซึ่งเป็นค าที่
คลุมเครือ ไม่เนินปริมาณ และมุ่งให้บรรลุวัตถุประสงค์และเน้นการท าสิ่งที่ถูกที่ควร (Doing the  
right thing) ดังนั้นเน้นค านี้จึงมักใช้คู่กัน คือ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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   3.5.1.2  ความหมายของการทดสอบประสิทธิภาพ 
    ชัยยงค์ พรหมวงศ ์(2556: 7-8) กล่าวว่า การทดสอบประสิทธิภาพ
ของสื่อหรือชุดการสอน หมายถึงการหาคุณภาพของสื่อหรือชุดการสอน โดยพิจารณาตามขั้นตอนของ  
การพัฒนาสื่อหรือชุดการสอนแต่ละขั้น ตรงกับภาษาอังกฤษว่า “Development Testing” คือ    
การทดสอบคุณภาพตามพัฒนาการของการผลิตสื่อหรือชุดการสอนตามล าดับขั้นเอตรวจสอบคุณภาพ
ของแต่ละองค์ประกอบของต้นแบบชิ้นงาน ให้ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
  ส าหรับการผลิตสื่อและชุดการสอน การทดสอบประสิทธิภาพ หมายถึง การน าสื่อ
หรือชุดการสอนไปทดสบด้วยกระบวนการสองขั้นตอน คือ การทดสอบประสิทธิภาพการใช้เบื้องต้น     
(Tryout) และทดสอบประสิทธิภาพสอนจริง (Trial Run) เพ่ือหาคุณภาพของสื่อตามขั้นตอนที่ก าหนด
ใน 3 ประเด็น คือ การท าให้ผู้เรียนมีความรู้เพ่ิมขึ้น การช่วยให้ผู้เรียนผ่านกระบวนการเรียนและท า
แบบประเมินสุดท้ายได้ดี และการท าให้ผู้เรียนมีความพึงพอใจ น าผลที่ได้มาปรับปรุงแก้ไข ก่อนที่จะ
ผลิตออกมาเผยแพร่เป็นจ านวนมาก 
    3.5.1.2.1  การทดสอบประสิทธิภาพการใช้เบื้องต้น เป็นการน าสื่อ
หรือชุดการสอนที่ผลิตขึ้นเป็นต้นแบบ (Prototype) แล้วไปทดสอบประสิทธิภาพการใช้ตามขั้นตอนที่
ก าหนดไว้ในแต่ละระบบ เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพของสื่อหรือชุดการสอนให้เท่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  
และปรับปรุงจนถึงเกณฑ์ 
    3.5.1.2.2  การทดสอบประสิทธิภาพสอนจริง หมายถึง การน าสื่อ
หรือชุดการสอนที่ได้ทดสอบประสิทธิภาพใช้และปรับปรุงจนได้คุณภาพถึงเกณฑ์และของแต่ละหน่วย 
ทุกหน่วยในแต่ละวิชาไปสอนจริงในชั้นเรียนหรือในสถานการณ์การเรียนที่แท้จริงในช่วงเวลาหนึ่ง 
อาทิ 1 ภาคการศึกษาเป็นอย่างน้อย เพ่ือตรวจสอบคุณภาพเป็นครั้งสุดท้ายก่อนน าไปเผยแพร่และ
ผลิตออกมาเป็นจ านวนมาก 
 การทดสอบประสิทธิภาพนั้นทั้งสองขั้นตอนจะต้องผ่านการวิจัยเชิงวิจัยและพัฒนา  
(Research and Development: R&D) โดยต้องด าเนินการวิจัยในขั้นทดสอบประสิทธิภาพเบื้องต้น  
และอาจทดสอบประสิทธิภาพซ้ าในขั้นทดสอบประสิทธิภาพใช้จริงด้วยก็ได้  เพ่ือประกันคุณภาพของ
สถาบันการศึกษาทางไกลนานาชาติ 
 

3.5.2  ความจ าเป็นที่จะต้องหาประสิทธิภาพ 
   ชัยยงค์ พรหมวงศ์ (2556: 8) กล่าวว่า การทดสอบประสิทธิภาพของสื่อ
หรือชุดการสอนมีความจ าเป็นด้วยเหตุผล 3 ประการ คือ 
   3.5.2.1  ส าหรับหน่ วยงานผลิตสื่ อหรื อชุ ดการสอน  การทดสอบ
ประสิทธิภาพช่วยประกันคุณภาพของสื่อหรือชุดการสอนว่าอยู่ในขั้นสูง  เหมาะสมที่จะลงทุนผลิต
ออกมาเป็นจ านวนมาก  หากไม่มีการทดสอบประสิทธิภาพเสียก่อนแล้ว เมื่อผลิตออกมาใช้ประโยชน์
ไม่ได้ดี ก็จะต้องผลิตหรือท าข้ันใหม่เป็นการสิ้นเปลืองทั้งเวลา แรงงาน และเงินทอง 
   3.5.2.2  ส าหรับผู้ ใช้สื่ อหรือชุดการสอน สื่อหรือชุดการสอนที่ผ่าน         
การทดสอบประสิทธิภาพจะท าหน้าที่เป็นเครื่องมือช่วยสอนได้ดี ในการสร้างสภาพการเรียนให้ผู้เรียน
ได้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามที่มุ่งหวัง บางครั้งชุดการสอนต้องช่วยครูสอน บางครั้งต้องสอนแทนครู 
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(อาทิในโรงเรียนครูคนเดียว) ดังนั้น ก่อนน าสื่อหรือชุดการสอนไปใช้ ครูจึงควรมั่นใจว่า ชุดการสอน
นั้นมีประสิทธิภาพในการช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้จริง การทดสอบประสิทธิภาพตามล าดับขั้นจะ
ช่วยให้เราได้สื่อหรือชุดการสอนที่มีคุณค่าทางการสอนจริงตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ 

3.5.2.3  ส าหรับผู้ผลิตสื่อหรือชุดการสอน การทดสอบประสิทธิภาพจะท า
ให้ผู้ผลิตมั่นใจได้ว่าเนื้อหาสาระที่บรรจุลงในสื่อหรือชุดการสอนมีความเหมาะสม ง่ายต่อการเข้าใจ  
อันจะช่วยให้ผู้ผลิตมีความช านาญสูงขึ้น เป็นการประหยัดแรงสมอง แรงงาน เวลา และเงินทองใน  
การเตรียมต้นแบบ 

3.5.3  การก าหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพ 
   3.5.3.1  ความหมายของเกณฑ์ (Criterion) เกณฑ์เป็นขีดก าหนดที่จะ
ยอมรับว่า สิ่งใดหรือพฤติกรรมใดมีคุณภาพและหรือปริมาณที่จะรับได้ 

การตั้งเกณฑ์ ต้องตั้งไว้ครั้งแรกครั้งเดียวเพ่ือจะปรับปรุงคุณภาพให้ถึงเกณฑ์ขั้นต่ า
ที่ตั้งไว้ จะตั้งเกณฑ์การทดสอบประสิทธิภาพไว้ต่างกันไม่ไ ด้ เช่น เมื่อมีการทดสอบประสิทธิภาพ   
แบบเดี่ยว ตั้งเกณฑ์ไว้ที่ 60/60 แบบกลุ่ม ตั้งไว้ 70/70 ส่วนแบบสนาม ตั้งไว้ 80/80 ถือว่าเป็นการตั้ง
เกณฑ์ท่ีไม่ถูกต้อง 
  อนึ่งเนื่องจากเกณฑ์ที่ตั้งไว้เป็นเกณฑ์ต่ าสุด ดังนั้นหากการทดสอบคุณภาพของสิ่งใด
หรือพฤติกรรมใดได้ผลสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้ ง ไว้อย่างมีนัยส าคัญที่ ระดั บ .05 หรืออนุโลมให้มี       
ความคลาดเคลื่อนต่ าหรือสูงกว่าค่าประสิทธิภาพที่ตั้งไว้เกิน 2.5 ก็ให้ปรับเกณฑ์ขึ้นไปอีกหนึ่งขั้น    
แต่หากได้ค่าต่ ากว่าค่าประสิทธิภาพที่ตั้งไว้ ต้องปรับปรุงและน าไปทดสอบประสิทธิภาพการใช้หลาย
ครั้งในภาคสนามจนได้ค่าถึงเกณฑ์ท่ีก าหนด 
   3.5.3.2  ความหมายของเกณฑ์ประสิทธิภาพ หมายถึง ระดับประสิทธิภาพ
ของสื่อหรือชุดการสอนที่จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เป็นระดับทีผู่้ผลิตสื่อหรือชุด
การสอนจะพึงพอใจว่า หากสื่อหรือชุดการสอนมีประสิทธิภาพถึงระดับนั้นแล้ว สื่อหรือชุดการสอนนั้น
ก็มีคุณค่าท่ีจะน าไปสอนนักเรียนและคุ้มค่าแก่การลงทุนผลิตออกมาเป็นจ านวนมาก 

การก าหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพกระท าได้โดยการประเมินผลพฤติกรรมของผู้เรียน  
2 ประเภท คือ พฤติกรรมต่อเนื่อง (กระบวนการ) ก าหนดค่าประสิทธิภาพเป็น E1 = Efficiency of  
Process (ประสิทธิภาพของกระบวนการ) และพฤติกรรมสุดท้าย (ผลลัพธ์) ก าหนดค่าประสิทธิภาพ
เป็น E2 = Efficiency of Product (ประสิทธิภาพของผลลัพธ์) 
    3.5.3.2.1  ประเมินพฤติกรรมต่อเนื่อง (Transitional Behavior) 
คือประเมินผลต่อเนื่อง ซึ่งประกอบด้วยพฤติกรรมย่อยของผู้เรียน เรียกว่า “กระบวนการ” (Process) 
ที่เกิดจากการประกอบกิจกรรมกลุ่ม ได้แก่ การท าโครงการ หรือท ารายงานเป็นกลุ่ม และรายบุคคล  
ได้แก่ งานที่มอบหมาย และกิจกรรมอ่ืนใดที่ผู้สอนก าหนดไว้ 
    3.5.3.2.2  ประเมินพฤติกรรมสุดท้าย (Terminal Behavior) คือ
ประเมินผลลัพธ์ (Product) ของผู้เรียน โดยพิจารณาจากการสอบหลังเรียนและสอบไล่ 

ประสิทธิภาพของสื่อหรือชุดกรสอนจะก าหนดเป็นเกณฑ์ที่ผู้สอนคาดหมายว่าผู้เรียน 
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จะเปลี่ยนพฤติกรรมเป็นที่พึงพอใจ โดยก าหนดให้ผลเฉลี่ยของคะแนนการท างานและการประกอบ
กิจกรรมของผู้ เรียนทั้งหมดต่อร้อยละของผลการประเมินหลังเรียนทั้งหมด  นั่นคือ E1/E2 = 
ประสิทธิภาพของกระบวนการ/ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ 

ตัวอย่าง 80/80 หมายความว่าเมื่อเรียนจากสื่อหรือชุดการสอนแล้ว ผู้เรียนจะ
สามารถท าแบบฝึกปฏิบัติ หรืองานได้ผลเฉลี่ย 80% และประเมินหลังเรียนและงานสุดท้ายได้ผลเฉลี่ย 
80% 

การที่จะก าหนดเกณฑ์ E1/E2 ให้มีค่าเท่าใดนั้น ให้ผู้สอนเป็นผู้ พิจารณาตาม       
ความพอใจ โดยพิจารณาพิสัยการเรียนที่จ าแนกเป็นวิทยพิสัย  (Cognitive Domain) จิตพิสัย 
(Affective  Domain) และทักษพิสัย (Skill Domain) 

ในขอบข่ายวิทยพิสัย (เดิมเรียกว่า พุทธิพิสัย) เนื้อหาที่เป็นความรู้ความจ ามักจะตั้ง 
ไว้สูงสุดแล้วลดต่ าลงมาคือ 90/90 85/85 80/80 

ส่วนเนื้อหาสาระที่เป็นจิตพิสัย จะต้องใช้เวลาไปฝึกฝนและพัฒนา ไม่สามารถท าให้
ถึงเกณฑ์ระดับสูงได้ในห้องเรียนหรือในขณะที่เรียน จึงอนุโลมให้ตั้งไว้ต่ าลง นั่นคือ 80/70 75/75 แต่
ไม่ต่ ากว่า 75/75 เพราะเป็นระดับความพอใจต่ าสุด จึงไม่ควรตั้งเกณฑ์ไว้ต่ ากว่านี้ หากตั้งเกณฑ์ไว้
เท่าใดก็มักได้ผลเท่านั้น ดังจะเห็นได้จากระบบการสอนของไทยปัจจุบัน (2520) ได้ก าหนดเกณฑ์ โดย
ไม่เขียนเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ 0/50 นั่นคือ ให้ประสิทธิภาพกระบวนการมีค่า 0 เพราะครูมักไม่มี
เกณฑ์เวลาในการให้งานหรือแบบฝึกปฏิบัติแก่นักเรียน ส่วนคะแนนผลลัพธ์ที่ให้ผ่าน คือ 50% ผลจึง
ปรากฏว่า คะแนนวิชาต่าง ๆ ของนักเรียนต่ าในทุกวิชา เช่น คะแนนภาษาไทยนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 โดยเฉลี่ยแต่ละปีเพียง 51% เท่านั้น 

3.5.4  วิธีการค านวณหาประสิทธิภาพ 
วิธีการค านวณหาประสิทธิภาพ กระท าได้ 2 วิธี คือ โดยใช้สูตรและโดย  

การค านวณธรรมดา 
   3.5.4.1  โดยใช้สูตร กระท าได้โดยใช้สูตรต่อไปนี้ 
  

 สูตรที่ 1  𝐸 1  = 
∑ 𝑥

𝑁

𝐴
 x 100   หรือ  

�̅�

𝐴
 x 100 

เมื่อ   E1 คือ  ประสิทธิภาพของกระบวนการ 
∑ 𝑥 คือ  คะแนนรวมของแบบฝึกปฏิบัติกิจกรรมหรืองานที่ท าระหว่างเรียนทั้งที่

เป็นกิจกรรมในห้องเรียน นอกห้องเรียนหรือออนไลน์ 
 A คือ  คะแนนเต็มของแบบฝึกปฏิบัติ ทุกชิ้นรวมกัน 
 N คือ  จ านวนผู้เรียน 

 

สูตรที่ 2  𝐸 2 = 
∑ 𝑥

𝑁

𝐵
 x 100  หรือ  

�̅�

𝐵
 x 100  

 
 เมื่อ E2 คือ  ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ 
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∑ 𝐹 คือ  คะแนนรวมของผลลัพธ์ของการประเมินหลังเรียน 
 B คือ  คะแนนเต็มของผลการสอบหลังเรียน 
 N คือ  จ านวนผู้เรียน 

การค านวณหาประสิทธิภาพโดยใช้สูตรดังกล่าวข้างต้น กระท าได้โดยการน าคะแนน 
รวมแบบฝึกปฏิบัติ  หรือผลงานในขณะประกอบกิจกรรมกลุ่ม/เดี่ยว และคะแนนสอบหลังเรียน มา
เข้าตารางแล้วจึงค านวณหาค่า E1/E2   
   3.5.4.2  โดยใช้วิธีการค านวณโดยไม่ใช้สูตร 
    หากจ าสูตรไม่ได้หรือไม่อยากใช้สูตร ผู้ผลิตสื่อหรือชุดการสอนก็
สามารถใช้วิธีการค านวณธรรมดาหาค่า E1 และ E2 ได้ ด้วยวิธีการค านวณธรรมดา 

ส าหรับ E1 คือ ค่าประสิทธิภาพของงานและแบบฝึกปฏิบัติ กระท าได้โดยการน า
คะแนนงานทุกชิ้นของนักเรียนในแต่ละกิจกรรม แต่ละคนมารวมกัน แล้วหาค่าเฉลี่ยและเทียบส่วน
โดยเป็นร้อยละ 

ส าหรับค่า E2 คือ ประสิทธิภาพผลลัพธ์ของการประเมินหลังเรียนของแต่ละสื่อหรือ
ชุดการสอน กระท าได้โดยการเอาคะแนนจากการสอบหลังเรียนและคะแนนจากงานสุดท้ายของ
นักเรียนทั้งหมดรวมกันหาค่าเฉลี่ยแล้วเทียบส่วนร้อย เพ่ือหาค่าร้อยละ 

3.5.5  ขั้นตอนการทดสอบประสิทธิภาพ 
เมื่อผลิตสื่อหรือชุดการสอนขึ้น เป็นต้นแบบแล้ว ต้องน าสื่อหรือชุดการสอนไป 

หาประสิทธิภาพตามข้ันตอนต่อไปนี้ 
   3.5.5.1  การทดสอบประสิทธิภาพแบบเดี่ยว  (1:1) เป็นการทดสอบ
ประสิทธิภาพที่ผู้สอน 1 คน ทดสอบประสิทธิภาพสื่อหรือชุดการสอนกับผู้เรียน 1-3 คน โดยใช้เด็ก
อ่อน ปานกลาง  และเด็กเก่ง ระหว่างทดสอบประสิทธิภาพให้จับเวลาในการประกอบกิจกรรม สังเกต
พฤติกรรมของผู้เรียนว่า หงุดหงิด ท าหน้าฉงน หรือท าท่าทางไม่เข้าใจหรือไม่ ประเมินการเรียนจาก
กระบวนการ  คือกิจกรรมหรือภารกิจและงานที่มอบให้ท าและทดสอบหลังเรียน น าคะแนนมา
ค านวณหาประสิทธิภาพ หากไม่ถึงเกณฑ์ต้องปรับปรุงเนื้อหาสาระ กิจกรรมระหว่างเรียนและ
แบบทดสอบหลังเรียนให้ดีขึ้น โดยปกติคะแนนที่ได้จากการทดสอบประสิทธิภาพแบบเดี่ยวนี้จะได้
คะแนนต่ ากว่าเกณฑ์มาก แต่ไม่ต้องวิตกเมื่อปรับปรุงแล้วจะสูงขึ้นมาก ก่อนน าไปทดสอบ
ประสิทธิภาพแบบกลุ่ม ทั้งนี้ E1/E2 ที่ได้จะมีค่าประมาณ 60/60 
   3.5.5.2  การทดสอบประสิทธิภาพแบบกลุ่ม (1:10) เป็นการทดสอบ
ประสิทธิภาพที่ผู้สอน 1 คน ทดสอบประสิทธิภาพสื่อหรือชุดการสอนกับผู้เรียน 6-10 คน (คละผู้เรียน
ที่เก่ง ปานกลาง กับอ่อน) ระหว่างทดสอบประสิทธิภาพให้จับเวลาในการประกอบกิจกรรม สังเกต
พฤติกรรมของผู้เรียนว่า หงุดหงิด ท าหน้าฉงน หรือท าท่าทางไม่เข้าใจหรือไม่ หลังจากทดสอบ
ประสิทธิภาพให้ประเมินการเรียนจากกระบวนการ คือกิจกรรมหรือภารกิจและงานที่มอบและงาน
สุดท้ายที่มอบให้นักเรียนท าส่งก่อนสอบประจ าหน่วย ให้น าคะแนนมาค านวณหาประสิทธิภาพหากไม่
ถึงเกณฑ์ต้องปรับปรุงเนื้อหาสาระ กิจกรรมระหว่างเรียนและแบบทดสอบหลังเรียนให้ดีขึ้น  
ค านวณหาประสิทธิภาพแล้วปรับปรุงในคราวนี้คะแนนของผู้เรียนจะเพ่ิมขึ้นอีกเกือบเท่าเกณฑ์โดย
เฉลี่ยจะห่างจากเกณฑ์ประมาณ 10% นั่นคือ E1/E2 ที่ได้จะมีค่าประมาณ 70/70 
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   3.5.5.3  การทดสอบประสิทธิภาพภาคสนาม (1:100) เป็นการทดสอบ
ประสิทธิภาพที่ผู้สอน 1 คนทดสอบประสิทธิ์ภาพสื่อหรือชุดการสอนกับผู้เรียนทั้งชั้น ระหว่างทดสอบ
ประสิทธิภาพให้จับเวลาในการประกอบกิจกรรม สังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนว่า หงุดหงิด ท าหน้าฉงน 
หรือท าท่าทางไม่เข้าใจหรือไม่ หลังจากทดสอบประสิทธิภาพภาคสนามแล้วให้ประเมินการเรียนจาก
กระบวนการ คือกิจกรรมหรือภารกิจและงานที่มอบให้ท าและทดสอบหลังเรียน น าคะแนนมา
ค านวณหาประสิทธิภาพ หากไม่ถึงเกณฑ์ต้องปรับปรุงเนื้อหาสาระ กิจกรรมระหว่างเรียนและ
แบบทดสอบหลังเรียนให้ดีขึ้น แล้วน าไปทดสอบประสิทธิภาพภาคสนามซ้ ากับนักเรียนต่างกลุ่ม อาจ
ทดสอบประสิทธิภาพ 2-3 ครั้ง จนได้ค่าประสิทธิภาพถึงเกณฑ์ขั้นต่ า  ปกติไม่น่าจะทดสอบ
ประสิทธิภาพเกินสามครั้ง ด้วยเหตุนี้ ขั้นทดสอบประสิทธิภาพภาคสนามจึงแทนด้วย 1:100 

3.5.6  ข้อควรค านึงในการทดสอบประสิทธิภาพสื่อหรือชุดการสอน 
เพ่ือให้การทดสอบประสิทธิภาพของสื่อหรือชุดการสอนได้ผลคุ้ม มีสิ่งที่           

ผู้ทดสอบประสิทธิภาพสื่อหรืชุดการสอนควรค านึงถึงดังนี้ 
   3.5.6.1  การเลือกผู้เข้าร่วมการทดสอบประสิทธิภาพ ควรเลือกนักเรียนที่
เป็นตัวแทนของนักเรียนที่ใช้สื่อหรือชุดการสอน ตามแนวทางการสุ่มตัวอย่างท่ีถูกต้อง 
   3.5.6.2  การเลือกเวลาและสถานที่ทดสอบประสิทธิภาพ ควรหาสถานที่
และเวลาที่ปราศจากเสียงรบกวน ไม่ร้อนอบอ้าว และควรทดสอบประสิทธิภาพในเวลาที่นักเรียน 
ไม่หิวกระหาย  ไม่รีบร้อนกลับบ้าน หรือไม่ต้องพะวักพะวนไปเข้าเรียนในชั้นอื่น 
   3.5.6.3  การชี้แจงวัตถุประสงค์และวิธีการ ต้องชี้แจงให้นักเรียนทราบถึง
วัตถุประสงค์ของการทดสอบประสิทธิภาพสื่อหรือชุดการสอนและการจัดห้องเรียนแบบศูนย์การเรียน  
หากนักเรียนไม่คุ้นเคยกับวิธีการใช้สื่อหรือชุดการสอน 
   3.5.6.4  การรักษาสถานการณ์ตามความเป็นจริง ส าหรับการทดสอบ
ประสิทธิภาพภาคสนามในชั้นเรียนจริง  ต้องรักษาสภาพการณ์ให้เหมือนที่เป็นอยู่ในห้องเรียนทั่วไป 
เช่น ต้องใช้ครูเพียงคนเดียว ห้ามคนอ่ืนเข้าไปช่วย ผู้สังเกตการณ์ต้องอยู่ห่าง ๆ ไม่เข้าไปช่วยเหลือเด็ก 
ต้องปล่อยให้ครูผู้ทดสอบประสิทธิภาพแก้ปัญหาด้วยตนเอง หากจ าเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือก็ให้
ครูผู้สอนเป็นผู้บอกให้เข้าไปช่วย มิฉะนั้นการทดสอบประสิทธิภาพสอนก็ไม่สะท้อนสถานการณ์จริงที่
มีคนสอนเพียงคนเดียว 
   3.5.6.5  ด าเนินการสอนตามขั้นตอน ไม่ว่าจะเป็นการทดลองแบบเดี่ยว 
แบบกลุ่ม  และภาคสนาม หลังจากชี้แจงให้นักเรียนทราบเกี่ยวกับสื่อชุดการสอน และวิธีการสอนแล้ว
ครูจะต้องด าเนินการสอนตามข้ันตอนที่ก าหนดไว้ในแต่ละระบบการสอน 
   1)  ส าหรับการสอนแบบศูนย์การเรียน ด าเนินตามขั้นตอน 5 ขั้น คือ (1) สอบก่อน
เรียน (2) น าเข้าสู่บทเรียน (3) ให้นักเรียนท ากิจกรรมกลุ่ม (4) สรุปบทเรียน (ครูสรุปเองหรือให้
นักเรียนช่วยกันสรุปก็ได้ ทั้งนี้ต้องดูตามท่ีก าหนดไว้ในแผนการสอน) และ (5) สอบหลังเรียน 
  2)  ส าหรับการสอนแบบอิงประสบการณ์ มี 7 ขั้นตอน คือ (1) ประเมินก่อนเผชิญ
ประสบการณ์ (2) ปฐมนิเทศ (3) เผชิญประสบการณ์หลัก ประสบการณ์รอง ตามภารกิจและงานที่
ก าหนด (4) รายงานความก้าวหน้าของการเผชิญประสบการณ์หลักและรอง (5) รายงานผลสุดท้าย (6) 
สรุปการเผชิญประสบการณ์ และ (7) ประเมินหลังเผชิญประสบการณ์ 
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  3)  ส าหรับการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์ อาจด าเนินตามขั้นตอน 7 ขั้น คือ  (1) สอบ
ก่อนเรียน (2) ศึกษาประมวลการสอน แผนกิจกรรม และเส้นทางการเรียน (Course  Syllabus, 
Course Bulletin and Learning Route) (3) ศึกษาเนื้อหาสาระที่ก าหนดให้แบบออนไลน์บน 
website หรือออฟไลน์ ในซีดีหรือต ารา คือจากแหล่งความรู้ที่ก าหนดให้ (4) ให้นักเรียนท ากิจกรรม
เดี่ยว (Individual Assignment) หรือกิจกรรมกลุ่มร่วมมือ (Collaborative Group) (5) ส่งงานที่
มอบหมาย (Submission Assignment) (6) สรุปบทเรียน (ครูสรุปเอง หรือให้นักเรียนช่วยกันสรุปก็
ได้ ทั้งนี้ตอ้งดูตามท่ีก าหนดไว้ในแผนการสอน) และ (7) สอบหลังเรียน 
  4)  ส าหรับการสอนแบบบรรยาย ด าเนินตามขั้นตอน 5 ขั้น คือ (1) สอบก่อนเรียน 
(2) น าเข้าสู่บทเรียน (3) ให้นักเรียนท ากิจกรรมกลุ่ม (4) สรุปบทเรียน (ครูสรุปเอง หรือให้นักเรียน
ช่วยกันสรุปก็ได้ ทั้งนีต้้องดูตามท่ีก าหนดไว้ในแผนการสอน) (5) สอบหลังเรียน 

3.5.7  บทบาทของครูขณะก าลังทดสอบประสิทธิภาพสื่อหรือชุดการสอน 
   3.5.7.1  บทบาทของครูในขณะทดสอบแบบเดี่ยวและแบบกลุ่ม 
    ในขณะที่ก าลังทดสอบประสิทธิภาพสื่อหรือชุดการสอน ครูควร
ปฏิบัติดังนี้ 
 1)  ต้องคอยสังเกตและยันทึกพฤติกรรมของนักเรียนอย่างใกล้ชิด เพ่ือดูว่านักเรียนท าหน้า
ฉงน เงียบ หรือสงสัยประการใด 
 2)  สังเกตปฏิสัมพันธ์ (Interaction Analysis) ของนักเรียน โดยใช้แบบสังเกตปฏิบัติสัมพันธ์
ที่ มี ผู้ พัฒนาขึ้ นแล้ ว  เช่น  Flanders Interaction Analysis (FIA), Brown Interaction Analysis 
(BIA), Chaiyong Interaction Analysis (CIA) 
 3)  พยายามรักษาสุขภาพจิต ไม่คาดหวัง หรือเครียดกับความเหน็ดเหนื่อยที่ทุ่มเทในการผลิต
ชุดการสอน หรือเครียดกับการเกรงว่า ผลการทดสอบประสิทธิภาพจะไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 
เกรงว่าจะไม่ได้รับความร่วมมือจากนักเรียน 
 4)  สร้างบรรยากาศอบอุ่นและเป็นกันเอง ครูต้องเป็นกันเองกับนักเรียน เวลาสอบก่อนเรียน
ยิ้มแย้มแจ่มใส สร้างบรรยากาศที่นักเรียนจะแสดงออกเสรี ไม่ท าหน้าเคร่งขรึมจนนักเรียนกลัว 
 5)  ต้องชี้แจงว่าการสอบครั้งนี้ไม่มีผลต่อการสอบไล่ปกติของนักเรียนแต่ประการใด 
 6)  ปล่อยให้นักเรียนศึกษาและประกอบกิจกรรมจากสื่อหรือชุดการสอนตามธรรมชาติ โดย
ท าทีว่า ครูไม่ได้สนใจจับผิดนักเรียน ด้วยการท าทีท างานหรืออ่านหนังสือ 
 7)  หากสังเกตว่านักเรียนคนใดมีปัญหาระหว่างการทดสอบ อย่าให้ความสนใจเป็นพิเศษ  
แต่ให้บันทึกพฤติกรรมไว้เพื่อน ามาซักถามและพูดคุยกับนักเรียนในภายหลัง 
   3.5.7.2  บทบาทของครูภาคสนามกับนักเรียนทั้งชั้น 
 1)  ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ ที่น าเสนอทั้ง 7 ข้อ 
 2)  ครูต้องพยายามอธิบายประเด็นต่าง ๆ ที่ต้องการจะบอกนักเรียนอย่างชัดเจน 
 3)  เมื่อบอกให้นักเรียนลงมือประกอบกิจกรรมแล้ว ครูต้องหยุดพูดเสียงดัง หากประสงค์จะ
ประกาศอะไรต้องรอจนเปลี่ยนกลุ่ม หรือไปพูดกับนักเรียนคนนั้นหรือกลุ่มนั้น ด้วยเสียงที่พอได้ยิน
เฉพาะครูกับนักเรียน ครูต้องไม่พูดมากโดยไม่จ าเป็น 
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 4)  ขณะที่นักเรียนประกอบกิจกรรม ครูจะต้องเดินไปตามกลุ่มต่าง ๆ เพ่ือสังเกตพัฒนาการ
ของนักเรียนดูการท างานของสมาชิกในกลุ่ม ความเป็นผู้น าผู้ตามและอาจให้ความช่วยเหลือนักเรียน
กลุ่มใดหรือคนในที่มีปัญหา แต่ไม่ควรนั่งเฝ้ากลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะ เพราะจะท าให้นักเรียนอึดอัด 
เครียดหรือบางคนอาจแสดงพฤติกรรมเข่ืองเพ่ืออวดครู 
 5)  เมื่อจะให้นักเรียนเปลี่ยนกลุ่ม ครูควรชี้แจงให้นักเรียนเดินช้า ๆ ไม่ต้องรีบเร่ง และให้
หัวหน้าเก็บสื่อการสอนใส่ซองไว้ให้เรียบร้อยก่อนเปลี่ยนเป็นกลุ่มอ่ืน ๆ ห้ามหยิบชิ้นส่วนใดติดมือไป
ยกเว้น “แบบฝึกปฏิบัติ” หรือ “กระดาษค าตอบ” ประจ าตัวของนักเรียนเอง 
 6)  การเปลี่ยนกลุ่มกระท าได้ 3 วิธี คือ (1) เปลี่ยนพร้อมกันทุกกลุ่มหากท ากิจกรรมเสร็จ
พร้อมกัน (2) กลุ่มใดเสร็จก่อนให้ไปท างานในกลุ่มส ารอง (3) หากมี 2 กลุ่มท าเสร็จพร้อมกันก็ให้
เปลี่ยนกันทันที 
 7)  หลังจากการทกสอบประสิทธิภาพสิ้นสุดลง ขอให้แสดงความชื่นชมที่นักเรียนให้       
ความร่วมมือ และประสบความส าเร็จในการเรียนจากสื่อหรือชุดการสอน 
 8)  หากท าได้ให้แจ้งผลการทดสอบหลังเรียนให้นักเรียนทราบเพ่ือให้ประสบการณ์ที่เป็น
ความส าเร็จ 

3.5.8  สิ่งที่ควรปฏิบัติหลังทดสอบประสิทธิภาพ 
เมื่อท าการทดสอบประสิทธิภาพสื่อหรือชุดการสอนเสร็จแล้ว 

ครูผู้สอนและสมาชิกในกลุ่มฝึกปฏิบัติผลิตสื่อหรือชุดการสอน ควรปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
   3.5.8.1  น าผลงานและแบบฝึกปฏิบัติของนักเรียนมาตรวจ โดยการให้
คะแนนกิจกรรมทุกชนิด แล้วหาค่าเฉลี่ยและท าเป็นร้อยละ 
   3.5.8.2  น าผลการสอบหลังเรียนมาหาค่าเฉลี่ยและท าเป็นค่าร้อยละ 
   3.5.8.3  น าผลการสอบก่อนเรี ยนและหลั ง เรี ยนมาเขียนแผนภูมิ
เปรียบเทียบเอาเป็นส่วนหนึ่งของการบรรยายผลการสอนและจัดนิทรรศการ (หากมี)   
   3.5.8.4  น าสื่อการสอนซึ่งมีบัตรค าสั่ง  บัตรสรุปเนื้อหา บัตรเนื้อหา  
บัตรกิจกรรม ภาพชุด ฯลฯ มาปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น 
 
4.  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 4.1  งานวิจัยในประเทศ 

4.1.1  งานวิจัยที่เกี่ยวกับภาษาบาลีและภาษาสันสกฤต 
ลลิตา อุ่นทอง (2550) ได้ศึกษาวิจัยเรื่ องการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ 

ทางการเรียน เรื่องค าบาลีสันสกฤตที่ได้รับการสอนโดยใช้เกมกับการสอนแบบปกติส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนบางกะปิสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนค าบาลี  สันสกฤตของนักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้เกม
ประกอบการสอนกับการสอนแบบปกติ กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2549 โรงเรียนบางกะปิสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร รวม 
90 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 45 คน กลุ่มควบคุม 45 คน โดยวิธีสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster random 
sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แผนการจัดการเรียนรู้ และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
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ทางการเรียน เรื่องค าบาลีสันสกฤต ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้เกม มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน เรื่องค าบาลีสันสกฤตหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .01 นักเรียนที่ได้รับการสอนแบบปกติมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ค าบาลีสันสกฤตหลัง  
การทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และนักเรียนที่ได้รับการสอน
โดยใช้เกม มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องค าบาลีสันสกฤตสูงกว่านักเรียนที่ได้รับการสอนแบบปกติ
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

อาชว์วิศิษฎ์ อู่ข้าวอู่น้ า (2551) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนาแบบฝึกการวิเคราะห์ 
ค าภาษาบาลีสันสกฤตในภาษาไทย ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนศรีอยุธยาในพระ
อุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพัณณวดี กรุงเทพมหานคร โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาแบบฝึกการวิเคราะห์ค าภาษาบาลีสันสกฤตในภาษาไทย ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนศรีอยุธยาในพระอุปถัมภ์ฯ กรุงเทพมหานคร เพ่ือหาประสิทธิภาพของแบบ
ฝึกการวิเคราะห์ค าภาษาบาลีสันสกฤตในภาษาไทยที่สร้างขึ้นตามเกณฑ์ประสิทธิภาพ 80/80 และ
เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การวิเคราะห์ค าภาษาบาลีสันสกฤตในภาษาไทย ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนศรีอยุธยาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชร
รัตนราชสุดาสิริโสภาพัณณวดี กรุงเทพมหานคร ก่อนและหลัง โดยใช้แบบฝึกการวิเคราะห์ภาษาบาลี
สันสกฤตในภาษาไทย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียน
ศรีอยุธยาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินี เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพัณณวดี 
กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2550 จ านวน 1 ห้องเรียน จ านวนนักเรียน 42 คน โดย
ใช้วิธีการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบฝึก 
การวิเคราะห์ค าภาษาบาลีสันสกฤตในภาษาไทย และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง
การวิเคราะห์ค าภาษาบาลีสันสกฤตในภาษาไทย ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนาแบบฝึกการวิเคราะห์ 
ค าภาษาบาลีสันสกฤตในภาษาไทย ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ให้มีประสิทธิภาพเป็น 
80.12/80.83 และนักเรียนที่ได้เรียนแบบฝึกการวิเคราะห์ค าภาษาบาลีสันสกฤตในภาษาไทยมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

รัชนี  อ่ิมอก (2553) ได้ศึกษาวิจัย เรื่ องการพัฒนาชุดการเรียนด้วยตนเอง  
วิชาภาษาไทย  เรื่องค าบาลีสันสกฤต ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 โรงเรียนแม่พระฟาติมา 
กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาชุดการเรียนด้วยตนเอง วิชาภาษาไทย เรื่อง ค าบาลี
สันสกฤต ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนแม่พระฟาติมา กรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การวิจัยครั้งนี้  คือ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 ภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา 2552 โรงเรียน 
แม่พระฟาติมา  กรุงเทพมหานคร จ านวน 45 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random 
Sampling)  จ านวน 1 ห้องโดยก าหนดระยะเวลาในการทดลอง 18 ชั่วโมง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ครั้งนี้ คือ ชุดการเรียนด้วยตนเอง เรื่องค าบาลีสันสกฤต และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ผลการวิจัยพบว่า ชุดการเรียนด้วยตนเอง วิชาภาษาไทย เรื่องค าบาลีสันสกฤต มีประสิทธิภาพ 
83.04/86.25  และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ เรียนด้วยชุดการเรียนด้วยตนเอง  
วิชาภาษาไทย เรื่อง ค าบาลีสันสกฤต หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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  4.1.2  งานวิจัยที่เกี่ยวกับสื่อประสม 

นพมาศ สิงหฬ (2550) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาสื่อประสม เรื่องอักษรน า กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาสื่อประสม เรื่อง
อักษรน า กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  
เพ่ือหาดัชนีประสิทธิผลของสื่อประสม เรื่องอักษรน า กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 3 และเพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยสื่อประสม เรื่องอักษรน า กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านโนนแย้ อ าเภอเมืองศรีสะเกษ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา          
ศรีสะเกษ เขต 1 ที่เรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2549 จ านวน 29 คน ได้มาจากการเลือกแบบ
เจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ สื่อประสม เรื่องอักษรน า กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องอักษรน า กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 1 ฉบับ เป็นแบบเลือกค าตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ  
และแบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการเรียนด้วยสื่อประสม เรื่อง
อักษรน า กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เป็นแบบวัดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ  
จ านวน 20 ข้อ ผลการวิจัยพบว่า สื่อประสม เรื่องอักษรน า มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 83.17/82.87     
ค่าดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรู้เท่ากับ 0.6761 แสดงว่านักเรียนมีความก้าวหน้าในการเรียนร้อยละ 
67.71 และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยสื่อประสมโดยรวมและ
รายด้านคือด้านเนื้อหา ด้านการออกแบบสื่อประสมและการใช้ภาษา ด้านแบบฝึกทักษะและ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ด้านการจัดบทเรียนอยู่ในระดับมากที่สุด 

กรรณิการ์  ภูมิสายดร (2553) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาทักษะการเขียน          
ค าควบกล้ า  โดยใช้สื่อประสม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาชุดสื่อประสมทักษะการเขียนค าควบกล้ า กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 เพ่ือศึกษาดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรู้ด้วย
ชุดสื่อประสม เรื่อง   การเขียนค าควบกล้ า กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และ
เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยชุด
สื่อประสม การเขียนค าควบกล้ า กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 โรงเรียนพินิจราษฎร์บ ารุง สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต 2  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 จ านวน 24 คน ได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้ชุดสื่อประสม จ านวน 15 
แผน ชุดสื่อประสม เรื่องการเขียนค าควบกล้ า ประกอบด้วย บทเรียน PowerPoint และแบบฝึก
ทักษะจ านวน 15 ชุด  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การเขียนค าควบกล้ า แบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 3 
ตัวเลือก จ านวน 12 ข้อ  แบบเติมค าในช่องว่าง จ านวน 8 ข้อ และแบบวัดความพึงพอใจของนักเรียน 
แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จ านวน 10 ข้อ ผลการวิจัยพบว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดย
ใช้ชุดสื่อประสมทักษะการเขียนค าควบกล้ า กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มี
ประสิทธิภาพ เท่ากับ 84.78/83.13 สูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้ ดัชนีประสิทธิผลขอการจัดกิจกรรม
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การเรียนรู้ด้วยชุดสื่อประสมทักษะการเขียนค าควบกล้ า กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 เท่ากับ 0.7264 แสดงว่าชุดสื่อประสม ท าให้นักเรียนมีความรู้เพ่ิมขึ้นเท่ากับ 
0.7264 หรือคิดเป็นร้อยละ 72.64 และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้ชุดสื่อประสม
ทักษะการเขียนค าควบกล้ า  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยรวมอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด 

พิมพ์ภัทร ศิริ เม  (2553) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาสื่อประสมบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่องการสะกดค าอักษรน า ชั้นประถมศึกษาปีที่ 
2 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาสื่อประสมบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย  เรื่องการสะกดค าอักษรน า ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
80/80 เพ่ือหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยการใช้สื่อประสมบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย เรื่องการสะกดค าอักษรน า ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และเพ่ือศึกษาความพึงพอใจ
ของนักเรียนที่ใช้สื่อประสมบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง      
การสะกดค าอักษรน า ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  คือ นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2550 โรงเรียนบ้านหลัก ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
บุรีรัมย์ เขต 2  จ านวน 1 ห้องเรียน จ านวนนักเรียน 27 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ       
สื่อประสมบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่องการสะกดค าอีกษรน า 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 แบบสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง     
การสะกดค าอักษรน า ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน 
ผลการวิจัยพบว่า สื่อประสมบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง    
การสะกดค าอักษรน า ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 87.04/84.20 ซึ่ง  
สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดไว้ 80/80 นักเรียนที่เรียนโดยใช้สื่อประสมบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่องการสะกดค าอักษรน า ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน มีความก้าวหน้าร้อยละ 34.43 และจ านวนนักเรียนมากกว่า
ร้อยละ 80 มีความพึงพอใจต่อการใช้สื่อประสมบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย เรื่องการสะกดค าอักษรน า ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ในระดับมาก 

ศยามล ฐิตะยารักษ์ (2553) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาชุดสื่อประสม เรื่อง            
ค าคล้องจอง ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 อ าเภอเมืองปทุมธานี ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาปทุมธานี เขต 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาชุดสื่อประสม เรื่องการแต่งค าคล้องจอง  
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 อ าเภอเมืองปทุมธานี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปทุมธานี  
เขต 1 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส อ าเภอเมืองปทุมธานี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ปทุมธานี เขต 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552 จ านวน 30 คน ได้มาจากการสุ่มแบบหลายขั้นตอน  
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  คือ ชุดสื่อประสม และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ความรู้ เรื่อง            
ค าคล้องจอง ผลการวิจัยพบว่า ชุดสื่อประสมมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ความสัมพันธ์ระหว่าง
กระบวนการและผลลัพธ์โดยเฉลี่ย 81.26/80.67 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ที่ก าหนดไว้ 
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พวงทอง ศรีอาจ (2554) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาทักษะการเขียนสะกดค า     
ไม่ตรงตามมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้ชุดสื่อประสม     
การเรียนแบบร่วมมือ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการจัด
กิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือโดยใช้ชุดสื่อประสม เรื่องการเขียนสะกดค า กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และเพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มี
ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือโดยใช้ชุดสื่อประสม เรื่องการเขียนสะกดค า กลุ่มสาระ      
การเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียน
บ้านขามวิทยาคม อ าเภอยางตลาด สังกัดส านักเขตพ้ืนที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2553 ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง จ านวน 10 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ  
แผนการจัดการเรียนแบบร่วมมือประกอบการใช้ชุดสื่อประสม จ านวน 10 แผน ชุดสื่อประสม เรื่อง
การเขียนสะกดค า ประกอบด้วย บทเรียน PowerPoint และแบบฝึกทักษะจ านวน 10 ชุด  
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การเขียนสะกดค า แบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ  
และแบบวัดความพึงพอใจของนักเรียน แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ  จ านวน 
15 ข้อ ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนที่ เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือโดยใช้       
ชุดสื่อ เรื่องการเขียนสะกดค า กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีค่าเฉลี่ย
คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ
นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือโดยใช้ชุดสื่อประสม เรื่องการเขียน
สะกดค า กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด 

ศรีละคร อัฐนาค (2554) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาสื่อประสม เรื่องค าราชาศัพท์ 
และค าสุภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนา        
สื่อประสม เรื่องค าราชาศัพท์และค าสุภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ให้มี
คุณภาพ เพ่ือหาประสิทธิภาพสื่อประสมที่พัฒนาขึ้นตามเกณฑ์ 80/80 เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของผู้เรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อประสมที่พัฒนาขึ้น  
เพ่ือศึกษาดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรู้ด้วยสื่อประสมที่พัฒนาขึ้น เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของ
ผู้เรียนหลังได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อประสมที่พัฒนาขึ้น และเพ่ือศึกษาความคงทนของการเรียนรู้
ของผู้เรียนที่เรียนด้วยสื่อประสมที่พัฒนาขึ้น กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  คือ นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5/1 โรงเรียนศรีกุดหว้าเรืองเวทย์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 ได้มาด้วยวิธี  
การสุ่มแบบกลุ่ม 1 ห้องเรียน จ านวน 22 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  คือ สื่อประสม เรื่อง    
ค าราชาศัพท์และค าสุภาพ  แบบประเมินคุณภาพสื่อประสม  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
และแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียน ผลการวิจัยพบว่า ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นในด้าน
คุณภาพสื่อประสมในระดับเหมาะสมมาก สื่อประสมมีประสิทธิภาพ (86.14/83.18) เป็นตามเกณฑ์ท่ี
ก าหนด 80/80 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรู้ด้วยสื่อประสม มีค่าเท่ากับ 0.7329 คิดเป็นร้อยละ 73.29 
ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อประสมในระดับพึงพอใจมากที่สุด และความคงทน
ของการเรียนรู้ของผู้เรียนที่เรียนด้วยสื่อประสมอยู่ในเกณฑ์ที่ก าหนด 

ศรีสว่าง ดลกุล (2554) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาสื่อประสมเรื่อง ค าท่ีมีอักษรน า   
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประสมศึกษาปีที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาสื่อประสม เรื่อง
ค าที่มีอักษรน า กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 
80/80 เพ่ือประเมินคุณภาพสื่อประสมที่พัฒนาขึ้น เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน
และหลังเรียนของนักเรียนหลังได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อประสมที่พัฒนาขึ้น เพ่ือศึกษาดัชนี
ประสิทธิผลของการเรียนรู้ด้วยสื่อประสมที่พัฒนาขึ้น เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนหลังได้รับ
การจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อประสมที่พัฒนาขึ้น และศึกษาความคงทนของการเรียนรู้ของนักเรียนที่เรียน
ด้วยสื่อประสมที่พัฒนาขึ้น กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  
โรงเรียนบ้านค าอีหงส์ ได้มาโดยการสุ่มแบบเจาะจง จ านวน 1 ห้องเรียน 10 คน เครื่องมือที่ใช้ใน  
การวิจัยครั้งนี้ คือ สื่อประสม เรื่องค าที่มีอักษรน า แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบ
ประเมินคุณภาพสื่อประสม และแบบสอบถามความพึงพอใจ ผลการวิจัยพบว่า  สื่อประสมมี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนด (87.25/84.50) ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นในด้านคุณภาพของสื่อ
ประสมในระดับเหมาะสมมาก นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดัชนีประสิทธิภาพของสื่อประสมมีค่าเท่ากับ 0.6990 นักเรียนมี    
ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อประสมในระดับมาก และความคงทนของการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนที่เรียนด้วยสื่อประสมอยู่ในเกณฑ์ท่ีก าหนด 

สุพัฒน์ ดลกุล (2554) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาสื่อประสม เรื่องค าควบกล้ า ร ล  
ว กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาสื่อประสม เรื่อง
ค าควบกล้ า ร ล ว กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 
80/80 เพ่ือประเมินคุณภาพสื่อประสมที่พัฒนาขึ้น เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน
และหลังเรียนของนักเรียนหลังได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อประสมที่พัฒนาขึ้น เพ่ือศึกษาดัชนี
ประสิทธิผลของการเรียนรู้ด้วยสื่อประสมที่พัฒนาขึ้น เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนหลังได้รับ
การจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อประสมที่พัฒนาขึ้น และเพ่ือศึกษาความคงทนของการเรียนรู้ของนักเรียนที่
เรียนด้วยสื่อประสมที่พัฒนาขึ้น กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
3/1 โรงเรียนสามขาราษฎร์บ ารุง อ าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ จ านวน 1 ห้องเรียน มีจ านวน 
25 คน ได้มาโดยวิธีสุ่มอย่างง่ายด้วยวิธีจับฉลาก เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ สื่อประสมเรื่อง 
ค าควบกล้ า ร ล ว แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบประเมินคุณภาพสื่อประสม และ
แบบสอบถามความพึงพอใจ ผลการวิจัยพบว่า สื่อประสมมีประสิทธิภาพ 88.80/86.80 สูงกว่าเกณฑ์
ที่ก าหนด ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นในด้านคุณภาพของสื่อประสมในระดับเหมาะสมมากที่สุด  
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
ดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรู้ด้วยสื่อประสมมีค่าเท่ากับ 0.7350 นักเรียนมีความพึงพอใจต่อ       
การจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อประสมในระดับมาก และความคงทนของการเรียนรู้ของนักเรียนที่เรียนด้วย
สื่อประสมอยู่ในเกณฑ์ท่ีก าหนด 

อัจฉรา เจตบุตร (2554) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียนสื่อประสม เรื่อง        
การเขียนสะกดค า ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาข้อมูลพ้ืนฐาน
เกี่ยวกับการพัฒนาบทเรียนสื่อประสม เรื่อง การเขียนสะกดค า ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  
เพ่ือพัฒนาบทเรียนสื่อประสม เรื่อง การเขียนสะกดค า ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 เพ่ือ
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ทดลองใช้บทเรียนสื่อประสม เรื่อง การเขียนสะกดค า เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง  
การเขียนสะกดค า ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ก่อนและหลังการใช้บทเรียนสื่อประสม และ
ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการเรียนการสอน โดยใช้บทเรียนสื่อประสม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้
ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสมถวิลวิเทศศึกษา ห้วยมงคล อ าเภอ  
หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จ านวน 6 คน ซึ่งเป็นนักเรียนไทย จ านวน 5 คน และเป็นนักเรียน
เกาหลี จ านวน 1 คน ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 โดยก าหนดระยะเวลาในการทดลอง 12  
คาบเรียน รวมทั้งหมด 9 ชั่วโมง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  คือ บทเรียนสื่อประสม เรื่อง         
การเขียนสะกดค า แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การเขียนสะกดค า และแบบสอบถาม
ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้บทเรียนสื่อประสม ผลการวิจัยพบว่า ครูและนักเรียน
ต้องการให้มีการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนสื่อประสม ที่ประกอบด้วย เกม หนังสือสามมิติ บัตรค า  
รูปภาพ และสื่อผ่านคอมพิวเตอร์ ผลการพัฒนาและหาประสิทธิภาพของบทเรียนสื่อประสม เรื่อง  
การเขียนสะกดค า มี 6 บทเรียน ได้แก่  1. ค าท่ีมีตัวสะกดและไม่มีตัวสะกด  2. มาตราแม่ กง, แม่ กก  
3. มาตราแม่ กม, แม่ กบ  4. มาตราแม่ เกย, กน  5. มาตราแม่ เกอว, แม่ กด  6. ค าพ้องรูป  
ค าพ้องเสียง แต่ละบทเรียนประกอบด้วย คู่มือครู คู่มือนักเรียน สื่อการสอน สื่อประสม ประสิทธิภาพ
ของบทเรียนสื่อประสมรายบุคคล มีค่าเท่ากับ 74.00/75.55 ประสิทธิภาพของบทเรียนสื่อประสม
กลุ่มเล็ก มีค่าเท่ากับ 77.66/80.55 ประสิทธิภาพของบทเรียนสื่อประสมแบบภาคสนาม มีค่า
ประสิทธิภาพเท่ากับ 82.66/84.44 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ ์80/80 ที่ตั้งไว้ การน าบทเรียนสื่อประสมไปใช้กับ
นักเรียน  พบว่า ครูมีความกระตือรือร้น มีการจัดเตรียมการสอน และวางแผนที่มีระบบ มีขั้นตอน  
มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับนักเรียน และคอยช่วยเหลือให้ค าแนะน า ด้านนักเรียนพบว่า นักเรียนมีความตั้งใจ 
รับผิดชอบ  เอาใจใส่ เพียรพยายาม กระตือรือร้น ร่วมมือกันท ากิจกรรม และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยบทเรียนสื่อประสมแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนด้วยบทเรียนสื่อประสมมี
ค่าเฉลี่ยสูงกว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนด้วยบทเรียนสื่อประสม และนักเรียนเห็นด้วยว่า 
การเรียนโดยใช้บทเรียนสื่อประสมมีประโยชน์มาก ท าให้มีผลการเรียนที่ดีขึ้นกว่าเดิม เกิดความคิด
สร้างสรรค์และจินตนาการ เกิดความเข้าใจในเนื้อหามากยิ่งขึ้น เกิดความรู้สึกมั่นใจในการเรียน 
มากขึ้น และเกิด  ความกระตือรือร้นในการเรียน 

นาถตะยา จันทร์โพธิ์ศรี (2555) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาสื่อประสมเชิงโต้ตอบ  
เรื่องโวหารภาพพจน์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาสื่อประสมเชิงโต้ตอบวิชา
ภาษาไทย เรื่องโวหารภาพพจน์  ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือ
เปรียบเทียบคะแนนทดสอบหลังเรียนและก่อนเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนด้วยสื่อ
ประสมเชิงโต้ตอบ เรื่องโวหารภาพพจน์ และเพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
6 ที่มีต่อสื่อประสมเชิงโต้ตอบ เรื่องโวหารภาพพจน์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร อ าเภอเมือง จังหวัดหนองบัวล าภู ภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2554 จ านวน 30 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ     
สื่อประสมเชิงโต้ตอบ เรื่องโวหารภาพพจน์ แบบทดสอบ จ านวน 30 ข้อ ซึ่งมีค่าความยากง่ายอยู่
ระหว่าง 0.33-0.77 และอ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง 0.20-0.86 ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้ง
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ฉบับเท่ากับ 0.92 และแบบสอบถามวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อสื่อประสมเชิงโต้ตอบเรื่อง
โวหารภาพพจน์ ผลการวิจัยพบว่า สื่อประสมเชิงโต้ตอบมีค่าประสิทธิภาพ เท่ากับ 80-85.11  
หมายความว่า ผู้เรียนร้อยละ 80 ที่เรียนจากสื่อประสมเชิงโต้ตอบท าคะแนนจากการทดสอบหลังเรียน
ได้เฉลี่ยร้อยละ 85.11 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ขั้นต่ าที่ก าหนดไว้ ผลการเปรียบเทียบคะแนนทดสอบหลังเรียน
และก่อนเรียนพบว่า คะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกว่าคะแนนทดสอบก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญ 
ทางสถิติที่ระดับ .05 และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อสื่อประสมเชิงโต้ตอบเรื่องโวหารภาพพจน์ใน
ระดับมากที่สุดต่อความน่าสนใจของภาพประกอบ ค าแนะน าการใช้บทเรียนชุดเจนเข้าใจง่าย             
ความสอดคล้องของภาพและเนื้อหา สีและขนาดของตัวอักษร การล าดับเนื้อหาในบทเรียนได้
เหมาะสม ผู้เรียนควบคุมบทเรียนได้สะดวกขนาดของภาพมีความเหมาะสม เสียงบรรยายชัดเจน  
ความสัมพันธ์ของภาพและเสียงการสรุปสาระส าคัญของเนื้อหามีความถูกต้องเหมาะสม และ 
การให ้ ผลป้อนกลับเหมาะสมตามล าดับ 
 4.2  งานวิจัยต่างประเทศ 
  Tan Teow Ghee และ Lim Teck Heng (2008) ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง ประสิทธิภาพ
ของการสอนโดยใช้สื่อประสมในชั้นเรียนภาษาจีนกลาง ระดับชั้นประถมศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาจีนของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ระหว่างการใช้สื่อประสม
ในการจัดการเรียนการสอนกับการเรียนการสอนแบบปกติ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ 
เลือกจากนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จ านวน 2 ห้องเรียน โดยแบ่งห้องเรียนเป็นกลุ่มควบคุม 1 
ห้องเรียน จ านวน 31 คน และกลุ่มทดลอง 1 ห้องเรียน จ านวน 34 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ 
คือ สื่อประสม และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาจีนกลางผลการวิจัยพบว่า ผลการ
ทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาจีนกลางก่อนเรียนของทั้งสองกลุ่มพบว่า ไม่มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 หลังการด าเนินการทดลอง คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ท าให้คณะผู้วิจัยลงข้อสรุปว่า 
การสอนภาษาจีนกลางโดยใช้สื่อประสมควรน ามาใช้แทนการสอนโดยวิธีปกติ 
  Afsaneh Ghanizadeh และ Azam Razavi  (2015) ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง ผลของ
การใช้สื่อประสมในชั้นเรียนภาษาอังกฤษ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่มีผลต่อ
ผลสัมฤทธิ์การเรียนและการตั้งเป้าหมายในการเรียนภาษา โดยมีวัตถุประสงค์เ พ่ือทดสอบ
ประสิทธิภาพของการใช้สื่อประสมในการการสอนภาษาอังกฤษ ส าหรับนักเรียนเกรด 8 ในโรงเรียน
ของรัฐ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนหญิงจ านวน 58 คน จากโรงเรียนมัธยมหญิง 
Navid ซึ่งอยู่ในเมือง Mashhad ซึ่งเป็นเมืองทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศอิหร่าน ในภาค
เรียนที่ 1 ของปีการศึกษา (ค.ศ. 2014 – 2015) ผู้วิจัยได้แบ่งกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษาเป็น 2 กลุ่ม คือ 
กลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม โดยกลุ่มทดลองได้ใช้สื่อประสม ส่วนกลุ่มควบคุมสอนโดยวิธีปกติ คือ 
การสอนด้วยกระดานด า เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ สื่อประสม เช่น ภาพเคลื่อนไหว การ์ตูน 
และสไลด์การน าเสนอ ด้วยโปรแกรม Microsoft Power Point แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนรู้ และแบบสอบถามวัดผลสัมฤทธิ์ของการตั้งเป้าหมาย ผลการวิจัยพบว่า ผลการทดสอบก่อน
เรียนของทั้งสองกลุ่มพบว่า ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ของระดับ
ความสามารถทางภาษา หลังด าเนินการทดลอง ผลการทดสอบหลังเรียนบ่งชี้ว่า การใช้สื่อประสมใน
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การสอนภาษาอังกฤษส่งผลทางบวกต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนโดยค่าเฉลี่ยของกลุ่ม
ทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และการตั้งเป้าหมายในการเรียน
ภาษาของนักเรียนก็เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
  Ranjit kaur, Kavita Sharma และ Shamshir Singh (2015) ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง 
ประสิทธิผลของการใช้สื่อประสมที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ ของนักเรียนเกรด 8  
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาประสิทธิผลของการสอนภาษาอังกฤษในชั้นเรียนเกรด 8 เปรียบเทียบ
ระหว่างการใช้สื่อประสมและการสอนแบบปกติ ทั้งในกลุ่มนักเรียนชาย นักเรียนหญิง นักเรียนในเมือง 
และนักเรียนในชนบท ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียนเกรด 8 ของต าบล Sirsa และสุ่ม
โรงเรียนที่มีลักษณะตามที่ก าหนด ได้โรงเรียน Tagore Model และสุ่มนักเรียนในโรงเรียนเป็นกลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ จ านวน 100 คน แล้วแบ่งเป็น กลุ่มทดลอง 50 คน และกลุ่มควบคุม 50 
คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ สื่อประสม และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ภาษาอังกฤษ ผลการวิจัยพบว่า ผลการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษก่อนเรียนของทั้ง
สองกลุ่มพบว่า ไม่มีความแตกต่างกัน หลังการด าเนินการทดลอง คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของทั้งกลุ่มนักเรียนชาย นักเรียนหญิง นักเรียนในเมือง และนักเรียนในชนบทของกลุ่มทดลองสูง
กว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ท าให้คณะผู้วิจัยลงข้อสรุปว่า การสอน
ภาษาอังกฤษโดยใช้สื่อประสมดีกว่าการสอนภาษาอังกฤษโดยวิธีปกติ 

จากการศึกษางานวิจัย สรุปได้ว่า การจัดการเรียนรู้โดยการใช้สื่อประสมใน        
การจัดการเรียนการสอนเรื่องหลักภาษาไทย นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้    
สื่อประสม ท าให้นักเรียนมีความตั้งใจ รับผิดชอบ เอาใจใส่ เพียรพยายาม กระตือรือร้น ส่งผล 
ให้สัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเพ่ิมสูงขึ้น อีกท้ังความคงทนของความรู้อยู่ในเกณฑ์ท่ีก าหนด   
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บทที่ 3 

วิธีด ำเนินกำรวิจัย 
 

การวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ เรื่อง ค าภาษาบาลีและสันสกฤต
ในภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อประสม มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
พัฒนาสื่อประสม เรื่อง ค าภาษาบาลีและสันสกฤตในภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้ 
มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 90/90 เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ เรื่อง ค าภาษาบาลีและ
สันสกฤตในภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ก่อนและหลังการเรียนที่จัดการเรียนรู้โดยใช้
สื่อประสม และเพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้สื่อประสม มีข้ันตอนการด าเนินงานวิจัยแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
 1. ขั้นเตรียมกำรวิจัย 
  1.1  ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
  1.2  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  1.3  ตัวแปร 
  1.4  เนื้อหา 
  1.5  ระยะเวลา 
  1.6  แบบแผนการวิจัย 
  1.7  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 2. ขั้นสร้ำงและหำคุณภำพเครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
  2.1  สื่อประสมเรื่อง ค าภาษาบาลีและสันสกฤต 

2.2  แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อประสมเรื่อง ค าภาษาบาลีและสันสกฤตใน
ภาษาไทย 
  2.2  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ เรื่อง ค าภาษาบาลีและสันสกฤตใน
ภาษาไทย 
  2.3  แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อการเรียนรู้โดยใช้สื่อประสม 
 3. ขั้นด ำเนินกำรวิจัย 
 4. ขั้นวิเครำะห์ข้อมูล 
มีรายละเอียดของขั้นตอนการด าเนินงานวิจัย ดังต่อไปนี้ 
 
1.  ขั้นเตรียมกำรวิจัย 

1.1  ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
  1. ศึกษาเอกสาร ต ารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้           
สื่อประสม 
  2. ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสูตร
สถานศึกษา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
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  3. ศึกษาเอกสาร ต ารา และงานวิจัยเกี่ยวกับสื่อประสม ค าภาษาบาลีและสันสกฤต
ในภาษาไทย และแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สื่อประสม 

1.2  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา  

2559 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร จ านวน 12 ห้อง มีนักเรียนทั้งสิ้น  
597 คน 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2559 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร จ านวน 1 ห้องเรียน  
มีนักเรียนทั้งสิ้น 58 คน ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียน
เป็นหน่วยสุ่มด้วยวิธีจับสลาก  

1.3  ตัวแปร 
ตัวแปรต้น (Independent Variables) ได้แก่ จัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อประสม 
ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ได้แก่   

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ เรื่อง ค าภาษาบาลีและสันสกฤตในภาษาไทย  
2.  ความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อประสม 

1.4  เนื้อหา 
ผู้วิจัยก าหนดเนื้อหาที่ใช้ในการวิจัยเรื่อง ค าภาษาบาลีและสันสกฤต ของนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระ         
การเรียนรู้ภาษาไทย สาระที่ 4 หลักการใช้ภาษา มาตรฐาน ท 4.1 เข้าใจธรรมชาติของภาษาและ 
หลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทย
ไว้เป็นสมบัติของชาติ ตัวชี้วัดชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตัวชี้วัดที่ 1 จ าแนกและใช้ค าภาษาต่างประเทศที่ใช้
ในภาษาไทย โดยเนื้อหาที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ค าภาษาบาลีและสันสกฤต ได้แก่ พยัญชนะ
และสระในภาษาบาลีและสันสกฤต พยัญชนะสังโยคในภาษาบาลี พยัญชนะสังโยคในภาษาสันสกฤต  
และความแตกต่างระหว่างภาษาบาลีและสันสกฤต 

1.5  ระยะเวลา 
ระยะเวลาที่ใช้ในการด าเนินการวิจัยอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ใช้เวลาใน

การทดลอง 6 คาบ (รวมการทดสอบก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้) 
1.6  แบบแผนการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) โดยใช้
แบบแผนการวิจัยแบบ One - Group Pretest - Posttest Design  (มาเรียม นิลพันธุ์, 2555: 144) 
ดังนี้ 

 
ตารางที ่3   แบบแผนการวิจัย One - Group Pretest - Posttest Design  

สอบก่อน ทดลอง สอบหลัง 

T1 X T2 
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 ความหมายของสัญลักษณ์ท่ีใช้ในแบบแผนการวิจัย 
T1 แทน   การทดสอบก่อนการจัดการเรียนรู้ 

โดยใช้สื่อประสม (Pretest) 
X แทน การจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อประสม 

   T2 แทน การทดสอบหลังการจัดการเรียนรู้ 
โดยใช้สื่อประสม  (Posttest) 

1.7 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  ประกอบด้วย 
1.  สื่อประสมเรื่อง ค าภาษาบาลีและสันสกฤตในภาษาไทย 
2.  แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ค าภาษาบาลีและสันสกฤตในภาษาไทย ของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อประสม จ านวน 4 แผน 
3.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ เรื่อง ค าภาษาบาลีและสันสกฤตใน

ภาษาไทย แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ 
4.  แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการจัด        การ

เรียนรู้โดยใช้สื่อประสมแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จ านวน 15 ข้อ 
 
2.  ขั้นสร้ำงและหำคุณภำพเครื่องมือที่ใช้ในงำนวิจัย 
 การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย 

2.1  สื่อประสมเรื่อง ค าภาษาบาลีและสันสกฤตในภาษาไทย  
  สื่อประสมเรื่อง ค าภาษาบาลีและสันสกฤตในภาษาไทย มีขั้นตอนการสร้างและ
ตรวจสอบคุณภาพ ดังนี้ 
  1)  ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระ  
การเรียนรู้ภาษาไทย สาระที่ 4 หลักการใช้ภาษา 
  2)  ศึกษาเอกสาร หนังสือ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสื่อประสม 
  3)  ก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างสื่อประสม 
  4)  สร้างสื่อประสม เรื่อง ค าภาษาบาลีและสันสกฤตในภาษาไทย จ านวน 4 เรื่อง 
ดังนี้   
   4.1)  พยัญชนะและสระในภาษาบาลีและภาษาสันสกฤต 
   4.2)  พยัญชนะสังโยคในภาษาบาลี 
   4.3)  พยัญชนะสังโยคในภาษาสันสกฤต 
   4.4)  ความแตกต่างระหว่างภาษาบาลีและภาษาสันสกฤต 
  5)  น าสื่อประสมที่สร้างขึ้นเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือตรวจสอบความถูกต้องของ
เนื้อหาและการใช้ภาษาเพ่ือปรับปรุงแก้ไข 
  6)  น าสื่อประสมที่แก้ไขแล้วไปให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 คนพิจารณาตรวจสอบ  
ความตรงของเนื้อหา มีความสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้วิชาภาษาไทย เรื่อง ค าภาษาบาลี
และสันสกฤตในภาษาไทยเพียงใด โดยวิธีการหาความเที่ยงตรงเชิงพินิจ (Face Validity) ดังนี้ 
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+1 หมายถึง  แน่ใจว่าสื่อประสมตรงกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 
 0 หมายถึง  ไม่แน่ใจว่าสื่อประสมตรงกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 
-1 หมายถึง  แน่ใจว่าสื่อไม่ตรงกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 
น าสื่อประสมที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญมาค านวณหาค่า IOC สื่อที่มีค่า 

IOC ตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป ถือว่ามีความสอดคล้องในเกณฑ์ท่ียอมรับได้ ส าหรับค่าดัชนีความสอดคล้องของ
สื่อประสม โดยมีสูตรดังนี้ 

 

N

R
IOC


  

 IOC คือ  ดัชนีความสอดคล้อง 
 R  คือ  ผลรวมของการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ 
 N คือ  จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 
 
ผลการพิจารณาหาค่าดัชนีความสอดคล้องต่อสื่อประสม เรื่อง ภาษาบาลีและ

สันสกฤตในภาษาไทย ทั้ง 4 เรื่อง มีค่าความสอดคล้องทุกประเด็นอยู่ที่ 0.67 – 1.00 แสดงว่าสื่อมี
ความเหมาะสม สามารถน าไปใช้ทดลองได้ 

7)  น าสื่อที่ผ่านการปรับปรุงแก้ไข จากผู้เชี่ยวชาญแล้วไปหาประสิทธิภาพของสื่อกับ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดย 

7.1)  ทดลองแบบเดี่ยว  
ผู้วิจัยได้น าบทเรียนสื่อประสมฉบับร่างที่ผ่านการปรับปรุงแก้ไขแล้วไป 

หาค่าประสิทธิภาพ E1/E2 แบบรายบุคคลกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสวนกุหลาบ-
วิทยาลัยที่มีผลการเรียนเก่ง ปานกลาง และอ่อน อย่างละ 1 คน รวมจ านวน 3 คน เพ่ือดู 
ความเหมาะสมของภาษาและความยากง่ายของกิจกรรมโดยก าหนดเกณฑ์ไว้ที่ 90/90 จากนั้นน ามา
หาประสิทธิภาพ โดยค่าประสิทธิภาพที่ได้ยังไม่เป็นไปตามที่ก าหนด ดังตารางที่ 4 

 
ตารางที่ 4  ค่าประสิทธิภาพสื่อประสมจากการทดสอบประสิทธิภาพแบบเดี่ยว 

คนที่ 
บทเรียนที่ 
1 (10) 

บทเรียนที่ 
2 (30) 

บทเรียนที่ 
3 (36) 

บทเรียนที่ 
4 (60) 

รวม 
(136) 

ทดสอบหลัง
เรียน 
(30) 

1. 10 30 36 58 134 29 
2. 10 27 34 53 124 24 
3. 8 20 20 31 79 19 
     E1 = 82.60 E2 = 80.00 

 
  จากตารางที่ 4 ผลการหาประสิทธิภาพของสื่อประสม เรื่อง ค าภาษาบาลีและ
สันสกฤตในภาษาไทยแบบเดี่ยว พบว่า ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยที่ท าแบบทดสอบระหว่างเรียนมีค่า
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เท่ากับ 82.60 และร้อยละของคะแนนเฉลี่ยที่นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียนมีค่าเท่ากับ 80.00 
แสดงว่า ประสิทธิภาพของสื่อประสมเรื่อง ค าภาษาบาลีและสันสกฤตในภาษาไทยมีค่าเท่ากับ 
82.60/80.00 เมื่อเทียบกับเกณฑ์ 90/90 ปรากฏว่า สื่อประสมเรื่องค าภาษาบาลีและสันสกฤตใน
ภาษาไทยที่สร้างขึ้นยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด ผู้วิจัยพบว่าเสียงที่ใช้บรรยายประกอบสื่อประสม
ยังไม่ชัดเจน ประกอบกับใช้ค ายาก เมื่อนักเรียนไม่เข้าใจเนื้อหาก็ไม่สามารถถามได้ จึงแก้ไขโดยการ
อัดเสียงให้ชัดเจน รวมถึงเลือกใช้ค าที่สามารถเข้าใจได้ง่าย  

7.2)  ทดลองแบบกลุ่ม  
ผู้วิจัยได้น าบทเรียนสื่อประสมไปหาค่าประสิทธิภาพ E1/E2 แบบกลุ่มกับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยที่มีผลการเรียนเก่ง ปานกลาง และอ่อน 
อย่างละ 3 คน รวมจ านวน 9 คน เพ่ือดูความเหมาะสมของภาษาและความยากง่ายของกิจกรรมโดย
ก าหนดเกณฑ์ไว้ที่ 90/90 จากนั้นน ามาหาประสิทธิภาพ ได้ค่าประสิทธิภาพ ดังตารางที่ 5 

 
ตารางที่ 5  ค่าประสิทธิภาพสื่อประสมจากการทดสอบประสิทธิภาพแบบกลุ่ม 

คนท่ี 
บทเรียนท่ี 1 

(10) 
บทเรียนท่ี 2 

(30) 
บทเรียนท่ี 3 

(36) 
บทเรียนท่ี 4 

(60) 
รวม 

(136) 
ทดสอบหลังเรียน 

(30) 

1. 10 30 36 59 135 30 
2. 10 30 36 56 132 28 
3. 10 30 36 58 134 29 
4. 10 28 35 53 126 26 
5. 10 29 36 53 128 28 
6. 9 27 34 50 120 24 
7. 9 25 30 36 100 19 
8. 7 20 24 34 85 16 
9. 8 22 26 36 92 18 
     E1 = 85.95 E2 = 80.74 

 
 จากตารางที่ 5 ผลการหาประสิทธิภาพของสื่อประสม เรื่อง ค าภาษาบาลีและสันสกฤตใน
ภาษาไทยแบบกลุ่ม พบว่า ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยที่ท าแบบทดสอบระหว่างเรียนมีค่าเท่ากับ 85.95 
และร้อยละของคะแนนเฉลี่ยที่นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียนมีค่าเท่ากับ 80.74 แสดงว่า 
ประสิทธิภาพของสื่อประสมเรื่อง ค าภาษาบาลีและสันสกฤตในภาษาไทยมีค่าเท่ากับ 85.95/80.74  
เมื่อเทียบกับเกณฑ์ 90/90 ปรากฏว่า สื่อประสมเรื่องค าภาษาบาลีและสันสกฤตในภาษาไทยที่สร้าง
ขึ้นยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ผู้วิจัยพบว่า ภาษาที่ใช้ในการถามบางค าถามทั้งแบบทดสอบท้ายบทเรียน
ของสื่อประสม และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้หลังเรียนท าให้นักเรียนเกิดความสับสน
ในการคิดหาค าตอบ จึงมีการปรับข้อความเพ่ือให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น แล้วน าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างต่อไป 

 
2.2  แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ค าภาษาบาลีและสันสกฤตในภาษาไทย   

แผนการจัดการกิจกรรมการเรียนรู้ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อประสมที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น  
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มีข้ันตอนในการสร้าง ดังต่อไปนี้ 
  1)  ศึกษาเอกสาร ต ารา และงานวิจัยที่เกี่ยวกับการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ 
  2)  ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระ         
การเรียนรู้ภาษาไทย สาระที่ 4 หลักการใช้ภาษา มาตรฐาน ท 4.1 เข้าใจธรรมชาติของภาษาและ 
หลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทย
ไว้เป็นสมบัติของชาติ ตัวชี้วัดชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตัวชี้วัดที่ 1 จ าแนกและใช้ค าภาษาต่างประเทศที่ใช้
ในภาษาไทย และหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพ่ือน ามาก าหนดสาระการเรียนรู้ในแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
  3)  ศึกษาเอกสาร ต ารา และงานวิจัยเกี่ยวกับค าภาษาบาลีและสันสกฤต 
  4)  ศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อประสม จากเอกสาร 
ต ารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องของไทย เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่อง  
ค าภาษาบาลีและสันสกฤตในภาษาไทย 
  5)  สร้างแผนการจัดการกิจกรรมเรียนรู้  เรื่อง ค าภาษาบาลีและสันสกฤตใน
ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อประสม จ านวน 4 แผนละ 1 
คาบ รวม 4 คาบ คาบละ 50 นาที ได้แก่ 

5.1)  แผนที่ 1 เรื่อง ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย เรื่อง พยัญชนะและ
สระในภาษาบาลี ภาษาสันสกฤต 

5.2)  แผนที่ 2 เรื่อง ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย เรื่อง พยัญชนะสังโยค
ในภาษาบาลี 

5.3)  แผนที่ 3 เรื่อง ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย เรื่อง พยัญชนะสังโยค
ในภาษาสันสกฤต 

5.4)  แผนที่ 4 เรื่อง ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย เรื่อง ความแตกต่าง
ระหว่างภาษาบาลีและสันสกฤต 

โดยแต่ละแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีองค์ประกอบดังนี้ มาตรฐานการเรียนรู้
และตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระส าคัญ สาระการเรียนรู้ สมรรถนะส าคัญ  คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์กิจกรรมการเรียนรู้  สื่อและแหล่งเรียนรู้  การวัดและประเมินผล และบันทึก 
หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
  6)  เสนอแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพ่ือ
ตรวจสอบความถูกต้อง ความสอดคล้องและความเหมาะสมของเนื้อหา จุดประสงค์ กิจกรรม         
การเรียนรู้ สื่อและการประเมินผล จากนั้นปรับปรุงแก้ไขแผนการจัดการเรียนรู้ตามค าแนะน าของ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
  7)  น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วเสนอให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 คน
เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องและความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) โดยการพิจารณา 
หาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างจุดประสงค์การเรียนรู้ เนื้อหาและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
(Index of Item Objective Congruence: IOC) ซึ่งก าหนดคะแนนการพิจารณา (มาเรียม นิลพันธุ์, 
2555: 177) ดังนี้  
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+1     หมายถึง      แน่ใจว่าแผนการจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 
 0      หมายถึง     ไม่แน่ใจว่าแผนการจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 
-1 หมายถึง     แน่ใจว่าแผนการจัดการเรียนรู้ไม่สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 

ผลการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญไปหาค่าดัชนีความสอดคล้อง แผนการจัดการเรียนรู้
ที่ 1 มีค่าเท่ากับ 1.00 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 มีค่าเท่ากับ 1.00 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 มี 
ค่าเท่ากับ 1.00 และแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 มีค่าเท่ากับ 1.00 แสดงว่ามีความเหมาะสมหรือมี
ความสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ สามารถน าไปใช้ทดลองได้ 
  8)  น าแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อประสมไปใช้เป็น
เครื่องมือวิจัยกับกลุ่มตัวอย่าง 
 

2.3  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ เรื่องค าภาษาบาลีและสันสกฤตในภาษาไทย   
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้  เรื่องค าภาษาบาลีและสันสกฤตใน

ภาษาไทย  ซึ่งใช้ทดสอบก่อนเรียนและทดสอบหลังเรียน เป็นข้อสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 
ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ ที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้น มีข้ันตอนการสร้างและการหาประสิทธิภาพเครื่องมือ ดังนี้ 
  1)  ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551และหลักสูตร
สถานศึกษาโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
  2)  ศึกษาหลักการสร้างแบบทดสอบ และการเขียนข้อสอบวิชาภาษาไทย และ
หนังสืออ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  3)  วิเคราะห์เนื้อหา มาตรฐานและตัวชี้วัดที่เก่ียวกับค าภาษาบาลีและสันสกฤต 
  4)  จัดท าตารางวิ เคราะห์แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รู้  เรื่ อง  
ค าภาษาบาลีและสันสกฤตในภาษาไทย (Test Blueprint) 
ตารางที่ 6  การวิเคราะห์แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ เรื่อง ค าภาษาบาลีและสันสกฤตใน
ภาษาไทย   

เนื้อหำ 

พฤติกรรม 
รวม 
(ข้อ) ควำมรู้/

ควำมจ ำ 
เข้ำใจ น ำไปใช ้ วิเครำะห ์ สังเครำะห ์

ประเมิน
ค่ำ 

1. พยัญชนะและสระในภำษำบำลีและ
ภำษำสันสกฤต 

1 - - - - - 1 

2. พยัญชนะสังโยคในภำษำบำลี 1 2 - - - - 3 
3. พยัญชนะสังโยคในภำษำสันสกฤต - 3 - - - - 3 
4.  ควำมแตกต่ำงระหว่ำงภำษำบำลีและ
ภำษำสันสกฤต 

7 6 6 4 - - 23 
รวม 9 11 6 4 - - 30 

 
  5)  สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ เรื่อง ค าภาษาบาลีและสันสกฤต
ในภาษาไทย ที่เป็นแบบทดสอบแบบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก จ านวน 45 ข้อ 
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  6)  เสนอแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ เรื่อง ค าภาษาบาลีและสันสกฤต
ในภาษาไทย ต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพ่ือตรวจสอบการใช้ภาษา ความถูกต้องของข้อค าถาม 
จากนั้นปรับปรุงและแก้ไขตามค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
  7)  น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ เรื่องค าภาษาบาลีและสันสกฤตใน
ภาษาไทย ที่ปรับปรุงแกไขแล้วเสนอให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 คน เพ่ือความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 
(Content Validity) การใช้ภาษา ความถูกต้องของข้อค าถาม และการวัดผล โดยพิจารณาหาค่าดัชนี
ความสอดคล้องระหว่างเนื้อหาของข้อสอบกับจุดประสงค์การเรียนรู้ ( Index of Item Objective 
Congruence) ซึ่งก าหนดคะแนนการพิจารณา (มาเรียม นิลพันธุ์, 2555: 177) ดังนี้  

+1 หมายถึง     แน่ใจว่าแบบทดสอบมีความสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 
 0  หมายถึง     ไม่แน่ใจว่าแบบทดสอบมีความสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 
-1 หมายถึง      แน่ใจว่าแบบทดสอบไม่มีความสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 

  น าผลการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญหาค่าดัชนีความสอดคล้อง เลือกข้อสอบที่มี 
ค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป และปรับปรุงข้อสอบที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องต่ ากว่า 
0.50 เพ่ือให้ได้ข้อสอบที่ถูกต้องสมบูรณ์ ครอบคลุมตามรางวิเคราะห์ข้อสอบ ผลคือ ข้อสอบที่มี 
ค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไปมีทั้งสิ้น 44 ข้อ ซึ่งมีค่าอยู่ที่ 0.67 – 1.00 และได้ต่ ากว่า 
0.50 จ านวน 1 ข้อ ผู้วิจัยปรับปรุงข้อสอบตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ 
  8)  น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ เรื่องค าภาษาบาลีและสันสกฤตใน
ภาษาไทยที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (tryout) กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2  
ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 1 จ านวน 80 คน ที่เคยเรียนเรื่องค าภาษาบาลีและสันสกฤตมาแล้ว  
  9)  น าผลการทดสอบมาวิเคราะห์เพ่ือหาคุณภาพรายข้อ โดยคัดเลือกข้อไว้จ านวน 30 
ข้อที่มคี่าความยากง่าย (p) ระหว่าง 0.26 - 0.74 และค่าอ านาจจ าแนก (r) ระหว่าง 0.20 – 0.41  

10)  น าแบบทดสอบที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ มาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่น 
(Reliability) โดยใช้วิธีการของ Kuder -Richardson จากสูตร KR – 20 (มาเรียม นิลพันธุ์, 2555: 
180 – 188) มีค่าเท่ากับ 0.91 
  11)  น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ เรื่องค าภาษาบาลีและสันสกฤตใน
ภาษาไทย ที่สมบูรณ์แล้วไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ก่อนเรียนและหลังเรียน  
 

2.4  แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   
แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 ที่มีต่อการจัด         

การเรียนรู้โดยใช้สื่อประสมแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จ านวน 15 ข้อ มีขั้นตอนการสร้าง
และหาคุณภาพเครื่องมือ รายละเอียดดังนี้ 

1)  ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นด้วยมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating scale) จากเอกสารและต าราที่เก่ียวข้อง 

2)  สร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการจัด   
การเรียนรู้ตามโดยใช้สื่อประสมซึ่งเป็นแบบสอบถามความคิดเห็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 
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ระดับ (Rating Scale) จ านวน 15 ข้อ ประกอบด้วยค าถาม 3 ด้าน คือ ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้     
ด้านบรรยากาศในการเรียนรู้  และด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนรู้ โดยก าหนดค่าระดับ       
ความคิดเห็นแต่ละช่วงคะแนนและความหมายเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ตามหลักการ
ของลิเคอร์ท (Likert) (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2543: 107 - 108) ดังนี้ 
   
   เห็นด้วยมากที่สุด  ให้ระดับคะแนน  5 
   เห็นด้วยมาก  ให้ระดับคะแนน  4 
   เห็นด้วยปานกลาง ให้ระดับคะแนน  3 
   เห็นด้วยน้อย   ให้ระดับคะแนน  2 
   เห็นด้วยน้อยที่สุด  ให้ระดับคะแนน  1 
 
  การแปลความหมายค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อ
การจัดการเรียนรู้ตามโดยใช้สื่อประสม ผู้วิจัยใช้เกณฑ์การให้ความหมายตามวิธีของเบสท์ (Best, 
1986 : 182, อ้างถึงใน พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2543: 107 - 108) ดังนี้ 
 

ค่าเฉลี่ยคะแนนระหว่าง  4.50-5.00 หมายถึง  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด 
ค่าเฉลี่ยคะแนนระหว่าง  3.50-4.49 หมายถึง  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
ค่าเฉลี่ยคะแนนระหว่าง  2.50-3.49 หมายถึง  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง 
ค่าเฉลี่ยคะแนนระหว่าง  1.50-2.49 หมายถึง  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย 
ค่าเฉลี่ยคะแนนระหว่าง  1.00-1.49 หมายถึง  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

 
  3)  น าแบบสอบถามความคิดเห็นที่สร้างขึ้นเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมจากนั้นปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามความคิดเห็นตามค าแนะน า
ของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
  4)  น า แบบสอบถามความคิ ด เห็ นที่ ป รั บปรุ ง แก้ ไ ขตามค า แนะน า ของ 
อาจารย์ที่ปรึกษาแล้วเสนอให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 คน เพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง แก้ไขภาษาและ
หาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ในการถาม ( Index of Item Objective 
Congruence) ซึ่งก าหนดคะแนนการพิจารณา (มาเรียม นิลพันธุ์, 2555: 177) ดังนี้ 

+1 หมายถึง    แน่ใจว่าข้อค าถามสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการถาม 
 0  หมายถึง   ไม่แน่ใจว่าข้อค าถามสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการถาม 
-1 หมายถึง    แน่ใจว่าข้อค าถามไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการถาม 

  น าผลการพิจารณาของผู้ เชี่ยวชาญไปหาค่าดัชนีความสอดคล้อง ได้ค่าดัชนี        
ความสอดคล้อง ระหว่าง 0.67 – 1.00  
  5)  ปรับปรุงแบบสอบถามความคิดเห็นตามค าแนะน าของผู้ เชี่ยวชาญ  และ 
น าแบบสอบถามความคิดเห็นไปใช้เป็นเครื่องในการวิจัยกับกลุ่มตัวอย่าง 
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3.  ขั้นด ำเนินกำรวิจัย 
กำรด ำเนินกำรทดลอง 

 ผู้วิจัยด าเนินการทดลองตามข้ันตอน ดังนี้ 
  1)  ขั้นก่อนการทดลอง เป็นขั้นที่ผู้วิจัยเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ ดังนี้ 

1.1)  จัดเตรียมสื่อประสมการเรียนรู้เรื่องค าภาษาบาลีและสันสกฤตใน
ภาษาไทย   

1.2)  สร้างความเข้าใจ ท าข้อตกลง และแนะน าวิธีการเรียนรู้โดยใช้ 
สื่อประสมให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  

1.3)  กลุ่มตัวอย่างท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้  เรื่อง  
ค าภาษาบาลีและสันสกฤตในภาษาไทยก่อนเรียน (pretest) จ านวน 30 ข้อ จากนั้นตรวจและบันทึก
คะแนนของนักเรียนแต่ละคน 
  2)  ขั้นด าเนินการทดลอง ผู้วิจัยเป็นผู้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กลุ่มตัวอย่างด้วย
ตนเองตามแผนการจัดการเรียนรู้การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ เรื่อง ค าภาษาบาลีและสันสกฤต
ในภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทีจ่ัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อประสม ใช้เวลาในการทดลอง
จ านวน 4 คาบ   
  3)  ขั้นหลังการทดลอง ผู้วิจัยให้กลุ่มตัวอย่างท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทาง     
การเรียนรู้ เรื่อง ค าภาษาบาลีและสันสกฤตในภาษาไทย หลังเรียน (posttest) จ านวน 30 ข้อ ซึ่งเป็น
แบบทดสอบชุดเดียวกับแบบทดสอบก่อนเรียน แต่สลับข้อและตัวเลือก จากนั้นให้กลุ่มตัวอย่าง 
ท าแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อการพัฒนาทางการเรียน เรื่องค าภาษาบาลีและสันสกฤตใน
ภาษาไทย ทีจ่ัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อประสมจากนั้นน าข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ทางสถิติ 
 
4.  ขั้นวิเครำะห์ข้อมูล 

กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
  ผู้วิจัยน าข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์ตามระเบียบวิธีวิจัย โดยใช้สถิติที่เหมาะสมกับ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้ 
  1)  การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ผู้วิจัยด าเนินการ ดังนี้ 
   1.1)  หาค่าดัชนีความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อประสม  
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้  เรื่องค าภาษาบาลีและสันสกฤตในภาษาไทย และ
แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ โดยใช้สื่อประสม  ( IOC : Index of item 
Objective Congruence) (มาเรียม นิลพันธุ์, 2555: 177)  
   1.2)  หาค่าความยาก (p) ค่าอ านาจจ าแนก(r) และค่าความเชื่อมั่นของ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ เรื่องค าภาษาบาลีและสันสกฤตในภาษาไทย โดยใช้สูตรของ 
คูเดอร์ ริชาร์ดสัน  KR – 20 (มาเรียม นิลพันธุ์, 2555: 180 - 188) 
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  2)  การทดสอบสมมติฐาน 
   การวิเคราะห์การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ เรื่อง ค าภาษาบาลีและ
สันสกฤตในภาษาไทย ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทีจ่ัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อประสม วิเคราะห์
จากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้  เรื่อง ค าภาษาบาลีและสันสกฤตในภาษาไทย  
ใช้สถิติในการวิเคราะห์ คือ ค่าเฉลี่ย (x̅) และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ส่วนการเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้  เรื่อง ค าภาษาบาลีและสันสกฤตในภาษาไทยก่อนและหลังเรียน  
ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อประสมของกลุ่มตัวอย่าง เปรียบเทียบจากผลการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทาง       
การเรียนรู้ เรื่อง ค าภาษาบาลีและสันสกฤตในภาษาไทย โดยวิเคราะห์ความแตกต่างด้วยสถิติทดสอบ 
ทีแบบไม่เป็นอิสระต่อกัน (t – test dependent samples)  
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บทที่ 4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
  การวิจัยในครั้งนี้เป็นการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ เรื่อง ค าภาษาบาลีและ
สันสกฤตในภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อประสม โดยผู้วิจัย
เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 ห้อง 307 ภาคเรียนที่ 2  
ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1 จ านวน 58 คน ได้จากการสุ่มอย่างง่าย (Simple 
Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่มด้วยวิธีการจับสลาก ผู้ วิจัยได้น า เสนอ 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยแบ่งเป็น 3 ตอนดังต่อไปนี้ 
 
 ตอนที่ 1  ผลการพัฒนาและหาประสิทธิภาพของสื่อประสม เรื่อง ค าภาษาบาลีและสันสกฤต
ในภาษาไทย ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 90/90 
 ตอนที่ 2  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ เรื่อง ค าภาษาบาลีและสันสกฤตใน
ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ก่อนและหลังเรียนด้วยสื่อประสม 
 ตอนที่ 3  ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อสื่อประสม เรื่อง 
ค าภาษาบาลีและสันสกฤตในภาษาไทย  

โดยมีรายละเอียดในแต่ละตอน ดังนี้ 
 

ตอนที่ 1  ผลการพัฒนาและหาประสิทธิภาพของสื่อประสม เรื่อง ค าภาษาบาลีและสันสกฤตใน
ภาษาไทย ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 90/90 ผู้วิจัยได้ด าเนินการ ดังนี ้
น าสื่อประสมไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 58 คน จากนั้นวิเคราะห์หาค่าประสิทธิภาพของ

สื่อประสม โดยหาค่าร้อยละของคะแนนเฉลี่ยจากการท าแบบทดสอบระหว่างเรียน และแบบทดสอบ
หลังเรียน ผลการวิเคราะห์แสดงในตารางที่ 7  ดังนี้ 
 
ตารางที่ 7  ค่าประสิทธิภาพสื่อประสมจากการทดสอบประสิทธิภาพกลุ่มตัวอย่าง 

รายการ 
จ านวน
นักเรียน 

คะแนนเต็ม 

คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วนเบี่ยง
มาตรฐาน 

ประสิทธิภาพ 

พย
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ะ 
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สัน
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ภา
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คว
าม

แต
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าง
ระ

หว่
าง

ภา
ษา

บา
ลีแ

ละ
ภา

ษา
สัน

สก
ฤต

 
คะ

แน
นร

วม
 

ระหว่างเรียน 
(กระบวนการ) 

58 10 30 36 60 136 131.14 3.01 96.43 

หลังเรียน 
(ผลลัพธ)์ 

58 2 2 3 23 30 27.36 1.12 91.00 
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 จากตารางที่ 7 ผลการทดสอบระหว่างเรียนมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 96.43 และทดสอบหลัง
เรียนมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 91.00 แสดงว่าสื่อประสมเพ่ือพัฒนาความสามารถทางการ เรื่อง  
ค าภาษาบาลีและสันสกฤตในภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 มีประสิทธิภาพ 
96.43/91.00 ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ์ 90/90 ที่ก าหนดไว้ 
 
ตอนที่ 2  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ เรื่อง ค าภาษาบาลีและสันสกฤตใน

ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ก่อนและหลังเรียนด้วยส่ือประสม 
 ผู้วิจัยได้ทดสอบเพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของนักเรียนที่เรียนด้วยสื่อประสม  
ก่อนเรียน pretest) และหลังเรียน (posttest) และน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติปรากฏผล
ดังตารางที ่8 
 
ตารางที ่8  ผลการเปรียบเทียบผลการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยสื่อประสมของกลุ่มตัวอย่าง 

รายการ 
จ านวน
นักเรียน 

คะแนนเต็ม คะแนนเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
t p 

ก่อน
เรียน 

58 30 14.76 3.07 
34.63* .000 

หลัง
เรียน 

58 30 27.36 1.12 

* p < .05 
 จากตารางที่  8 ผลการวิ เคราะห์ข้อมูลพบว่าคะแนนเฉลี่ยของผลการเรียนรู้  เรื่อง  
ค าภาษาบาลีและสันสกฤตในภาษาไทยของกลุ่มตัวอย่าง หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 มีค่าเฉลี่ยของคะแนนหลังการทดลองด้วยสื่อประสม เท่ากับ 27.36 คะแนน และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.12 ซึ่งสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของคะแนนก่อนการทดลองใช้สื่อประสม
ที่มีค่าเท่ากับ 14.76 คะแนน และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 3.07  
 
ตอนที่ 3  ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อสื่อประสมเพื่อพัฒนา

ความสามารถทางการเรียนรู้ เรื่อง ค าภาษาบาลีและสันสกฤตในภาษาไทย  
ผู้วิจัยได้ให้กลุ่มตัวอย่างทั้ง 58 คน ท าแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อสื่อประสม  จ านวน 

15 ข้อ หลังการใช้สื่อประสม จากนั้นน าค่าระดับที่ได้มาหาค่าเฉลี่ย (x̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) แล้วน าไปแปลความหมายค่าการแสดงความหมายตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ปรากฏผลดังตารางที่ 
9  
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ตารางที่ 9 ค่าเฉลี่ย (x̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 3 ที่มีต่อสื่อประสม 

ข้อ
ที ่

รายการ x̅ S.D. ความหมาย ล าดับ
ที่ 

ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้     
1 การเรยีนด้วยสื่อประสมมีเนื้อหาตรงกับความต้องการศึกษา 4.97 0.18 มากที่สุด 1 

2 
การเรยีนด้วยสื่อประสมมีการอธิบายเป็นขั้นตอน เหมาะสมเข้าใจ
ง่าย 

4.95 0.22 มากที่สุด 2 

3 การเรยีนด้วยสื่อประสมมีความเหมาะสมกับเนื้อหา 4.74 0.44 มากที่สุด 4 
4 การเรยีนด้วยสื่อประสมส่งเสริมจนิตนาการของนักเรียน 4.72 0.45 มากที่สุด 5 
5 ครูให้โอกาสนักเรียนร่วมสรุปบทเรียนทุกครั้ง 4.93 0.26 มากที่สุด 3 

เฉลี่ยด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 4.86 0.35 มากที่สุด 2 
ด้านบรรยากาศในการเรียนรู้     

6 
การเรยีนด้วยสื่อประสมท าให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการ
เรียน 

4.62 0.49 มากที่สุด 5 

7 การเรยีนด้วยสื่อประสมเอื้ออ านวยให้เกิดการเรียนรู ้ 4.81 0.40 มากที่สุด 4 
8 การเรยีนด้วยสื่อประสมเป็นสื่อเทคโนโลยีการสอนทีท่ันสมัย   4.83 0.38 มากที่สุด 3 
9 การเรยีนด้วยสื่อประสมเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนอยากรู ้ 4.88 0.33 มากที่สุด 2 
10 การเรยีนด้วยสื่อประสมท าให้เกดิการเรยีนรู้แบบรายบุคคล 4.97 0.18 มากที่สุด 1 

เฉลี่ยด้านบรรยากาศในการเรียนรู้ 4.82 0.38 มากที่สุด 3 
ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนรู้     
11 การเรยีนด้วยสื่อประสมท าให้เข้าใจเนื้อหาได้ดีขึ้น 4.98 0.13 มากที่สุด 2 
12 การเรยีนด้วยสื่อประสมท าให้จ าเนื้อหาได้นานขึ้น 4.88 0.33 มากที่สุด 3 

13 
การเรียนด้วยสื่อประสมช่วยให้นักเรียนสร้างความรู้ ความเข้าใจ
ด้วยตนเองได้ 

4.79 0.41 มากที่สุด 4 

14 การเรยีนด้วยสื่อประสมท าให้เกดิความสนุกสนานในการรับความรู ้ 5.00 0.00 มากที่สุด 1 

15 
การเรยีนด้วยสื่อประสมเป็นแรงบนัดาลใจในการสร้างสรรค์วิธีการ
จ าความรู้ในวิชาอื่นๆ 

4.76 0.43 มากที่สุด 5 

เฉลี่ยด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนรู้ 4.88 0.32 มากที่สุด 1 
เฉลี่ยทุกด้าน 4.86 0.35 มากที่สุด  

 
 จากตารางที่ 9 ความคิดเห็นต่อการเรียนด้วยสื่อประสมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มี
ต่อการเรียนด้วยสื่อประสมเรื่อง ค าภาษาบาลีและสันสกฤตในภาษาไทย ในภาพรวมทั้งหมด พบว่าอยู่
ในระดับมากที่สุด โดยในด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนรู้ นักเรียนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
ที่สุด (x̅ = 4.88, S.D. = 0.32) รองลงมาคือด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ นักเรียนมีความคิดเห็นอยู่
ในระดับมากที่สุด (x̅ = 4.86, S.D. = 0.35) และด้านที่มีระดับความคิดเห็นล าดับสุดท้ายคือ  
ด้านบรรยากาศในการเรียนรู้ นักเรียนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด (x̅ = 4.82, S.D. = 0.38)  
 เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่า 
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 ด้านที่ 1  ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนรู้ อยู่ในระดับมากที่สุด (x̅ = 4.88, S.D. = 
0.32) เมื่อวิเคราะห์รายข้อพบว่า ล าดับที่ 1 การเรียนด้วยสื่อประสมท าให้เกิดความสนุกสนานใน    
การรับความรู้ นักเรียนมีความคิดเห็นระดับมากที่สุด (x̅ = 5.00, S.D. = 0.00) ล าดับที่ 2 การเรียน
ด้วยสื่อประสมท าให้เข้าใจเนื้อหาได้ดีข้ึน นักเรียนมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากที่สุด (x̅ = 4.98, S.D. 
= 0.13) ล าดับสุดท้าย การเรียนด้วยสื่อประสมเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์วิธีการจ าความรู้ใน
วิชาอ่ืนๆนักเรียนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด (x̅ = 4.76, S.D. = 0.43)   
 ด้านที่ 2  ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ อยู่ในระดับมากที่สุด (x̅ = 4.86, S.D. = 0.35) เมื่อ
วิเคราะห์รายข้อพบว่า ล าดับที่ 1 การเรียนด้วยสื่อประสมมีเนื้อหาตรงกับความต้องการศึกษา   
นักเรียนมีความคิดเห็นระดับมากที่สุด (x̅ = 4.97, S.D. = 0.18) ล าดับที่ 2 การเรียนด้วยสื่อประสมมี
การอธิบายเป็นขั้นตอน เหมาะสมเข้าใจง่าย นักเรียนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด (x̅ = 4.95, 
S.D. = 0.22) ล าดับสุดท้าย การเรียนด้วยสื่อประสมส่งเสริมจินตนาการของนักเรียน นักเรียนมีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด (x̅ = 4.72, S.D. = 0.45)   
 ด้านที่ 3  ด้านบรรยากาศในการเรียนรู้ อยู่ในระดับมากที่สุด (x̅ = 4.82, S.D. = 0.38)  
เมื่อวิเคราะห์รายข้อพบว่า ล าดับที่ 1 การเรียนด้วยสื่อประสมท าให้เกิดการเรียนรู้แบบรายบุคคล  
นักเรียนมีความคิดเห็นระดับมากที่สุด (x̅ = 4.97, S.D. = 0.18)  ล าดับที่ 2 การเรียนด้วยสื่อประสม
เป็นการกระตุ้นให้นักเรียนอยากรู้ นักเรียนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด (x̅ = 4.88, S.D. = 
0.33)  ล าดับสุดท้าย การเรียนด้วยสื่อประสมท าให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียน นักเรียน 
มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากท่ีสุด (x̅ = 4.76, S.D. = 0.43)   
 นอกจากนี้จากการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนและการสอบถามนักเรียนได้ข้อสรุปว่า  
นักเรียนมีความพึงพอใจในการเรียนด้วยสื่อประสม  เนื่องจากสามารถควบคุมการเรียน 
ตามความพึงพอใจของตนเอง ทั้งยังสามารถน ากลับไปทบทวนนอกเวลาและกลับไปเรียนที่บ้านได้   
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บทที่ 5 

สรุป อภิปรายและข้อเสนอแนะ 
 

การวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ เรื่อง ค าภาษาบาลีและสันสกฤต 
ในภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อประสม เป็นการวิจัย 
เชิงทดลอง (Experimental Research) โดยใช้แบบแผนการวิจัยแบบ One - Group Pretest - 
Posttest Design มีวัตถุประสงค์เ พ่ือ 1) พัฒนาสื่อประสม เรื่อง ค าภาษาบาลีและสันสกฤต 
ในภาษาไทย  ของนั ก เ รี ยนชั้ นมั ธยมศึ กษาปีที่  3 ให้ มี ประสิ ทธิ ภ าพตาม เกณฑ์  90/90   
2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ค าภาษาบาลีและสันสกฤตในภาษาไทย ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ก่อนและหลังการเรียนที่จัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อประสม และ 3) ศึกษาความคิดเห็น
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อประสม ประชากรได้แก่ นักเรียนชั้น
มั ธ ยมศึ กษาปี ที่  3  ภาค เ รี ยนที่  2 ปี ก า รศึ กษา  2559 โ ร ง เ รี ยนสวนกุ ห ลาบวิ ท ย าลั ย  
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร  จ านวน 12 ห้อง มีนักเรียนทั้งสิ้น 597 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน 
การวิจัยครั้งนี้ คือ กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร จ านวน 1 ห้องเรียน มีนักเรียนทั้งสิ้น  
58 คน ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่มด้วย
การจับฉลาก เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย  1) สื่อประสมเรื่อง ค าภาษาบาลีและสันสกฤต  
2) แผนการจัดการเรียนรู้  เรื่อง ค าภาษาบาลีและภาษาสันสกฤตในภาษาไทย ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อประสม จ านวน 4 แผน  3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน เรื่อง ค าภาษาบาลีและสันสกฤตในภาษาไทย แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ 
และ 4) แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ 
สื่อประสมแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จ านวน 15 ข้อ ผู้วิจัยได้ด าเนินการทดลองเป็นเวลา  
2 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 คาบ รวมทั้งหมด 6 คาบ การวิเคราะห์ข้อมูลและทดสอบสมมติฐาน ผู้วิจัย
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการทางสถิติเพ่ือตรวจสอบสมมติฐานการวิจัย กล่าวคือ หาประสิทธิภาพของ
สื่อประสมโดยใช้สูตร E1/E2 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยสื่อประสม
โดยใช้สถิติทีแบบไม่เป็นอิสระต่อกัน (t – test dependent samples) ได้หาค่าดัชนีความสอดคล้อง
ของสื่อประสม อยู่ที่ 0.67 – 1.00 แสดงว่าสื่อมีความเหมาะสม ประสิทธิภาพของสื่อประสม E1/E2 = 
96.43/91.00 ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ เรื่อง ค าภาษา
บาลีและสันสกฤตในภาษาไทย มีค่าอยู่ที่ 0.67 – 1.00 โดยมีค่าความยากง่าย (p) ระหว่าง 0.26 - 
0.74 มีค่าอ านาจจ าแนก (r) ระหว่าง 0.20 – 0.41 และค่าความเชื่อมั่น มีค่าเท่ากับ 0.91 และ
วิเคราะห์ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อสื่อประสมโดยหาค่าเฉลี่ย ( x̅) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) แล้วน าไปแปลความหมายค่าระดับตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  
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สรุปการวิจัย 

  จากการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สามารถสรุปผลการวิจัยได้  ดังนี้ 
  1.  สื่อประสม เรื่อง ค าภาษาบาลีและสันสกฤตในภาษาไทย ส าหรับนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 96.43/91.00 
  2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนด้วยสื่อประสม เรื่อง ค าภาษาบาลี
และสันสกฤตในภาษาไทย สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานการวิจัยที่ก าหนดไว้ 
  3.  ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อสื่อประสม เรื่อง ค าภาษาบาลีและ
สันสกฤตในภาษาไทย ในภาพรวมพบว่านักเรียนมีความคิดเห็นต่อการเรียนรู้ด้วยสื่อประสมอยู่ใน
ระดับเห็นด้วยมากที่สุด 
 

การอภิปรายผล 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ เรื่อง ค าภาษาบาลีและ

สันสกฤตในภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อประสม ผลการวิจัย
เป็นไปตามท่ีสมมติฐานที่ตั้งไว้ สามารถอภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้ 

1.  ประสิทธิภาพของสื่อประสม 
ประสิทธิภาพของสื่อประสม เรื่อง  ค าภาษาบาลีและสันสกฤตในภาษาไทย ส าหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งผู้วิจัยได้ตั้ง E1/E2 = 90/90 และน าไปลองใช้กับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ในภาคเรียนที่ 2      
ปีการศึกษา 2559 จ านวน 6 คาบเรียน ทดลองเป็นเวลา 2 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 คาบเรียน คาบเรียน
ละ 50 นาที ผลปรากฏว่าสื่อประสมมีประสิทธิภาพ 96.43/91.00 หมายความว่า สื่อประสมเพ่ือ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ เรื่อง  ค าภาษาบาลีและสันสกฤตในภาษาไทย ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ระหว่างเรียน คิดเป็นร้อยละ 96.43  และคะแนนจาก
การทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคิดเป็นร้อยละ 91.00 ทั้งนี้เนื่องมาจากสื่อประสมมีการพัฒนา
อย่างเป็นระบบตามล าดับขั้นตอน คือ ได้มีการศึกษาและมีการวิเคราะห์เนื้อหาของบทเรียนผ่าน   
การประเมินคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญทั้งด้านเนื้อหาและด้านสื่อ  และมีการทดลองตามล าดับขั้นตอน 
ผู้วิจัยได้ปฏิบัติตามข้ันตอนในการทดลองหาประสิทธิภาพตั้งแต่การหาค่าประสิทธิภาพแบบรายบุคคล 
แบบกลุ่ม ก่อนจะน าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง ด้วยตัวสื่อประสมที่น ามาใช้กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัย
ได้ออกแบบภาพวาด สีสัน และวลีในการช่วยจ า ท าให้สามารถเร้าความสนใจของนักเรียน  เรียนรู้  
เข้าใจบทเรียน  และจดจ าบทเรียนได้  สอดคล้องกับแนวคิดของ ชัยยงค์ พรหมวงศ์ (2540 : 118)  
ที่กล่าวว่า หัวใจของสื่อประสม คือ การน าสื่อการสอนหลาย ๆ อย่างมาสัมพันธ์กัน เพ่ือถ่ายทอด
เนื้อหาสาระในลักษณะที่สื่อแต่ละชิ้นจะส่งเสริมสนับสนุนซึ่งกันและกัน  ให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้
เนื้อหาต่าง ๆ ได้ดีเกือบทุกเรื่องจากแหล่งหลายแหล่ง โดยถือว่าสื่อแต่ละอย่างให้คุณค่าแตกต่างกัน 
ดังนั้น การเรียนโดยใช้สื่อประสมเรื่อง ค าภาษาบาลีและภาษาสันสกฤตในภาษาไทยจึงท าให้
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทางการเรียนสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด ซึ่งสอดคล้องกับ วารุณี  ภิรมย์เมือง 
(2554: 112) ได้ศึกษาวิจัยการพัฒนาชุดการเรียนรู้สื่อประสม เรื่อง การใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการสื่อสาร
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผลการวิจัย พบว่า ค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 82.17/84.17  
ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 80/80 สอดคล้องกับผลการวิจัยของ อัจฉรา เจตบุตร (2554: 121)  
ที่พบว่า ค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 82.66/84.44 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 80/80 และสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ สมชาย แก้วเจริญ (2555: 124) ที่พบว่า ค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 80.90/81.30  
ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ 80/80 

2.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยสื่อประสม 
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยสื่อประสม 

เรื่อง ค าภาษาบาลีและสันสกฤตในภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่า ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนด้วยสื่อประสม เรื่อง ค าภาษาบาลีและภาษาสันสกฤตในภาษาไทย ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยที่ก าหนดไว้ อาจเนื่องมาจากสื่อประสมที่สร้างขึ้นช่วยสร้าง
บรรยากาศที่ดีในการเรียน สามารถเร้าความสนใจ และกระตุ้นให้นักเรียนสนใจในบทเรียนมากยิ่งขึ้น 
ประกอบกับจัดสภาพแวดล้อมที่สอดคล้องกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  นักเรียนได้เรียนรู้วิธีการในการแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองเป็นประสบการณ์ตรง  ดังนั้น การน าสื่อหลาย ๆ ชนิดมารวมกันเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การเรียนรู้นั้น จึงส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงเพ่ิมขึ้น สอดคล้องกับศรีละคร อัฐนาค (2554: 
88) ที่พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการเรียนรู้โดยใช้สื่อประสม เรื่อง ค าภาษาบาลีและภาษา
สันสกฤตสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อัจฉรา 
เจตบุตร (2554: 121) ที่พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนโดยใช้สื่อประสมแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  โดยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนโดยใช้สื่อประสมมี
ค่าเฉลี่ยสูงกว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้สื่อประสม สอดคล้องกับผลการวิจัยของนาถตะยา จันทร์
โพธิ์ศรี (2555: 51) ที่พบว่า คะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกว่าคะแนนทดสอบก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

3.  ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อประสม  
เรื่อง ค าภาษาบาลีและค าสันสกฤตในภาษาไทย พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อ 
การจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อประสมในระดับมากที่สุด ได้แก่ ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนรู้ 
นักเรียนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด มีสาเหตุจากการเรียนรู้โดยใช้สื่อประสมท าให้เกิด 
ความสนุกสนานในการรับความรู้ ผู้วิจัยได้สร้างสื่อประสมให้มีลักษณะเป็นการตอบโต้กับนักเรียน 
นักเรียนจะได้ก าหนดการเรียนรู้ของตนเองโดยใช้สื่อที่สร้างขึ้นจากภาพ สีสัน เสียง รวมไปถึงการสร้าง
วลีในการช่วยจ าให้กับนักเรียน ท าให้นักเรียนเข้าใจและจดจ าเนื้อหาได้ดียิ่งขึ้น ในส่วนของบรรยากาศ
ในการเรียนรู้  คือ นักเรียนได้เรียนรู้โดยใช้สื่อประสมเป็นแบบรายบุคคลตามความสามารถในการรับรู้
ข้อมูลความรู้ที่แตกต่างกัน ทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนอยากรู้ โดยอาศัยภาพ เสียง และ 
การเปรียบเทียบ อีกทั้งยังเป็นสื่อเทคโนโลยีการสอนที่ทันสมัย น่าสนใจ ด้วยไม่ได้จ ากัดการเรียนรู้อยู่
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ในกระดาษเอกสารประกอบการเรียนอีกต่อไป ในด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ คือ การเรียนรู้โดยใช้
สื่อประสมมีเนื้อหาตรงกับความต้องการศึกษาตามระดับชั้นของนักเรียน มีการอธิบายเนื้อหาอย่างเป็น
ขั้นตอนที่เหมาะสมเข้าใจง่าย อีกทั้งในกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนได้
ร่วมกันสรุปความรู้ที่ ได้รับเ พ่ือเป็นการตรวจสอบความเข้าใจร่วมกันอีกด้วย  สอดคล้องกับ  
พิมพ์ภัทร ศิริเม  (2553: 89) ที่พบว่า จ านวนนักเรียนมากกว่าร้อยละ 80 มีความพึงพอใจต่อการใช้
สื่อประสมบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่องการสะกดค าอักษรน า 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ในระดับมาก สอดคล้องกับผลการวิจัยของพวงทอง ศรีอาจ (2554: 113)  
ที่พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือโดยใช้ชุดสื่อประสม เรื่อง
การเขียนสะกดค า กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 
และสอดคล้องกับผลการวิจัยของวารุณี ภิรมย์เมือง (2554: 118) ที่พบว่า นักเรียนมีความคิดเห็นต่อ
การจัดการเรียนรู้ด้วยชุดการเรียนรู้สื่อประสมโดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมากในทุกด้าน  เมื่อ
พิจารณารายด้าน พบว่า นักเรียนเห็นด้วยมากในด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นล าดับหนึ่ง 
รองลงมาคือ ด้านบรรยากาศในการเรียนรู้ และด้านประโยชน์ที่ได้รับเป็นล าดับสุดท้าย 

 
ข้อเสนอแนะ 

จากการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย  เรื่อง ค าภาษาบาลีและ
สันสกฤต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อประสม ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเพ่ือ
การวิจัยดังนี้ 
  
ข้อเสนอแนะในการน าสื่อประสมไปใช้ 

เพ่ือให้สามารถน าสื่อประสมไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ 
การน าสื่อประสมไปใช้ ดังนี้ 

คร ู
1.  ครูจ าเป็นต้องติดตั้ง โปรแกรม Adobe Flash Player ลงเครื่องคอมพิวเตอร์ก่อน รวมถึง

อธิบายนักเรียนถึงวิธีการใช้สื่อประสมนี้มีสกุลของไฟล์คือ SWF ในการน าไปใช้นอกจากต้องติดตั้ง
โปรแกรม Adobe Flash Player แล้ว ยังสามารถใช้ได้กับ Chrome, Internet Explorer หรือ 
Firefox  

2.  ครูไม่ควรจ ากัดเวลาในการเรียนด้วยสื่อประสม ควรให้นักเรียนได้เรียนตามความสามารถ
ของตน 

3.  ครูสามารถเพ่ิมกิจกรรมการแข่งขันเกี่ยวกับเนื้อหาในสื่อประสมหลังใช้สื่อประสมในแต่ละ
เรื่อง เพ่ือกระตุ้นให้นักเรียนจดจ าเนื้อหาได้ดียิ่งข้ึน 

นักเรียน 
 1.  นักเรียนสามารถน าสื่อประสมนี้ไปศึกษาเพ่ิมเติมนอกเวลาเรียนได้  
 2.  นักเรียนจ าเป็นต้องศึกษาการใช้สื่อประสมนี้ให้ละเอียดถึงโปรแกรมที่ใช้ในการเปิดสื่อ 
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป  
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 1.  ควรมีการวิจัยเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในทักษะอ่ืน ๆ เช่น  การดู การฟัง  
การพูด วรรณคดีและวรรณกรรม ในระดับชั้นต่าง ๆ 
 2.  ควรมีการศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้สื่อประสมร่วมกับ 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิธีอ่ืน ๆ เช่น เทคนิค TGT เทคนิค JIGSAW 
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ภาคผนวก  ก 
รายช่ือผู้เชี่ยวชาญผู้ตรวจสอบเครื่องมือในการวิจัย 
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ตารางที่ 10 ค่าดัชนีความสอดคล้องของผู้เชี่ยวชาญต่อสื่อประสม  เรื่อง  ภาษาบาลีและสันสกฤตใน
ภาษาไทย 

ข้อ ประเด็น 
ผู้เชี่ยวชาญ ค่าดัชนีความ

สอดคล้อง 
(IOC) 

ความหมาย 
1 2 3 

1. 
ความสอดคล้องเหมาะสมกับ
หลักสูตร 

+1 +1 +1 1.00 น าไปใช้ได้ 

2. 
ความสอดคล้องเหมาะสมกับ
ธรรมชาติวิชา 

+1 +1 +1 1.00 น าไปใช้ได้ 

3. 
ความสอดคล้องเหมาะสมกับ
วัยของผู้เรียน 

+1 +1 0 0.67 น าไปใช้ได้ 

4. 
ความเหมาะสมต่อ
กระบวนการพัฒนาผู้เรียน 

+1 +1 +1 1.00 น าไปใช้ได้ 

5. ความเหมาะสมของภาพ +1 +1 +1 1.00 น าไปใช้ได้ 
6. ความเหมาะสมของเนื้อหา +1 +1 +1 1.00 น าไปใช้ได้ 

7. 
ความเหมาะสมของขนาด
ตัวอักษร 

+1 0 +1 0.67 น าไปใช้ได้ 

8. 
ความเหมาะสมของการใช้
ภาษา 

+1 +1 +1 1.00 น าไปใช้ได้ 

9. 
ความเหมาะสมกับความสนใจ
ของนักเรียน 

+1 +1 0 0.67 น าไปใช้ได้ 
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ตารางที่ 11 ค่าดัชนีความสอดคล้องของผู้เชี่ยวชาญต่อแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อประสม เรื่อง  
ภาษาบาลีและสันสกฤตในภาษาไทย 

แผนการ
จัดการ
เรียนรู้ที่ 

ประเด็น 
ผู้เชี่ยวชาญ ค่าดัชนีความ

สอดคล้อง 
(IOC) 

ความหมาย 
1 2 3 

1. 
ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย เรื่อง  
พยัญชนะและสระในภาษาบาลี 
ภาษาสันสกฤต 

+1 +1 +1 1.00 น าไปใช้ได้ 

2. 
ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย  
เรื่อง  พยัญชนะสังโยคในภาษาบาลี 

+1 +1 +1 1.00 น าไปใช้ได้ 

3. 
ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย  
เรื่อง  พยัญชนะสังโยคในภาษา
สันสกฤต 

+1 +1 +1 1.00 น าไปใช้ได้ 

4. 
ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย  
เรื่อง  ความแตกต่างระหว่างภาษา
บาลีและภาษาสันสกฤต 

+1 +1 +1 1.00 น าไปใช้ได้ 
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ตารางที่ 12 ค่าดัชนีความสอดคล้องของผู้เชี่ยวชาญต่อแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ ก่อน
และหลังเรียนเรื่อง ค าภาษาบาลีและสันสกฤตในภาษาไทย 

ข้อ ประเด็น 
ผู้เชี่ยวชาญ ค่าดัชนีความ

สอดคล้อง 
(IOC) 

ความหมาย 
1 2 3 

1. ความรู้/ความจ า   +1 +1 +1 1.00 น าไปใช้ได้ 
2. ความรู้/ความจ า   -1 -1 +1 -0.33 น าไปใช้ไม่ได้ 
3. ความรู้/ความจ า   0 +1 +1 0.67 น าไปใช้ได้ 
4. ความรู้/ความจ า   +1 +1 +1 1.00 น าไปใช้ได้ 
5. ความรู้/ความจ า   +1 +1 +1 1.00 น าไปใช้ได้ 
6. ความรู้/ความจ า   +1 +1 +1 1.00 น าไปใช้ได้ 
7. ความรู้/ความจ า   +1 +1 +1 1.00 น าไปใช้ได้ 
8. ความรู้/ความจ า   +1 +1 +1 1.00 น าไปใช้ได้ 
9. ความรู้/ความจ า   +1 +1 +1 1.00 น าไปใช้ได้ 
10. ความรู้/ความจ า   +1 +1 +1 1.00 น าไปใช้ได้ 
11. ความรู้/ความจ า   +1 +1 +1 1.00 น าไปใช้ได้ 
12. ความรู้/ความจ า   +1 +1 +1 1.00 น าไปใช้ได้ 
13. ความรู้/ความจ า   +1 +1 +1 1.00 น าไปใช้ได้ 
14. ความรู้/ความจ า   +1 +1 +1 1.00 น าไปใช้ได้ 
15. ความรู้/ความจ า   +1 +1 +1 1.00 น าไปใช้ได้ 
16. ความรู้/ความจ า   +1 +1 +1 1.00 น าไปใช้ได้ 
17. ความรู้/ความจ า   +1 0 +1 0.67 น าไปใช้ได้ 
18. ความรู้/ความจ า   +1 +1 +1 1.00 น าไปใช้ได้ 
19. ความรู้/ความจ า   +1 +1 +1 1.00 น าไปใช้ได้ 
20. ความเข้าใจ +1 +1 +1 1.00 น าไปใช้ได้ 
21. ความเข้าใจ +1 +1 +1 1.00 น าไปใช้ได้ 
22. ความเข้าใจ +1 +1 +1 1.00 น าไปใช้ได้ 
23. ความเข้าใจ +1 +1 +1 1.00 น าไปใช้ได้ 
24. ความเข้าใจ +1 +1 +1 1.00 น าไปใช้ได้ 
25. ความเข้าใจ +1 +1 +1 1.00 น าไปใช้ได้ 
26. ความเข้าใจ +1 +1 +1 1.00 น าไปใช้ได้ 
27. ความเข้าใจ +1 +1 +1 1.00 น าไปใช้ได้ 
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ตารางท่ี 12 (ต่อ) 

ข้อ ประเด็น 
ผู้เชี่ยวชาญ ค่าดัชนีความ

สอดคล้อง 
(IOC) 

ความหมาย 
1 2 3 

28. ความเข้าใจ +1 +1 +1 1.00 น าไปใช้ได้ 
29. ความเข้าใจ +1 +1 +1 1.00 น าไปใช้ได้ 
30. ความเข้าใจ +1 +1 +1 1.00 น าไปใช้ได้ 
31. ความเข้าใจ +1 +1 +1 1.00 น าไปใช้ได้ 
32. วิเคราะห์ +1 +1 +1 1.00 น าไปใช้ได้ 
33. วิเคราะห์ +1 +1 +1 1.00 น าไปใช้ได้ 
34. วิเคราะห์ +1 +1 +1 1.00 น าไปใช้ได้ 
35. วิเคราะห์ +1 +1 +1 1.00 น าไปใช้ได้ 
36. วิเคราะห์ +1 +1 +1 1.00 น าไปใช้ได้ 
37. วิเคราะห์ +1 +1 +1 1.00 น าไปใช้ได้ 
38. วิเคราะห์ +1 +1 +1 1.00 น าไปใช้ได้ 
39. วิเคราะห์ +1 +1 +1 1.00 น าไปใช้ได้ 
40. วิเคราะห์ +1 +1 +1 1.00 น าไปใช้ได้ 
41. วิเคราะห์ +1 +1 +1 1.00 น าไปใช้ได้ 
42. วิเคราะห์ +1 +1 +1 1.00 น าไปใช้ได้ 
43. วิเคราะห์ +1 +1 +1 1.00 น าไปใช้ได้ 
44. วิเคราะห์ +1 +1 +1 1.00 น าไปใช้ได้ 
45. วิเคราะห์ +1 +1 +1 1.00 น าไปใช้ได้ 
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ตารางที่ 13 ค่าดัชนีความสอดคล้องของผู้ทรงคุณวุฒิที่มีต่อแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อประสม เรื่อง ภาษาบาลีและสันสกฤต
ในภาษาไทย 

ข้อ
ที ่

ประเด็น 

ผู้เชี่ยวชาญ ค่าดัชนี
ความ

สอดคล้อง 
(IOC) 

ความหมาย 
1 2 3 

ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้      

1. 
การเรียนด้วยสื่อประสมมีเนื้อหาตรงกับ
ความต้องการศึกษา 

+1 +1 +1 1.00 น าไปใช้ได้ 

2. 
การเรียนด้วยสื่อประสมมีการอธิบายเป็น
ขั้นตอน เหมาะสมเข้าใจง่าย 

+1 +1 +1 1.00 น าไปใช้ได้ 

3. 
การเรียนด้วยสื่อประสมมีความเหมาะสม
กับเนื้อหา 

+1 +1 +1 1.00 น าไปใช้ได้ 

4. 
การเรียนด้วยสื่อประสมส่งเสริม
จินตนาการของนักเรียน 

+1 +1 0 0.67 น าไปใช้ได้ 

5. 
ครใูห้โอกาสนักเรียนร่วมสรุปบทเรียนทุก
ครั้ง 

+1 +1 +1 1.00 น าไปใช้ได้ 

ด้านบรรยากาศในการเรียนรู้      

6. 
การเรียนด้วยสื่อประสมท าให้นักเรียนมี
ความกระตือรือร้นในการเรียน 

+1 0 +1 0.67 น าไปใช้ได้ 

7. 
การเรียนด้วยสื่อประสมเอ้ืออ านวยให้เกิด
การเรียนรู้ 

+1 +1 +1 1.00 น าไปใช้ได้ 

8. 
การเรียนด้วยสื่อประสมเป็นสื่อเทคโนโลยี
การสอนที่ทันสมัย   

+1 +1 0 0.67 น าไปใช้ได้ 

9. 
การเรียนด้วยสื่อประสมเป็นการกระตุ้นให้
นักเรียนอยากรู้ 

+1 +1 +1 1.00 น าไปใช้ได้ 

10. 
การเรียนด้วยสื่อประสมท าให้เกิดการ
เรียนรู้แบบรายบุคคล 

+1 +1 0 0.67 น าไปใช้ได้ 

ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนรู้      

11. 
การเรียนด้วยสื่อประสมท าให้เข้าใจเนื้อหา
ได้ดีขึ้น 

+1 +1 +1 1.00 น าไปใช้ได้ 

12. 
การเรียนด้วยสื่อประสมท าให้จ าเนื้อหาได้
นานขึ้น 

+1 +1 +1 1.00 น าไปใช้ได้ 
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ตารางท่ี 13 (ต่อ) 

ข้อ
ที ่

ประเด็น 

ผู้เชี่ยวชาญ ค่าดัชนี
ความ

สอดคล้อง 
(IOC) 

ความหมาย 
1 2 3 

13. 
การเรียนด้วยสื่อประสมช่วยให้นักเรียน
สร้างความรู้  ความเข้าใจด้วยตนเองได้ 

+1 +1 +1 1.00 น าไปใช้ได้ 

14. 
การเรียนด้วยสื่อประสมท าให้เกิดความ
สนุกสนานในการรับความรู้ 

+1 +1 +1 1.00 น าไปใช้ได้ 

15. 
การเรียนด้วยสื่อประสมเป็นแรงบันดาลใจ
ในการสร้างสรรค์วิธีการจ าความรู้ในวิชา
อ่ืนๆ 

+1 +1 +1 1.00 น าไปใช้ได้ 
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ตารางที่ 14 ค่าความยากง่าย (P) ค่าอ านาจจ าแนก (R) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ 
เรื่อง ค าภาษาบาลีและสันสกฤตในภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ข้อที่ จ านวนคนที่ตอบถูก 
ค่าความยากง่าย 

(P) 
ค่าอ านาจจ าแนก 

(R) 
คุณภาพของ

ข้อสอบ 
1. 59 0.74 0.22 ใช้ได้ 
2. 30 0.38 0.24 ใช้ได้ 
3. 36 0.45 0.41 ใช้ได้ 
4. 40 0.50 0.41 ใช้ได้ 
5. 59 0.74 0.24 ใช้ได้ 
6. 39 0.49 0.30 ใช้ได้ 
7. 36 0.45 0.37 ใช้ได้ 
8. 48 0.60 0.30 ใช้ได้ 
9. 58 0.73 0.28 ใช้ได้ 
10. 54 0.68 0.22 ใช้ได้ 
11. 44 0.55 0.20 ใช้ได้ 
12. 48 0.60 0.22 ใช้ได้ 
13. 36 0.45 0.31 ใช้ได้ 
14. 55 0.69 0.33 ใช้ได้ 
15. 58 0.73 0.26 ใช้ได้ 
16. 50 0.63 0.30 ใช้ได้ 
17. 33 0.41 0.24 ใช้ได้ 
18. 49 0.61 0.20 ใช้ได้ 
19. 47 0.59 0.30 ใช้ได้ 
20. 27 0.34 0.31 ใช้ได้ 
21. 58 0.73 0.30 ใช้ได้ 
22. 28 0.35 0.24 ใช้ได้ 
23. 40 0.50 0.24 ใช้ได้ 
24. 36 0.45 0.28 ใช้ได้ 
25. 35 0.44 0.31 ใช้ได้ 
26. 39 0.49 0.37 ใช้ได้ 
27. 27 0.34 0.20 ใช้ได้ 
28. 24 0.30 0.20 ใช้ได้ 
29. 40 0.50 0.22 ใช้ได้ 
30. 21 0.26 0.22 ใช้ได้ 
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ตารางที่ 15 แสดงผลการวิเคราะห์สัดส่วนของคนท าถูกแต่ละข้อ (p) และสัดส่วนของคนท าผิดในแต่ละ
ข้อ (q) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ เรื่อง ค าภาษาบาลีและสันสกฤตในภาษาไทย 

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ข้อที่ จ านวนคนที่ตอบถูก (p) (q) pq 
1. 59 0.74 0.26 0.19 
2. 30 0.38 0.63 0.24 
3. 36 0.45 0.55 0.25 
4. 40 0.50 0.50 0.25 
5. 59 0.74 0.26 0.19 
6. 39 0.49 0.51 0.25 
7. 36 0.45 0.55 0.25 
8. 48 0.60 0.40 0.24 
9. 58 0.73 0.28 0.20 
10. 54 0.68 0.33 0.22 
11. 44 0.55 0.45 0.25 
12. 48 0.60 0.40 0.24 
13. 36 0.45 0.55 0.25 
14. 55 0.69 0.31 0.21 
15. 58 0.73 0.28 0.20 
16. 50 0.63 0.38 0.24 
17. 33 0.41 0.59 0.24 
18. 49 0.61 0.39 0.24 
19. 47 0.59 0.41 0.24 
20. 27 0.34 0.66 0.22 
21. 58 0.73 0.28 0.20 
22. 28 0.35 0.65 0.23 
23. 40 0.50 0.50 0.25 
24. 36 0.45 0.55 0.25 
25. 35 0.44 0.56 0.25 
26. 39 0.49 0.51 0.25 
27. 27 0.34 0.66 0.22 
28. 24 0.30 0.70 0.21 
29. 40 0.50 0.50 0.25 
30. 21 0.26 0.74 0.19 

    ∑𝑝𝑞=6.91 
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การค านวณหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของข้อสอบปรนัย 
 การค านวณหาค่าความเชื่อมั่นข้อสอบแบบปรนัยใช้สูตรของ  Kuder – Richardson (KR20) 
 

  𝑟𝑡𝑡   = 
𝑛

𝑛−1
{1 −

∑𝑝𝑞

𝑠2
} 

 
  𝑟𝑡𝑡   = สัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น 
  𝑛  = จ านวนข้อค าถาม  
  𝑠2  = ความแปรปรวนของคะแนนรวมทั้งฉบับ 

𝑝  = สัดส่วนของคนท าถูกแต่ละข้อ 
𝑞  = สัดส่วนของคนผิดในแต่ละข้อ (q = 1-P) 

 
แทนค่าสูตร 

  𝑟𝑡𝑡   = 
𝑛

𝑛−1
{1 −

∑𝑝𝑞

𝑠2
} 

  𝑟𝑡𝑡   = 
30

30−1
{1 −

6.91

56.62
} 

  𝑟𝑡𝑡   = 1.03{1-0.12} 
  𝑟𝑡𝑡   = 1.03{0.88} 
  𝑟𝑡𝑡   = 0.91 
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ภาคผนวก  ค 
การตรวจสอบสมมติฐานการวิจัย 
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ตารางที่ 16 คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนและหลังเรียนด้วยบทเรียนสื่อประสม เรื่อง ค าภาษา
บาลีและสันสกฤตในภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

คนที่ 
Pre-test 

ก่อนเรียน (30) 
Post-test 

หลังเรียน (30) 
ผลต่าง 

D 
1. 15 25 10 
2. 11 27 16 
3. 13 29 16 
4. 14 29 15 
5. 15 29 14 
6. 18 28 10 
7. 16 28 12 
8. 17 28 11 
9. 15 29 14 
10. 12 27 15 
11. 12 28 16 
12. 13 27 14 
13. 16 29 13 
14. 18 28 10 
15. 15 26 11 
16. 18 27 9 
17. 10 26 16 
18. 19 29 13 
19. 12 26 14 
20. 19 28 9 
21. 15 28 14 
22. 15 27 12 
23. 16 29 13 
24. 16 28 12 
25. 18 28 10 
26. 12 27 15 
27. 17 25 8 
28. 17 29 12 
29. 18 27 9 
30. 14 27 13 
31. 9 25 16 
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ตารางที่ 16 (ต่อ) 
คนที่ Pre-test 

ก่อนเรียน (30) 
Post-test 

หลังเรียน (30) 
ผลต่าง 

D 
32. 18 28 10 
33. 18 27 9 
34. 17 26 9 
35. 15 27 12 
36. 17 28 11 
37. 12 26 14 
38. 14 28 14 
39. 20 28 8 
40. 9 25 16 
41. 13 27 14 
42. 18 28 10 
43. 12 27 15 
44. 17 27 10 
45. 11 26 15 
46. 9 26 17 
47. 13 27 14 
48. 18 28 10 
49. 11 27 16 
50. 20 28 8 
51. 10 27 17 
52. 10 26 16 
53. 15 28 13 
54. 10 29 19 
55. 14 28 14 
56. 14 27 13 
57. 18 27 9 
58. 18 28 10 
รวม 856 1587 735 

X  14.76 27.36 12.67 
X  ร้อยละ 49 91 42 
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ตารางที่ 17 คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ จ าแนกตามบทเรียนสื่อประสม เรื่อง  ค าภาษาบาลีและ
สันสกฤตในภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นรายบุคคล 

คนที่ 
คะแนนเต็ม รวม 

(136) (10) (30) (36) (60) 
1. 10 27 34 55 126 
2. 10 30 36 58 134 
3. 10 30 36 57 133 
4. 10 28 35 56 129 
5. 10 30 36 58 134 
6. 10 30 35 58 133 
7. 10 29 35 57 131 
8. 10 28 33 58 129 
9. 10 29 36 58 133 
10. 10 27 36 51 124 
11. 10 30 34 57 131 
12. 10 28 34 57 129 
13. 10 30 36 59 135 
14. 10 30 35 58 133 
15. 10 27 35 56 128 
16. 10 30 36 58 134 
17. 10 26 34 55 125 
18. 10 30 36 59 135 
19. 10 30 36 57 133 
20. 10 30 35 57 132 
21. 10 29 36 56 131 
22. 10 30 36 58 134 
23. 10 30 36 59 135 
24. 10 29 35 56 130 
25. 10 30 35 58 133 
26. 10 30 36 56 132 
27. 10 28 35 57 130 
28. 10 30 36 60 136 
29. 10 30 36 56 132 
30. 10 28 35 57 130 
31. 10 29 36 56 131 
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ตารางที่ 17 (ต่อ) 

คนที่ 
คะแนนเต็ม รวม 

(136) (10) (30) (36) (60) 
32. 10 27 35 57 129 
33. 10 30 35 56 131 
34. 10 26 33 57 126 
35. 10 28 33 53 124 
36. 10 28 34 57 129 
37. 10 28 35 57 130 
38. 10 30 35 58 133 
39. 10 30 36 58 134 
40. 10 30 36 56 132 
41. 10 29 34 57 130 
42. 10 30 36 51 127 
43. 10 30 36 60 136 
44. 10 30 36 58 134 
45. 10 28 33 57 128 
46. 10 29 35 56 130 
47. 10 27 35 56 128 
48. 10 30 35 57 132 
49. 10 29 35 58 132 
50. 10 30 36 58 134 
51. 10 30 36 58 134 
52. 10 30 35 56 131 
53. 10 27 34 57 128 
54. 10 30 36 60 136 
55. 10 30 33 57 130 
56. 10 30 35 58 133 
57. 10 30 31 56 127 
58. 10 30 36 57 133 
รวม 580 1688 2034 3304 7606 

X  10 29.10 35.07 56.97 131.14 
X  ร้อยละ 100 97 97.42 94.95 96.43 
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ภาคผนวก  ง 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
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บทเรียนสื่อประสม  เรื่อง  ค าภาษาบาลีและสันสกฤตในภาษาไทย 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ชื่นบานภาษาศิลป ์         เรื่อง ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย (บาลี สันสกฤต) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาไทย    รหัส-รายวิชา ท23102 ภาษาไทย 6 
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3     ภาคเรียนที่ 2 เวลา  50 นาท ี
ผู้สอน  นางสาวเสาวลักษณ์  ทักษิณากุล   โรงเรียน สวนกุหลาบวิทยาลัย 

 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

มาตรฐาน ท 4.1 เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและ
พลังของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ 

ตัวช้ีวัด ม. 3/1 จ าแนกและใช้ค าภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

นักเรียนสามารถจ าแนกพยัญชนะและสระในภาษาบาลีและภาษาสันสกฤตได้ 
สาระส าคัญ 
 พยัญชนะและสระในภาษาบาลี–สันสกฤต เป็นส่วนประกอบส าคัญในการจ าแนกภาษาบาลีกับ
ภาษาสันสกฤตออกจากกัน เนื่องจากพยัญชนะและสระบางตัวจะมีใช้เฉพาะภาษาหนึ่งในขณะที่อีก
ภาษาจะไม่ใช้ ผู้เรียนจึงจ าเป็นที่จะต้องศึกษาพยัญชนะและสระ เพ่ือช่วยในการจ าแนกค าแต่ละภาษาได้ 
สาระการเรียนรู้ 
ความรู้ 
 พยัญชนะ และสระในภาษาบาลี – ภาษาสันสกฤต 
ทักษะ/กระบวนการ  

1.  ทักษะการดู 
2.  ทักษะการฟัง 
3.  กระบวนการคิด 

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
 1.  มีวินัย 
 2.  ใฝ่เรียนรู ้
 3.  มุ่งม่ันในการท างาน  
ชิ้นงาน/ภาระงาน  (หลักฐาน  ร่องรอยแสดงความรู้) 

สมุดบันทึกความรู้หลังเรียน 
การประเมินผล 
 วิธีวัดและประเมินผล 

1.  สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 
2. จดบันทึกความรู้ของนักเรียน 
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เครื่องมือวัดและประเมินผล 
1.  แบบสังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 

 2.  สมุดจดบันทึก 
แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 

ล า
ดับ

ที่ 

ชื่อ – สกุล 

มุ่งม่ันใน 
การท างาน 

มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ รวม 
12 

คะแนน 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 

1.               
2.               
3.               
4.               
5.               
6.               
7.               
8.               
9.               
10.               
11.               
12.               
13.               
14.               
15.               
16.               
17.               
18.               
19.               
20.               
21.               
22.               
23.               
24.               
25.               
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เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

10 – 12  
8 – 9  
6 – 7  
3 – 5 

ดีมาก 
ดี 

พอใช้ 
ปรับปรุง 

 
เกณฑ์การให้คะแนนพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 

ประเด็นการ
ประเมิน 

4 3 2 1 

มุ่งม่ันในการ
ท างาน 

ร่วมตอบค าถาม
และ แสดงความ-
คิดเห็น ทุกครั้ง 

ไม่ร่วมตอบ
ค าถาม และแสดง
ความ-คิดเห็น 1 
ครั้ง 

ไม่ร่วมตอบ
ค าถาม  และ
แสดงความ-
คิดเห็น 2 ครั้ง 

ไม่ร่วมตอบ
ค าถาม และแสดง
ความ-คิดเห็น 3 
ครั้ง 

มีวินัย เข้าห้องเรียนตรง
เวลา 

เข้าห้องเรียนสาย
ไม่เกิน 5 นาที 

เข้าห้องเรียนสาย
ไม่เกิน 10 นาท ี

เข้าห้องเรียนสาย
ตั้งแต่ นาทีที่ 11 
เป็นต้นไป  

ใฝ่เรียนรู้ ตั้งใจศึกษาหา
ความรู้ในเรื่องที่
เรียนทุกครั้ง 

ไม่ตั้งใจศึกษาหา
ความรู้ในเรื่องที่
เรียน 1 ครั้ง 

ไม่ตั้งใจศึกษาหา
ความรู้ในเรื่องที่
เรียน 2 ครั้ง 

ไม่ตั้งใจศึกษาหา
ความรู้ในเรื่องที่
เรียน 3 ครั้ง 

 
กิจกรรมการเรียนรู้ 
กิจกรรมน าเข้าสู่บทเรียน 

1.  ให้นักเรียนท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนเรื่อง ภาษาบาลีและ 
ภาษาสันสกฤต 

2.  ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาเก่ียวกับการเรียนรู้โดยใช้สื่อประสม   
3.  ครูชี้แจงข้อปฏิบัติในการเรียนด้วยสื่อประสมเรื่อง ภาษาบาลีและภาษาสันสกฤต 

กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้  
 4.  นักเรียนเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ เพ่ือศึกษาสื่อประสมเรื่อง พยัญชนะและสระ ภาษาบาลี – 
สันสกฤต 
 5.  นักเรียนศึกษาด้วยตนเอง และบันทึกลงในสมุดส่งครู โดยมีครูคอยแนะน าเมื่อนักเรียนมี
ปัญหาในการเรียน 
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 6. หลังจบบทเรียน นักเรียนท าแบบทดสอบท้ายการเรียนรู้ พร้อมบันทึกคะแนนที่ได้ลงสมุด  
จากนั้นปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ 
กิจกรรมความคิดรวบยอด 
 7. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้ที่ได้รับจากการเรียน เรื่อง พยัญชนะและสระ ภาษาบาลี 
– สันสกฤต 
ส่ือ/แหล่งเรียนรู้ 

สื่อประสม เรื่อง พยัญชนะและสระ ภาษาบาลี – สันสกฤต 
บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
- ผลการจัดการเรียนรู้ 
………………………………………………………………………………………………………...................................……… 
………………………………………………………………………………………………………...................................……… 
………………………………………………………………………………………………………...................................……… 
- ปัญหาและอุปสรรค 
………………………………………………………………………………………………………...................................……… 
………………………………………………………………………………………………………...................................……… 
………………………………………………………………………………………………………...................................……… 
- ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
………………………………………………………………………………………………………...................................……… 
………………………………………………………………………………………………………...................................……… 

ลงช่ือ.............................................. 
     (นางสาวเสาวลักษณ์  ทักษิณากุล) 

         ......./......../......... 
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รายละเอียดเนื้อหาสาระเพิ่มเติม 
ไวยากรณ์ภาษาบาลีและสันสกฤต 

พูนพงษ์ งามเกษม (2536: 7) กล่าวว่า ในบาลีและสันสกฤต นักภาษาได้แบ่งส่วนของหลักภาษา
ออกเป็น 4 ภาค ได้แก่ 

1. อักขรวิธี ว่าด้วยระเบียบการใช้อักษร 
2. วจีวิภาค ว่าด้วยการแบ่งค าพูดออกเป็นส่วน ๆ 
3. วากยสัมพันธ์ ว่าด้วยหน้าที่ของค าที่เป็นการกต่าง ๆ ว่าค าใดควรเรียงไว้ในต าแหน่งใดของ

ประโยค 
4. ฉันทลักษณ์ ว่าด้วยวิธีร้อยกรองถ้อยค าให้เป็นโศลกตามลักษณะของฉันท์ต่าง ๆ 

 
1.  อักขรวิธี 

ว่าด้วยระเบียบการใช้อักษร จ าแนกออกเป็น 2 ชนิด คือ 
1.1  สมัญญาภิธาน 

อักษรที่ใช้แทนเสียงภาษาบาลีมี 41 ตัว แยกเป็นสระ 8 และพยัญชนะ 33 เสียง  
ส่วนในภาษาสันสกฤตมีสระ 13 และพยัญชนะ 34 เสียง ดังนี้ 
  1.1.1 สระ 

1) สระบาลี มี 8 เสียง แยกเป็น รัสสะ ทีฆะ ดังนี้ 
 สุทธสระ รัสสะ  ทีฆะ  
 (Simple Vowel) อ  [ a ]  อา  [ a ̅ ]  
  อิ  [  I  ]  อี  [  i ̄ ]  
  อุ  [ u ]  อู  [ u ̅ ]  
 สังยุกตสระ     เอ  [ e ̅ ] (อะ + อิ) 
 (Diphthongs)     โอ  [ o ̅ ] (อะ + อุ) 

สระ เอ และ โอ ซึ่งเป็นสระประสมในภาษาบาลีนั้น โดยปกติจะเป็นทีฆะสระ แต่ถ้ามีตัวสะกด 
ตัวตาม เสียงสระจะเป็นรัสสระ (สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์ 2517: 19) เช่น 
 เตโช ทั้ง เอ    และ    โอ เป็น  ทีฆะสระ 
 เวฺสส เอ เป็น รัสสระ 
 โอฏฐ โอ เป็น รัสสระ 
   2) สระสันสกฤต 

 สุทธสระ รัสสะ  ทีฆะ  
 (Simple Vowel) อ  [ a ]  อา  [ a ̅ ]  
  อิ  [  I  ]  อี  [  i ̄ ]  
  อุ  [ u ]  อู  [ u ̅ ]  
  ฤ (ริ) [ ri ]  ฤๅ (รี) [ ri ̄ ]  
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  ฦ (ลิ) [ li ]  ฦๅ (ลี) [ li ̄ ]  
 สังยุกตสระ     ไอ  [ ai ] (อา + อิ) 
 (Diphthongs)     เอา  [ a ̅u ] (อา + อุ) 
      เอ  [ e ̅ ] (อะ + อิ) 
      โอ  [ o ̅ ] (อะ + อุ) 

1.1.2 พยัญชนะ 
1) พยัญชนะบาลี 

 พยัญชนะวรรค อโฆษะ โฆษะ 
  สิถิล ธนิต สิถิล ธนิต นาสิก 
 วรรค  ก. กฺ ขฺ คฺ ฆฺ งฺ 
 ฐานคอ [ k ] [ kh ] [ g ] [ gh ] [ ń ] 
 วรรค  จ. จ ฺ ฉฺ ชฺ ฌฺ ญฺ 
 ฐานเพดาน [ c ] [ ch ] [ j ] [ jh ] [ ñ ] 
 วรรค  ฏ. ฏฺ ฐฺ ฑฺ ฒฺ ณฺ 
 ฐานยอดเพดาน [ t ̣] [ t ̣h ] [ ḍ ] [ ḍh ] [ n ̣ ] 
 วรรค  ต. ตฺ ถฺ ทฺ ธฺ นฺ 
 ฐานฟัน  [ t ] [ th ] [ d ] [ dh ] [ n ] 
 วรรค  ป. ปฺ ผฺ พฺ ภฺ มฺ 
 ฐานริมฝีปาก [ p ] [ ph ] [ b ] [ bh ] [ m ] 

 
 เศษวรรค ยฺ [ y ] ฐานเพดาน 
  รฺ [ r ] ฐานยอดเพดาน 
  ลฺ [ l ] ฐานฟัน 
  วฺ [ v ] ฐานฟันและฐานริมฝีปาก 
  สฺ [ s ] ฐานฟัน 
  หฺ [ h ] ฐานคอ 
  ฬฺ [ ḷ ] ฐานยอดเพดาน 
  ° นิคหิต หรือพยัญชนะอนุนาสิก 

 พยัญชนะบาลีทุกตัวเป็นมูคะ (Mutes) คือ เป็นใบ้ ต้องอาศัยสระจึงจะออกเสียงได้ ส่วน
พยัญชนะท่ีอาศัยสระ อะ ไม่มีรูป อะ ปรากฏสระอ่ืนปรากฏรูปทุกตัว 

2)  พยัญชนะสันสกฤต 
 พยัญชนะวรรค อโฆษะ โฆษะ 
  สิถิล ธนิต สิถิล ธนิต นาสิก 
 วรรค  ก. กฺ ขฺ คฺ ฆฺ งฺ 
 ฐานคอ [ k ] [ kh ] [ g ] [ gh ] [ ń ] 
 วรรค  จ. จ ฺ ฉฺ ชฺ ฌฺ ญฺ 
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 ฐานเพดาน [ c ] [ ch ] [ j ] [ jh ] [ ñ ] 
 วรรค  ฏ. ฏฺ ฐฺ ฑฺ ฒฺ ณฺ 
 ฐานยอดเพดาน [ t ̣] [ t ̣h ] [ ḍ ] [ ḍh ] [ n ̣ ] 
 วรรค  ต. ตฺ ถฺ ทฺ ธฺ นฺ 
 ฐานฟัน  [ t ] [ th ] [ d ] [ dh ] [ n ] 
 วรรค  ป. ปฺ ผฺ พฺ ภฺ มฺ 
 ฐานริมฝีปาก [ p ] [ ph ] [ b ] [ bh ] [ m ] 
 

 พยัญชนะอวรรค ยฺ [ y ] ฐานเพดาน 
  ร ฺ [ r ] ฐานยอดเพดาน 
  ลฺ [ l ] ฐานฟัน 
  วฺ [ v ] ฐานฟันและฐานริมฝีปาก 
  ศฺ [ ś ] ฐานเพดาน 
  ษฺ [ ṣ ] ฐานยอดเพดาน 
  สฺ [ s ] ฐานฟัน 
  ห ฺ [ h ] ฐานคอ 
  ฬฺ [ ḷ ] ฐานยอดเพดาน 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ชื่นบานภาษาศิลป ์         เรื่อง ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย (บาลี สันสกฤต) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาไทย    รหัส-รายวิชา ท23102 ภาษาไทย 6 
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3     ภาคเรียนที่ 2 เวลา  50 นาท ี
ผู้สอน  นางสาวเสาวลักษณ์  ทักษิณากุล   โรงเรียน สวนกุหลาบวิทยาลัย 

 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

มาตรฐาน ท 4.1 เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและ
พลังของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา  และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ 

ตัวช้ีวัด ม. 3/1 จ าแนกและใช้ค าภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

นักเรียนสามารถจ ากฎเกณฑ์พยัญชนะสังโยคในภาษาบาลี 
สาระส าคัญ 
 พยัญชนะสังโยคในภาษาบาลีเป็นกฎเกณฑ์การเขียนสะกดค าในภาษาบาลี ซึ่งมีรูปแบบที่
แน่นอน การศึกษาเรื่องพยัญชนะสังโยคจึงมีความจ าเป็น เพ่ือช่วยในการจ าแนกค าที่อยู่ในภาษาบาลีได้ 
สาระการเรียนรู้ 
ความรู้ 
 พยัญชนะสังโยคในภาษาบาลี 
ทักษะ/กระบวนการ  

1.  ทักษะการดู 
2.  ทักษะการฟัง 
3.  กระบวนการคิด 

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
 1.  มีวินัย 
 2.  ใฝ่เรียนรู ้
 3.  มุ่งม่ันในการท างาน  
ชิ้นงาน/ภาระงาน  (หลักฐาน  ร่องรอยแสดงความรู้) 

สมุดบันทึกความรู้หลังเรียน 
การประเมินผล 
 วิธีวัดและประเมินผล 

1.  สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 
2.  จดบันทึกความรู้ของนักเรียน 
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เครื่องมือวัดและประเมินผล 
1.  แบบสังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 

 2.  สมุดจดบันทึก 
แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 

 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
10 – 12 
8 – 9  
6 – 7  
3 – 5 

ดีมาก 
ดี 

พอใช้ 
ปรับปรุง 

 
เกณฑ์การให้คะแนนพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 

ประเด็นการ
ประเมิน 

4 3 2 1 

มุ่งม่ันในการ
ท างาน 

ร่วมตอบค าถาม
และ แสดงความ-
คิดเห็น ทุกครั้ง 

ไม่ร่วมตอบ
ค าถาม และแสดง
ความ-คิดเห็น 1 
ครั้ง 

ไม่ร่วมตอบ
ค าถาม และแสดง
ความ-คิดเห็น 2 
ครั้ง 

ไม่ร่วมตอบ
ค าถาม และแสดง
ความ-คิดเห็น 3 
ครั้ง 

มีวินัย เข้าห้องเรียนตรง
เวลา 

เข้าห้องเรียนสาย
ไม่เกิน 5 นาที 

เข้าห้องเรียนสาย
ไม่เกิน 10 นาท ี

เข้าห้องเรียนสาย
ตั้งแต่ นาทีที่ 11 
เป็นต้นไป  

ใฝ่เรียนรู้ ตั้งใจศึกษาหา
ความรู้ในเรื่องที่
เรียนทุกครั้ง 

ไม่ตั้งใจศึกษาหา
ความรู้ในเรื่องที่
เรียน 1 ครั้ง 

ไม่ตั้งใจศึกษาหา
ความรู้ในเรื่องที่
เรียน 2 ครั้ง 

ไม่ตั้งใจศึกษาหา
ความรู้ในเรื่องที่
เรียน 3 ครั้ง 

 
กิจกรรมการเรียนรู้ 
กิจกรรมน าเข้าสู่บทเรียน 

1. ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับพยัญชนะและสระในภาษาบาลี – ภาษาสันสกฤต 
2. ครูชี้แจงข้อปฏิบัติในการเรียนด้วยสื่อประสมเรื่อง พยัญชนะสังโยคในภาษาบาลี 

กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้  
 3.  นักเรียนเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ เพ่ือศึกษาสื่อประสมเรื่อง พยัญชนะสังโยคในภาษาบาลี 
 4.  นักเรียนศึกษาด้วยตนเอง และบันทึกลงในสมุดส่งครู โดยมีครูคอยแนะน าเมื่อนักเรียนมี
ปัญหาในการเรียน 
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 5. หลังจบบทเรียน นักเรียนท าแบบทดสอบท้ายการเรียนรู้ พร้อมบันทึกคะแนนที่ได้ลงสมุด  
จากนั้นปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ 
กิจกรรมความคิดรวบยอด 
 6. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้ที่ได้รับจากการเรียน เรื่อง พยัญชนะสังโยคในภาษาบาลี 
 
ส่ือ/แหล่งเรียนรู้ 

สื่อประสม เรื่อง พยัญชนะสังโยคในภาษาบาลี 
บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
- ผลการจัดการเรียนรู้ 
………………………………………………………………………………………………………...................................……… 
………………………………………………………………………………………………………...................................……… 
………………………………………………………………………………………………………...................................……… 
………………………………………………………………………………………………………...................................……… 
………………………………………………………………………………………………………...................................……… 
- ปัญหาและอุปสรรค 
………………………………………………………………………………………………………...................................……… 
………………………………………………………………………………………………………...................................……… 
………………………………………………………………………………………………………...................................……… 
- ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
………………………………………………………………………………………………………...................................……… 
………………………………………………………………………………………………………...................................……… 
………………………………………………………………………………………………………...................................……… 

ลงช่ือ.............................................. 
     (นางสาวเสาวลักษณ์  ทักษิณากุล) 

         ......./......../......... 
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รายละเอียดเนื้อหาสาระเพิ่มเติม 
พยัญชนะสังโยคในภาษาบาลี 

 พยัญชนะตัวสะกดตัวตามของภาษาบาลีเป็นไปตามเกณฑ์ดังนี้  (พระมหาจ าลอง  ภูริปญฺโญ
2511 : 1 – 8) 

1. พยัญชนะตัวที่ 1  ในแต่ละวรรคเป็นตัวสะกด  ตัวตามต้องเป็นพยัญชนะตัวที่ 1 หรือ 2 
ในวรรคของตน  เช่น 
บาลี ไทยใช้  บาลี ไทยใช้  บาลี ไทยใช้  บาลี ไทยใช้  บาลี ไทยใช้ 
จกฺก จักร  สจฺจ สัตย์  วฏฺฏ วัฏ  บุตฺต บุตร  ทุกฺข ทุกข์ 
มจฺฉ มัจฉา  รฏฺฐ รัฐ  วตฺถ ุ วัตถุ  สิปฺป ศิลป  บุปฺผ บุปผา 

2. พยัญชนะตัวที่ 3  ในแต่ละวรรคเป็นตัวสะกด  ตัวตามต้องเป็นพยัญชนะตัวที่ 3 หรือ 4 
ในวรรคของตน  เช่น 
บาลี ไทยใช้  บาลี ไทยใช้  บาลี ไทยใช้  บาลี ไทยใช้  บาลี ไทยใช้ 

วคฺค วรรค  เลฑฺฑ ุ 
ก้อน
ดิน 

 
มชฺฌิ
มา  

มัชฌิมา  นิทฺทา   นิทรา  สทฺธา ศรัทธา 

เวชฺช แพทย์  พฺยคฺฆ พยัคฆ์  วุฑฺฒิ วุฒิ  ปพฺพต บรรพต  คพฺภ ครรภ์ 
 

3. พยัญชนะตัวที่ 5  ในแต่ละวรรคเป็นตัวสะกด  ตัวตามต้องเป็นพยัญชนะตัวที่ 1 , 2 , 3 ,  
4 , 5 ตัวใดตัวหนึ่งในวรรคของตน  เช่น  
ในวรรคของตน  เช่น 

บาลี ไทยใช้  บาลี ไทยใช้  บาลี ไทยใช้  บาลี ไทยใช้  บาลี ไทยใช้ 
สงฺเกต   สังเกต  กงฺขา   กังขา  มงฺคล   มงคล  สงฺฆ สงฆ ์  - - 
กญฺจน   กาญจน ์  ลญฺฉ ตรา  กุญฺชร   กุญชร  วญฺฌา   หญิงหมัน  สญฺญา สัญญา 
กณฺฎก หนาม  กณฺฐ กัณฐะ  จณฺฑาล   จัณฑาล  สณฺฒ ิ ขิง  วณฺณ พรรณ 
ทนฺต ทันต  สนฺถว สันถว  นนฺท นนท์  สนฺธ ิ สนธ ิ  ฉนฺน นายฉันนะ 

อุปสมฺปทา อุปสมบท  สมฺผสสฺ สัมผสั  อมฺพ มะม่วง  คมฺภีร   คัมภีร ์  อมฺม แม่ 
4. พยัญชนะอวรรค  คือ  ย  ล  และ  ส  เป็นตัวสะกด  มี  ย  ล  และ  ส  เป็นตัวตามโดย

ล าดับ  เช่น  อุยฺยาน  (อุทยาน)    สลฺล  (ลูกศร)    อสฺส  (อัศว)    นิสฺสิต  (นิสิต)     
เสยฺยา  (ไสยา) 
 ย  เป็นตัวสะกด  ห  ตาม  เช่น  คุยฺห 
 ล  เป็นตัวสะกด  ย  หรือ  ห  ตาม  เช่น  กลฺยาณ  (กัลยาณี)    ตุลฺย  (ดุลย์) 
 ส  เป็นตัวสะกด  ต  น  บ  เป็นตัวตาม  เช่น  ภสฺตา  (ภัสดา)    ตสฺมา  (นั้น) 

5. ว  และ  ฬ  เป็นตัวสะกด  มี  ห  และ  ฬ  เป็นตัวตามโดยล าดับ  เช่น  ชิวฺหา  (ชิวหา)     
มุฬฺห  (หลง) 

6. °  นิคหิต  หรือ  อัง  เป็นตัวสะกดได้อย่างเดียว  โดยทั่วไปจะออกเสียงเป็น  ง  เช่น   
พุทฺธ   (พุด – ทัง)  แต่ถ้านิคหิตอยู่หน้าพยัญชนะวรรค  มักเป็นเสียงพยัญชนะท่ีสุดวรรคของพยัญชนะตัว
ตาม  เช่น  ส ฆ  (สงฺฆ)  สิญฺจ  (สิญจ) 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ชื่นบานภาษาศิลป ์         เรื่อง ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย (บาลี สันสกฤต) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาไทย    รหัส-รายวิชา ท23102 ภาษาไทย 6 
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3     ภาคเรียนที่ 2 เวลา  50 นาท ี
ผู้สอน  นางสาวเสาวลักษณ์  ทักษิณากุล   โรงเรียน สวนกุหลาบวิทยาลัย 

 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

มาตรฐาน ท 4.1 เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและ
พลังของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ 

ตัวช้ีวัด ม. 3/1 จ าแนกและใช้ค าภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

นักเรียนสามารถจ ากฎเกณฑ์พยัญชนะสังโยคในภาษาสันสกฤตได้ 
สาระส าคัญ 
 พยัญชนะสังโยคในภาษาสันสกฤตเป็นกฎเกณฑ์การเขียนสะกดค าในภาษาสันสกฤต ซึ่งมี
รูปแบบที่แตกต่างจากภาษาบาลี โดยค านึงถึงเสียงเป็นหลัก การศึกษาเรื่องพยัญชนะสังโยคจึงมี       
ความจ าเป็น เพ่ือช่วยในการจ าแนกค าที่อยู่ในภาษาสันสกฤตได้ 
สาระการเรียนรู้ 
ความรู้ 
 พยัญชนะสังโยคในภาษาสันสกฤต 
ทักษะ/กระบวนการ  

1.  ทักษะการดู 
2.  ทักษะการฟัง 
3.  กระบวนการคิด 

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
 1.  มีวินัย 
 2.  ใฝ่เรียนรู ้
 3.  มุ่งม่ันในการท างาน  
ชิ้นงาน/ภาระงาน (หลักฐาน  ร่องรอยแสดงความรู้) 

สมุดบันทึกความรู้หลังเรียน 
การประเมินผล 
 วิธีวัดและประเมินผล 

1. สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 
2. จดบันทึกความรู้ของนักเรียน 
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เครื่องมือวัดและประเมินผล 
1.  แบบสังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 

 2.  สมุดจดบันทึก 
แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 

 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
10 – 12  
8 – 9 
6 – 7  
3 – 5 

ดีมาก 
ดี 

พอใช้ 
ปรับปรุง 

 
เกณฑ์การให้คะแนนพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 

ประเด็นการ
ประเมิน 

4 3 2 1 

มุ่งม่ันในการ
ท างาน 

ร่วมตอบค าถาม
และ แสดงความ-
คิดเห็น  ทุกครั้ง 

ไม่ร่วมตอบ
ค าถาม และแสดง
ความ-คิดเห็น 1 
ครั้ง 

ไม่รว่มตอบ
ค าถาม และแสดง
ความ-คิดเห็น 2
ครั้ง 

ไม่ร่วมตอบ
ค าถาม และแสดง
ความ-คิดเห็น 3 
ครั้ง 

มีวินัย เข้าห้องเรียนตรง
เวลา 

เข้าห้องเรียนสาย
ไม่เกิน 5 นาที 

เข้าห้องเรียนสาย
ไม่เกิน 10 นาท ี

เข้าห้องเรียนสาย
ตั้งแต่ นาทีที่ 11 
เป็นต้นไป  

ใฝ่เรียนรู้ ตั้งใจศึกษาหา
ความรู้ในเรื่องที่
เรียนทุกครั้ง 

ไม่ตั้งใจศึกษาหา
ความรู้ในเรื่องที่
เรียน 1 ครั้ง 

ไม่ตั้งใจศึกษาหา
ความรู้ในเรื่องที่
เรียน 2 ครั้ง 

ไม่ตั้งใจศึกษาหา
ความรู้ในเรื่องที่
เรียน 3 ครั้ง 

 
กิจกรรมการเรียนรู้ 
กิจกรรมน าเข้าสู่บทเรียน 

1. ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับพยัญชนะและสระในภาษาบาลี – ภาษาสันสกฤต 
2. ครูชี้แจงข้อปฏิบัติในการเรียนด้วยสื่อประสมเรื่อง พยัญชนะสังโยคในภาษาบาลี 

กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้  
 3.  นักเรียนเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ เพ่ือศึกษาสื่อประสมเรื่อง พยัญชนะสังโยคในภาษาบาลี 
 4.  นักเรียนศึกษาด้วยตนเอง และบันทึกลงในสมุดส่งครู โดยมีครูคอยแนะน าเมื่อนักเรียนมี
ปัญหาในการเรียน 
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 5. หลังจบบทเรียน นักเรียนท าแบบทดสอบท้ายการเรียนรู้ พร้อมบันทึกคะแนนที่ได้ลงสมุด  
จากนั้นปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ 
กิจกรรมความคิดรวบยอด 
 6. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้ที่ได้รับจากการเรียน เรื่อง พยัญชนะสังโยคในภาษาบาลี 
 
ส่ือ/แหล่งเรียนรู้ 
- สื่อประสม เรื่อง พยัญชนะสังโยคในภาษาสันสกฤต 

 
บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
- ผลการจัดการเรียนรู้ 
………………………………………………………………………………………………………...................................……… 
………………………………………………………………………………………………………...................................……… 
………………………………………………………………………………………………………...................................……… 
………………………………………………………………………………………………………...................................……… 
- ปัญหาและอุปสรรค 
………………………………………………………………………………………………………...................................……… 
………………………………………………………………………………………………………...................................……… 
………………………………………………………………………………………………………...................................……… 
- ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
………………………………………………………………………………………………………...................................……… 
………………………………………………………………………………………………………...................................……… 
………………………………………………………………………………………………………...................................……… 

ลงช่ือ.............................................. 
     (นางสาวเสาวลักษณ์  ทักษิณากุล) 

         ......./......../......... 
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รายละเอียดเนื้อหาสาระเพิ่มเติม 
พยัญชนะสังโยคในภาษาสันสกฤต 

 พยัญชนะตัวสะกดและตัวตามของสันสกฤต  เป็นไปตามหลักเกณฑ์  ดังนี้ 
1. มีหลักเกณฑ์เช่นเดียวกับพยัญชนะสังโยคของภาษาบาลี  คือ  พยัญชนะตัวที่ 1 , 3  และ  

5  เป็นตัวสะกด  โดยมีพยัญชนะตัวตามเป็นพยัญชนะในวรรคของตน  เช่น  ถ้าพยัญชนะตัวที่ 1 เป็น
ตัวสะกด  ตัวตามอาจเป็นพยัญชนะตัวที่ 3 , 4 หรือ 5  

2. หลักเกณฑ์ที่แตกต่างไปจากเกณฑ์ในภาษาบาลี  มีดังนี ้
2.1 พยัญชนะวรรคเป็นตัวสะกด  พยัญชนะต่างวรรคเป็นตัวตามได้  เช่น   

สันสกฤต 
ไทย
ใช ้

 สันสกฤต ไทยใช ้  สันสกฤต ไทยใช ้  สันสกฤต ไทยใช ้  สันสกฤต 
ไทย
ใช ้

อคฺนิ   อัคนี  อาตฺมนฺ   อาตมา  อุตฺปล อุบล  ปฺรชฺญา ปรัชญา  ศกฺติ ศักดิ์ 
ศพฺท ศัพท์  ลพฺธ ลัพธ์  ปุทฺคล   บุคคล  สปฺตาห   สัปดาห ์  มุกฺต มุกดา 

 
2.2 พยัญชนะวรรคเป็นตัวสะกด  พยัญชนะเศษวรรคเป็นตัวตาม  เช่น   

สันสกฤ
ต ไทยใช้  สันสกฤต ไทยใช้  สันสกฤต ไทย

ใช้ 
 สันสกฤต ไทย

ใช้ 
 สันสกฤต ไทยใช้ 

อกฺษร   อักษร  อาทิตฺย   อาทิตย ์  อุตฺสาห   อุตส่าห ์  มฤตฺยุ   มฤตย ู  ปุตฺร บุตร 
วาณิชฺย พาณิชย์  อรณฺย อรัญญ  กนฺยา   กันยา  สมุทฺร สมุทร  สามานฺย   สามานย ์

วิทฺยา   วิทยา  วชฺร      วชิร          
 

2.3 พยัญชนะเศษวรรคเป็นตัวสะกด  พยัญชนะวรรคเป็นตัวตามได้  เช่น   

สันสกฤต ไทยใช ้  สันสกฤต ไทยใช ้  สันสกฤต ไทยใช ้  สันสกฤต ไทยใช ้  สันสกฤต 
ไทย
ใช ้

อธิษฺฐาน อธิษฐาน  กลฺป   กัลป์  อาศฺจรฺย อัศจรรย์  กฤษฺณ กฤษณ  ตสฺกร   ดัสกร 
ทฤษฺฎ ิ ทฤษฎ ี  วิสฺตาร   พิสดาร  ศิลฺป   ศิลป  ปุษฺป บุษบา    

2.4 พยัญชนะเศษวรรคเป็นตัวสะกด  พยัญชนะเศษวรรคเป็นตัวตาม  เช่น   

สันสกฤต ไทยใช ้  สันสกฤต ไทยใช ้  สันสกฤต 
ไทย
ใช ้

 สันสกฤต ไทยใช ้  สันสกฤต 
ไทย
ใช ้

อศฺว อัศว  กลฺย   กัลยา  มนุษฺย มนุษย ์  ไวศฺย แพศย ์  ศิษฺย ศิษย์ 
ไวปุลฺย   ไพบูลย์             

 จะเห็นได้ว่าพยัญชนะสังโยคในภาษาบาลีนั้น  ตัวสะกดและตัวตามจะต้องเป็นพยัญชนะวรรค
เดียว  คือ  เกิดในฐานเดียวกัน  เช่น  สตฺต  อคฺคิ  และเป็นอโฆษะหรือโฆษะเหมือนกับตัวสะกด  ส่วนใน
ภาษาสันสกฤต  แม้ตัวสะกดและตัวตามจะเป็นพยัญชนะต่างวรรคกันได้ก็ตาม  แต่จะเป็นเสียงอโฆษะ
หรือโฆษะด้วยกัน  เช่น 
 ปุทฺคล ท    และ    ค เป็นพยัญชนะต่างวรรคกัน  แต่มีคุณสมบัติของเสียงเหมือนกัน  คือ  
เป็นโฆษะ – สิถิล 
 นิรุกฺติ ก    และ    ต เป็นพยัญชนะต่างวรรคกัน  แต่เป็น  อโฆษะ – สิถิล  เหมือนกัน 
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 ดังนั้น การพิจารณารูปศัพท์ว่าค าใดเป็นบาลี ค าใดเป็นสันสกฤต จึงอาศัยคุณสมบัติของเสียงใน
ด้านที่เกิด โฆษะ อโฆษะ สิถิล ธนิต มาช่วยในการวิเคราะห์ได้ เพราะการกลายรูปศัพท์จากภาษา
สันสกฤตไปเป็นบาลีมักจะเป็นไปตามอิทธิพลของเสียงที่สัมพันธ์กัน (สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์, 2517 : 27) 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ชื่นบานภาษาศิลป ์         เรื่อง ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย (บาลี สันสกฤต) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาไทย    รหัส-รายวิชา ท23102 ภาษาไทย 6 
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3     ภาคเรียนที่ 2 เวลา  50 นาท ี
ผู้สอน  นางสาวเสาวลักษณ์  ทักษิณากุล   โรงเรียน สวนกุหลาบวิทยาลัย 

 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

มาตรฐาน ท 4.1 เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและ
พลังของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ 

ตัวช้ีวัด ม. 3/1 จ าแนกและใช้ค าภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

นักเรียนสามารถจ าแนกความแตกต่างระหว่างค าในภาษาบาลีและภาษาสันสกฤตได้ 
สาระส าคัญ 
 ภาษาบาลีและภาษาสันสกฤตเป็นภาษาที่อยู่ในตระกูลเดียวกัน ค าในภาษาส่วนมากที่มีลักษณะ
คล้ายคลึงกัน ค าในจ าพวกหนึ่งมีรูปตรงกัน แต่ก็มีค าอีกจ าพวกหนึ่งที่มีรูปต่างกันตามระบบเสียงแต่ละ
ภาษาจะมีหลักสังเกตที่มีเฉพาะภาษา ท าให้สามารถแบ่งแยกค าแต่ละภาษาได้ การศึกษาเรื่องความ
แตกต่างระหว่างค าในภาษาบาลีและภาษาสันสกฤตจึงมีความจ าเป็น เพ่ือช่วยให้สามารถจ าแนกค าแต่
ละภาษาได ้
สาระการเรียนรู้ 
ความรู้ 
 ความแตกต่างระหว่างค าในภาษาบาลีและภาษาสันสกฤต 
ทักษะ/กระบวนการ  

1.  ทักษะการดู 
2.  ทักษะการฟัง 
3.  กระบวนการคิด 

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
 1.  มีวินัย 
 2.  ใฝ่เรียนรู ้
 3.  มุ่งม่ันในการท างาน   
ชิ้นงาน/ภาระงาน  (หลักฐาน  ร่องรอยแสดงความรู้) 

สมุดบันทึกความรู้หลังเรียน 
การประเมินผล 
 วิธีวัดและประเมินผล 

1. สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 
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2. จดบันทึกความรู้ของนักเรียน 
เครื่องมือวัดและประเมินผล 
1.  แบบสังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 

 2.  สมุดจดบันทึก 
แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 

ล า
ดับ

ที่ 

ชื่อ – สกุล 

มุ่งม่ันใน 
การท างาน 

มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ รวม 
12 

คะแนน 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 

1.               
2.               
3.               
4.               
5.               
6.               
7.               
8.               
9.               
10.               
11.               
12.               
13.               
14.               
15.               
16.               
17.               
18.               
19.               
20.               
21.               
22.               
23.               
24.               
25.               
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เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

10 – 12  
8 – 9  
6 – 7  
3 – 5 

ดีมาก 
ดี 

พอใช้ 
ปรับปรุง 

 
เกณฑ์การให้คะแนนพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 

ประเด็นการ
ประเมิน 

4 3 2 1 

มุ่งม่ันในการ
ท างาน 

ร่วมตอบค าถาม
และ แสดงความ-
คิดเห็น ทุกครั้ง 

ไม่ร่วมตอบ
ค าถาม และแสดง
ความ-คิดเห็น 1 
ครั้ง 

ไม่รว่มตอบ
ค าถาม และแสดง
ความ-คิดเห็น 2 
ครั้ง 

ไม่ร่วมตอบ
ค าถาม และแสดง
ความ-คิดเห็น 3
ครั้ง 

มีวินัย เข้าห้องเรียนตรง
เวลา 

เข้าห้องเรียนสาย
ไม่เกิน 5 นาที 

เข้าห้องเรียนสาย
ไม่เกิน 10 นาท ี

เข้าห้องเรียนสาย
ตั้งแต่ นาทีที่ 11 
เป็นต้นไป  

ใฝ่เรียนรู้ ตั้งใจศึกษาหา
ความรู้ในเรื่องที่
เรียนทุกครั้ง 

ไม่ตั้งใจศึกษาหา
ความรู้ในเรื่องที่
เรียน 1 ครั้ง 

ไม่ตั้งใจศึกษาหา
ความรู้ในเรื่องที่
เรียน 2 ครั้ง 

ไม่ตั้งใจศึกษาหา
ความรู้ในเรื่องที่
เรียน 3 ครั้ง 

 
กิจกรรมการเรียนรู้ 
กิจกรรมน าเข้าสู่บทเรียน 

1.  ครูและนักเรียนร่วมกันทบทวนความรู้เรื่อง พยัญชนะสังโยคในภาษาบาลี – สันสกฤต 
กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้  
 2. นักเรียนเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ เพ่ือศึกษาสื่อประสม เรื่อง ความแตกต่างระหว่างค าใน
ภาษาบาลีและภาษาสันสกฤต โดยครูอธิบายวิธีการใช้   
 3. นักเรียนศึกษาด้วยตนเอง และบันทึกลงในสมุด จากนั้นปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ 
กิจกรรมความคิดรวบยอด 

4. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้ที่ได้รับจากการเรียน เรื่อง ความแตกต่างระหว่างค าใน
ภาษาบาลีและภาษาสันสกฤต 

5. ให้นักเรียนท าแบบทดสอบวันผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนเรื่อง ภาษาบาลีและภาษา
สันสกฤต 
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ส่ือ/แหล่งเรียนรู้ 
สื่อประสม เรื่อง ความแตกต่างระหว่างค าในภาษาบาลีและภาษาสันสกฤต 

บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
- ผลการจัดการเรียนรู้ 
………………………………………………………………………………………………………...................................……… 
………………………………………………………………………………………………………...................................……… 
………………………………………………………………………………………………………...................................……… 
………………………………………………………………………………………………………...................................……… 
………………………………………………………………………………………………………...................................……… 
- ปัญหาและอุปสรรค 
………………………………………………………………………………………………………...................................……… 
………………………………………………………………………………………………………...................................……… 
………………………………………………………………………………………………………...................................……… 
- ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
………………………………………………………………………………………………………...................................……… 
………………………………………………………………………………………………………...................................……… 
………………………………………………………………………………………………………...................................……… 

ลงช่ือ.............................................. 
     (นางสาวเสาวลักษณ์  ทักษิณากุล) 

         ......./......../......... 
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รายละเอียดเนื้อหาสาระเพิ่มเติม 
ความแตกต่างระหว่างภาษาบาลีกับสันสกฤต 
 การที่จะพิจารณาให้รู้ว่าค าใดเป็นภาษาบาลี  ค าใดเป็นภาษาสันสกฤต  และค าใดเป็นได้ทั้งค า
บาลีและสันสกฤต  นับว่ามีความยุ่งยากสลับซับซ้อนมิใช่น้อย  แต่พอจะมีหลักสังเกตได้จากอักขรวิธี  
ดังนี้   

1. ค าใดประกอบด้วยสระ  ฤ  ไอ  เอา  ค านั้นนับได้ว่าเป็นค าสันสกฤต  ส่วนบาลีจะออก 
เสียงตามเสียงสระที่ตนมี  เป็น  อะอิ  อุ  เอ  โอ  (บรรจบ  พันธุเมธา,2516 : 71 – 78) เช่น 

สันสกฤต บาลี  สันสกฤต บาลี  สันสกฤต บาลี 
คฤห คห  มฤต มต  ตฤษณา ตณฺหา 

กฤษฺณ กณฺหา  หฤทย หทย  กฤต กต 
กฤมิ กิมิ  ฤษี อิสิ  ตฤณ ติณ 

ทฤษฺฎิ ทิฏฐิ  มฤค มิค  ฤทฺธิ อิทฺธิ 
ฤตุ อุตุ  มฤษา มุสา  วฤทฺธิ วุฑฺฒิ 

วฤษภ อุสภ  ไกลาส เกลาส  ไวฑูรฺย เวฬริย 
ไวปุลฺย เวปุลฺล  ไจตฺย เจติย  ไวทฺย เวชฺช 
ไศล เสล  เอารส โอรส  เมาลิ โมลิ 

เปาราณ โปราณ       
2. ค าสันสกฤตที่มีพยัญชนะประสมกับสระเสียงยาว  ในภาษาบาลีจะมีการแทรกเสียงสระ 

เรียกว่า  เสียงเลื่อนหรือสวรภักดิ์  (พระยาอนุมานราชธน,2522 : 185 - 186) เช่น 
สันสกฤต บาลี  สันสกฤต บาลี  สันสกฤต บาลี 
ภารฺยา ภริยา  ศฺร ี สิริ  สูรฺย สุริย 

หฺรี หิริ  อาจารฺย อาจริย  อารฺย อริย 
อินฺทฺรา  อินฺทิรา  วีรฺย วิริย  ตูรฺย ตุริย 
สฺนาน สินาน  เสฺนห สิเนห  จรฺยา จริยา 

อาศฺจรฺย  อจฺฉริย       
3. ค าใดที่ประกอบด้วย  ศ  ษ  ค านั้นเป็นค าสันสกฤต  บาลีจะใช้  ส  เหมือนกันหมด   

(พระมหาเสฐียรพงษ์ปุณฺณวณโณ,2514 : 57 – 82) เช่น 
สันสกฤต บาลี  สันสกฤต บาลี  สันสกฤต บาลี 

ศูนฺย สุญฺญ  ศาลา สาลา  ศาสน  สาสน 
ศร สร  ศานฺติ สนฺติ  ปิศาจ ปิสาจ 
ไศล เสล  เกศ เกส  ปฺรกาศ  ปกาส 

อากาศ อากาส  อศฺว อสฺส  ศีรฺษ สีส 
ปุรุษ ปุริส  ปริษทฺ ปริสา  วฤษภ อุสภ 

อาศีวิษ อาสีวิส  อามิษ อามิส  อีรฺษฺยา  อิสฺสา 
โทษ โทส  ภาษา ภาสา  ภาษิต ภาสิต 



129 

 

สันสกฤต บาลี  สันสกฤต บาลี  สันสกฤต บาลี 
มนุษฺย มนุสฺส  มหิษี มเหสี  มฤษา มุสา 
สฺนุษา สุณิสา       

4. ค าสันสกฤตไม่มี  ฬ  จึงใช้เสียงต่างๆ  เช่น  ฑ  หรือ  ฎ  ในขณะที่บาลีออกเสียง  ฬ  เช่น
  

สันสกฤต บาลี  สันสกฤต บาลี  สันสกฤต บาลี 
อาษาฒ อาสาฬฺห  กฺรีฑา กีฬา  จูฑ จูฬ 
ครุฑ ครุฬ  บีฑ บีฬ  กกฺขฏ กกฺขฬ 
เขฏ เขฬ       

5. ค าใดที่พยัญชนะต้นหรือพยัญชนะสังโยคเป็นพยัญชนะประสม  ค านั้นจะเป็นค า 
สันสกฤต 

พยัญชนะประสม  คือ  พยัญชนะที่มาด้วยกันโดยไม่ได้ถือฐานที่เกิดเสียงเป็นส าคัญ  แม้
เป็นพยัญชนะคนละวรรคก็อาจมาด้วยกันได้  อาจจะมาด้วยกันสองเสียงหรือสามเสียง  แต่ต้องเป็นโฆษะ
หรืออโฆษะด้วยกัน 

สันสกฤต บาลี  สันสกฤต บาลี  สันสกฤต บาลี 
โกฺรธ โกธ  เกฺษตฺร เขตฺต  ทฺวาร ทวาร 
ทฺวีป ทีป  ปฺรกฤติ ปกติ  ปฺรถม ปฐม 
ปฺริย ปิย  ภฺรมร ภมร  ศฺยาม สาม 

โศฺรตฺร โสต  เศฺลษฺมนฺ เสมฺห  เศฺวตฉตฺร เสตฉตฺต 
สฺตูป ถูป  สฺตรี อิตฺถี  สฺถาน ฐาน 
เสฺนห สิเนห  สฺปรฺศ ผสฺส  สฺมฤติ สติ 
สฺวสฺต ิ โสตฺถิ  สฺวรฺค สคฺค    

6. ค าท่ีประกอบด้วย  รฺ  (ร  เรผะ)  เป็นค าสันสกฤต เช่น 
สันสกฤต บาลี  สันสกฤต บาลี  สันสกฤต บาลี 

อรฺถ อตฺถ  อุปสรฺค อุปสคฺค  กรฺมนฺ กมฺม 
ครฺภ คพฺภ  ตรฺก ตกฺก  ทรฺวี ทพฺพี 
ทรฺศน ทสฺสน  ธรฺม ธมฺม  ปริวรฺต ปริวตฺต 
ภารฺยา ภริยา  วรฺค วคฺค  วรฺษ วสฺส 
สมรฺถ สมตฺถ  สรฺว สพฺพ  หรฺษ หาส 
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หลักการสังเกตค าบาลีและค าสันสกฤตในภาษาไทย 
 ก าชัย  ทองหล่อ (2540 : 150)  ได้อธิบายถึงหลักการสังเกตค าบาลีและค าสันสกฤต  โดยเขียน
เป็นตารางเปรียบเทียบค าบาลีสันสกฤต  ดังนี้ 

ตารางหลักการสังเกตค าบาลีและค าสันสกฤตในภาษาไทย 
ค าบาลี ค าสันสกฤต 

1.  สระมี 8 ตัว  คือ  อะ  อา  อิ  อี  อุ  อู  เอ  โอ 1.  สระมี 14 ตัว  เพ่ิมจากบาลี 6 ตัว  คือ  ฤ  ฤๅ  
ฦ  ฦๅ  ไอ  เอา  (แสดงว่าค าที่มีสระ 6 ตัวนี้จะ
เป็นบาลีไม่ได้เด็ดขาด) 

2.  มีพยัญชนะ 33 ตัว (พยัญชนะวรรค) 2.  มีพยัญชนะ 35 ตัว  เพ่ิมจากภาษาบาลี 2 ตัว  
คือ  ศ  ษ  (แสดงว่าค าท่ีมี  ศ  ษ  เป็นค าสันสกฤต  
* ยกเว้น  ศอก  ศึก  เศิก  โศก  เศร้า  เป็น
ภาษาไทยแท้) 

3.  มีตัวสะกดตัวตามแน่นอน  เช่น  กัญญา  จักขุ  
ทักขิณะ  ปุจฉา  อัณณพ  คัมภีร์  เป็นต้น 

3.  มีตัวสะกดและตัวตามไม่แน่นอน  เช่น  กันยา  
จักษุ  ทักษิณ  ปฤจฉา  วิทยุ  อัธยาศัย  เป็นต้น 

4.  นิยมใช้  ฬ  เช่น  กีฬา  จุฬา  ครุฬ 4.  นิยมใช้  ฑ  เช่น  กรีฑา  จุฑา  ครุฑ 
5.  ไม่นิยมควบกล้ าและอักษรน า  เช่น  ปฐม  
มัจฉา  สามี  มิต  ฐาน  ปทุม  ถาวร  เปม  กิริยา  
เป็นต้น 

5.  นิยมควบกล้ าและอักษรน า  เช่น  ประถม  
มัตสยา  สวามี  มิตร  สถาน  ประทุม  สถาวร  
เปรม  กริยา  เป็นต้น 

6.  นิยมใช้  “ริ”  เช่น  ภริยา  จริยา  อัจฉริยะ  
เป็นต้น 

6.  นิยมใช้  รร  (รอ  หัน)  เช่น  ภรรยา  จรรยา  
อัศจรรย์  เป็นต้น  เนื่องจากแผลงมาจาก  รฺ (ร  
เรผะ)  เช่น  วรฺณ = วรรณ  ธรฺม = ธรรม   
* ยกเว้น  บรร  เป็นค าเขมร 

7.  นิยมใช้  ณ  น าหน้าวรรค  ฏะ  เช่น  มณฑล  
ภัณฑ์  หรือ  ณ  น าหน้า  ห  เช่น  กัณหา  ตัณหา 

7.  นิยม  “เคราะห์”  เช่น  วิเคราะห์  สังเคราะห์  
อนุเคราะห์  เป็นต้น 
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แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย 

เรื่อง  ค าภาษาบาลีและภาษาสันสกฤต 

ค าชี้แจง  จงเลือกข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว 
1.  ข้อใดเป็นสระท่ีจะพบได้เฉพาะในภาษาสันสกฤตเท่านั้น 
 ก.  อะ  อิ  อุ  เอ    ข.  ไอ  เอา  ฤ  ฦ  

ค.  อะ  โอ  ฤ  อู             ง.  อุ  อะ  เอ  อี 
2.  ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับพยัญชนะสังโยคในภาษาบาลี 
 ก.  พยัญชนะตัวสะกดจะต้องเป็นพยัญชนะที่อยู่ในแถว  1 , 3 และ 5  เท่านั้น 
 ข.  พยัญชนะเศษวรรคทุกตัวไม่สามารถเป็นตัวสะกดได้ จะเป็นได้เฉพาะตัวตามเท่านั้น 
 ค.  พยัญชนะเศษวรรคทุกตัวสามารถเป็นได้ทั้งพยัญชนะตัวสะกด  และพยัญชนะตัวตาม 
 ง.  พยัญชนะวรรคในแถวที่ 5  เมื่อเป็นตัวสะกดจะต้องใช้พยัญชนะเศษวรรคเป็นตัวตามเท่านั้น 
3.  รัชชุ  เวชช  เป็นค าที่เกิดจากกฎพยัญชนะสังโยคในภาษาบาลีตามข้อใด 
 ก.  พยัญชนะตัวที่ 1 เป็นตัวสะกด  เป็นตัวตามพยัญชนะตัวที่ 1 
 ข.  พยัญชนะตัวที่ 1 เป็นตัวสะกด  เป็นตัวตามพยัญชนะตัวที่ 2 
 ค.  พยัญชนะตัวที่ 3 เป็นตัวสะกด  เป็นตัวตามพยัญชนะตัวที่ 3 
 ง.  พยัญชนะตัวที่ 3 เป็นตัวสะกด  เป็นตัวตามพยัญชนะตัวที่ 4 
4.  มุกดา  นิวัตน์  เป็นค าที่เกิดจากกฎพยัญชนะสังโยคในภาษาสันสกฤตตามข้อใด 
 ก.  พยัญชนะวรรคเป็นตัวสะกด  พยัญชนะต่างวรรคเป็นตัวตาม 
 ข.  พยัญชนะวรรคเป็นตัวสะกด  พยัญชนะเศษวรรคเป็นตัวตาม 
 ค.  พยัญชนะเศษวรรคเป็นตัวสะกด  พยัญชนะวรรคเป็นตัวตาม 
 ง.  พยัญชนะเศษวรรคเป็นตัวสะกด  พยัญชนะเศษวรรคเป็นตัวตาม 
5.  ค าในข้อใดต่อไปนี้เกิดจากกฎการสังโยคในภาษาบาลีที่ว่า  “พยัญชนะตัวที่ 3 เป็นตัวสะกด  
พยัญชนะตัวที่ 4 เป็นตัวตาม” ทุกค า 
 ก.  กุมภีล์  ทันตะ   ข.  พยัคฆ์  ยุทธ   

ค.  มัชฌิม  ปัญจะ           ง.  กุญชร  คัพภ์ 
6.  ค าในข้อใดต่อไปนี้เกิดจากกฎการสังโยคในภาษาสันสกฤตที่ว่า  “พยัญชนะวรรคเป็นตัวสะกด  
พยัญชนะเศษวรรคเป็นตัวตาม”  ทุกค า 
 ก.  ศักดิ์  ศัพท์    ข.  อักษร  อรัณย์  

ค.  กันยา  กัลป์              ง.  บุตร  บุษบา 
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7.  ค าในข้อใดต่อไปนี้เกิดจากกฎการสังโยคในภาษาสันสกฤตที่ว่า  “พยัญชนะเศษวรรคเป็น
ตัวสะกด  พยัญชนะวรรคเป็นตัวตาม”  ทุกค า 
 ก.  สมุทร  สามานย์   ข.  ไพบูลย์  วิทยา  

ค.  อัศว  อธิษฐาน          ง.  ดัสกร  ทฤษฎี 
8.  ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่ความแตกต่างระหว่างภาษาบาลีและภาษาสันสกฤต 
 ก.  ภาษาบาลีมีตัวสะกดตัวตามแน่นอน ข.  ภาษาบาลีนิยมควบกล้ า 
 ค.  ภาษาสันสกฤตใช้สระไอ  เอา  ง.  ภาษาสันสกฤตนิยมใช้อักษรน า 
9.  ในภาษาบาลีจะสร้างค าโดยใช้เสียง  ฬ  แต่ภาษาสันสกฤตไม่นิยมจึงเลือกใช้เสียงตัวใดมาแทน  
ฬ  ในภาษาบาลี 
 ก.  รฺ  ฒฺ  ธ ฺ  ข.  ลฺ  ถฺ  ญ ฺ  ค.  ฆฺ  วฺ  ฐ ฺ        ง.  ฏ ฺ ฑฺ  ณฺ 
10.  ข้อใดเป็นการสร้างค าภาษาสันสกฤตทีป่ระกอบด้วย รฺ (ร เรผะ)  ที่ตรงกับการสร้างค าในภาษา
บาลีที่ออกเป็นเสียง อะ ได้ถูกต้อง 
 ก.  อุปสรฺค  -  อุปสคฺค    ข.  ภารฺยา  - ภรฺยา  

ค.  หรฺษ  -  หส ฺ            ง.  ครฺภ  -  คพฺพ 
11.  ค าในคู่ใดต่อไปนี้เป็นไปตามกฎที่ว่าด้วยค าภาษาสันสกฤตจะประกอบด้วย ศฺ  ษฺ  ในขณะที่ค า
ภาษาบาลีจะใช้ สฺ 
 ก.  ศีรษะ  -  สีรสะ   ข.  ภาษิต  -  ภาสิต  

ค.  มหิษี  -  มหิส ี           ง.  ปุรุษ  -  ปุรุส 
12.  ค าในคู่ใดต่อไปนี้เป็นไปตามกฎที่ว่าด้วยค าภาษาบาลีออกเสียงสระ  อะ  อิ  อุ  เอ  โอ  ในขณะ
ที่ค าภาษาสันสกฤตออกเสียงสระ  ฤ  ไอ  เอา 
 ก.  เมาลิ  -  มลิ     ข.  ตฤณ  -  ตริณ  

ค.  คฤห  -  คห        ง.  ไวฑูรฺย  -  เวฑูรฺย 
13.  ในการสร้างค าของภาษาบาลีจะเลือกใช้การแทรกเสียงสระ  เรียกว่า  สวรภักดิ์  ซึ่งแตกต่าง
จากค าในภาษาสันสกฤต  ดังนั้นภาษาสันสกฤตจึงเลือกใช้วิธีการใดในการสร้างค า 
 ก.  พยัญชนะประสม  กับสระเสียงยาว    

ข.  พยัญชนะเรียงพยางค์  กับสระเสียงยาว 
 ค.  พยัญชนะประสม  กับสระเสียงสั้น    

ง.  พยัญชนะเรียงพยางค์  กับสระเสียงสั้น 
14.  จงเรียงล าดับภาษาจากหลักสังเกตค ายืมจากภาษาบาลีและภาษาสันสกฤตต่อไปนี้  มีสระใช้
ทัง้สิ้น 8 เสียง , นิยมใช้  รร ,  นิยมค าควบกล้ า 
 ก.  ภาษาบาลี , ภาษาบาลี , ภาษาบาลี   

ข.  ภาษาสันสกฤต , ภาษาสันสกฤต , ภาษาสันสกฤต 
 ค.  ภาษาสันสกฤต , ภาษาบาลี , ภาษาบาล ี
 ง.  ภาษาบาลี , ภาษาสันสกฤต , ภาษาสันสกฤต 
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15.  ค าว่า  “สิริ” , “สุริย” ตามหลักสังเกตค ายืมในภาษาบาลีที่ใช้การแทรกเสียงสระ  ตรงกับค า
ยืมใดในภาษาสันสกฤต 
 ก.  ศรีษะ , ศูนย์    ข.  ศร ,  ศานติ   

ค.  ศฺรี , สูรฺย    ง.  ศาสน , สต ิ
16.  ค าว่า  “เวชช” , “มิค”  เป็นค ายืมในภาษาบาลีที่มีความหมายตรงกับค ายืมภาษาสันสกฤตใน
ข้อใด 
 ก.  ไวทย์ , มฤค    ข.  ไวฑูรย์ , มฤต   

ค.  เวฬุริยะ , มต    ง.  วฤทธิ , มฤษา 
17. ตามหลักสังเกตค ายืมในภาษาบาลีจะใช้  ส  ส่วนในภาษาสันสกฤตจะใช้  ศ  ษ  ค ายืมในข้อใด
ต่อไปนี้ไม่ใช่ค าคู่กันตามหลักสังเกต 
 ก.  ภาสา , ภาษา   ข.  เกส , เกศ   

ค.  อุสภ . พฤษภ    ง.  มนัส , มนุษย ์
18.  ค ายืมในข้อใดเป็นค าที่มาจากด้วย รฺ (ร  เรผะ) ในภาษาสันสกฤต 
 ก.  ภรมร  ข.  สตร ี  ค.  ครรภ์  ง.  กรีฑา 
19.  ค ายืมในข้อใดมีพยัญชนะประสมประกอบอยู่ 
 ก.  กักขฬะ  ข.  เศวตฉัตร  ค.  อุปสรรค  ง.  ทัพพี 
20.  ค าว่า  “ประถม”  “ปรกติ”  เป็นค ายืมที่มาจากภาษาใด  และใช้หลักสังเกตอย่างไร 
 ก.  ภาษาบาลี  สังเกตจากสระเสียงสั้น 
 ข.  ภาษาบาลี  สังเกตจากตัวสะกด  ตัวตาม 
 ค.  ภาษาสันสกฤต  สังเกตจาก  รฺ (ร  เรผะ) 
 ง.  ภาษาสันสกฤต  สังเกตจากพยัญชนะประสม 
21.  ข้อใดเป็นการจับคู่ค ายืมระหว่างภาษาบาลีและภาษาสันสกฤตได้ถูกต้อง 
 ก.  ครุฬ – ครุฑ    ข.  อิตถี – อรรถ   

ค.  สีสะ – ศิลปะ    ง.  สัจจะ – สัตว ์
22.  ข้อใดเป็นการจับคู่ค ายืมระหว่างภาษาบาลีและภาษาสันสกฤตได้ถูกต้อง 
 ก.  ถาวร – สถาน   ข.  มิจฉา – มุสา    

ค.  อากาส – อากาษ   ง.  ปิยะ – ปริยะ 
23.  ข้อใดเป็นการจับคู่ค ายืมระหว่างภาษาบาลีและภาษาสันสกฤตไม่ถูกต้อง 
 ก.  เกส – เกศ    ข.  สัพพ – สวรรค์ 
 ค.  โมลิ – เมาล ิ    ง.  เขตต – เกษตร 
24.  ค ายืมในข้อใดสร้างขึ้นตามหลักตัวสะกดตัวตามในภาษาบาลีทุกค า 
 ก.  เลฑฑุ  อัคนี    ข.  ทันตะ  จักร 
 ค.  จัณฑาล  คัมภีร์   ง.  สัปดาห์  อักขร 
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25.  ค ายืมในข้อใดทุกค าไม่ได้สร้างข้ึนตามหลักตัวสะกดตัวตามในภาษาบาลี 
 ก.  จักขุ  อัจฉรา  สุญญ   ข.  อัสสุชล  สวรรค์  กีฬา 
 ค.  กฤษณะ  อินทร์  เกษตร  ง.  สังเกต  วัตถุ  สิทธา 
26.  ข้อใดเป็นค ายืมภาษาบาลี  ภาษาสันสกฤต  และภาษาบาลี  ตามล าดับ 
 ก.  ลักษณะ  สถาน  องค์   ข.  ตรรกะ  สัญจร  ศาลา 
 ค.  วัลลภ  สวามี  ฤๅษี   ง.  ปัญญา  ศรัทธา  โอรส     
27.  “ตึกยาว  เป็นอาคารเรยีนหลังแรกของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยท่ีสร้างขึ้นใหม่ มีลักษณะ
เป็นสถาปัตยกรรมแบบนีโอคลาสสิค ที่มีความโดดเด่นและสง่างาม มีประวัติความเป็นมาที่มีคุณค่า
ยิ่งต่อสังคมไทย ชาวสวนกุหลาบทุกคนจึงมีความภาคภูมิใจ และถือว่าเป็นเอกลักษณ์ที่ส าคัญอย่าง
หนึ่งของโรงเรียน”  จากข้อความข้างต้นนี้มีค ายืมที่เป็นได้ทั้งภาษาบาลีและภาษาสันสกฤตกี่ค า โดย
นับแยกเป็นค าในกรณีที่มีการประสมค า  และไม่นับค าซ้ า 

ก.  4  ค า  ข.  5  ค า  ค.  6  ค า  ง.  7  ค า 
28.  “โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเป็นโรงเรียนที่มีบทบาทส าคัญแห่งหนึ่ง ซึ่งคณะราษฎร์จ าเป็น
จะต้องควบคุมสถานการณ์ไว้ เพราะเป็นต้นแบบในด้านต่างๆของโรงเรียนทั่วไป ครูอาจารย์ และ 
นักเรียน ก็น่าจะเป็นพลังท่ีจะต่อต้านคณะปฏิวัติ ซึ่งก่อให้เกิดความระส่ าระสาย ยากที่คณะราษฎร์
จะดูแลได้”จากข้อความข้างต้นนี้มีค ายืมทีเ่ป็นได้ทั้งภาษาบาลีและภาษาสันสกฤตกี่ค า โดยนับแยก
เป็นค าในกรณีที่มีการประสมค า  และนับค าซ้ า 

ก.  4  ค า  ข.  5  ค า  ค.  6  ค า  ง.  7  ค า 
29.  “(1) อาคารสามัคยาจารย์สร้างขึ้นเป็นที่ท าการสามัคยาจารย์สมาคม (2)อันเป็นส านักงาน
ส่วนหนึ่งของการจัดการศึกษาของกระทรวงธรรมการ (3)ที่เกี่ยวข้องกับการจัดนโยบายการศึกษา
ของชาติ (4)การฝึกอบรมเผยแพร่ความรู้ให้ครูอาจารย์ในการเพิ่มวุฒิ และการประชุมวางแผน
การศึกษาแห่งชาติ”  จากข้อความข้างต้นนี้ข้อใดกล่าวถูกต้อง 

ก.  หมายเลข (1)  มีค ายืมภาษาบาลี 4 ค า  โดยนับแยกค าประสมและนับค าซ้ า 
 ข.  หมายเลข (2)  มีค ายืมภาษาสันสกฤต 2 ค า โดยนับแยกค าประสมและไม่นับค าซ้ า 
 ค.  หมายเลข (3)  มีค ายืมภาษาสันสกฤต 5 ค า  โดยนับแยกค าประสมและนับค าซ้ า 
 ง.  หมายเลข (4)  มีค ายืมภาษาบาลี 3 ค า  โดยนับแยกค าประสมและไม่นับค าซ้ า 
30.  “(1)เสมาชมพู-ฟ้า นอกจากจะเป็นเครื่องสื่อถึงโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยแล้ว   (2)ยังสื่อ
ถึงหน้าที่ของผู้ที่มีเสมาปักอยู่บนหน้าอกซึ่งก็คือนักเรียนชั้นมัธยมปลายว่า   (3)จะต้องเป็นผู้ที่เป็น
ตัวอย่างที่ดีให้แก่รุ่นน้องชั้นมัธยมต้น   (4)รวมทั้งจะสืบทอดและรักษาเกียรติภูมิของความเป็นสวน
กุหลาบไว้ตราบจนชีวิตจะหาไม่”  จากข้อความข้างต้นนี้ข้อใดกล่าวผิด 

ก.  หมายเลข (1)  มีค ายืมท่ีมาจากภาษาสันสกฤต 1  ค า  โดยไม่นับค าซ้ า 
 ข.  หมายเลข (2)  มีค ายืมท่ีมาจากภาษาบาลี 1 ค า  โดยไม่นับค าซ้ า 
 ค.  หมายเลข (3)  มีค ายืมท่ีมาจากภาษาสันสกฤต 1 ค า  โดยไม่นับค าซ้ า 

ง.  หมายเลข (4)  มีค ายืมที่มาจากภาษาบาลี 1 ค า  โดยไม่นับค าซ้ า
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แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ 
สื่อประสม  เรื่อง  ภาษาบาลีและภาษาสันสกฤต 

ค าชี้แจง  ให้นักเรียนท าเครื่องหมาย   ให้ตรงกับความคิดเห็นของนักเรียน 
เห็นด้วยมากที่สุด  ให้ระดับคะแนน  5 

  เห็นด้วยมาก  ให้ระดับคะแนน  4 
  เห็นด้วยปานกลาง ให้ระดับคะแนน  3 
  เห็นด้วยน้อย  ให้ระดับคะแนน  2 
  เห็นด้วยน้อยที่สุด ให้ระดับคะแนน  1 

ข้อ
ที ่

รายการ 
ระดับความ

คิดเห็น 
ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 5 4 3 2 1 
1 การเรียนด้วยสื่อประสมมีเนื้อหาตรงกับความต้องการศึกษา      
2 การเรียนด้วยสื่อประสมมีการอธิบายเป็นขั้นตอน เหมาะสมเข้าใจง่าย      
3 การเรียนด้วยสื่อประสมมีความเหมาะสมกับเนื้อหา      
4 การเรียนด้วยสื่อประสมส่งเสริมจินตนาการของนักเรียน      
5 ครใูห้โอกาสนักเรียนร่วมสรุปบทเรียนทุกครั้ง      

ด้านบรรยากาศในการเรียนรู้      
6 การเรียนด้วยสื่อประสมท าให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียน      
7 การเรียนด้วยสื่อประสมเอ้ืออ านวยให้เกิดการเรียนรู้      
8 การเรียนด้วยสื่อประสมเป็นสื่อเทคโนโลยีการสอนทีท่ันสมัย          
9 การเรียนด้วยสื่อประสมเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนอยากรู้      
10 การเรียนด้วยสื่อประสมท าให้เกิดการเรียนรู้แบบรายบุคคล      
ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนรู้      
11 การเรียนด้วยสื่อประสมท าให้เข้าใจเนื้อหาได้ดีขึ้น      
12 การเรียนด้วยสื่อประสมท าให้จ าเนื้อหาได้นานขึ้น      
13 การเรียนด้วยสื่อประสมช่วยให้นักเรียนสร้างความรู้  ความเข้าใจด้วยตนเอง

ได้ 
     

14 การเรียนด้วยสื่อประสมท าให้เกิดความสนุกสนานในการรับความรู้      
15 การเรียนด้วยสื่อประสมเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์วิธีการจ าความรู้

ในวิชาอ่ืนๆ 
     

      
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
............................................................................................................................. ...................................  



136 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  จ 
หนังสือขอเชิญผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ตรวจคุณภาพเครื่องมือ 
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ประวัติผู้วิจัย 
ชื่อ – นามสกุล  นางสาวเสาวลักษณ์  ทักษิณากุล 
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