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คาสาคัญ : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ / สื่อประสม / คาภาษาบาลีและสันสกฤตในภาษาไทย
เสาวลั ก ษณ์ ทั ก ษิ ณ ากุ ล : การพั ฒ นาผลสัม ฤทธิ์ ท างการเรี ยนรู้ เรื่ อ ง ค าภาษาบาลี แ ละสั น สกฤตใน
ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อประสม. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ :
อาจารย์ ดร. บารุง ชานาญเรือ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุษบา บัวสมบูรณ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยุวรี
ผลพันธิน. 140 หน้า.
การวิ จั ย ครั้ งนี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ 1) พั ฒ นาสื่ อ ประสม เรื่ อ งค าภาษาบาลี แ ละสั น สกฤตใน
ภาษาไทย ให้ มี ป ระสิท ธิ ภาพตามเกณฑ์ 90/90 2) เปรี ย บเทีย บผลสัมฤทธิ์ก ารเรีย นรู้ เรื่ อ ง ค าภาษาบาลีและ
สันสกฤตในภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างก่อนและหลังการเรียนที่จัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อ
ประสม 3) ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อประสม กลุ่ม
ตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เขตพระ
นคร กรุงเทพมหานคร จานวน 1 ห้องเรียน มีนักเรียนทั้งสิ้น 58 คน ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random
Sampling) ด้ ว ยการจั บ ฉลากโดยใช้ ห้ อ งเรี ย นเป็ น หน่ ว ยสุ่ ม เป็ น เวลา 6 คาบเรี ย น เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย
ประกอบด้ ว ย 1) สื่ อ ประสมเรื่ อ ง ค าภาษาบาลีแ ละภาษาสั นสกฤต 2) แผนการจั ดการเรีย นรู้ ภาษาไทย เรื่ อง
คาภาษาบาลีและภาษาสันสกฤตในภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อประสม
3) แบบทดสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นรู้ ภ าษาไทย เรื่ อ ง ค าภาษาบาลี แ ละสั น สกฤตในภาษาไทย 4)
แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อประสม วิเคราะห์
ข้อมูลโดยเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยสถิติทดสอบทีแบบไม่เป็นอิสระต่อ
กัน (t-test dependent samples) วิเคราะห์ระดับความคิดเห็นด้วยค่าเฉลี่ย (x
̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.) และวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการวิจัยพบว่า
1. ผลการพัฒนาและหาประสิทธิภาพของบทเรียนสื่อประสม เรื่อง คาภาษาบาลีและสันสกฤต
ในภาษาไทย 4 บทเรี ย น ได้ แ ก่ 1) พยั ญ ชนะและสระในภาษาบาลีและภาษาสันสกฤต 2) พยั ญ ชนะสังโยคใน
ภาษาบาลี 3) พยั ญ ชนะสั ง โยคในภาษาสั น สกฤต 4) ความแตกต่ า งระหว่ า งภาษาบาลี แ ละภาษาสั น สกฤต
ประสิทธิภาพของบทเรียนของบทเรียนสื่อประสมมีค่าเท่ากับ 96.43/91.00
2. นั ก เรี ย นมี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ก ารเรี ย นรู้ ก่ อ นและหลั ง เรี ย นโดยใช้ สื่ อ ประสมแตกต่ า งกั น อย่ า ง
มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนโดยใช้สื่อประสมมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนก่อนเรียนโดยใช้สื่อประสม
3. ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อประสม เรื่อง คาภาษาบาลีและ
ภาษาสันสกฤต ในด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านบรรยากาศในการเรียนรู้ และด้านประโยชน์ที่ได้รับจาก
การเรียนรู้ นักเรียนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด
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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 ( x
̅) , 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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ผลพันธิน ผู้คอยช่วยเหลือให้คาแนะนาที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับผู้วิจัย ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์
สมพร ร่วมสุข ที่กรุณาเป็นประธานในการพิจารณาวิทยานิพนธ์ และรองศาสตราจารย์ ดร. ทวีวัฒน์ วัฒนกุล
เจริญ ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่กรุณาให้คาปรึกษา คาแนะนา และแก้ไขข้อบกพร่อง
ขอกราบขอบพระคุ ณคณาจารย์สาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ทุกท่านที่ได้ประสิทธิประสาทวิชาความรู้ให้แก่ผู้วิจัยตั้งแต่การศึกษาในระดั บบัณฑิตจนกระทั่ง
ระดับมหาบัณฑิต
ขอขอบพระคุณผู้เชี่ยวชาญทั้ ง 3 ท่านที่ตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ อาจารย์
วรากร ใจดี ครูชานาญการพิเศษ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย และอาจารย์วุฒินันท์ แก้วจันทร์เกตุ อาจารย์
ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ให้คาแนะนาด้านการจัดการเรียนรู้และ
เนื้อหาวิชาภาษาไทย และอาจารย์โอภาส แก้วต่าย อาจารย์สาขาออกแบบดิจิทัลอาร์ต คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ผู้ให้คาแนะนาด้านสื่อประสม ทาให้เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ครั้งนี้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
ขอขอบพระคุ ณ อาจารย์ บุ ญ นะ บุ ญ ประเทื อ ง หั ว หน้ า กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ภ าษาไทย ที่ ใ ห้
การสนับสนุนในการทาวิทยานิพนธ์ ขอบคุณโกญจนาท คูณพูน ที่ช่วยให้ความคิดและให้ความช่วยเหลือใน
หลาย ๆ ขั้นตอน ขอบคุณพี่จักรกฤษณ์ วัชรมัย ที่ช่วยคิดคาทาวลีช่วยจาพยัญชนะวรรค ขอบคุณพี่นัฐพงศ์
สีนวล ที่อาสาช่วยเหลือเสมอและยังแนะนาผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือให้ ขอบคุณพี่วรุตม์ วรุตมะ ที่ติดต่อ
ผู้ทาสื่อให้ ขอบคุณพี่อาทิตยา พุ่มพิบูลย์ ที่ช่วยในเรื่องเกี่ยวกับภาษาอังกฤษในเวลาอันจากัด ขอบคุณพี่
เสาวลักษณ์ กังวานสกุลทอง ที่ช่วยให้คาปรึกษาด้านการพิมพ์ตัวอักษร ขอบคุณประภาศิริ ศิริวิมาตย์ ที่คอย
ให้ความช่วยเหลือ ขอบใจอิทธิกร มะลิแก้ว และทศภูมิ พรประเสริฐ ที่ช่วยอัดเสียงจนสื่อเสร็จสมบูรณ์ และ
ขอขอบใจนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 307 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยที่ให้ความร่วมมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล
ขอขอบพระคุ ณ พี่ จ งกล วจนะเสถี ย ร พี่ นิ ต ติ ย า ตั้ ง เจริ ญ พี่ ก ฤษณะ ล าทะแย และพี่ วิ วั ฒ น์
สงวนทรัพย์ นักศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาไทยที่คอยช่วยเหลือและให้กาลังใจที่ดีมาโดยตลอด
สุดท้ายนี้ขอกราบขอบพระคุณครอบครัวอันเป็นที่รัก คุณแม่ที่คอยสนับสนุน มอบกาลังใจและ
แรงใจในการศึ ก ษา ดู แ ลเป็ น ห่ ว งทุ ก ขั้ น ตอนในการท าวิ จั ย รวมไปถึ ง การคอยมาเป็ น เพื่ อ นเวลาไป
มหาวิ ท ยาลั ย ตั้ ง แต่ เ รี ย นปี แ รกจนกระทั่ ง ปี ที่ ห้ า คุ ณ พ่ อ ที่ แ ม้ ไ ม่ ไ ด้ อ ยู่ ด้ ว ยกั น แต่ เ มื่ อ เวลาที่ ต้ อ งการ
ความช่วยเหลือใด ๆ ก็จะมีมาให้อย่างสม่าเสมอ ขอบคุณพี่สาวที่แม้ว่าจะดึกดื่นเพียงใดก็ยังไปรับสื่อฉบับ
แก้ไขให้น้อง ผู้วิจัยขอบูชาแด่บิดา มารดา อาจารย์ ตลอดจนผู้มีพระคุณทุกท่านที่ได้อบรม สั่งสอน และหวัง
เป็นอย่างยิ่งว่าวิทยานิพนธ์ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไป
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1
บทที่ 1
บทนำ
ควำมเป็นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
ภาษาเป็ น เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการติ ด ต่ อ สื่ อ สารกั น ระหว่ า งมนุ ษ ย์ เพื่ อ ถ่ า ยทอด
วัฒนธรรมและประสบการณ์ต่าง ๆ จากรุ่นสู่รุ่น ภาษาสามารถกระทาได้ไม่ว่าจะเป็นการแสดงท่าทาง
การอ่าน การเขีย น การฟัง และการพูด เพื่อให้เกิ ดความเข้าใจที่ตรงกัน นอกจากนี้ภ าษายังเป็น
เครื่องมือของการเรียนรู้และการพัฒนาความคิดของมนุษย์อีกด้วย
ภาษาไทยเป็ น เอกลั ก ษณ์ ป ระจ าชาติ ไ ทย เป็ น เครื่ อ งมื อ ในการติ ด ต่ อ สื่ อ สาร
ความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ทาให้สามารถประกอบกิจธุระ การงาน และดารงชีวิตร่วมกัน
ในสังคมได้อย่างสันติสุข เป็นเครื่องมือใช้ในการแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์
วิ จ ารณ์ ให้ ทั น ต่ อ การเปลี่ ย นแปลงทางสั ง คม รวมถึ ง ท าให้ เ กิ ด ความสามั ค คี ขึ้ น ภายในประเทศ
นอกจากนี้ยังเป็นเครื่องแสดงภูมิปัญญาของบรรพบุรุษในด้านวัฒนธรรม และสุนทรียภาพ อันมีคุณค่า
แก่การเรียนรู้และอนุรักษ์สืบไป ซึ่งภาษาไทยนั้นมีวิวัฒนาการเรื่อยมาจวบจนสมัยสมเด็จพระนารายณ์
มหาราช พระโหราธิบ ดีได้ แต่งตาราเรียนภาษาไทยเล่ มแรกขึ้น ชื่อ จินดามณี ต่อมาในสมัยของ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยกระทรวงธรรมการได้พิมพ์ตาราสยามไวยากรณ์ จนถึง
ตาราหลักภาษาไทยของพระยาอุปกิตศิลปสารที่ใช้เค้าโครงของตาราสยามไวยากรณ์มาแต่งขึ้นใหม่
และใช้มาจนถึงทุกวันนี้
เนื่องจากการถ่ายทอดทางวัฒนธรรมการสื่อสาร ภาษาไทยจึงมีวิวัฒนาการทั้งใน
ด้านการใช้เสียง ไม่ว่าจะเป็น การแทรกเสียง การกร่อนเสียง การเติมพยางค์ และการรับเอาอิทธิพล
ทางภาษาของต่างชาติมาสร้างเป็นคาใหม่ ในภาษาไทย ไม่ว่าจะเป็น ภาษาเขมร ภาษาชวา มลายู
ภาษาจีน ภาษาบาลี ภาษาสันสกฤต รวมไปถึงภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น ฯลฯ ตามสมัย ทาให้ภาษาที่
ใช้อยู่ในปัจจุบันมีความหลากหลายให้สามารถเสือ กใช้ได้ตามวัตถุประสงค์ของการสื่อสาร หรือตาม
ระดับทางภาษาได้อย่างเหมาะสม
การรับอิทธิพลทางภาษาจากต่างชาติมานาน ทาให้เยาวชนในปัจจุบันไม่สามารถ
แยกแยะภาษาต่าง ๆ ที่ปะปนอยู่ในภาษาไทยได้ โดยเฉพาะภาษาบาลีและภาษาสันสกฤตที่มีมาตั้งแต่
ก่อนการอพยพมาตั้งถิ่นฐานของชนชาติไทย ณ ประเทศไทยปัจจุบัน ดังที่ พูนพงษ์ งามเกษม (2536:
5) กล่าวไว้ในเอกสารคาสอน วิชาไทย 411 ภาษาบาลีสันสกฤตที่เกี่ยวกับภาษาไทยว่า
ก่อนที่คนไทยจะอพยพเข้ามาในดินแดนที่เป็นประเทศไทยปัจจุบัน ดินแดนโดยรอบ
ประเทศไทยและดินแดนที่เป็นประเทศไทยเองต่างก็เป็นอาณาจักรที่อารยธรรมอินเดียได้ฝัง
รากลงอย่างแน่นแฟ้นแล้วทั้งสิ้น อิทธิพลทางด้านศาสนาดูจะเป็นอิทธิพลของวัฒนธรรม
อินเดียที่มีต่อชนชาติต่าง ๆ ในแถบนี้มากที่สุดจะเห็นได้จากการที่อาณาจักรที่อยู่ในแถบนี้
ต่างก็นับถือศาสนาที่มีต้นกาเนิดมาจากอินเดียทั้งสิ้น ก่อนที่ศาสนาคริสต์และอิสลามจะแผ่
เข้ามาในดินแดนบางส่วนในสมัยหลัง ศาสนาที่กล่าวนั้นคือศาสนาพราหมณ์และศาสนาพุทธ
ผลที่ตามมาจากการนับถือศาสนาคือ ภาษาที่เกี่ยวกับศาสนาทั้งสองนั้นเข้าไปแทรกอยู่ใน
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ภาษาของถิ่นนั้น ๆ ภาษาที่เกี่ยวข้ องกับศาสนาพราหมณ์คือภาษาสันสกฤต ส่วนภาษาที่
เกี่ยวข้องกั บศาสนาพุ ท ธมีทั้ งบาลีและสันสกฤต ภาษาบาลีเกี่ ยวข้องกั บพุ ทธศาสนาฝ่ า ย
หินยาน ภาษาสันสกฤตเกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาฝ่ายมหายาน

หลักฐานที่ชี้ให้เห็นว่าภาษาบาลีและภาษาสันสกฤตอยู่ ณ ดินแดนประเทศไทยมา
เป็นเวลานาน คือ จารึกภาษามอญที่วัดโพ (ร้าง) จังหวัดนครปฐม และจารึกภาษาเขมรที่ศ าลสู ง
เมืองลพบุรี ที่แสดงให้เห็นอิทธิพลของภาษาบาลีและสันสกฤต เมื่อคนไทยอพยพเข้ามาในดินแดน
แห่ งนี้ จึ งได้รั บ อิทธิ พลภาษาบาลี สั นสกฤตจากมอญและเขมร ด้ว ยเหตุนี้ทาให้ การจัดการเรียน
การสอนเรื่องภาษาต่างประเทศในภาษาไทยเกิดปัญหาขึ้น นักเรียนไม่สามารถแยกภาษาไทยออกจาก
ภาษาต่างประเทศได้ เนื่ องจากความเคยชิ นในการใช้ภ าษาที่ พ บได้ในชีวิต ประจาวันโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งภาษาบาลีและภาษาสันสกฤตที่เห็นได้จากชื่อของนักเรียนเอง
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้จัดให้วิชาภาษาไทย
เป็นวิชาพื้นฐาน โดยกาหนดสาระการเรียนรู้ไว้ 5 สาระ คือ สาระที่ 1 การอ่าน สาระที่ 2 การเขียน
สาระที่ 3 การฟัง การดู และการพูด สาระที่ 4 หลักการใช้ภาษาไทย และสาระที่ 5 วรรณคดีและ
วรรณกรรม จากสาระที่ 4 หลักการใช้ภาษาไทย ได้กาหนดให้ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นักเรียน
จะต้องจาแนกและใช้คาภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทยได้
จากการสัมภาษณ์ครูที่สอนวิชาภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น พบว่า ใน
กระบวนการจัดการเรียนรู้เรื่องภาษาต่างประเทศในภาษาไทย พบปัญหานักเรียนไม่สามารถแยก
ภาษาไทยออกจากภาษาต่างประเทศได้หลังจากจัดการเรียนรู้แล้ว (โกญจนาท คูณพูน, 15 พฤษภาคม
2558; วรพล ศรีเทพ, 27 พฤษภาคม 2558; อุมาพร พิมพ์สุตะ, 3 มิถุนายน 2558) ซึ่งปัญหาดังกล่าว
ส่งผลให้คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้เรื่องคาภาษาต่างประเทศในภาษาไทยของนักเรียนจาก
รายงานผลการวิเคราะห์ข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ของฝ่ายบริหารวิชาการ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ปีการศึกษา 2558 มีจานวนนักเรียนทั้งสิ้น 599 คน นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้
ต่ากว่าร้อยละ 50 ถึง 398 คน คิดเป็นร้อยละ 66.44 ของนักเรียนทั้งหมด และเมื่อตรวจสอบโดย
ละเอียด พบว่า มีนักเรียนจานวน 426 คนที่มีปัญหาในส่วนของภาษาบาลี และภาษาสันสกฤตใน
ภาษาไทยมากกว่ า ภาษาอื่ น คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 71.11 ของนั ก เรี ย นทั้ ง หมด (ฝ่ า ยบริ ห ารวิ ช าการ
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย, 2558)

จากการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการจัดกระบวนการเรียนรู้พบว่า วิธีการแก้ไขปัญหา
มีด้วยกันหลายวิธี เช่น วิธีการสอน สื่อ นวัตกรรม แหล่งเรียนรู้ แต่นวัตกรรมที่น่าสนใจชนิดหนึ่งคือ
สื่อประสม ซึง่ เป็นการนาเอาสื่อหลายรูปแบบทั้งตัวอักษร ภาพกราฟิก ภาพแอนิเมชัน ภาพเคลื่อนไหว
แบบวี ดิ ทั ศ น์ และเสี ย ง น ามาประกอบโดยใช้ ค อมพิ ว เตอร์ เ ป็ น อุ ป กรณ์ ใ นการน าเสนอควบคุ ม
โปรแกรมมัลติมีเดียหรือแฟ้มสื่อประสม และใช้ในลักษณะ “สื่อประสมเชิงโต้ตอบ” ซึ่งผู้ใช้สามารถ
มีปฏิสัมพันธ์โต้ตอบกับสื่อเพื่อใช้ประกอบการเรียน และมีคุณค่าที่ส่งเสริมซึ่งกันและกัน สื่อประสม
เป็ น สื่ อ การสอนอย่ า งหนึ่ ง ที่ ใ ช้ ตั ว อั ก ษร ภาพ สี และเสี ย งเพื่ อ เร้ า ความสนใจ ในขณะที่ อ ธิ บ าย
ข้อเท็จจริงของเนื้ อหา และทาให้เกิดความเข้าใจที่ลึ กซึ้ง และป้องกัน ความเข้าใจความหมายผิ ด
การใช้สื่อประสมจะช่วยให้ผู้เรียนมีประสบการณ์จากประสาทสัมผัสที่ผสมผสานกันได้ ค้นพบวิธีการที่
จะเรียนในสิ่งที่ต้องการได้ด้วยตนเองมากยิ่งขึ้น ด้วยมโนทัศน์ของภาษาบาลีและสันสกฤตในภาษาไทย
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เป็นมโนทัศน์ที่เป็นนามธรรม (abstract concept) ลักษณะเด่นของสื่อประสมดังกล่าวมาแล้วข้างต้น
จะทาให้มโนทัศน์ที่เป็นนามธรรมได้รับการถ่ายทอดเป็นรูปธรรมซึ่งนักเรียนจะสามารถเข้าใจได้ชัดเจน
อีกทั้งสื่อประสมสามารถเร้าความสนใจจึงทาให้บทเรียนเรื่อง ภาษาบาลีและสันสกฤตในภาษาไทย
สามารถช่วยพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในเรื่องนี้ได้ดียิ่งขึ้น จากการศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับการใช้
สื่อประสมในการพัฒนาทักษะทางภาษาไทยของนักเรียน พบว่า ผลการเรียนรู้หลังการเรียนรู้โดยใช้
สื่อประสมสูงกว่าก่อนเรียน เช่น ผลงานวิจัยของ กรรณิการ์ ภูมิสายดร (2553: 77) ซึ่งศึกษาเรื่อง
การพั ฒ นาทั ก ษะการเขี ย นค าควบกล้ า โดยใช้ สื่ อ ประสม กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ภ าษาไทย ชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 3 พวงทอง ศรีอาจ (2554: 113) ซึ่งศึกษาเรื่องการพัฒนาทักษะการเขียนสะกดคา
ไม่ ต รงตามมาตราตั ว สะกด กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ภ าษาไทย ชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 5 โดยใช้ ชุ ด
สื่อประสมการเรียนแบบร่วมมือ และนาถตะยา จันทร์โพธิ์ศรี (2555: 51) ซึ่งศึกษาเรื่อง การพัฒนา
สื่อประสมเชิงโต้ตอบ เรื่องโวหารภาพพจน์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 พบว่า ผลการเปรียบเทียบคะแนน
ทดสอบหลังเรียนและก่อนเรียนพบว่า คะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกว่าคะแนนทดสอบก่อนเรียนอย่าง
มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจจะใช้สื่อประสมในการจัดกระบวนการเรียนการสอน
เรื่อง คาภาษาบาลีและภาษาสันสกฤตในภาษาไทยให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
กรอบแนวคิดกำรวิจัย
การวิจั ย ครั้ งนี้ ผู้ วิจั ย ได้ศึกษาสื่ อประสมในรูปแบบของคอมพิว เตอร์ เป็นสื่ อประสมที่ใช้
คอมพิว เตอร์ เป็ น อุป กรณ์ในการผลิ ตสารสนเทศและนาเสนอสารสนเทศในรูปแบบของข้อความ
ภาพกราฟิก ภาพแอนิเมชัน ภาพเคลื่อนไหวแบบวีดิทัศน์ และเสียง เพื่อให้เกิดประสิทธิผลสู งสุ ด
ในการเรี ย นการสอน โดยใช้ สื่ อ ตามขั้ น ตอนการเสนอเนื้ อ หา ในรู ป แบบตั ว อั ก ษร ภาพนิ่ ง
ภาพเคลื่อนไหว เสียง และการปฏิสัมพันธ์โต้ตอบกับผู้เรียน สื่อประสมที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นในครั้งนี้ใช้
ประกอบการสอนโดยใช้ อ ธิ บ ายและขยายเนื้ อ หาสาระให้ ชั ด เจนยิ่ ง ขึ้ น ซึ่ ง ผู้ วิ จั ย ได้ ก าหนดเป็ น
กรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้
ตัวแปรตำม
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนรู้ เรื่อง
คำภำษำบำลีและสันสกฤตในภำษำไทย

ตัวแปรต้น
กำรจัดกำรเรียนรู้
โดยใช้สื่อประสม
เรื่อง คำภำษำบำลี
และสันสกฤต

ควำมคิดเห็นของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษำปีที่ 3 ที่มตี ่อกำรจัด
กำรเรียนรู้โดยใช้สื่อประสม
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คำถำมกำรวิจัย
1. สื่อประสม เรื่อง คาภาษาบาลีและสันสกฤตในภาษาไทย ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์หรือไม่
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้
สื่อประสม เรื่อง คาภาษาบาลีและสันสกฤต สูงกว่าก่อนจัดการเรียนรู้หรือไม่
3. นักเรียนมีความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อประสมอยู่ในระดับใด
วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย
1. เพื่อพัฒนาสื่ อประสม เรื่อง คาภาษาบาลี และสั นสกฤตในภาษาไทย ของนักเรีย นชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 90/90
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง คาภาษาบาลีและสันสกฤตในภาษาไทย
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ก่อนและหลังการเรียนที่จัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อประสม
3. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้
สื่อประสม
สมมติฐำนกำรวิจัย
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อประสม
เรื่อง คาภาษาบาลีและสันสกฤตในภาษาไทยสูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้
ขอบเขตกำรวิจัย
1. ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง
1.1 ประชากร คื อ นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3 ภาคเรี ย นที่ 2 ปี ก ารศึ ก ษา 2559
โรงเรี ย นสวนกุห ลาบวิทยาลัย เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร จานวน 12 ห้ อง มีนักเรียนทั้งสิ้ น
597 คน
1.2 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร จานวน 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 ผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนรู้ เรื่อง คาภาษาบาลี และสั นสกฤตในภาษาไทย
2.2.2 ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มตี ่อการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้สื่อประสม
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3. เนื้อหำ
ผู้วิจัยกาหนดเนื้อหาที่ใช้ในการวิจัยเรื่อง คาภาษาบาลีและสันสกฤต ของนักเรียนชั้น
มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3 ตามหลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน พุ ท ธศั ก ราช 2551 กลุ่ ม สาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย สาระที่ 4 หลักการใช้ภาษา มาตรฐาน ท 4.1 เข้าใจธรรมชาติของภาษาและ
หลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทย
ไว้เป็นสมบัติของชาติ ตัวชี้วัดชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตัวชี้วัดที่ 1 จาแนกและใช้คาภาษาต่างประเทศที่ใช้
ในภาษาไทย โดยเนื้อหาที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คาภาษาบาลีและสันสกฤต ได้แก่ พยัญชนะ
และสระในภาษาบาลีและสันสกฤต พยัญชนะสังโยคในภาษาบาลี พยัญชนะสังโยคในภาษาสันสกฤต
และความแตกต่างระหว่างภาษาบาลีและสันสกฤต
4. ระยะเวลำ
ระยะเวลาที่ใช้ในการดาเนินการวิจัยอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ใช้เวลาใน
การทดลอง 6 คาบ (รวมการทดสอบก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้)
นิยำมศัพท์
1. กำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้สื่อประสม หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาไทย
เรื่อง คาภาษาบาลีและสันสกฤต โดยใช้สื่อหลายรูปแบบทั้งตัวอักษร ภาพกราฟิก ภาพแอนิเมชัน
ภาพเคลื่อนไหวแบบวีดิทัศน์ และเสียง นามาประกอบโดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์ในการนาเสนอ
ควบคุมโปรแกรมมัลติมีเดียหรือแฟ้มสื่ อประสม และใช้ในลักษณะ “สื่อประสมเชิงโต้ตอบ” ที่ผู้ใช้
สามารถมีปฏิสัมพันธ์โต้ตอบกับสื่อเพื่อใช้ประกอบการเรียน
2. ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนรู้วิชำภำษำไทย เรื่อง คำภำษำบำลีและสันสกฤต หมายถึง
คะแนนความรู้ ความเข้ าใจในหลั ก ทางไวยากรณ์ ข องภาษาบาลี และสั นสกฤต และสามารถแยก
ความแตกต่างระหว่างคาภาษาบาลีและสันสกฤต ของนักเรียนซึ่งวัดโดยแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้
แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จานวน 30 ข้อ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
3. ควำมคิดเห็นต่อกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้สื่อประสม หมายถึง ความนึกคิดของนักเรียนที่
ได้รั บ การจั ด การเรี ย นรู้ โ ดยใช้สื่ อประสม เรื่อง คาภาษาบาลี และสั นสกฤต ด้านการจัดกิจ กรรม
การเรียนรู้ ด้านบรรยากาศในการจัดการเรียนรู้ และด้านประโยชน์ที่ได้รับ ซึ่งกาหนดค่าความคิดเห็น
ไว้ 5 ระดับคือ เห็นด้วยมากที่สุด เห็นด้วยมาก เห็นด้วยปานกลาง เห็นด้วยน้อย และเห็นด้วยน้อย
ที่สุด วัดได้จากแบบสอบถามความคิดเห็นที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
4. นักเรียน หมายถึง ผู้ที่กาลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา
2559 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
ประโยชน์ที่ได้รับ
1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อประสมในวิชาภาษาไทย เรื่อง
ภาษาบาลีและสันสกฤตในภาษาไทย มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้เพิ่มมากขึ้น
2. ครูได้แนวทางในการพัฒนาสื่อการสอน
1
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บทที่ 2
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
การวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง คาภาษาบาลีและสันสกฤตใน
ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อประสม ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสาร
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นพื้นฐานสาหรับการดาเนินการวิจัยดังนี้
1. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1.1 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 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 คาอธิบายรายวิชา
1.2.4 โครงสร้างรายวิชา ท 23102 ภาษาไทย 6
2. เอกสารเกี่ยวกับภาษาบาลี และภาษาสันสกฤตในภาษาไทย
2.1 กาเนิดของภาษาสันสกฤต
2.2 กาเนิดของภาษาบาลี
2.3 สาเหตุการอพยพของชาวอินเดีย
2.4 การตั้งหลักแหล่งของชาวอินเดีย
2.5 การตั้งหลักแหล่งของชาวอินเดียในประเทศไทย
2.6 สาเหคุที่ภาษาบาลี – สันสกฤตเข้ามาในภาษาไทย
2.7 ไวยากรณ์ภาษาบาลีและสันสกฤต
2.8 ความแตกต่างระหว่างภาษาบาลีกับสันสกฤต
3. เอกสารเกี่ยวกับสื่อประสม
3.1 ความหมายของสื่อการสอน
3.2 ประเภทของสื่อการสอน
3.3 ความสาคัญของสื่อการสอน
3.4 สื่อประสม
3.5 การทดสอบประสิทธิภาพสื่อหรือชุดการสอน
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4. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
4.1 งานวิจัยในประเทศ
4.2 งานวิจัยต่างประเทศ
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1. เอกสารที่เกี่ย วข้องกับ หลั ก สู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช2551 กลุ่ มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย และหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
1.1 หลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน พุ ท ธศั ก ราช 2551 กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้
ภาษาไทย
1.1.1 วิสัยทัศน์การเรียนการสอนภาษาไทย
ภาษาไทยเป็นเอกลั กษณ์ของชาติเป็นสมบัติ ทางวัฒนธรรมอันก่อให้ เ กิด
ความเป็ น เอกภาพและเสริ มสร้ า งบุค ลิ ก ภาพของคนในชาติใ ห้ มีค วามเป็น ไทย เป็ น เครื่ อ งมือใน
การติดต่อสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจและความสั มพันธ์ที่ดีต่อกัน ทาให้สามารถประกอบกิจธุระ
การงาน และดารงชีวิตร่วมกัน ในสังคมประชาธิปไตยได้อย่างสันติสุข และเป็นเครื่องมือในการแสวงหา
ความรู้ ประสบการณ์จากแหล่ งข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ เพื่อพัฒนาความรู้ พัฒนากระบวนการคิ ด
วิ เ คราะห์ วิ จ ารณ์ และสร้ า งสรรค์ ใ ห้ ทั น ต่ อ การเปลี่ ย นแปลงทางสั ง คม และความก้ า วหน้ า ทาง
วิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี ตลอดจนน าไปใช้ ใ นการพั ฒ นาอาชี พ ให้ มี ค วามมั่ น คงทางเศรษฐกิ จ
นอกจากนี้ ยั ง เป็ น สื่ อ แสดงภู มิ ปั ญ ญาของบรรพบุ รุ ษ ด้ า นวั ฒ นธรรม ประเพณี และสุ น ทรี ย ภาพ
เป็นสมบัติล้าค่าควรแก่การเรียนรู้ อนุรักษ์ และสืบสาน ให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป
1.1.2 คุณภาพผู้เรียน
จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
1. อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองเป็นทานองเสนาะได้ถูกต้อง เข้าใจความหมาย
โดยตรงและความหมายโดยนัย จับใจความสาคัญและรายละเอียดของสิ่งที่อ่าน แสดงความคิดเห็น
และข้อโต้แย้งเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน และเขียนกรอบแนวคิด ผังความคิด ย่อความ เขียนรายงานจากสิ่งที่
อ่านได้ วิเคราะห์ วิจารณ์ อย่างมีเหตุผล ลาดับความอย่างมีขั้นตอนและความเป็นไปได้ของเรื่องที่อ่าน
รวมทั้งประเมินความถูกต้องของข้อมูลที่ใช้สนับสนุนจากเรื่องที่อ่าน
2. เขียนสื่อสารด้วยลายมือที่อ่านง่ายชัดเจน ใช้ถ้อยคาได้ถูกต้องเหมาะสมตามระดับภาษา
เขียนคาขวัญ คาคม คาอวยพรในโอกาสต่าง ๆ โฆษณา คติพจน์ สุนทรพจน์ ชีวประวัติ อัตชีวประวัติ
และประสบการณ์ต่าง ๆ เขียนย่อความ จดหมายกิจธุระ แบบกรอกสมัครงาน เขียนวิเคราะห์ วิจารณ์
และแสดงความรู้ความคิดหรือโต้แย้งอย่างมีเหตุผล ตลอดจนเขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าและเขียน
โครงงาน
3. พูดแสดงความคิดเห็น วิเคราะห์ วิจารณ์ ประเมินสิ่งที่ได้จากการฟังและดู นาข้อคิดไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบ
มีศิลปะในการพูด พูดในโอกาสต่าง ๆ ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ และพูดโน้มน้าวอย่างมีเหตุผลน่าเชื่อถือ
รวมทั้งมีมารยาทในการฟัง ดู และพูด
4. เข้าใจและใช้คาราชาศัพท์ คาบาลีสันสกฤต คาภาษาต่างประเทศอื่น ๆ คาทับศัพท์ และ
ศัพท์บัญญัติในภาษาไทย วิเคราะห์ความแตกต่างในภาษาพูด ภาษาเขียน โครงสร้างของประโยครวม
ประโยคซ้อน ลักษณะภาษาที่เป็นทางการ กึ่งทางการและไม่เป็นทางการ และแต่งบทร้อยกรองประเภท
กลอนสุภาพ กาพย์ และโคลงสี่สุภาพ
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5. สรุปเนื้อหาวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน วิเคราะห์ตัวละครสาคัญ วิถีชีวิตไทย และ
คุ ณ ค่ า ที่ ไ ด้ รั บ จากวรรณคดี ว รรณกรรมและบทอาขยาน พร้ อ มทั้ ง สรุ ป ความรู้ ข้ อ คิ ด เพื่ อ น าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง
1.1.3 สาระของหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1.1.3.1 การอ่ า น การอ่ า นออกเสี ย งค า ประโยค การอ่ า นบทร้ อ ยแก้ ว
คาประพันธ์ชนิดต่าง ๆ การอ่านในใจเพื่อสร้างความเข้าใจ และการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้
จากสิ่งที่อ่านเพื่อนาไปปรับใช้ในชีวิตประจาวัน
1.1.3.2 การเขี ย น การเขียนสะกดตามอั กขรวิธี การเขียนสื่ อสาร โดยใช้
ถ้อยคาและรูปแบบต่าง ๆ ของการเขียน ซึ่งรวมถึงการเขียนเรียงความ ย่อความ รายงานชนิดต่าง ๆ
การเขียนตามจินตนาการ วิเคราะห์ วิจารณ์ และเขียนเชิงสร้างสรรค์
1.1.3.3 การฟั ง การดู และการพู ด การฟั ง และดู อ ย่ า งมี วิ จ ารณญาณ
การพูดแสดงความคิดเห็น ความรู้สึก พูดลาดับเรื่องราวต่าง ๆ อย่างเป็นเหตุเป็นผล การพูดในโอกาส
ต่าง ๆ ทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ และการพูดเพื่อโน้มน้าวใจ
1.1.3.4 หลั ก การใช้ ภ าษาไทย ธรรมชาติ แ ละกฎเกณฑ์ ข องภาษาไทย
การใช้ภาษาให้ถูกต้องเหมาะสมกับโอกาสและบุคคล การแต่งบทประพันธ์ประเภทต่าง ๆ และอิทธิพล
ของภาษาต่างประเทศในภาษาไทย
1.1.3.5 วรรณคดีและวรรณกรรม วิเคราะห์วรรณคดีและวรรณกรรมเพื่อศึกษา
ข้อมูล แนวความคิด คุณค่าของงานประพันธ์ และความเพลิดเพลิน การเรียนรู้และทาความเข้าใจ
บทเห่ บทร้องเล่นของเด็ก เพลงพื้นบ้านที่เป็นภูมิปัญญาที่มีคุณค่าของไทย ซึ่งได้ถ่ายทอดความรู้สึ ก
นึกคิด ค่านิยม ขนบธรรมเนียมประเพณี เรื่องราวของสังคมในอดีต และความงดงามของภาษา เพื่อให้เกิด
ความซาบซึ้งและภูมิใจในบรรพบุรุษที่ได้สั่งสมสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน
1.1.4 สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ภาษาไทย
สาระและมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีดังนี้
สาระที่ 1 การอ่าน
มาตรฐาน ท 1.1
ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อนาไปใช้ตัดสินใจ
แก้ปัญหาในการดาเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน
สาระที่ 2 การเขียน
มาตรฐาน ท 2.1
ใช้กระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเรื่องราว
ในรู ปแบบต่าง ๆ เขียนรายงานข้อ มูล สารสนเทศและรายงานการศึ ก ษา
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
เห็นคุณค่าและนามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง
1.2 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
1.2.1 วิสัยทัศน์โรงเรียน
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนาในเวทีโลก สร้าง
สุภาพบุรุษสวนกุหลาบมีความสุขบนพื้นฐานคุณธรรมและวิถีความเป็นไทย
1.2.2 พันธกิจ
1.2.2.1 จัดกระบวนการเรียนรู้ตามเกณฑ์มาตรฐานสากล
1.2.2.2 จัดองคาพยพของสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
1.2.2.3 พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาตามเกณฑ์คุณภาพ TQA
1.2.2.4 มุ่ ง เน้ น ผู้ เ รี ย นให้ มี ส มรรถนะ คุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค์ แ ละ
อัตลักษณ์ ตามที่โรงเรียนกาหนด
1.2.2.5 ท านุ บ ารุ ง และสื บ ทอดศิ ล ปวั ฒ นธรรมตามหลั ก ปรั ช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
1.2.3 คาอธิบายรายวิชา
การอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองและอ่านเรื่องราวในท้องถิ่น
ของตนได้ถูกต้อง และเหมาะสมกับเรื่องที่อ่าน การระบุใจความสาคัญและรายละเอียดของข้อมูลที่
สนั บ สนุ น จากเรื่ อ งที่ อ่ า น การวิ เ คราะห์ วิ จ ารณ์ แ ละประเมิ น เรื่ อ งที่ อ่ า นการวิเ คราะห์ เ พื่ อ แสดง
ความคิดเห็นโต้แย้งเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน การตีความและประเมินคุณค่า แนวคิดที่ได้จากงานเขียนอย่าง
หลากหลาย เพื่อน าไปใช้ แ ก้ปั ญ หาในชี วิต การมีมารยาทในการอ่ าน การเขียนจดหมายกิ จ ธุ ร ะ
การเขียนวิเคราะห์วิจารณ์ แสดงความรู้ ความคิดเห็นและโต้แย้งในเรื่องต่าง ๆ และการกรอกแบบ
สมัครงานพร้อมเขียนบรรยายเกี่ยวกับความรู้และทักษะของตนเองที่เหมาะสมกับงาน การเขียน
ชีวประวัติหรืออัตชีวประวัติโดยเล่าเหตุการณ์ ข้อคิดเห็นและทัศนคติในเรื่องต่าง ๆ การวิเคราะห์
วิจารณ์เรื่องที่ฟังและดู เพื่อนาข้อคิดมาประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิตและเหตุการณ์ในโลกปัจจุบัน
การพูดในโอกาสต่าง ๆ ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ การพูดโน้มน้าว โดยนาเสนอหลักฐานตามลาดับ
เนื้ อ หาอย่ า งมี เ หตุ ผ ลและน่ า เชื่ อ ถื อ การจ าแนกและใช้ ค าภาษาต่ า งประเทศที่ ใ ช้ ใ นภาษาไทย
การอธิบายความหมายคาศัพท์ทางวิชาการ และวิชาชีพ การแต่งกาพย์ฉบัง 16 ให้รักษาความเป็นไทย
ภูมิใจในท้องถิ่นและมีความเป็นสากล การวิเคราะห์วิถีไทยและคุณค่าจากวรรณคดีและวรรณกรรมที่
อ่าน การสรุปความรู้ข้อคิดจากการอ่าน เพื่อนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง การท่องจาบทอาขยานและ
บอกคุณค่าบทอาขยานตามที่กาหนดและบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ และนาไปอ้างอิง
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โดยใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อนาไปใช้ตัดสินใจแก้ปัญหาใน
การดาเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน ใช้กระบวนการเขียนในรูปแบบต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ
เลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณและพูดแสดงความรู้ความคิดอย่างสร้างสรรค์ มีทักษะการนาเสนอ
เข้ า ใจและแสดงความคิ ด เห็ น วิ จ ารณ์ ว รรณคดี แ ละวรรณกรรมไทยอย่ า งเห็ น คุ ณ ค่ า และน ามา
ประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง อนุรักษ์ภาษาไทย ในฐานะเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติและมีความเป็น
สากล
1.2.4 โครงสร้ างรายวิช า ท 23102 ภาษาไทย 6 ชั้นมัธ ยมศึกษาปีที่ 3 จานวน
60 ชั่วโมง/ภาค 1.5 หน่วยกิต มัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 คะแนนเต็ม 100 คะแนน

ชื่อหน่วย
การเรียนรู้

สาระสาคัญ

1 ไอยรานิรมิต

- อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้ถูกต้อง เหมาะสมกับเรื่องที่
อ่าน
- วิเคราะห์ วิจารณ์ และประเมินเรื่องที่อา่ นโดยใช้กลวิธกี ารเปรียบเทียบ
เพื่อให้ผอู้ ่านเข้าใจได้ดีขึ้น
- มีมารยาทการอ่าน
- เขียนจดหมายกิจธุระ
- แต่งบทร้อยกรอง
- ท่องจาบทอาขยาน
2 ชื่นบานภาษา - ตีความและประเมินคุณค่า และแนวคิดที่ได้จากงานเขียนอย่างหลากหลาย
ศิลป์
- เขียนแสดงความคิดเห็นและโต้แย้งอย่างมีเหตุผล
- จาแนกและใช้คาภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย
- มีมารยาทในการเขียน
สอบกลางภาค
3 พินิจบท- ระบุใจความสาคัญ รายละเอียดของข้อมูล
ละคร
- มีมารยาทในการอ่าน
- มีมารยาทในการเขียน
- กรอกแบบสมัครงาน
- การสร้างคาในภาษาไทย (สมาส-สนธิ)
- สรุปเนื้อหาวรรณคดี วรรณกรรม และวรรณกรรมท้องถิ่น
- สรุปความรู้และข้อคิดจากการอ่าน
4 ภาษิตน้อมนา - วิจารณ์และประเมินเรื่องที่อ่าน
ใจ
- เขียนชีวประวัติหรืออัตชีวประวัติ
- พูดในโอกาสต่างๆ
- พูดโน้มน้าวใจ
- มีมารยาทในการฟัง ดูและพูด
- อธิบายความหมายคาศัพท์ทางวิชาการ และวิชาชีพ
- วิเคราะห์วิถีไทยและคุณค่าจากวรรณคดีและวรรณกรรมท้องถิ่น
สอบปลายภาค
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วิเคราะห์เนื้อหา
ในการวิจัยครั้งนี้ใช้เวลาเรียนในหน่วยที่ 3 เรื่องชื่นบานภาษาศิลป์ จานวน 4 คาบ ในสาระที่
4 หลักการใช้ภาษา มาตรฐาน ท 4.1 เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของ
ภาษาและพลังของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ ตัวชี้วัดที่ 1
ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย ซึ่งสอดคล้องกับตัวชี้วัดในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 ตัวที่ 1 จาแนกและใช้คาภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย
2. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับภาษาบาลี และภาษาสันสกฤต
2.1 กาเนิดของภาษาสันสกฤต
ภาษาสันสกฤตเป็นภาษาโบราณภาษาหนึ่งของอินเดีย จัดอยู่ในตระกูลภาษาอินเดีย
ยุโรป เป็นภาษาที่ไม่ได้มีอยู่ในอินเดียแต่เดิม แต่เป็นภาษาของเผ่าชนที่เรี ยกกันในประวัติศาสตร์ว่า
อารยั น ซึ่งอพยพมาจากดิน แดนทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอินเดีย เรียกกันว่า พวกอินโด –
อารยั น (Indo - Arayan) ซึ่ ง มี ค วามสั ม พั น ธ์โ ดยสายเลื อ ดกั บชาวอารยัน ที่ก ระจัด กระจายอยู่ ใน
ส่ ว นอื่น ๆ ของโลก เช่น ในอิห ร่ านซึ่งเรียกว่าพวกอินโด – 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 คาว่า “สันสกฤต” โดย ราก
ศัพท์แปลว่า สิ่งที่ได้จัดระเบียบและขัดเกลาเรียบร้อยดีแล้ว (บรรจบ พันธุเมธา, 2516, อ้างถึงใน พูน
พงษ์ งามเกษม, 2536: 1) เชื่อกันว่า ปาณินิ เป็นผู้ทาให้เกิดภาษานี้ขึ้น โดยท่านได้แต่งตาราไวยากรณ์
ชื่อ “อัษฎาธยายี” ซึ่งเป็นตาราไวยากรณ์เล่มแรกที่วางกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการภาษาของพวกอารยันใน
อินเดียไว้อย่างรัดกุมและละเอียดถี่ถ้ วน เพราะก่อนหน้ายุคของปาณินิ ไม่ปรากฏว่ามีการใช้คาว่า
“สันสกฤต” ในฐานะเป็นชื่อของภาษาเลย ปาณินิ ผู้นี้ นักศึกษาวิชาที่เกี่ยวกับอิ นเดียหรือที่เรียกว่า
ภารตวิ ท ยา (Indology) มี ค วามเห็ น ว่ า มี ชี วิ ต อยู่ เ มื่ อ ประมาณ 2,600 ปี ม าแล้ ว กล่ า วคื อ
ในระยะเวลาอันใกล้เคียงกับ การดารงพระชนมชีพของพระพุทธเจ้า (กรมวิชาการ, 2510, อ้างถึงใน
พูนพงษ์ งามเกษม, 2536: 2)
โดยเหตุนี้ เราจะเห็นได้ว่า ภาษาของพวกอารยันที่ไปตั้งรกรากมั่นคงอยู่ในอินเดียนั้น
ได้เริ่มคลี่ คลายขยายตัว ออกไปเป็ นสองรูปแบบ แบบแรกได้แก่ ภาษาโบราณดั้งเดิมอันไม่สู้ จะมี
กฎเกณฑ์รัดกุมนัก ซึ่งปรากฏในคัมภีร์พระเวททั้งสี่ คือ ฤคเวท สามเวท ยชุรเวท และอถรรพเวท
ภาษาของพวกอารยันในรูปแบบแรกนี้เรียกว่า ภาษาพระเวท (Vedic Language) ส่วนแบบที่สอง
ได้แก่ ภาษาที่ ปาณินิ ปฐมาจารย์ทางวิชาไวยากรณ์ของอินเดียได้วางรูปแบบไว้ให้ที่เรียกว่า สันสกฤต
(Classical Sanskrit) งานวรรณกรรมส่ ว นมากในภาษาสั น สกฤต รวมทั้ ง กวี นิ พ นธ์ ข องจิ น ตกวี
คนสาคัญ ๆ เช่น อัศวโฆษ กาลิทาส ภาส ภารวิ ฯลฯ ก็อยู่ในภาษาสันสกฤตอันเป็นแบบแผนนี้ โดย
เหตุที่ภาษาที่มีกฎเกณฑ์รัดกุมมาก สันสกฤตจึงกลายเป็นภาษาของผู้ที่มีการศึกษาสูง หรือเป็นภาษา
ทางวรรณคดี (Literary Language) เพราะยากที่ประชาชนทั่วไปจะสามารถเข้าใจหรือนามาใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้
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ภาษาอิน โด – อารยันสมัยกลาง ได้แก่ ภาษาปรากฤต ซึ่งเป็นภาษาที่พูดกั น ใน
ท้ อ งถิ่ น ต่ า ง ๆ ย่ อ มแตกต่ า งกั น ไปตามท้ อ งถิ่ น ได้ แ ก่ ภาษาอปภรั ง ศะ อั น เป็ น ภาษาปรากฤตที่
แพร่ ห ลายไปตามลุ่ มน้ าสิ น ธุ ส่ ว นภาษาปรากฤตที่แพร่ห ลายไปในดินแดนลุ่ มน้าคงคาและยมุนา
เรียกว่า ภาษามาคธี หรือภาษามคธ ซึ่งเป็นคนละภาษากับภาษาบาลีซึ่งใช้อยู่ในคั มภีร์พระไตรปิฎก
อีกภาษาหนึ่ ง คื อ ภาษามหาราษฏรี และภาษาเศารเสนี ซึ่งเป็นภาษาปรากฤตที่แพร่ห ลายไปใน
ดินแดนตอนใต้ของอินเดีย (พระยาอนุมานราชธน, 2522, อ้างถึงใน พูนพงษ์ งามเกษม, 2536: 2)
ภาษาอิ น โด – อารยั น สมั ย ใหม่ ได้ แ ก่ ภาษาสิ น ธี ปั ญ จาปี มราฐี พิ ห ารี โอริ ย า
เบงคาลี เนปาลี พิห ารี อัส สมี คุช ราตี กัศมีรี และฮินดี ซึ่งเชื่อกันว่าสื บมาจากภาษาปรากฤตแต่
ลักษณะของภาษาผิดกันมาก เพราะมีภาษาตระกูลอื่นที่ไม่ได้สืบไปจากภาษาของชาวอารยัน เข้าไป
ปะปนตามเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์
ปรีชา ทิชินพงศ์ (2530: 4) ได้กล่าวเพิ่มเติมถึง ภาษาสันสกฤตว่าเป็นภาษาชั้นสูงที่
ศักดิ์สิทธิ์เป็นภาษาของพวกนักปราชญ์ โดยเฉพาะพวกพราหมณ์และกษัตริย์ที่เป็นบุรุษเพศเท่านั้น
สตรีและพวกวรรณะอื่นจะใช้พูดไม่ได้ ถือกันว่าเป็นบาป ดังจะเห็นได้จากบทละครอินเดียในสมัยกลาง
ซึ่งกาหนดให้ตัวละครต่างฐานะกันใช้ภาษาต่างกัน กล่าวคือ กษัตริย์และพราหมณ์พูดภาษาสันสกฤต
ผู้หญิงพูดภาษาเศารเสนี ผู้ชายโดยทั่วไปพูดภาษามาคธี เป็นต้น
ด้วยเหตุแห่งความยากลาบากและกรอบอันจากัดของผู้ใช้ตามที่กล่าวมานี้เอง จึงได้
กลายเป็นอุปสรรคอันสาคัญ ทาให้ภาษาสันสกฤตยุติความเจริญงอกงาม ในที่สุดก็เป็นภาษาที่ตาย
(Dead Language) ทุกวันนี้มีศึกษากันอยู่บ้างก็ในระดับการศึกษาชั้นสูง ๆ เท่ากัน หาได้ใช้พูดจากัน
ในชีวิตประจาวันไม่
2.2 กาเนิดของภาษาบาลี
คาว่า บาลี ตามที่เราเข้าใจกันคือภาษาที่ใช้เขียนพระไตรปิฎกซึ่งเป็นคัมภีร์ของลังกา
และประเทศที่ได้รับอิทธิพลวัฒนธรรมอินเดีย บาลีจึงหมายถึงข้อความในพระไตรปิฎก บาลี มีปรากฏ
ให้ เห็ น เป็ น ครั้ งแรกในอรรถกถาและในคัมภีร์วิ สุ ทธิมรรคของท่านพุทธโฆษาจารย์ ผู้ มีชีวิตอยู่ใน
พุทธศตวรรษที่ 10 หรือ 11 ในความหมายว่าเป็นพุทธวจนะหรือเป็นเนื้อความเดิมในพระไตรปิฎก
มิใช่ชื่อของภาษา (กรุณา กุศลาสัย, 2510: 120)
ตามที่เชื่อถือกันต่อ ๆ มาในลังกา ภาษาบาลีก็คือภาษามาคธี หรือมคธนิรุตติ ซึ่งเป็น
ภาษาหนึ่งในกลุ่มของภาษาปรากฤต (ฉลาด บุญลอย, 2505: 80) ที่ใช้ในความหมายกว้าง ๆ สาเหตุที่
จะเกิดมีภาษาบาลีขึ้นนั้น เป็นไปตามธรรมชาติของภาษา ซึง่ จะต้องมีวิวัฒนาการอยู่ตลอดเวลา ภาษา
ของสมัยหนึ่งย่อมแตกต่างจากภาษาของอีกสมัยหนึ่ง ยิ่งระยะเวลาห่างกันมากเท่าใด ความแตกต่าง
ของภาษาก็ มี ม ากเท่ า นั้ น ในกรณี ภ าษาอิ น โด – อารยั น วิ วั ฒ นาการเป็ น สองสาย สายหนึ่ ง เป็ น
วิวัฒนาการในหมู่ของผู้ที่ได้รับการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือ พราหมณ์ผู้พิทักษ์คัมภีร์พระเวทและ
ระบบสังคมตามแนวทางพระเวท การถ่ายทอดพระเวทสู่ คนรุ่นหลังอาศัยมุขปาฐะแล้วจาต่อ ๆ กันมา
เมื่อได้มีการวางกฎเกณฑ์ไว้อย่างละเอียดถี่ถ้วนภาษานี้จึงวิวัฒนาการอย่างช้า ๆ และกลายเป็นภาษา
สั น สกฤตคลาสสิ คที่ป รากฏอยู่ ในวรรณคดี ส่ ว นอี กสายหนึ่งเป็นการวิวัฒ นาการของภาษาในหมู่
ประชาชนทั่วไป มีวิวัฒนาการอย่างรวดเร็วเพราะไม่มีการศึกษาคอยควบคุม เราพบผลการวิวัฒนาการ
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ของภาษาในสายนี้เป็นครั้งแรกในศิลาจารึกของ พระเจ้าอโศก ระยะนี้เองเป็นระยะที่ภาษาบาลีเกิดขึ้น
(จิรพัฒน์ ประพันธ์วิทยา, 2522: 2)
คาว่า บาลี นี้ไม่ปรากฏว่ามีใช้ที่ไหนเลยนอกจากในพระไตรปิฎกซึ่งมีคาว่า ปริยาย
ในความหมายว่า คาสอนของพระพุทธองค์ ต่อมาเกิดการเปลี่ยนแปลงเสียง โดย ร กลายเป็น ล จึง
เป็ น ปลิ ย าย และมี ก ารยื ด เสี ย งเป็ น ปาลิ ย าย แล้ ว จึ ง ตั ด เสี ย งท้ า ยเหลื อ เป็ น ปาลี กลายเป็ น
วิสามานยนามของภาษาหนึ่งไป (ฉลาด บุญลอย, 2505: 92)
ปัจจุบันทั้งภาษาบาลีและภาษาสันสกฤตเป็นภาษาตาย ภาษาตายในที่นี้หมายถึง
ไม่ใช่ใช่ในชีวิตประจาวันแล้ว เป็นภาษาที่ใช้ในคัมภีร์ และไม่มีการเปลี่ยนแปลงแล้ว นั่นคือ ตายใน
ด้านกฎเกณฑ์
2.3 สาเหตุการอพยพของชาวอินเดีย
เนื่องจากดินแดนที่อยู่ฟากทะเลทางตะวันออกของอินเดียออกไป มีชื่อเสียงทางด้าน
มีทองและแร่ธาตุมีค่ามาก สิ่งเหล่านี้จึงเป็นสาเหตุให้พ่อค้าชาวอินเดียต้องการไปสารวจดินแดนเหล่านี้
อันมีชื่อที่ชาวอินเดียเรียกว่า สุวรรณภูมิ หรือ สุวรรณทวีป
นอกจากมุ่งหวังในโชคลาภแล้ว ยังมีสาเหตุอื่น ๆ อีกที่ทาให้ชาวอินเดียเดินทางมา
สุวรรณภูมิ ได้แก่
1. การต่อเรือดีขึ้น ในสมัยนี้การต่อเรือเดินทะเลทาได้ดีขึ้น สามารถจุผู้โดยสารได้ประมาณ
600 – 700 คน
2. รู้จักวิถีลมมรสุม ในสมัยนี้ได้รู้วิถีทางลมมรสุมดีขึ้น จึงไม่ค่อยกลัวในการเดินทางทาง
ทะเล
3. มีการติดต่อค้าขายสินค้าฟุ่มเฟือย อันได้แก่ ทอง เครื่องเทศ เป็นต้น ประกอบกับในต้น
พุทธศตวรรษที่ 7 จักรพรรดิโรมันห้ามนาเหรียญทองออกนอกราชอาณาจักร ชาวอินเดียจึงได้หันมา
สนใจดินแดนทางเอเชียอาคเนย์ เพราะมีสินค้าที่ตนต้องการ
4. พุทธศาสนาเจริญแพร่หลายยิ่งขึ้น ความต้องการเผยแพร่ศาสนาทาให้ชาวอินเดียที่
นับถือศาสนาพุทธไม่มีความรังเกียจในการร่วมเดินทางกับคนวรรณะอื่นและคนต่างชาติ
5. พลเมืองเพิ่มมากขึ้น
6. การรุกรานจากศัตรูภายนอก
7. พวกวรรณะกษัตริย์และเจ้านายชั้นสูงของอินเดียต้องการผจญภัย
ชาวอิ น เดี ย พวกแรกที่ เ ข้ า มาแหลมอิ น โดจี น คงเป็ น พวกพ่ อ ค้ า มาติ ด ต่ อ กั บ
ชาวพื้น เมืองด้ว ยการให้ของขวัญ ให้ ยารักษาโรค และแจกเครื่องรางป้องกันอันตราย จนเข้ากับ
พวกชาวพื้ น เมื อ งได้ จึ ง เรี ย นภาษาพื้ น เมื อ งและตั้ ง หลั ก แหล่ ง ลง พวกที่ เ ข้ า มาระยะหลั ง คื อ
พวกพราหมณ์และพระภิกษุในพุทธศาสนา ซึ่งนาอารยธรรมชั้นสูงของอินเดียเข้ามา อาทิ อักษร ภาษา
ศิลปวิทยา ฯลฯ การเผยแพร่อารยธรรมอินเดียนี้คงเป็นไปอยู่ตลอดระยะเวลาหลายร้อยปี ในระยะนี้
ตาราต่าง ๆ ของอินเดีย เช่น กฎหมายคือธรรมศาสตร์และการปกครองคืออรรถศาสตร์ก็คงแพร่เข้ามา
ด้วย (หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล, 2522: 5 – 7)
6

15
2.4 การตั้งหลักแหล่งของชาวอินเดีย
ชาวอินเดียที่เดินทางมาสู่สุวรรณภูมิได้เข้ามาตั้งหลักแหล่งอยู่ในแหลมมลายู ชวา
สุมาตรา บาหลี พม่า กัมพูชา และไทย พวกเหล่านี้ได้แต่งงานกับหญิงชาวพื้นเมือง และโดยเหตุพวกนี้
มีวัฒนธรรมที่เจริญกว่า จึงทาให้สังคมเดิมของชาวพื้นเมืองกลายเป็นสังคมแบบฮินดู การแทรกซึมทาง
วัฒนธรรมอย่างช้า ๆ โดยไม่รู้ตัวนี้ บางครั้งก็ได้รับการสนับสนุนอีกแรงหนึ่งจากนักสอนศาสนา เป็น
ผลให้ ศาสนา ศิล ปะ วรรณคดี และความนึกคิดทางสั งคมแบบอินเดียกระจายไปทุกทิศ บางครั้ง
นั ก แสวงโชคทางด้ า นการทหารก็ ยึ ด อ านาจทางการเมื อ ง ตั้ ง เป็ น ราชอาณาจั ก รแบบฮิ น ดู ขึ้ น
การรวมตั ว ทางวัฒ นธรรมระหว่า งฮิ น ดู กั บวั ฒ นธรรมพื้ นเมื อ งเป็ น ไปอย่ า งแน่ น แฟ้ น จนบางครั้ง
ไม่สามารถจะแยกได้ว่าอะไรเป็นของเดิมอะไรเป็นของใหม่ ชาวพื้นเมืองรับภาษาบาลีหรือสันสกฤตไว้
ในภาษาของตน นับถือศาสนาพุทธหรือฮินดู ประพฤติปฏิบัติตามขนบธรรมเนียม ประเพณี และ
มารยาทแบบฮินดู ส่วนชาวอินเดียก็ดูดซับเอานิสัยและประเพณีของชาวพื้นเมื องไว้ รวมเป็นอันหนึ่ง
อันเดียวกับสังคมพื้นเมือง อิทธิพลของวัฒนธรรมอินเดียจึงเจริญงอกงามขึ้นเรื่อย ๆ ประกอบกับมี
ผู้อพยพมาใหม่โดยไม่ขาดสาย ทาให้อิทธิพลของวัฒนธรรมอินเดียไม่สูญไป
2.5 การตั้งหลักแหล่งของชาวอินเดียในประเทศไทย
ก่อนที่คนไทยจะอพยพเข้ามาในดินแดนที่เป็นประเทศไทยปัจจุบัน ดินแดนโดยรอบ
ประเทศไทยและดินแดนที่เป็นประเทศไทยเองต่างก็เป็นอาณาจักรที่อารยธรรมอินเดียได้ฝังรากลง
อย่างแน่นแฟ้นแล้วทั้งสิ้น อิทธิพลทางด้านศาสนาดูจะเป็นอิทธิพลของวัฒนธรรมอินเดียที่มีต่อชนชาติ
ต่าง ๆ ในแถบนี้มากที่สุดจะเห็นได้จากการที่อาณาจักรที่อยู่ในแถบนี้ต่างก็นับถือศาสนาที่มีต้นกาเนิด
มากจากอินเดียทั้งสิ้น ก่อนที่ศาสนาคริสต์และอิสลามจะแผ่เข้ามาในดินแดนบางส่วนในสมัยหลั ง
ศาสนาที่กล่าวนั้นคือศาสนาพราหมณ์และศาสนาพุทธ ผลที่ตามมาจากการนับถือศาสนาคือ ภาษาที่
เกี่ยวกับศาสนาทั้งสองนั้นเข้าไปแทรกอยู่ในภาษาของถิ่นนั้น ๆ ภาษาที่เกี่ยวข้องกับศาสนาพราหมณ์
คือภาษาสันสกฤต ส่วนภาษาที่เกี่ยวของกับศาสนาพุทธมีทั้งบาลีและสันสกฤต ภาษาบาลีเกี่ยวข้องกับ
พุทธศาสนาฝ่ายหินยาน ภาษาสันสกฤตเกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาฝ่ายมหายาน
ดินแดนลุ่มแม่น้าเจ้าพระยาก่อนที่ไทยจะอพยพลงมา มีชนชาติมอญอาศัยอยู่คงจะ
นับถือทั้งศาสนาพุทธลัทธิหินยานและมหายาน จึงพบว่าจารึกภาษามอญที่เก่าที่สุดคือ จารึกภาษา
มอญที่วัดโพ (ร้าง) จังหวัดนครปฐม มีภาษาทั้งสองปนอยู่ และจากจารึกภาษาเขมรที่ศาลสูงเมือง
ลพบุรีที่กล่าวถึงพุทธศาสนานิกานมหายานและหินยานซึ่งแสดงว่านิกายทั้งสองคงมีอยู่ในอาณาจักรนี้
ก่อนที่เขมรจะเข้ามามีอานาจเหนือ ดูจากจารึกเขมรหลักนี้ เราจะเห็นอิทธิพลของภาษาสันสกฤตอย่าง
มากมาย แสดงให้ เห็น ว่าอาณาจักรเขมรนั้น ศาสนาที่รุ่งเรื่ องคือพุทธนิกายมหายาน และศาสนา
พราหมณ์
เมื่อคนไทยอพยพเข้ามาในดินแดนประเทศไทยปัจจุบัน ก็คงได้รับอิทธิพลทางด้าน
ภาษามาจากมอญและเขมร ซึ่งได้รับอิทธิพลมากจากภาษาบาลีสันสกฤตก่อนอยู่ในภาษาของตนแล้ว
แทนทีจ่ ะได้รับอิทธิพลโดยตรงจากอินเดีย เราจะเห็นตัวอย่างของคาภาษาบาลีสันสกฤตในภาษาไทยที่
มีอิทธิพลของเขมรอยู่เช่นคาว่า กบาล ซึ่งในภาษาบาลีสันสกฤตใช้ กปาล อย่างไรก็ตามอิทธิพลทาง
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ภาษาที่รับจากอิ นเดียโดยตรงก็คงจะมีอยู่เช่นกัน ไทยอาจจะรับอิทธิพลโดยตรงเมื่อครั้งไทยยังอยู่
มณฑลยูนนานและในสมัยอาณาจักรเชียงแสน
อิทธิพลที่ ร องลงมาจากศาสนาน่ าจะได้แ ก่ วรรณคดี วรรณคดีที่ส าคัญในภาษา
สั น สกฤตที่ มี อิ ท ธิ พ ลในแถบนี้ คื อ รามายณะและมหาภารต ส่ ว นวรรณคดี ข องภาษาบาลี ก็ คื อ
พระไตรปิฎก ด้วยอิทธิพลทางวรรณคดีนี้ทาให้คนในท้องถิ่นรับเอาคาบาลีสันสกฤตไว้ในภาษาของตน
อิทธิพลทางด้านการปกครองก็มีเช่ นกัน จะเห็นได้ว่าการปกครองแบบอินเดียนั้น
พระเจ้าแผ่นดินจะมีที่ปรึกษาเป็นปุโรหิต ตาราเกีย่ วกับการปกครองเป็นภาษาสันสกฤต ดังนั้นอิทธิพล
ภาษาสันสกฤตก็น่าจะมาจากพวกปุโรหิตเหล่านี้
2.6 สาเหตุที่ภาษาบาลีและสันสกฤตเข้ามาในภาษาไทย
ชาวอิน เดีย ได้เดินทางมาทางทิ ศตะวันออกสู่ ดิน แดนที่ เรียกว่ า สุ ว รรณภูมิ หรือ
สุวรรณทวีป ก่อนคริสตกาล โดยพิจารณาจากชาดกทางพุทธศาสนาและนิทานต่าง ๆ ในหนังสือชื่อ
พฤหัตกถา ซึ่งมีอายุก่อนคริสตกาลด้วยกัน ปรากฏว่ามีหลายเรื่องที่ได้กล่าวถึงการเดินเรือระหว่าง
อินเดียกับสุวรรณภูมิ เรื่องเหล่านี้แม้ไม่เป็นประวัติศาสตร์ แต่ก็สะท้อนถึงความเป็นจริงบางอย่าง
โดยเฉพาะแรงจูงใจใฝ่ฝันในการเดินทางสู่ดินแดนเหล่านี้
สมัยต่อมา ได้ปรากฏหลักฐานอยู่ทั่วไปที่แสดงถึงอารยธรรมของอิ นเดียฝังรกรากอยู่
บริเวณแถบนี้ ทั้งในพม่า ชวา สุมาตรา เกาะบาหลี และถึงขนาดตั้งเป็นอาณาจักรก็มีเช่น อาณาจักร
ฟูนัน อาณาจักรจาปา เป็นต้น หลักฐานต่าง ๆ เหล่านี้พอที่จะเป็นเครื่องยืนยันว่าดินแดนต่าง ๆ ใน
แถบเอเชีย ตะวัน ออกเฉีย งใต้นี้ ได้รับเอาภาษา วรรณคดี ความเชื่อถือทางศาสนา ลั ทธิการเมือ ง
ตลอดจนสถาบันทางสังคมของอินเดียมาใช้อย่างแนบแน่นแล้วทั้งสิ้น
กล่าวเฉพาะภาษาซึ่งเป็นเครื่องมือสื่อสารที่สาคัญที่สุดของมนุษย์ ปรากฏว่าได้มี
หลักฐานจารึกเป็นภาษาบาลีและสันสกฤตที่พบในประเทศไทยอยู่หลายแห่ง ที่นับว่าเก่าแก่ที่สุดก็คือ
ศิลาจารึกภาษาสันสกฤตซึ่งพบที่วัดเสมาเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช (จารึกใน พ.ศ. 1318) และ
จารึกภาษาบาลีที่พบบริเวณพระปฐมเจดีย์ คือ จารึกคาถา เย ธมฺมา (จารึกใน พ.ศ. 1318)
สาหรับจารึกภาษาไทยที่นับว่าเก่าแก่ที่สุดที่ค้นพบ คือ จารึกของพ่อขุนรามคาแหงมหาราช ซึ่งทรงจารึ กขึ้น ใน พ.ศ. 1826 ปรากฏว่ามีทั้งคาบาลีและสั นสกฤตปนอยู่อย่างมากมาย
โดยเฉพาะสันสกฤตดูจะมีอิทธิพลสูงกว่า
บรรจบ พันธุเมธา (2523: 1) กล่าวว่าความสัมพันธ์ระหว่างภาษาบาลีสันสกฤตกับ
ภาษาไทยไว้ ว่ า เรายื ม ค าภาษาทั้ ง สองมาใช้ ม ากมาย ไม่ แ ต่ ค าที่ ใ ช้ ใ นทางศาสนา โดยเฉพาะ
พุทธศาสนาฝ่ายหีนยานที่เรานับถืออยู่ แม้ในภาษาที่ใช้พูดกันทุกวันก็มีคาภาษาทั้งสองนี้ใช้อยู่ไม่น้อย
คาที่ใช้ในวิชาการแขนงต่าง ๆ ตลอดจนชื่อบุคคล ชื่อสถานที่ก็เป็นคาภาษาบาลีสันสกฤตเสียเป็น
ส่ ว นใหญ่ บางคาก็เป็ น คาบาลี สั น สกฤตแท้ ๆ บางคาเรานามาดัดแปลงเสี ยงเสี ยบ้างมาดัดแปลง
ความหมายเสียบ้าง บางคาเราก็ยืมคาของเขามาตกแต่งใหม่ให้ได้ความหมายตามที่เราต้องการ และ
นอกจากนั้นเรายังยืมหลักเกณฑ์และวิธีการบางของเขามาปรับเข้ากับคาไทยก็มี
วิสุทธิ์ บุษยกุล (2554: 102) ได้ให้ข้อสังเกตเพิ่มเติมเกี่ย วกับการรับคาภาษาบาลี
สันสกฤตว่า ที่ควรจะสังเกตก็คือ คาที่เรารับมาจากบาลีสันสกฤตนั้น หลายคาหาคาไทยแท้เทียบไม่ได้
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คาเหล่านี้ถ้าเป็นเรื่องทางศาสนาย่อมเป็นของธรรมดา เพราะเรารับเอาความคิดใหม่เข้ามาด้วย เราจึง
มีคาอย่าง วิญญาณ นรก สวรรค์ บาป กรรม บุญ กุศล และอื่น ๆ แต่เราก็มีคาบางคาที่เราใช้ศัพท์บาลี
สันสกฤตเป็นประจา เป็นคาพื้น ๆ แท้ ๆ แต่เราไม่มีคาไทยที่จะเทียบได้เลยก็มี เช่น คาว่า โลก ชาติ
สุข ทุกข์ ชีวิต อันตราย เหล่านี้เป็นต้น
นอกจากนี้ ภาษาบาลีและสันสกฤตยังมีปรากฏอยู่ทั่วไปในวรรณกรรมท้องถิ่น และ
แม้ในภาษาพูดประจาวันของท้องถิ่นต่าง ๆ เพียงแต่มาดัดแปลงเสียงให้เหมาะกับท้องถิ่นของตน
เท่านั้น ดังตัวอย่าง
คาบาลีสันสกฤตที่ใช้ในท้องถิ่นภาคใต้ เช่น
สพฺเพ (ป.)
=
เพ เช่น ทั้งเพ
(ทั้งปวง)
สมฤติ (ส.) สติ (ป.) =
สับเดะ
(สติ)
วิจารณา (ส. , ป.)
=
พิดหนา
(พิจารณา)
อุรสฺ (ส.)
=
โอ้รส
(ยกตัวว่าเลิศ)
รสา (ส. , ป.)
=
สา เช่น สากลัว
(รู้สึกกลัว)
คาบาลีสันสกฤตที่ใช้ในท้องถิ่นภาคเหนือ เช่น
กษมา (ส.)
=
สะมา
ทิช (ป.)
=
ติ๊จจ๊ะ
ปกฺขี (ป.)
=
ปะขี
วยฆฺโค (ป.)
=
เปี๊ยกโฆ
โทษ (ส.)
=
โต๊ด
อาศจรฺย (ส.)
=
สะจั๋น
คาบาลีสันสกฤตที่ใช้ในท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เช่น
เปฺรต (ส.) เปต (ป.) =
เผต
จาริตฺต (ป.)
=
ฮีต
ปฺรชฺญา (ส.) ปญฺญา (ป.) =
ผญา
เวสฺสนฺตร (ป.)
=
เผวส (พระเวสสันดร)
หากจะกล่าวถึงสาเหตุที่ภาษาทั้งสองเข้ามาเกี่ยวข้องกับภาษาไทยแล้วมีม ากมาย
หลายสาเหตุ ดังเช่น สุ ธิว งศ์ พงศ์ไพบูล ย์ (2517: 5-7) กล่ าวไว้ว่ามี 5 สาเหตุ คือ ความสั มพัน ธ์
ทางด้านศาสนา ความสัมพันธ์ทางด้านประเพณี ความสัมพันธ์ทางด้านวัฒนธรรม ความเจริญทางด้าน
วิชาการ และความสัมพันธ์ทางด้านวรรณคดี แต่หากจะกล่าวอย่างสรุปแล้วก็อาจมีเพียง 3 ประการ
คือ
1. ด้ า นศาสนา ได้ ก ล่ า วมาแล้ ว ว่ า อิ น เดี ย เป็ น ชาติ ที่ เ จริ ญ รุ่ ง เรื อ ง และได้ ท าให้
ความเจริญรุ่งเรืองแพร่กระจายในบริเวณแหลมสุวรรณภูมิมาแต่อดีต โดยเฉพาะทางศาสนา อินเดีย
เป็นผู้นาเข้ามาทั้งศาสนาพุทธและศาสนาพราหมณ์ ประเทศไทยได้ยอมรับเอาศาสนาพุทธเป็นศาสนา
ประจาชาติ และรับคติของพราหมณ์มาปฏิบัติในชีวิตประจาวันปนอยู่ในลั ทธิประเพณีเกือบทุกอย่าง
ผลที่ติดตามมาจากการนับถือศาสนาทั้งสองก็คือ ภาษาที่เกี่ยวข้องกับศาสนาทั้งสองได้เข้ามาปะปนอยู่
ในภาษาไทยมากมาย ภาษาสันสกฤตเกี่ยวข้องกับศาสนาพราหมณ์และพุทธศาสนาฝ่ายมหายาน ส่วน
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ภาษาบาลีเกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาฝ่ายหีนยาน ถ้อยคาในภาษาทั้งสองนี้จึงปนอยู่อย่างดาษดื่น บางคา
เราใช้กันสนิทปากจนลืมนึกไปว่าเป็นคาที่เรารับมาจากภาษาทั้งสอง ตัวอย่างเช่น นิพพาน ธรรมะ
บาป บุญ กุศล นรก สวรรค์ ศีล ทาน เมตตา คาถา พุทโธ โมโห พระ เป็นต้น
2. ด้านวรรณคดี วรรณคดีอินเดียมีอิทธิพลต่อวรรณคดีไทยเป็นอย่างยิ่ง ทั้งที่เป็นวรรณคดี
สันสกฤตและวรรณคดีบาลี วรรณคดีสันสกฤตที่สาคัญ คือ รามายณะ และมหาภารตะ ส่วนวรรณคดี
บาลีที่สาคัญคือ พระไตรปิฎก เมื่อวรรณคดีเหล่านี้มาแพร่หลายในเมืองไทย ก็ทาให้ถ้อยคาภาษาที่ใช้
อยู่ในวรรณคดีเหล่ านั้นแพร่หลายในภาษาไทยตามไปด้วย ทั้งที่เป็นชื่อตัวละครและศัพท์ที่ใช้ในวง
วรรณคดี เช่น ราม ลักษณ์ สีดา ทศกัณฐ์ ครุฑ กินนร คนธรรพ์ หิมพานต์ พระสุเมรุ ไกรลาส อโนดาต
ฉัททันต์ ประพันธ์ ฉันท์ กาพย์ กวี เป็นต้น
3. รั ฐ ศาสตร์ รั ฐ ศาสตร์ ห รื อ วิ ช าว่ า ด้ ว ยการปกครองแบบอิ น เดี ย มี อิ ท ธิ พ ลสู ง ต่ อ ระบบ
การปกครองของไทยมาแต่ ครั้งอดีต การปกครองแบบอินเดียนั้นจะมีพราหมณ์ปุโรหิต เป็นที่ปรึกษา
ของพระเจ้าแผ่นดิน ตาราเกี่ยวกับการปกครองที่พราหมณ์ปุโรหิตเหล่านี้ใช้ เป็นคัมภีร์ภาษาสันสกฤต
ดังนั้น อิทธิพลของภาษาสันสกฤตทางด้านรัฐศาสตร์จึ งมาจากพราหมณ์ปุโรหิตเหล่านั้น ตัวอย่างเช่น
ราชา ราชิ นี กษัตริ ย์ ราชโอรส กฎมณเฑียรบาล ราชบัล ลั งก์ อภิเษก เสนา อมาตย์ ตรียัมปวาย
ฉัตรมงคล พืชมงคล พิธีคเชนทรัศวสนาน พิธีธานยเทาะห์ เป็นต้น
อย่างไรก็ตาม หากจะกล่าวอย่างสรุปที่สุดเกี่ยวกับสาเหตุที่ภาษาบาลีสันสกฤตเข้ามา
เกี่ยวข้องกับภาษาไทยก็มีเพียงประการเดียว คือ สาเหตุแห่งความสัมพันธ์ กัน ทางด้านวัฒนธรรม
เพราะคาว่า วัฒนธรรมมีความหมายกว้างที่อาจหมายรวมถึงทุกสิ่ งทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับ มนุษ ย์
ดังนั้นไม่ว่าเราจะสัมพันธ์กับอินเดียจนได้รับเอาภาษาของเขาเข้ามาในลักษณะใดก็อาจสงเคราะห์เข้ า
ในสาเหตุแห่งความสัมพันธ์กันทางวัฒนธรรมได้ทั้งสิ้น
2.7 ไวยากรณ์ภาษาบาลีและสันสกฤต
พูนพงษ์ งามเกษม (2536: 7) กล่าวว่า ในบาลีและสันสกฤต นักภาษาได้แบ่งส่วนของ
หลักภาษาออกเป็น 4 ภาค ได้แก่
1. อักขรวิธี ว่าด้วยระเบียบการใช้อักษร
2. วจีวิภาค ว่าด้วยการแบ่งคาพูดออกเป็นส่วน ๆ
3. วากยสัมพันธ์ ว่าด้วยหน้าที่ของคาที่เป็นการกต่าง ๆ ว่าคาใดควรเรียงไว้ในตาแหน่งใดของประโยค
4. ฉันทลักษณ์ ว่าด้วยวิธีร้อยกรองถ้อยคาให้เป็นโศลกตามลักษณะของฉันท์ต่าง ๆ
2.7.1 อักขรวิธี
ว่าด้วยระเบียบการใช้อักษร จาแนกออกเป็น 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
(Simple Vowel)

รัสสะ
อ
อิ
อุ

ทีฆะ
[a]
[ i ]
[u]

อา
[ a̅ ]
อี
[ ī ]
อู
[ u̅ ]
สังยุกตสระ
เอ
(อะ + อิ)
[ e̅ ]
(Diphthongs)
โอ
(อะ + อุ)
[ o̅ ]
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
[ a̅ ]
อิ
[ i ]
อี
[ ī ]
อุ
[u]
อู
[ u̅ ]
ฤ (ริ) [ ri ]
ฤๅ (รี) [ rī ]
ฦ (ลิ) [ li ]
ฦๅ (ลี) [ lī ]
สังยุกตสระ
ไอ
[ ai ]
(อา + อิ)
(Diphthongs)
เอา
[ a̅u ] (อา + อุ)
เอ
(อะ + อิ)
[ e̅ ]
โอ
(อะ + อุ)
[ o̅ ]
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.
จฺ
ฉฺ
ชฺ
ฌฺ
ญฺ
ฐานเพดาน
[c]
[ ch ]
[j]
[ jh ]
[ñ]
วรรค ฏ.
ฏฺ
ฐฺ
ฑฺ
ฒฺ
ณฺ
ฐานยอดเพดาน
[ t ̣]
[ ṭh ]
[ ḍ ]
[ ḍh ]
[ ṇ ]
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
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
ส่วนพยัญชนะที่อาศัยสระ อะ ไม่มีรูป อะ ปรากฏสระอื่นปรากฏรูปทุกตัว
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.
จฺ
ฉฺ
ชฺ
ฌฺ
ญฺ
ฐานเพดาน
[c]
[ ch ]
[j]
[ jh ]
[ñ]
วรรค ฏ.
ฏฺ
ฐฺ
ฑฺ
ฒฺ
ณฺ
ฐานยอดเพดาน
[ t ̣]
[ ṭh ]
[ ḍ ]
[ ḍh ]
[ ṇ ]
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
รฺ
ลฺ
วฺ
ศฺ
ษฺ
สฺ
หฺ
ฬฺ

[y]
[r]
[l]
[v]
[ ś ]
[ ṣ ]
[s]
[h]
[ ḷ ]

ฐานเพดาน
ฐานยอดเพดาน
ฐานฟัน
ฐานฟันและฐานริมฝีปาก
ฐานเพดาน
ฐานยอดเพดาน
ฐานฟัน
ฐานคอ
ฐานยอดเพดาน
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2.7.1.1.3 พยัญชนะสังโยคในภาษาบาลี
พยัญชนะตัวสะกดตัวตามของภาษาบาลีเป็นไปตามเกณฑ์
ดังนี้ (พระมหาจาลอง ภูริปญฺโญ, 2511: 1 – 8)
1. พยัญชนะตัวที่ 1 ในแต่ละวรรคเป็นตัวสะกด ตัวตามต้องเป็นพยัญชนะตัวที่ 1 หรือ 2
ในวรรคของตน เช่น
จกฺ ก (จั ก ร) สจฺ จ (สั ต ย์ ) วฏฺ ฏ (วั ฏ ) บุ ตฺ ต (บุ ต ร) ทุ กฺ ข (ทุ ก ข์ ) มจฺ ฉ (มั จ ฉา)
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
สงฺ เ กต (สั ง เกต) กงฺ ข า (กั ง ขา) มงฺ ค ล (มงคล) สงฺ ฆ (สงฆ์ ) กญฺ จ น (กาญจน์ )
ลญฺ ฉ (ตรา) กุ ญฺ ช ร (กุ ญ ชร) วญฺ ฌ า (หญิ ง หมั น ) สญฺ ญ า (สั ญ ญา) กณฺ ฎ ก (หนาม)
กณฺฐ (กัณฐะ) จณฺฑาล (จัณฑาล) สณฺฒิ (ขิง) วณฺณ (พรรณ) ทนฺต (ทันต) สนฺถว (สันถว)
นนฺ ท (นนท์ ) สนฺ ธิ (สนธิ ) ฉนฺ น (นายฉั น นะ) อุ ป สมฺ ป ทา (อุ ป สมบท) สมฺ ผ สฺ ส (สั ม ผั ส )
อมฺพ (มะม่วง) คมฺภีร (คัมภีร์) อมฺม (แม่)
4. พยัญชนะอวรรค คือ ย ล และ ส เป็นตัวสะกด มี ย ล และ ส เป็นตัวตามโดยลาดับ 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 เป็นตัวตามโดยลาดับ เช่น ชิวฺหา (ชิวหา)
มุฬฺห (หลง)
6. ° นิคหิต หรือ อัง เป็นตัวสะกดได้อย่างเดียว โดยทั่วไปจะออกเสียงเป็น ง เช่น พุทฺธ
(พุด – ทัง) แต่ถ้านิคหิตอยู่หน้าพยัญชนะวรรค มักเป็นเสียงพยัญชนะที่สุดวรรคของพยัญชนะตัวตาม
เช่น สฆ (สงฺฆ) สิญฺจ (สิญจ)
2.7.1.1.4 พยัญชนะสังโยคในภาษาสันสกฤต
พยัญชนะตัวสะกดและตัวตามของสันสกฤต เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ ดังนี้
1. มีหลักเกณฑ์เช่นเดียวกับพยัญชนะสังโยคของภาษาบาลี คือ พยัญชนะตัวที่ 1 , 3 และ 5
เป็ น ตั ว สะกด โดยมี พ ยั ญ ชนะตั ว ตามเป็ น พยั ญ ชนะในวรรคของตน เช่ น องฺ ค าร (อั ง คาร)
อญฺชลี (อัญชลี) อนฺตราย (อันตราย) อมฺพร (อัมพร) นิมิตฺต (นิมิต) พุทฺธ (พุทธ)
2. หลักเกณฑ์ที่แตกต่างไปจากเกณฑ์ในภาษาบาลี มีดังนี้
1) พยัญชนะวรรคเป็นตัวสะกด พยัญชนะต่างวรรคเป็นตัวตามได้ เช่น
6
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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) พยั ญ ชนะเศษวรรคเป็ นตั ว สะกด พยั ญ ชนะเศษวรรคเป็ นตั ว ตาม เช่ น อศฺ ว
(อัศว) กลฺย (กัลยา) มนุษฺย (มนุษย์) ไวศฺย (แพศย์ ศิษฺย (ศิษย์) ไวปุลฺย (ไพบูลย์)
จะเห็ น ได้ ว่ า พยั ญ ชนะสั ง โยคในภาษาบาลี นั้ น ตั ว สะกดและตั ว ตามจะต้ อ งเป็น
พยัญชนะวรรคเดียว คือ เกิดในฐานเดียวกัน เช่น สตฺต อคฺคิ ทัง้ นี้เป็นเหตุผลในเรื่องของเสียง คือ เมื่อ
พยัญชนะวรรคเป็นตัวสะกด พยัญชนะที่จะตามได้ต้องเป็นอโฆษะหรือโฆษะเหมือนกับตัวสะกด ส่วน
ในภาษาสันสกฤต แม้ตัวสะกดและตัวตามจะเป็นพยัญชนะต่างวรรคกันได้ก็ตาม แต่จะเป็นเสี ยง
อโฆษะหรือโฆษะด้วยกัน เช่น
ปุทฺคล ท และ ค เป็ น พยั ญ ชนะต่ า งวรรคกั น แต่ มี คุ ณ สมบั ติ ข องเสี ย ง
เหมือนกัน คือ เป็นโฆษะ – สิถิล
นิรุกฺติ ก และ ต เป็ น พยั ญ ชนะต่ า งวรรคกั น แต่ เ ป็ น อโฆษะ – สิ ถิ ล
เหมือนกัน
ดังนั้น การพิจารณารูปศัพท์ว่าคาใดเป็นบาลี คาใดเป็นสันสกฤต จึงอาศัยคุณสมบัติ
ของเสียงในด้านที่เกิด โฆษะ อโฆษะ สิถิล ธนิต มาช่วยในการวิเคราะห์ได้ เพราะการกลายรูปศัพท์
จากภาษาสันสกฤตไปเป็นบาลีมั กจะเป็นไปตามอิทธิพลของเสียงที่สัมพันธ์ กัน (สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์,
2517 :27)
2.8 ความแตกต่างระหว่างภาษาบาลีกับสันสกฤต
การที่จะพิ จารณาให้รู้ว่าคาใดเป็นภาษาบาลี คาใดเป็นภาษาสันสกฤต และคาใด
เป็นได้ทั้งคาบาลีและสันสกฤต นับว่ามีความยุ่งยากสลับซับซ้อนมิใช่น้อย แต่พอจะมีหลักสังเกตได้จาก
อักขรวิธี ดังนี้
2.8.1 คาใดประกอบด้วยสระ ฤ ไอ เอา คานั้นนับได้ว่าเป็นคาสันสกฤต 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
6
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สันสกฤต

กฤมิ
บาลี
กิมิ
ฤษิ
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
2.8.2 คาสันสกฤตที่มีพยัญชนะประสมกับสระเสียงยาว ในภาษาบาลีจะมีการแทรก
เสียงสระ เรียกว่า เสียงเลื่อนหรือสวรภักดิ์ (พระยาอนุมานราชธน, 2522 : 185 - 186)
สันสกฤต
ภารฺยา
บาลี
ภริยา
ศฺรี
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 คาใดที่ประกอบด้วย ศ ษ คานั้นเป็นคาสันสกฤต บาลีจะใช้ ส เหมือนกันหมด
(พระมหาเสฐียรพงษ์ ปุณฺณวญฺโณ, 2514 :57 – 82) เช่น
สันสกฤต
ศูนฺย
บาลี
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
มนุษฺย
มนุสฺส
มหิษี
มเหสี
มฤษา
มุสา
สฺนุษา
สุณิสา
2.8.4 คาสันสกฤตไม่มี 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
6

25
2.8.5 คาใดที่พยัญชนะต้นหรือพยัญชนะสังโยคเป็นพยัญชนะประสม คานั้นจะเป็น
คาสันสกฤต
พยัญชนะประสม คือ พยัญชนะที่มาด้วยกันโดยไม่ ได้ถือฐานที่เกิดเสียงเป็นสาคัญ
แม้เป็นพยัญชนะคนละวรรคก็อาจมาด้วยกันได้ อาจจะมาด้วยกันสองเสียงหรือสามเสียง แต่ต้องเป็น
โฆษะหรืออโฆษะด้วยกัน เช่น
สันสกฤต
โกฺรธ
บาลี
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
สฺวสฺติ
โสตฺถิ
สฺวรฺค
สคฺค
2.8.6 คาที่ประกอบด้วย รฺ (ร เรผะ) เป็นคาสันสกฤต เช่น
สันสกฤต
อรฺถ
บาลี
อตฺถ
อุปสรฺค
อุปสคฺค
กรฺมนฺ
กมฺม
ครฺภ
คพฺภ
ตรฺก
ตกฺก
ทรฺวี
ทพฺพี
ทรฺศน
ทสฺสน
ธรฺม
ธมฺม
ปริวรฺต
ปริวตฺต
ภารฺยา
ภริยา
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สันสกฤต

วรฺค
วรฺษ
สมรฺถ
สรฺว
หรฺษ

บาลี

วคฺค
วสฺส
สมตฺถ
สพฺพ
หสฺส

หลักการสังเกตคาบาลีและคาสันสกฤตในภาษาไทย
กาชัย ทองหล่อ (2540 : 150) ได้อธิบายถึงหลักการสังเกตคาบาลีและคาสันสกฤต
โดยเขียนเป็นตารางเปรียบเทียบคาบาลีสันสกฤต ดังนี้
ตารางที่ 2 ตารางหลักการสังเกตคาบาลีและคาสันสกฤตในภาษาไทย
คาบาลี
คาสันสกฤต
1. สระมี 8 ตัว คือ อะ อา อิ อี อุ อู เอ 1. สระมี 14 ตัว เพิ่มจากบาลี 6 ตัว คือ ฤ
โอ
ฤๅ ฦ ฦๅ ไอ เอา (แสดงว่าคาที่มีสระ 6 ตัวนี้
จะเป็นบาลีไม่ได้เด็ดขาด)
2. มีพยัญชนะ 33 ตัว (พยัญชนะวรรค)
2. มีพยัญชนะ 35 ตัว เพิ่มจากภาษาบาลี 2
ตัว คือ ศ ษ (แสดงว่าคาที่มี ศ ษ เป็นคา
สันสกฤต * ยกเว้น ศอก ศึก เศิก โศก เศร้า
เป็นภาษาไทยแท้)
3. มี ตั ว สะกดตั ว ตามแน่ น อน เช่ น กั ญ ญา 3. มี ตั ว สะกดและตั ว ตามไม่ แ น่ น อน เช่ น
จักขุ ทักขิณะ ปุจฉา อัณณพ คัมภีร์ เป็นต้น กันยา จักษุ ทักษิณ ปฤจฉา วิทยุ อัธยาศัย
เป็นต้น
4. นิยมใช้ ฬ เช่น กีฬา จุฬา ครุฬ
4. นิยมใช้ ฑ เช่น กรีฑา จุฑา ครุฑ
5. ไม่นิ ย มควบกล้ าและอักษรน า เช่น ปฐม 5. นิยมควบกล้ าและอักษรนา เช่น ประถม
มัจฉา สามี มิต ฐาน ปทุม ถาวร เปม กิริยา มัตสยา สวามี มิตร สถาน ประทุม สถาวร
เป็นต้น
เปรม กริยา เป็นต้น
6. นิยมใช้ “ริ” เช่น ภริยา จริยา อัจฉริยะ 6. นิยมใช้ รร (รอ หัน) เช่น ภรรยา จรรยา
เป็นต้น
อัศจรรย์ เป็นต้น เนื่องจากแผลงมาจาก รฺ (ร
เรผะ) เช่น วรฺณ= วรรณธรฺม= ธรรม * ยกเว้น
บรร เป็นคาเขมร
7. นิยมใช้ ณ นาหน้าวรรค ฏะ เช่น มณฑล 7. นิยม “เคราะห์” เช่น วิเคราะห์ สังเคราะห์
ภัณฑ์ หรือ ณ นาหน้า ห เช่นกัณหา ตัณหา อนุเคราะห์ เป็นต้น
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3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสื่อประสม
3.1 ความหมายของ สื่อการสอน
นักการศึกษาหลายท่านได้ให้ความหมายของสื่อการสอนไว้ดังนี้
จี เทอร์ รี่ เพจ และ เจ บี โทมั ส (G. Terry Page and J. B. Thomas, 1977)
กล่าวว่า สื่อการสอน คือ เครื่องมือทางกายภาพของเทคโนโลยีทางการศึกษา หรือเทคโนโลยีทาง
การเรียนการสอน อันประกอบด้วย สิ่งพิมพ์ ฟิล์ม เทป และเครื่องบันทึก ซึ่งนามาใช้โดยเฉพาะ เพื่อ
ส่งเสริมให้ระบบการเรียนการสอนเป็นไปอย่างสมบูรณ์และกว้างขวาง
กิดานันท์ มลิทอง (2544: 1) กล่าวว่า สื่อ เป็นคามาจากภาษาลาตินว่า “medium”
แปลว่า “ระหว่าง” หมายถึง สิ่งใดก็ตามที่บรรจุข้อมูลเพื่อให้ผู้ส่งและผู้รับสามารถสื่อสารกันได้ตรง
ตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ปกติ แ ล้ ว ค าว่ า “สื่ อ ” จะใช้ เ ป็ น พหู พ จน์ เ สมอ ซึ่ ง ตรงกั บ ค าว่ า “media” ใน
ภาษาอังกฤษ
จิ น ตนา ใบกาซูยี (อ้ างถึงใน ประสิ ทธิ์ สรรสม, 2544: 28) กล่ าวว่า สื่ อการสอน
หมายถึง สิ่งที่นาความรู้ไปสู่ผู้เรียน อยู่ในรูปของสิ่งพิมพ์ หรือไม่ใช่สิ่งพิมพ์ก็ได้ สื่อการสอนที่ไม่ใช่
สิ่งพิมพ์ หมายรวมถึง วัสดุเครื่องมือ อุปกรณ์ และวิธีทางโสตทัศนศึกษา
อลิศรา เจริญวานิช (2545: 22) กล่าวว่า สื่อการสอน หมายถึง ตัวกลางที่นาความรู้
จากผู้สอนไปสู่ผู้เรียนและทาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ได้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ตัวกลางนี้อาจเป็น
วัสดุ อุปกรณ์หรือวิธีการก็ได้
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร (2548: 7) กล่ า วสรุ ป ว่ า สื่ อ การเรี ย นการสอน หมายถึ ง
ตัวกลางที่ใช้ถ่ายทอดความรู้ ความคิด ตลอดจนทักษะต่างๆ นั่นเอง
ภาวิ ด า ธาราศรี สุ ท ธิ (2546: 133) กล่ า วว่ า สื่ อ การสอน หมายถึ ง สิ่ ง ที่ ช่ ว ยใน
การเรียนรู้ ที่ครูผู้สอนและผู้เรียนเป็นผู้ใช้เพื่อช่วยให้กระบวนการเรียนการสอนดาเนินไปสู่เป้าหมาย
อย่างมีประสิทธิภาพ
วรวิ ท ย์ นิ เ ทศศิ ล ป์ (2551: 11-12) กล่ า วว่ า สื่ อ การสอน (Instruction Media)
หมายถึง วัสดุและอุปกรณ์ หรืออาจจะเป็นวิธีการที่เป็นตัวกลางการถ่ายทอดในการสื่อความหมาย
เพื่อให้รับรู้ทั้งผู้ส่งสารและผู้รับสาร มีความเข้าใจที่ตรงกัน สื่อการเรียนการสอน หมายถึง ผู้สอน
นาเอาวัสดุ อุป กรณ์มาผลิตคิดค้น ดัดแปลง บรรจุสาระข้ อมูล ของเนื้อหาตามรายวิชาที่ส อน และ
นาไปใช้ประกอบการสอน มีการคิดวิธีการต่าง ๆ และนอกจากนั้น ผู้เรียนคนใดที่ต้องการทบทวนหรือ
เรี ย นรู้ เพิ่มเติม หรื อเรี ย นไม่ทัน ก็ส ามารถขอนากลั บ ไปเรียนรู้ ตามล าพัง เป็นรายบุ ค คล โดยไม่ มี
ข้อจากัดทั้งด้านเวลา สถานที่ และจานวนครั้ง สื่อที่จะนามาใช้จัดการเรียนรู้ ตามหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ควรมี ความหลากหลายเน้นสื่อเพื่อการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ผู้เรียนและผู้สอนสามารถ
จั ด ทาและพัฒ นาเพื่ อ การศึ กษาขึ้นเอง หรือนาสื่ อต่าง ๆ ที่มีอยู่รอบตัว ของผู้ เ รียนและในระบบ
สารสนเทศมาใช้ในการเรียนรู้
สรุ ป สื่ อ การสอน หมายถึ ง วั ส ดุ อุ ป กรณ์ รวมไปถึ ง กระบวนการจั ด การเรี ย น
การสอนที่ใช้เป็นตัวกลางช่วยนาความรู้สู่นักเรียนให้เข้าใจเนื้อหาได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น
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3.2 ประเภทของสื่อการสอน
นักการศึกษาหลายท่านได้จาแนกประเภทของสื่อการสอนไว้ดังนี้
ชัยยงค์ พรหมวงศ์ (2523: 112) ได้แบ่งประเภทของสื่อการสอนทั้งหมด 3 ประเภท
คือ
1. วัส ดุ หมายถึง สิ่ งช่ ว ยสอนที่มีการผุพังสิ้ นเปลื้ อง เช่น ชอล์ ก ฟิล์ ม ภาพถ่าย
ภาพยนตร์ สไลด์ ฯลฯ
2. อุปกรณ์ หมายถึง สิ่งช่วยสอนที่เป็นเครื่องมือ เช่น กระดานดา กล้องถ่ายรูป
เครื่องฉายภาพยนตร์ เครื่องรับโทรทัศน์ ฯลฯ
3. กระบวนการและวิ ธี ก าร ได้ แ ก่ กระจั ด ระบบ การสาธิ ต ทดลอง เกม และ
กิจกรรมต่าง ๆ โดยเฉพาะที่ครูจัดขึ้น และมุ่งให้นักเรียนปฏิบัติ
กิดานันท์ มลิทอง (2544: 3 - 7) ได้แบ่งประเภทสื่อการสอนเป็น 4 ประเภท
สื่อโสตทัศนูปกรณ์
สื่อโสตทัศนูปกรณ์ (audio – visual aids) เป็นสื่อประเภทวัสดุและอุปกรณ์
แบ่งออกเป็น 3 ประเภทตามลักษณะที่ใช้งาน (De Kieffer, 1965) ได้แก่
1) สื่อประเภทใช้เครื่องฉาย (projected aids) เช่น สไลด์ใช้กับเครื่องฉายสไลด์และ
แผ่นโปร่งใสใช้กับเครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ เป็นต้น
2) สื่ อ ประเภทไม่ ใ ช้ เ ครื่ อ งฉาย (nonprojected aids) เช่ น รู ป ภาพ แผนภู มิ
แผนสถิติ ของจริง ของจาลอง เป็นต้น
3) สื่อประเภทเครื่องเสียง (audio aids) เช่น เทปเสียง แผ่นซีดี วิทยุ เป็นต้น
4) สื่อตามประสบการณ์การเรียนรู้
สื่อตามประสบการณ์การเรียนรู้เป็นการแบ่งสื่อการสอนเพื่อเป็นแนวทางใน
การอธิบายถึงความสัมพันธ์ระหว่างสื่อโสตทัศนูปกรณ์ต่าง ๆ ในขณะเดียวกันก็เป็นการแสดงขั้นตอน
ของประสบการณ์การเรียนรู้และการใช้สื่อแต่ ละประเภทในกระบวนการเรียนรู้ด้วย โดยเดล (Dale,
1965) ได้พัฒ นาความคิดของ Bruner ซึ่ งเป็นนักจิตวิทยานามาสร้างเป็น “กรวยประสบการณ์ ”
(Cone of Experiences) โดยการแบ่งเป็นขั้นตอนดังนี้
4.1) ประสบการณ์ตรง เป็นประสบการณ์ขั้นที่เป็นรูปธรรมมากที่สุ ดโดย
การให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์โดยตรงจากของจริง สถานการณ์จริง หรือด้วยการกระทาของตนเอง
เช่น การจับต้องและการเห็น เป็นต้น
4.2) ประสบการณ์รอง เป็นการเรียนรู้โดยให้ผู้เรียนเรียนจากสิ่งที่ใกล้เคียง
ความเป็นจริงที่สุด ซึ่งอาจเป็นของจาลองหรือการจาลองก็ได้
4.3) ประสบการณ์นาฏกรรมหรือการแสดง เป็นการแสดงบทบาทสมมติ
หรือการแสดงละคร เพื่อเป็นการจัดประสบการณ์ให้แก่ผู้เรียนในเรื่องที่มีข้อจากัดด้วยยุคสมัยเวลา
และสถานที่ เช่น เหตุการณ์ในประวัติศาสตร์หรือเรื่องราวที่เป็นนามธรรม เป็นต้น
4.4) การสาธิต เป็นการแสดงหรือกระทาประกอบคาอธิบายเพื่อให้เห็น
ลาดับขั้นตอนของการกระทานั้น
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4.5) การศึ ก ษานอกสถานที่ เป็ น การให้ ผู้ เ รี ย นได้ รั บ และเรี ย นรู้
ประสบการณ์ต่าง ๆ ภายนอกสถานที่เรียน อาจเป็นการเยี่ยมชมสถานที่ต่าง ๆ การสัมภาษณ์บุคคล
ต่าง ๆ ฯลฯ เป็นต้น
4.6) นิทรรศการ เป็นการจัดแสดงสิ่งของต่าง ๆ การจัดป้ายนิเทศ ฯลฯ
เพื่อให้สารประโยชน์ความรู้แก่ผู้ชมโดยการนาประสบการณ์หลายอย่างผสมผสานกันมากที่สุด
4.7) โทรทัศน์ โดยใช้ทั้งโทรทัศน์การศึกษาและโทรทัศน์การสอนเพื่อให้
ข้อมูลความรู้แก่ผู้เรียนหรือผู้ชมที่อยู่ในห้องเรียนหรืออยู่ทางบ้าน และใช้ส่งได้ทั้งในระบบวงจรเปิด
และวงจรปิด การสอนอาจจะเป็นการสอนสดหรือบันทึกลงวีดิทัศน์ก็ได้
4.8) ภาพยนตร์ เป็นภาพบันทึกเรื่องราวเหตุการณ์ลงบนฟิล์มเพื่อให้ผู้เรียน
ได้รับประสบการณ์ทั้งภาพและเสียงโดยใช้ประสาทตาและหู
4.9) การบั น ทึ ก เสี ย ง วิ ท ยุ ภาพนิ่ ง การบั น ทึ ก อาจเป็ น ทั้ ง ในรู ป ของ
แผ่นเสียงหรือเทปบันทึกเสียง วิทยุเป็นสื่อที่ให้เฉพาะเสียง ส่วนภาพนิ่งอาจเป็นรูปภาพ สไลด์ โดยเป็น
ภาพวาด ภาพล้อ หรือภาพเหมือนจริงก็ได้ ข้อมูลที่อยู่ในสื่อขั้นนี้จะให้ประสบการณ์แก่ผู้เรียนที่ถึงแม้
จะอ่านหนังสือไม่ออกแต่ก็สามารถจะเข้าใจเนื้อหาเรื่องราวที่สอนได้ เนื่องจากเป็นการฟังหรือดูภาพ
เท่านั้นไม่จาเป็นต้องอ่าน
4.10) ทัศนสั ญลั กษณ์ เช่น แผนที่ แผนภูมิ แผนสถิติ หรือเครื่องหมาย
ต่าง ๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นสัญลักษณ์แทนความจริงของสิ่งต่าง ๆ หรือข้อมูลที่ต้องการให้เรียนรู้
4.11) วจนสัญลักษณ์ เป็นประสบการณ์ขั้นที่เป็นนามธรรมมากที่สุด ได้แก่
ตัวหนังสือในภาษาเขียนและเสียงของคาพูดในภาษาพูด
วรวิทย์ นิเทศศิลป์ (2551: 12-13) กล่าวว่า หนังสือกรอบแนวคิดในการจัดทาสาระ
การเรียนรู้พระพุทธศาสนาในหลักสูตรใหม่ โดยมีพระเทพโสภณเป็นประธานในการจัดทาสาระ ได้
กล่าวไว้ว่าพระพุทธเจ้าทรงใช้สื่อการศึกษาในการโปรดเวไนยสัตว์ 3 รูปแบบ
1. สื่อการศึกษาประเภทวิธีการ
2. สื่อการศึกษาประเภทเครื่องมือ อุปกรณ์
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 ความสาคัญของสื่อการสอน
นักการศึกษาได้ให้ความสาคัญของสื่อการสอน สรุปได้โดยย่อ ดังนี้
1. ช่วยให้ความรู้ที่เป็นนามธรรมเปลี่ยนเป็นรูปธรรมมากขึ้น
2. ช่วยย่นระยะเวลาของการเรียนรู้ให้น้อยลงแต่ได้เนื้อหามาก
3. ช่วยให้ผู้เรียนรับรู้ได้หลายทางยิ่งขึ้น
4. ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจได้ง่ายขึ้น
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Erickson (อ้างถึงใน ชัยยงค์ พรหมวงศ์, 2547: 109-110) ได้สรุปความสาคัญของ
สื่อการสอน ดังนี้
1. ช่วยขจัดและเสริมประสบการณ์การเรียนของนักเรียน
2. ช่วยครูสอนเนื้อหาวิชาที่มีความหมายต่อชีวิตของผู้เรียน
3. ช่วยครูแนะนาและกากับนักเรียนให้มีปฏิกิริยาสัมพันธ์ในทางที่พึงปรารถนาโดยใช้สื่อ
ต่าง ๆ
4. ช่วยให้ครูสามารถสอนได้รวดเร็วและถูกต้อง
กล่าวโดยสรุป ความสาคัญของสื่อการสอน คือ การทาให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหาสาระ
ที่ครูต้องการถ่ายทอดได้ง่าย และชัดเจนยิ่งขึ้น รวมถึงเป็นการประหยัดเวลาของทั้งครูและนักเรียนเอง
3.4 สื่อประสม
3.4.1 ความหมายของ “สื่อประสม”
นักการศึกษาหลายท่านได้ให้ความหมายของสื่อประสมไว้ดังนี้
พิชัย วัฒนศิริ (2541: 12, อ้างถึงใน พิมพ์ภัทร ศิริเม, 2553: 29) กล่าวว่า สื่อประสม
หมายถึง การนาเอาสื่อหลาย ๆ ชนิดมาใช้ร่วมกันอย่างมีระบบและสัมพันธ์กัน ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนมี
ประสบการณ์เรียนรู้หลาย ๆ อย่างจากประสาทสัมผัสที่ผสมผสานกัน ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการเรียนรู้
ได้มากขึ้น
จริยา เหนียนเฉลย (2542: 171, อ้างถึงใน สมชาย แก้วเจริญ, 2555: 38) กล่าวว่า
สื่อประสม หมายถึง การนาเอาสื่อการสอนหลายอย่างหรือมากกว่า 2 ชนิดขึ้นไปมาสัมพันธ์กันอย่าง
ต่อเนื่องในเวลาเดี ยวกัน และมีคุณค่าที่ส่งเสริมซึ่งกันและกัน สื่อการสอนอย่ างหนึ่งอาจใช้เพื่อเร้า
ความสนใจ ในขณะที่อีกอย่างหนึ่งใช้เพื่ ออธิบายข้อเท็จจริงของเนื้อหา และอีกชนิดหนึ่งอาจใช้เพื่อ
ก่อให้เกิดความเข้าใจที่ลึกซึ้ง การใช้สื่อประสมจะช่วยให้ผู้เรียนมีประสบการณ์จากประสาทสัมผัสที่
ผสมผสานกัน ได้ค้นพบวิธีการที่จะเรียนในสิ่งที่ต้องการได้ด้วยตนเองมากยิ่งขึ้น
Roblyer (2003: 164, อ้างถึงใน อัจฉรา เจตบุตร, 2554: 31) กล่าวว่า สื่อประสม
หมายถึง สื่อหลายอย่าง หรือการรวมกันของสื่ อ สื่อเหล่านี้อาจได้แก่ ภาพนิ่ง เสียง ภาพเคลื่อนไหว
แบบวีดิทัศน์ ภาพแอนิเมชั่น และ/หรือ ข้อความที่นามาใช้ร่วมกันโดยมีวั ตถุประสงค์ในการสื่ อสาร
ข้อมูลสารสนเทศ
Vauhhan (2004: 135, อ้ า งถึ ง ใน อั จ ฉรา เจตบุ ต ร, 2554: 31) กล่ า วว่ า สื่ อ
ประสม คือ การรวมกันของข้อความ ภาพศิลปะ เสียงภาพแอนิเมชันและวีดิทัศน์ ที่ถูกส่งไปโดย
คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อื่น ๆ เพื่อใช้ในการนาเสนอเรื่องราวที่สร้างความตื่นเต้น
กระตุ้นความคิดและการกระทาของมนุษย์
Erickson (อ้ า งถึ ง ใน ชั ย ยงค์ พรหมวงศ์ , 2547: 109-110) กล่ า วว่ า สื่ อ ประสม
หมายถึ ง การน าเอาสื่ อ การสอนหลายอย่ า งมาสั ม พั น ธ์ กั น และมี คุ ณ ค่ า ที่ ส่ ง เสริ ม ซึ่ ง กั น และกั น
สื่อการสอนอย่างหนึ่ งอาจใช้เพื่อเร้าความสนใจ ในขณะที่สื่ อการสอนอีกอย่างหนึ่งใช้เพื่ออธิบ าย
ข้ อ เท็ จ จริ ง ของเนื้ อ หา และอี ก ชนิ ด หนึ่ ง อาจใช้ เ พื่ อ ก่ อ ให้ เ กิ ด ความเข้ า ใจที่ ลึ ก ซึ้ ง และป้ อ งกั น
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ความเข้าใจความหมายผิด การใช้สื่อประสมจะช่วยให้ผู้เรียนมีประสบการณ์จากประสาทสัมผัสที่
ผสมผสานกันได้ ค้นพบวิธีการที่จะเรียนในสิ่งที่ต้องการได้ด้วยตนเองมากยิ่งขึ้น
กิ ด านั น ท์ มลิ ท อง (2548: 201) กล่ า วว่ า การบรรจบกั น ของเทคโนโลยี ร ะบบ
แอนะล็อกและดิจิทัลในปัจจุบันทาให้ความหมายของ สื่อประสม (multimedia) สามารถอธิบายได้
เป็น 2 ลักษณะ โดยเป็นความหมายของสื่ อประสมแบบดั้งเดิมและสื่ อประสมแบบใหม่ที่มีก ารใช้
คอมพิวเตอร์เป็นสื่อกลาง ดังนี้
สื่ อ ประสมแบบดั้ ง เดิ ม หมายถึ ง การน าสื่ อ หลายประเภทมาใช้ ร่ ว มกั น ทั้ ง วั ต ถุ
อุปกรณ์ และวิธีการ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการเรียนการสอน โดยใช้สื่อ
แต่ละอย่างตามลาดับขั้นตอนของการนาเสนอเนื้อหา
สื่ อ ประสมแบบใหม่ หมายถึ ง การน าเสนอข้ อ มู ล ด้ ว ยคอมพิ ว เตอร์ ใ นรู ป แบบ
ตัวอักขระภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียง และการมีปฏิสัมพันธ์โต้ตอบ “multimedia” ในลักษณะ
สื่อประสมแบบใหม่จึงเรียกอีกอย่างหนึ่งได้ว่า “computer media”
การใช้คา “multimedia” ได้เริ่มมีขึ้นในระหว่างช่วงทศวรรษ 1950s เพื่อระบุถึง
การใช้ร่วมกันของสื่อในลักษณะที่นิ่งและเคลื่อนไหว (แม้แต่การสาธิตสด) เพื่อเป็นการสร้างเสริม
ประสิทธิภาพทางการศึกษา คานี้ได้สะท้อนถึงวิถีทางที่เรียกว่า “วิธีการสื่อประสม” (multimedia
approach) หรือ “วิธีการใช้สื่อข้ามกัน” (cross-media approach) โดย “ขึ้นอยู่กับหลักการซึ่งนา
สื่อโสตทัศน์และประสบการณ์หลากหลายมาใช้ร่วมกับสื่อการสอนอื่น ๆ เพื่อซ้อนเสริมค่าซึ่งกันและ
กัน” (Ely, 1963, อ้างถึงใน กิดานันท์ มลิทอง, 2548)
ดุ สิ ต ขาวเหลื อ ง (2549: 33, อ้ า งถึ ง ใน ศรี ส ว่ า ง ดลกุ ล , 2554: 21) กล่ า วว่ า
สื่อประสม หมายถึง การใช้สื่อหลายอย่างร่วมกัน ได้แก่ ตัวอักษรข้อความ ภาพถ่าย ภาพกราฟิก
ภาพเคลื่อนไหวแบบวีดิทัศน์ ภาพแอนิเมชัน และเสียง โดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์ในการนาเสนอ
ควบคุ ม โปรแกรมมั ล ติ มี เ ดี ย หรื อ แฟ้ ม สื่ อ ประสม และใช้ ใ นลั ก ษณะ “สื่ อ ประสมเชิ ง โต้ ต อบ”
(Interactive Multimedia) ที่ ผู้ ใ ช้ ส ามารถมี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ โ ต้ ต อบกั บ สื่ อ เพื่ อ ใช้ ป ระกอบการเรี ย น
การสอนการนาเสนอ สนับสนุนการเรียนรู้และการศึกษารายบุคคลตามความถนัดและความสนใจ ซึง่
ช่วยส่งเสริมการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ และสังเคราะห์องค์ความรู้ด้ว ย
ตนเอง
วารินทร์ รัศมีพรหม (2552: 108) กล่าวว่า ความหมายของสื่อประสมมีมากกว่า
การใช้สื่อหลาย ๆ อย่างในการเรียนการสอน แต่เน้นการรวมเอาสื่อแต่ละชนิดและรูปแบบของสื่ อ
นั้น ๆ มาบูรณาการเข้าด้วยกันอย่างมีโครงสร้างที่ดีและมีระบบในการนาเสนอ สื่อแต่ละชนิดจะต้อง
ออกแบบมาเพื่อเสริมสื่ออื่น ๆ เพื่อที่จะทาให้ระบบสื่อประสมอันเป็นผลรวมนั้นมีคุณค่ายิ่งใหญ่กว่า
ผลรวมของส่วนย่อย
ระพีพรรณ พิริยะกุล (2555: 1) กล่าวว่า ความหมายของสื่อประสม หมายถึงการนา
ข้ อ มู ล ที่ มี โ ครงสร้ า งและรู ป แบบต่ า ง ๆ มาใช้ ร่ ว มกั น ในการน าเสนอสารสนเทศเพื่ อ ผู้ รั บ สารมี
ความเข้าใจมากยิ่งขึ้น รวมถึงการกระตุ้นให้ผู้รับสารสนใจและตั้งใจที่จะรับสารนั้น ๆ ลักษณะของสื่อ
ประสมประเภทดิจิตอลต่าง ๆ ที่นามาใช้ร่วมกันเช่นการนาข้อความ (Text) ภาพนิ่ง (Still Image)
วี ดิ ทั ศ น์ (Movement Image) รวมทั้ ง เสี ย ง (Audio) มาบู ร ณาการร่ ว มกั น อย่ า งมี ร ะบบโดย
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การควบคุมของโปรแกรมคอมพิ วเตอร์ ภายใต้แนวคิดการตอบสนองกับความต้องการของผู้รับสาร
แต่ละคนซึ่งมีลักษณะและความต้องการที่แตกต่างกัน (Individual Difference) ในลักษณะรูปแบบที่
เรียกว่า “สื่อประสมเชิงโต้ตอบ” (Interactive Multimedia)
สรุปได้ว่า สื่อประสม เป็นการนาสื่อการสอนหลายอย่างมาสัมพันธ์กัน เพื่อถ่ายทอด
เนื้อหาสาระในลักษณะสื่อแต่ละชิ้นส่งเสริมสนับสนุนซึ่งกันและกัน
3.4.2 ประเภทของสื่อประสม
นักการศึกษาได้แบ่งประเภทของสื่อประสมไว้ดังนี้
ชั ย ยงค์ พรหมวงศ์ (2540: 117-118) ได้ แ บ่ ง ประเภทของชุ ด สื่ อ ประสมหรือชุด
การสอนออกเป็น 4 ประเภท คือ
1. ชุดการสอนประกอบการบรรยาย เป็นชุดการสอนที่มุ่งช่วยขยายเนื้อหาสาระการสอน
แบบบรรยายให้ชัดเจนขึ้น ช่วยให้ผู้สอนพูดน้อยลง และให้สื่อการสอนทาหน้าที่แทนชุดการสอนแบบ
บรรยายนี้ใช้ฝึกอบรม และการสอนในระดับอุดมศึกษา ที่ยังถือว่าการสอนแบบบรรยายมีบทบาท
สาคัญในการถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เรียน
2. ชุดการสอนแบบกลุ่มกิจกรรม เป็นชุดการสอนที่มุ่งให้ผู้เรียนได้ประกอบกิจกรรมกลุ่ม
เช่น ในการสอนแบบศูนย์การเรียน การสอนแบบกลุ่มสัมพันธ์ หรือในรูปกิจกรรมกลุ่ม
3. ชุดการสอนเอกัตภาพ หรือชุดการสอนรายบุคคล เป็นชุดการสอนที่มุ่งให้ผู้เรียนศึกษา
ด้วยตนเองตามความแตกต่างระหว่างบุคคล อาจเป็นการเรียนในโรงเรียนหรือที่บ้านก็ได้เพื่อให้ผู้เรียน
ศึกษาหาความรู้ เรียนได้ตามความสามารถ และส่งเสริมให้นักเรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
4. ชุดการสอนทางไกล เป็นชุดการสอนที่ผู้สอนกั บผู้เรียนอยู่ต่างถิ่นต่างเวลากันมุ่งสอนให้
ผู้ เ รี ย นศึ ก ษาด้ ว ยตนเองไม่ ต้ อ งเข้ า ชั้ น เรี ย น ประกอบด้ ว ยสื่ อ ประเภทสิ่ ง พิ ม พ์ รายการ
วิทยุ กระจายเสี ย ง โทรทัศน์ ภาพยนตร์ และการสอนเสริมตามศูนย์การศึกษา เช่น ชุดการสอน
ทางไกลมหาวิทยาลั ย สุโขทัย ธรรมาธิราช นอกจากนี้ยังมีชุดฝึ ก อบรม ชุดการสอนของผู้ ปกครอง
ชุดการสอนทางไปรษณีย์ด้วย
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2557: 29) กล่าวว่า สื่อประสมอาจจาแนกตาม
จุดมุ่งหมาย และลักษณะการใช้ได้ ดังนี้
1. สื่อประสมที่จาแนกตามจุดมุ่งหมาย ยังแบ่งได้ 2 ประเภท คือ ใช้เพื่อจุดมุ่งหมายหลาย
อย่าง และใช้เพื่อจุดมุ่งหมายเฉพาะอย่าง
1.1 ใช้เพื่อจุดมุ่งหมายหลายอย่าง สื่อประสมประเภทนี้มักอยู่ในรูปของสื่อหลายชั้น
มาอยู่ ร วมกั น แล้ ว ใช้ ส อนได้ ห ลายเรื่ อ ง เรี ย กว่ า “ชุ ด อุ ป กรณ์ ” หรื อ “Kit” เช่ น ชุ ด อุ ป กรณ์
วิทยาศาสตร์ ใช้สอนการแยกน้าด้วยกระแสไฟฟ้าก็ได้ สอนการผสมสารเคมีบางอย่างเพื่อพิสู จน์
สมการเคมีก็ได้
1.2 ใช้เพื่อจุดมุ่งหมายเฉพาะอย่าง สื่อประสมประเภทนี้มักจัดอยู่ในสื่อหลายชนิด
รวมกัน แต่สอนได้เพียงเรื่องเดียวเรียกว่า “ชุดการสอน” หรือ Package เช่น ชุดการสอนเรื่อง “กบ”
จะนาไปสอนเรื่องเขียดไม่ได้
2. สื่ อ ประสมจ าแนกตามลั ก ษณะของสื่ อ และลั ก ษณะการใช้ แบ่ ง เป็ น 2 ประเภท คื อ
การสอนโดยใช้สื่อประสม และการเสนอสื่อประสม
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2.1 การสอนโดยใช้สื่อประสม เป็นการสอนที่ใช้สื่อหลายอย่างทั้งสื่ อที่เป็นวัสดุ
อุปกรณ์ และวิธีการ
2.2 การเสนอสื่อประสม หรือ “Multi Media Presentation” เป็นการเสนอสื่ อ
ประเภทสื่อสไลด์ ภาพยนตร์ ควบคู่กับสื่อเสียง โดยฉายบนจอตั้งแต่ 2 จอขึ้นไป
นอกจากนี้ อาจมีการจาแนกสื่อประสมออกเป็น สื่อเบา ได้แก่ สื่อประสมที่ไม่ต้องใช้
กับเครื่องมือฉายและเครื่องเสียง เป็นต้น
สรุ ป ได้ ว่ า ประเภทของสื่ อ ประสมสามารถจ าแนกได้ ต ามลั ก ษณะการใช้ คื อ
สื่อประสมที่มุ่งเน้นการขยายความรู้ความเข้าใจให้กับผู้เรียน สื่อประสมที่มุ่งให้ผู้เรียนศึกษาได้ตาม
ความแตกต่างของบุคคล สื่อประสมมุ่งเน้นการอานวยประโยชน์ในการเรียนของบุคคลที่อยู่ต่างเวลา
และต่างสถานที่กัน
3.4.3 ลักษณะการใช้ “สื่อประสม”
นักการศึกษากล่าวถึงลักษณะการใช้สื่อประสมไว้ดังนี้
กิดานันท์ มลิทอง (2548: 56) กล่าวว่า ด้วยสมรรถนะในการนาเสนอสารสนเทศ
หลากหลายรูปแบบ และความง่ายต่อการใช้งานเพื่อเข้าถึงสารสนเทศได้อย่างรวดเร็วทาให้สื่อประสม
สามารถเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์แก่ผู้ใช้ได้เป็นอย่างมาก วงการต่าง ๆ ทั้งด้านบันเทิง ธุรกิจ
การแพทย์ การศึกษา ฯลฯ จะมีการใช้สื่อประสมเพื่อช่วยการทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็
ตาม ด้วยพัฒนาการของเทคโนโลยี ทาให้ปัจจุบันมีการใช้สื่อประสมแตกต่างไปจากเดิมที่เคยใช้กันมา
โดยลักษณะการใช้สื่อประสมแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ ได้แก่
3.4.3.1 สื่ อประสม I (multimedia) เป็นการนาสื่ อหลายประเภทมาใช้
ร่ ว มกัน ในลั กษณะสื่ อประสมแบบดั้งเดิ ม โดยที่แต่ล ะสื่ อ จะมีคุณสมบัติเ ฉพาะของสื่ อนั้น ๆ เช่น
สิ่งพิมพ์เป็ นข้อความและภาพ ของจาลองเป็นวัตถุย่อส่ว น สไลด์เป็นภาพนิ่งกึ่งโปร่งแสง ฯลฯ มี
การนาเสนอสื่อแต่ละอย่างประกอบหรือเสนอตามลาดับขั้นตอนของเนื้อหา เช่น นาแผ่นวีซีดีมาฉาย
ภาพยนตร์ ให้ ช มภายหลั งการบรรยายเนื้อหาบทเรีย น ใช้วัส ดุภ าพติดกระดานแม่เหล็ กประกอบ
การเล่านิทาน หรือ ให้ผู้เรียนเล่นเกมเพื่อฝึกทักษะภายหลังการอ่านเนื้อหาจากหนังสือเรียน เหล่านี้
เป็นต้น สื่อประสมที่ใช้ในลักษณะนี้จะมีหลายรูปแบบโดยผู้เรียนและสื่อจะไม่มีปฏิสัมพันธ์โต้ตอบกัน
และมีลักษณะเป็น “สื่อหลายแบบ” ตามศัพท์บัญญัติของราชบัณฑิตยสถาน
3.4.3.2 สื่ อประสม II (multimedia II) เป็นสื่ อประสมที่ใช้คอมพิว เตอร์
เป็ น อุป กรณ์ในการผลิ ตสารสนเทศและนาเสนอสารสนเทศในรูปแบบของข้อความ ภาพกราฟิก
ภาพแอนิเมชัน ภาพเคลื่อนไหวแบบวีดิทัศน์ และเสียง การใช้คอมพิวเตอร์ลักษณะนี้สามารถใช้ได้
3 วิธีการ คือ
1. การใช้คอมพิว เตอร์ เป็ นอุปกรณ์ในการควบคุมอุปกรณ์ร่ว มต่าง ๆ ในการทางานเพื่อ
นาเสนอข้อมูลสารสนเทศ เช่น ควบคุมการทางานของสถานีงานสื่อประสม ควบคุมการเสนอภาพ
สไลด์มัลติวิชั่นควบคุมการทางานของซีดีและดีวีดีไดร์ฟที่บรรจุในซีพียูของคอมพิวเตอร์ในการเสนอ
เพลงหรือภาพยนตร์ เหล่านี้เป็นต้น
2. การใช้คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์ในการผลิตไฟล์สื่ อประสมโดยใช้ซอฟต์แวร์โปรแกรม
สาเร็จรูปต่าง ๆ เช่น PowerPoint ToolBook และ AuthorWare และนาเสนอไฟล์สื่อประสมที่ผลิต
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แล้ว ซอฟต์แวร์โปรแกรมจะช่วยในการผลิตไฟล์เพื่อใช้เป็นบทเรียน ฝึกอบรมและการเสนองาน โดย
แต่ล ะไฟล์ จ ะมีเนื้ อหาในลั กษณะของข้อความ ภาพกราฟิก ภาพแอนิเมชัน ภาพเคลื่ อนไหวแบบ
วีดิทัศน์ และเสียง รวมอยู่ในไฟล์เดียวกัน
3. การใช้คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์ในการนาเสนอไฟล์สื่อประสมที่ผลิตและเก็บบันทึกไว้โดย
สามารถนาเสนอได้ทั้งลักษณะเสนอข้อมูลเรียงตามลาดับเนื้อหาตั้งแต่ต้นจนจบ เช่น นาเสนอเนื้อหา
ด้วยโปรแกรม PowerPoint ไปตามลาดับทีละสไลด์ การอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ทีละหน้า และใช้
ในลักษณะ “สื่อประสมเชิงโต้ตอบ” (interactive multimedia) ที่ผู้ใช้สามารถมีปฏิสัมพันธ์โต้ตอบ
กับสื่อโดยตรงโดยการคลิกเมาส์หรือใช้เสียง ดังเช่นการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่เรียกย่อ ๆ
ว่า “บทเรียนซีเอไอ” ที่จัดทาด้วยโปรแกรม ToolBook หรือ AuthorWare โดยเมื่อผู้ ใช้คลิกที่จุด
เชื่อมโยงจะมีข้อมูลใหม่ปรากฏขึ้น เช่น คลิกที่สัญลักษณ์รูปตาจะมีภาพ คลิกที่สัญลักษณ์รูปลาโพงจะ
มีเสียง และเมื่อคลิกคาตอบในแบบฝึกหัดได้ถูกต้องแล้วจะมีเสียงคาชมเชยให้ได้ยิน หรือการอ่าน
สารานุ ก รมสื่ อ ประสมอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (electronic multimedia encyclopedia) ที่ ส ามารถคลิ ก
ข้อความหรือภาพเพื่อเชื่อมโยงไปยังหน้าอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่ออธิบายเนื้อหาเพิ่มเติม
3.5 การทดสอบประสิทธิภาพสื่อหรือชุดการสอน
ชั ย ยงค์ พรหมวงศ์ (2556:7) การผลิ ต สื่ อ หรื อ ชุด การสอนนั้น ก่ อ นน าไปใช้ จ ริง
จะต้องนาสื่อหรือชุดการสอนที่ผลิตขึ้นไปทดสบประสิทธิภาเอดูว่าสื่อหรือชุดการสอนทาให้ผู้เรียนมี
ความรู้ เพิ่มขึ้น หรื อไม่ มีป ระสิ ทธิภ าพในการช่ว ยให้ กระบวนการเรียนการสอนดาเนิน ไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพเพียงใด มีความสัมพันธ์กับผลลัพธ์หรือไม่และผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนจากสื่อ
หรือชุดการสอนในระดับใด ดังนั้นผู้ผลิตสื่อการสอนจาเป็นจะต้องนาสื่อหรือชุดการสอนไปหาคุณภาพ
เรียกว่า การทดสอบประสิทธิภาพ
3.5.1 ความหมายของการทดสอบประสิทธิภาพ
3.5.1.1 ความหมายของประสิทธิภาพ
ชัยยงค์ พรหมวงศ์ (2556: 7) กล่าวว่า ประสิทธิภาพ (Efficiency)
หมายถึง สภาวะหรือคุณภาพของสมรรถนะในการดาเนินงาน เพื่อให้งานมีความสาเร็จโดยใช้เวลา
ความพยายาม และค่าใช้จ่ายคุ้มค่าที่สุดตามจุดมุ่งหมายที่กาหนดไว้เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ โดยกาหนดเป็น
อั ต ราส่ ว นหรื อ ร้ อ ยละระหว่า งปั จ จัย น าเข้ า กระบวนการ และผลลั พ ธ์ (Ratio between input,
process and output)
ประสิทธิภาพเน้นการดาเนินการที่ถูกต้องหรือกระทาสิ่งใด ๆ อย่างถูกวิธี (Doing
the thing right)
คาว่า ประสิทธิภาพ มักสับสนกับคาว่า ประสิทธิผล (Effectiveness) ซึ่งเป็นคาที่
คลุมเครือ ไม่เนินปริมาณ และมุ่งให้ บรรลุวัตถุประสงค์และเน้นการทาสิ่ งที่ถูกที่ควร (Doing the
right thing) ดังนั้นเน้นคานี้จึงมักใช้คู่กัน คือ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
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3.5.1.2 ความหมายของการทดสอบประสิทธิภาพ
ชัยยงค์ พรหมวงศ์ (2556: 7-8) กล่าวว่า การทดสอบประสิทธิภาพ
ของสื่อหรือชุดการสอน หมายถึงการหาคุณภาพของสื่อหรือชุดการสอน โดยพิจารณาตามขั้นตอนของ
การพัฒ นาสื่ อหรื อชุด การสอนแต่ล ะขั้น ตรงกับภาษาอังกฤษว่ า “Development Testing” คือ
การทดสอบคุณภาพตามพัฒนาการของการผลิตสื่อหรือชุดการสอนตามลาดับขั้นเอตรวจสอบคุณภาพ
ของแต่ละองค์ประกอบของต้นแบบชิ้นงาน ให้ดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ
สาหรับการผลิตสื่อและชุดการสอน การทดสอบประสิทธิภาพ หมายถึง การนาสื่อ
หรือชุดการสอนไปทดสบด้วยกระบวนการสองขั้นตอน คือ การทดสอบประสิทธิภาพการใช้เบื้องต้น
(Tryout) และทดสอบประสิทธิภาพสอนจริง (Trial Run) เพื่อหาคุณภาพของสื่อตามขั้นตอนที่กาหนด
ใน 3 ประเด็น คือ การทาให้ผู้เรียนมีความรู้เพิ่มขึ้น การช่วยให้ผู้เรียนผ่านกระบวนการเรียนและทา
แบบประเมินสุดท้ายได้ดี และการทาให้ผู้เรียนมีความพึงพอใจ นาผลที่ได้มาปรับปรุงแก้ไข ก่อนที่จะ
ผลิตออกมาเผยแพร่เป็นจานวนมาก
3.5.1.2.1 การทดสอบประสิทธิภาพการใช้เบื้องต้น เป็นการนาสื่อ
หรือชุดการสอนที่ผลิตขึ้นเป็นต้นแบบ (Prototype) แล้วไปทดสอบประสิทธิภาพการใช้ตามขั้นตอนที่
กาหนดไว้ในแต่ละระบบ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของสื่อหรือชุดการสอนให้เท่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้
และปรับปรุงจนถึงเกณฑ์
3.5.1.2.2 การทดสอบประสิทธิภาพสอนจริง หมายถึง การนาสื่อ
หรือชุดการสอนที่ได้ทดสอบประสิทธิภาพใช้และปรับปรุงจนได้คุณภาพถึงเกณฑ์และของแต่ละหน่วย
ทุกหน่วยในแต่ละวิชาไปสอนจริงในชั้นเรียนหรือในสถานการณ์การเรียนที่ แท้จริงในช่วงเวลาหนึ่ง
อาทิ 1 ภาคการศึกษาเป็นอย่างน้อย เพื่อตรวจสอบคุณภาพเป็นครั้งสุดท้ายก่อนนาไปเผยแพร่และ
ผลิตออกมาเป็นจานวนมาก
การทดสอบประสิ ท ธิ ภ าพนั้ น ทั้ ง สองขั้ น ตอนจะต้ อ งผ่ า นการวิ จั ย เชิ ง วิ จั ย และพั ฒ นา
(Research and Development: R&D) โดยต้องดาเนินการวิจัยในขั้นทดสอบประสิทธิภาพเบื้องต้น
และอาจทดสอบประสิทธิภาพซ้าในขั้นทดสอบประสิทธิภาพใช้จริงด้วยก็ได้ เพื่อประกันคุณภาพของ
สถาบันการศึกษาทางไกลนานาชาติ
3.5.2 ความจาเป็นที่จะต้องหาประสิทธิภาพ
ชัยยงค์ พรหมวงศ์ (2556: 8) กล่าวว่า การทดสอบประสิทธิภาพของสื่อ
หรือชุดการสอนมีความจาเป็นด้วยเหตุผล 3 ประการ คือ
3.5.2.1 ส าหรั บ หน่ ว ยงานผลิ ต สื่ อ หรื อ ชุ ด การสอน การทดสอบ
ประสิทธิภาพช่วยประกันคุณภาพของสื่อหรือชุดการสอนว่าอยู่ในขั้นสูง เหมาะสมที่จะลงทุนผลิต
ออกมาเป็นจานวนมาก หากไม่มีการทดสอบประสิ ทธิภาพเสียก่อนแล้ว เมื่อผลิตออกมาใช้ประโยชน์
ไม่ได้ดี ก็จะต้องผลิตหรือทาขั้นใหม่เป็นการสิ้นเปลืองทั้งเวลา แรงงาน และเงินทอง
3.5.2.2 ส าหรั บ ผู้ ใ ช้ สื่ อ หรื อ ชุ ด การสอน สื่ อ หรื อ ชุ ด การสอนที่ ผ่ า น
การทดสอบประสิทธิภาพจะทาหน้าที่เป็นเครื่องมือช่วยสอนได้ดี ในการสร้างสภาพการเรียนให้ผู้เรียน
ได้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามที่มุ่งหวัง บางครั้งชุดการสอนต้องช่วยครูสอน บางครั้งต้องสอนแทนครู
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(อาทิในโรงเรียนครูคนเดียว) ดังนั้น ก่อนนาสื่อหรือชุดการสอนไปใช้ ครูจึงควรมั่นใจว่า ชุดการสอน
นั้นมีประสิทธิภาพในการช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้จริง การทดสอบประสิทธิภาพตามลาดับขั้นจะ
ช่วยให้เราได้สื่อหรือชุดการสอนที่มีคุณค่าทางการสอนจริงตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้
3.5.2.3 สาหรับผู้ผลิตสื่อหรือชุดการสอน การทดสอบประสิทธิภาพจะทา
ให้ผู้ผลิตมั่นใจได้ว่าเนื้อหาสาระที่บรรจุลงในสื่อหรือชุดการสอนมีความเหมาะสม ง่ายต่อการเข้าใจ
อันจะช่วยให้ผู้ผลิตมีความชานาญสูงขึ้น เป็นการประหยัดแรงสมอง แรงงาน เวลา และเงินทองใน
การเตรียมต้นแบบ
3.5.3 การกาหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพ
3.5.3.1 ความหมายของเกณฑ์ (Criterion) เกณฑ์ เ ป็ น ขี ด ก าหนดที่ จ ะ
ยอมรับว่า สิ่งใดหรือพฤติกรรมใดมีคุณภาพและหรือปริมาณที่จะรับได้
การตั้งเกณฑ์ ต้องตั้งไว้ครั้งแรกครั้งเดียวเพื่อจะปรับปรุงคุณภาพให้ถึงเกณฑ์ขั้นต่า
ที่ตั้งไว้ จะตั้งเกณฑ์การทดสอบประสิ ทธิภาพไว้ต่างกันไม่ไ ด้ เช่น เมื่อมีการทดสอบประสิทธิภ าพ
แบบเดี่ยว ตั้งเกณฑ์ไว้ที่ 60/60 แบบกลุ่ม ตั้งไว้ 70/70 ส่วนแบบสนาม ตั้งไว้ 80/80 ถือว่าเป็นการตั้ง
เกณฑ์ที่ไม่ถูกต้อง
อนึ่งเนื่องจากเกณฑ์ที่ตั้งไว้เป็นเกณฑ์ต่าสุด ดังนั้นหากการทดสอบคุณภาพของสิ่งใด
หรื อ พฤติ ก รรมใดได้ ผ ลสู ง กว่ า เกณฑ์ ที่ ตั้ ง ไว้ อ ย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ที่ ร ะดั บ .05 หรื อ อนุ โ ลมให้ มี
ความคลาดเคลื่อนต่าหรือสู งกว่าค่าประสิทธิภาพที่ตั้งไว้เกิน 2.5 ก็ให้ปรับเกณฑ์ขึ้นไปอีกหนึ่ง ขั้น
แต่หากได้ค่าต่ากว่าค่าประสิทธิภาพที่ตั้งไว้ ต้องปรับปรุงและนาไปทดสอบประสิทธิภาพการใช้หลาย
ครั้งในภาคสนามจนได้ค่าถึงเกณฑ์ที่กาหนด
3.5.3.2 ความหมายของเกณฑ์ประสิทธิภาพ หมายถึง ระดับประสิทธิภาพ
ของสื่อหรือชุดการสอนที่จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เป็นระดับทีผ่ ู้ผลิตสื่อหรือชุด
การสอนจะพึงพอใจว่า หากสื่อหรือชุดการสอนมีประสิทธิภาพถึงระดับนั้นแล้ว สื่อหรือชุดการสอนนั้น
ก็มีคุณค่าที่จะนาไปสอนนักเรียนและคุ้มค่าแก่การลงทุนผลิตออกมาเป็นจานวนมาก
การกาหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพกระทาได้โดยการประเมินผลพฤติกรรมของผู้เรียน
2 ประเภท คือ พฤติกรรมต่อเนื่อง (กระบวนการ) กาหนดค่าประสิทธิภาพเป็น E1 = Efficiency of
Process (ประสิทธิภาพของกระบวนการ) และพฤติกรรมสุดท้าย (ผลลัพธ์) กาหนดค่าประสิทธิภาพ
เป็น E2 = Efficiency of Product (ประสิทธิภาพของผลลัพธ์)
3.5.3.2.1 ประเมินพฤติกรรมต่อเนื่อง (Transitional Behavior)
คือประเมินผลต่อเนื่อง ซึ่งประกอบด้วยพฤติกรรมย่อยของผู้เรียน เรียกว่า “กระบวนการ” (Process)
ที่เกิดจากการประกอบกิจกรรมกลุ่ม ได้แก่ การทาโครงการ หรือทารายงานเป็นกลุ่ม และรายบุคคล
ได้แก่ งานที่มอบหมาย และกิจกรรมอื่นใดที่ผู้สอนกาหนดไว้
3.5.3.2.2 ประเมินพฤติกรรมสุดท้าย (Terminal Behavior) คือ
ประเมินผลลัพธ์ (Product) ของผู้เรียน โดยพิจารณาจากการสอบหลังเรียนและสอบไล่
ประสิทธิภาพของสื่อหรือชุดกรสอนจะกาหนดเป็นเกณฑ์ที่ผู้สอนคาดหมายว่าผู้เรียน
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จะเปลี่ยนพฤติกรรมเป็นที่พึงพอใจ โดยกาหนดให้ผลเฉลี่ยของคะแนนการทางานและการประกอบ
กิ จ กรรมของผู้ เ รี ย นทั้ ง หมดต่ อ ร้ อ ยละของผลการประเมิ น หลั ง เรี ย นทั้ ง หมด นั่ น คื อ E1/E2 =
ประสิทธิภาพของกระบวนการ/ประสิทธิภาพของผลลัพธ์
ตัว อย่ าง 80/80 หมายความว่าเมื่อเรียนจากสื่ อหรื อชุด การสอนแล้ ว ผู้ เรียนจะ
สามารถทาแบบฝึกปฏิบัติ หรืองานได้ผลเฉลี่ย 80% และประเมินหลังเรียนและงานสุดท้ายได้ผลเฉลี่ย
80%
การที่ จ ะก าหนดเกณฑ์ E1/E2 ให้ มี ค่ า เท่ า ใดนั้ น ให้ ผู้ ส อนเป็ น ผู้ พิ จ ารณาตาม
ความพอใจ โดยพิ จ ารณาพิ สั ย การเรี ย นที่ จ าแนกเป็ น วิ ท ยพิ สั ย (Cognitive Domain) จิ ต พิ สั ย
(Affective Domain) และทักษพิสัย (Skill Domain)
ในขอบข่ายวิทยพิสัย (เดิมเรียกว่า พุทธิพิสัย) เนื้อหาที่เป็นความรู้ความจามักจะตั้ง
ไว้สูงสุดแล้วลดต่าลงมาคือ 90/90 85/85 80/80
ส่วนเนื้อหาสาระที่เป็นจิตพิสัย จะต้องใช้เวลาไปฝึกฝนและพัฒนา ไม่สามารถทาให้
ถึงเกณฑ์ระดับสูงได้ในห้องเรียนหรือในขณะที่เรียน จึงอนุโลมให้ตั้งไว้ต่าลง นั่นคือ 80/70 75/75 แต่
ไม่ต่ากว่า 75/75 เพราะเป็นระดับความพอใจต่าสุด จึงไม่ควรตั้งเกณฑ์ไว้ต่ากว่านี้ หากตั้งเกณฑ์ไว้
เท่าใดก็มักได้ผลเท่านั้น ดังจะเห็นได้จากระบบการสอนของไทยปัจจุบัน (2520) ได้กาหนดเกณฑ์ โดย
ไม่เขียนเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ 0/50 นั่นคือ ให้ประสิทธิภาพกระบวนการมีค่า 0 เพราะครูมักไม่มี
เกณฑ์เวลาในการให้งานหรือแบบฝึกปฏิบัติแก่นักเรียน ส่วนคะแนนผลลัพธ์ที่ให้ผ่าน คือ 50% ผลจึง
ปรากฏว่ า คะแนนวิ ช าต่ า ง ๆ ของนั ก เรี ย นต่ าในทุ ก วิ ช า เช่ น คะแนนภาษาไทยนั ก เรี ย นชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 4 โดยเฉลี่ยแต่ละปีเพียง 51% เท่านั้น
3.5.4 วิธีการคานวณหาประสิทธิภาพ
วิธีการคานวณหาประสิทธิภาพ กระทาได้ 2 วิธี คือ โดยใช้สูตรและโดย
การคานวณธรรมดา
3.5.4.1 โดยใช้สูตร กระทาได้โดยใช้สูตรต่อไปนี้
∑𝑥
𝑁

𝑥̅

สูตรที่ 1 𝐸 1 =
x 100 หรือ
x 100
𝐴
𝐴
เมื่อ E1
คือ ประสิทธิภาพของกระบวนการ
∑ 𝑥 คือ คะแนนรวมของแบบฝึกปฏิบัติกิจกรรมหรืองานที่ทาระหว่างเรีย นทั้งที่
เป็นกิจกรรมในห้องเรียน นอกห้องเรียนหรือออนไลน์
A
คือ คะแนนเต็มของแบบฝึกปฏิบัติ ทุกชิ้นรวมกัน
N
คือ จานวนผู้เรียน
สูตรที่ 2 𝐸 2 =
เมื่อ

E2

∑𝑥
𝑁

𝐵

x 100

𝑥̅

หรือ

𝐵

คือ ประสิทธิภาพของผลลัพธ์
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∑ 𝐹 คือ คะแนนรวมของผลลัพธ์ของการประเมินหลังเรียน
B
คือ คะแนนเต็มของผลการสอบหลังเรียน
N
คือ จานวนผู้เรียน
การคานวณหาประสิทธิภาพโดยใช้สูตรดังกล่าวข้างต้น กระทาได้โดยการนาคะแนน
รวมแบบฝึกปฏิบัติ หรือผลงานในขณะประกอบกิจกรรมกลุ่ม/เดี่ยว และคะแนนสอบหลังเรียน มา
เข้าตารางแล้วจึงคานวณหาค่า E1/E2
3.5.4.2 โดยใช้วิธีการคานวณโดยไม่ใช้สูตร
หากจาสูตรไม่ได้หรือไม่อยากใช้สูตร ผู้ผลิตสื่อหรือชุดการสอนก็
สามารถใช้วิธีการคานวณธรรมดาหาค่า E1 และ E2 ได้ ด้วยวิธีการคานวณธรรมดา
สาหรับ E1 คือ ค่าประสิทธิภาพของงานและแบบฝึกปฏิบัติ กระทาได้โดยการนา
คะแนนงานทุกชิ้นของนักเรียนในแต่ละกิจกรรม แต่ละคนมารวมกัน แล้วหาค่าเฉลี่ยและเทียบส่วน
โดยเป็นร้อยละ
สาหรับค่า E2 คือ ประสิทธิภาพผลลัพธ์ของการประเมินหลัง เรียนของแต่ละสื่อหรือ
ชุดการสอน กระทาได้โดยการเอาคะแนนจากการสอบหลังเรียนและคะแนนจากงานสุ ดท้ายของ
นักเรียนทั้งหมดรวมกันหาค่าเฉลี่ยแล้วเทียบส่วนร้อย เพื่อหาค่าร้อยละ
3.5.5 ขั้นตอนการทดสอบประสิทธิภาพ
เมื่อผลิตสื่อหรือชุดการสอนขึ้น เป็นต้นแบบแล้ว ต้องนาสื่อหรือชุดการสอนไป
หาประสิทธิภาพตามขั้นตอนต่อไปนี้
3.5.5.1 การทดสอบประสิ ท ธิ ภ าพแบบเดี่ ย ว (1:1) เป็ น การทดสอบ
ประสิทธิภาพที่ผู้สอน 1 คน ทดสอบประสิทธิภาพสื่อหรือชุดการสอนกับผู้เรียน 1-3 คน โดยใช้เด็ก
อ่อน ปานกลาง และเด็กเก่ง ระหว่างทดสอบประสิทธิภาพให้จับเวลาในการประกอบกิจกรรม สังเกต
พฤติกรรมของผู้เรียนว่า หงุดหงิด ทาหน้าฉงน หรือทาท่าทางไม่เข้าใจหรือไม่ ประเมินการเรียนจาก
กระบวนการ คือกิจ กรรมหรื อภารกิจและงานที่มอบให้ ทาและทดสอบหลั งเรียน นาคะแนนมา
ค านวณหาประสิ ท ธิภ าพ หากไม่ ถึ ง เกณฑ์ ต้ อ งปรั บปรุง เนื้อ หาสาระ กิ จ กรรมระหว่ างเรีย นและ
แบบทดสอบหลังเรียนให้ดีขึ้น โดยปกติคะแนนที่ได้จากการทดสอบประสิทธิภาพแบบเดี่ยวนี้จะได้
คะแนนต่ ากว่ า เกณฑ์ ม าก แต่ ไ ม่ ต้ อ งวิ ต กเมื่ อ ปรั บ ปรุ ง แล้ ว จะสู ง ขึ้ น มาก ก่ อ นน าไปทดสอบ
ประสิทธิภาพแบบกลุ่ม ทั้งนี้ E1/E2 ที่ได้จะมีค่าประมาณ 60/60
3.5.5.2 การทดสอบประสิ ท ธิ ภ าพแบบกลุ่ ม (1:10) เป็ น การทดสอบ
ประสิทธิภาพที่ผู้สอน 1 คน ทดสอบประสิทธิภาพสื่อหรือชุดการสอนกับผู้เรียน 6-10 คน (คละผู้เรียน
ที่เก่ง ปานกลาง กับอ่อน) ระหว่างทดสอบประสิทธิภาพให้จับเวลาในการประกอบกิจกรรม สังเกต
พฤติกรรมของผู้ เรี ย นว่า หงุดหงิด ทาหน้าฉงน หรือทาท่าทางไม่เข้าใจหรือไม่ หลั งจากทดสอบ
ประสิทธิภาพให้ประเมินการเรียนจากกระบวนการ คือกิจกรรมหรือภารกิจและงานที่มอบและงาน
สุดท้ายที่มอบให้นักเรียนทาส่งก่อนสอบประจาหน่วย ให้นาคะแนนมาคานวณหาประสิทธิภาพหากไม่
ถึ ง เกณฑ์ ต้ อ งปรั บ ปรุ ง เนื้ อ หาสาระ กิ จ กรรมระหว่ า งเรี ย นและแบบทดสอบหลั ง เรี ย นให้ ดี ขึ้ น
คานวณหาประสิทธิภาพแล้วปรับปรุงในคราวนี้คะแนนของผู้เรียนจะเพิ่มขึ้นอีกเกือบเท่าเกณฑ์โดย
เฉลี่ยจะห่างจากเกณฑ์ประมาณ 10% นั่นคือ E1/E2 ที่ได้จะมีค่าประมาณ 70/70
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3.5.5.3 การทดสอบประสิ ทธิภ าพภาคสนาม (1:100) เป็นการทดสอบ
ประสิทธิภาพที่ผู้สอน 1 คนทดสอบประสิทธิ์ภาพสื่อหรือชุดการสอนกับผู้เรียนทั้งชั้น ระหว่างทดสอบ
ประสิทธิภาพให้จับเวลาในการประกอบกิจกรรม สังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนว่า หงุดหงิด ทาหน้าฉงน
หรือทาท่าทางไม่เข้าใจหรือไม่ หลังจากทดสอบประสิทธิภาพภาคสนามแล้วให้ประเมินการเรียนจาก
กระบวนการ คื อกิ จ กรรมหรื อภารกิ จและงานที่ม อบให้ ทาและทดสอบหลั งเรีย น น าคะแนนมา
ค านวณหาประสิ ท ธิภ าพ หากไม่ ถึ ง เกณฑ์ ต้ อ งปรั บปรุง เนื้อ หาสาระ กิ จ กรรมระหว่ างเรีย นและ
แบบทดสอบหลังเรียนให้ดีขึ้น แล้วนาไปทดสอบประสิทธิภาพภาคสนามซ้ากับนักเรียนต่างกลุ่ม อาจ
ทดสอบประสิ ท ธิ ภ าพ 2-3 ครั้ ง จนได้ ค่ า ประสิ ท ธิ ภ าพถึ ง เกณฑ์ ขั้ น ต่ า ปกติ ไ ม่ น่ า จะทดสอบ
ประสิทธิภาพเกินสามครั้ง ด้วยเหตุนี้ ขั้นทดสอบประสิทธิภาพภาคสนามจึงแทนด้วย 1:100
3.5.6 ข้อควรคานึงในการทดสอบประสิทธิภาพสื่อหรือชุดการสอน
เพื่ อ ให้ ก ารทดสอบประสิ ท ธิ ภ าพของสื่ อ หรื อ ชุ ด การสอนได้ ผ ลคุ้ ม มี สิ่ ง ที่
ผู้ทดสอบประสิทธิภาพสื่อหรืชุดการสอนควรคานึงถึงดังนี้
3.5.6.1 การเลือกผู้เข้าร่วมการทดสอบประสิทธิภาพ ควรเลือกนักเรียนที่
เป็นตัวแทนของนักเรียนที่ใช้สื่อหรือชุดการสอน ตามแนวทางการสุ่มตัวอย่างที่ถูกต้อง
3.5.6.2 การเลือกเวลาและสถานที่ทดสอบประสิทธิภาพ ควรหาสถานที่
และเวลาที่ปราศจากเสียงรบกวน ไม่ร้อนอบอ้าว และควรทดสอบประสิทธิภาพในเวลาที่นักเรียน
ไม่หิวกระหาย ไม่รีบร้อนกลับบ้าน หรือไม่ต้องพะวักพะวนไปเข้าเรียนในชั้นอื่น
3.5.6.3 การชี้แจงวัตถุประสงค์และวิธีการ ต้องชี้แจงให้นักเรียนทราบถึง
วัตถุประสงค์ของการทดสอบประสิทธิภาพสื่อหรือชุดการสอนและการจัดห้องเรียนแบบศูนย์การเรียน
หากนักเรียนไม่คุ้นเคยกับวิธีการใช้สื่อหรือชุดการสอน
3.5.6.4 การรั ก ษาสถานการณ์ ต ามความเป็ น จริ ง ส าหรั บ การทดสอบ
ประสิทธิภาพภาคสนามในชั้นเรียนจริง ต้องรักษาสภาพการณ์ให้เหมือนที่เป็นอยู่ในห้องเรียนทั่วไป
เช่น ต้องใช้ครูเพียงคนเดียว ห้ามคนอื่นเข้าไปช่วย ผู้สังเกตการณ์ต้องอยู่ห่าง ๆ ไม่เข้าไปช่วยเหลือเด็ก
ต้องปล่อยให้ครูผู้ทดสอบประสิทธิภาพแก้ปัญหาด้วยตนเอง หากจาเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือก็ให้
ครูผู้สอนเป็นผู้บอกให้เข้าไปช่วย มิฉะนั้นการทดสอบประสิทธิภาพสอนก็ไม่สะท้อนสถานการณ์จริงที่
มีคนสอนเพียงคนเดียว
3.5.6.5 ดาเนินการสอนตามขั้นตอน ไม่ว่าจะเป็นการทดลองแบบเดี่ยว
แบบกลุ่ม และภาคสนาม หลังจากชี้แจงให้นักเรียนทราบเกี่ยวกับสื่อชุดการสอน และวิธีการสอนแล้ว
ครูจะต้องดาเนินการสอนตามขั้นตอนที่กาหนดไว้ในแต่ละระบบการสอน
1) สาหรับการสอนแบบศูนย์การเรียน ดาเนินตามขั้นตอน 5 ขั้น คือ (1) สอบก่อน
เรี ย น (2) น าเข้าสู่ บ ทเรี ย น (3) ให้ นักเรียนทากิจกรรมกลุ่ ม (4) สรุปบทเรีย น (ครูส รุปเองหรือให้
นักเรียนช่วยกันสรุปก็ได้ ทั้งนี้ต้องดูตามที่กาหนดไว้ในแผนการสอน) และ (5) สอบหลังเรียน
2) สาหรับการสอนแบบอิงประสบการณ์ มี 7 ขั้นตอน คือ (1) ประเมินก่อนเผชิญ
ประสบการณ์ (2) ปฐมนิเทศ (3) เผชิญประสบการณ์หลัก ประสบการณ์รอง ตามภารกิจและงานที่
กาหนด (4) รายงานความก้าวหน้าของการเผชิญประสบการณ์หลักและรอง (5) รายงานผลสุดท้าย (6)
สรุปการเผชิญประสบการณ์ และ (7) ประเมินหลังเผชิญประสบการณ์
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3) สาหรับการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์ อาจดาเนินตามขั้นตอน 7 ขั้น คือ (1) สอบ
ก่อนเรี ย น (2) ศึกษาประมวลการสอน แผนกิจกรรม และเส้ นทางการเรียน (Course Syllabus,
Course Bulletin and Learning Route) (3) ศึ ก ษาเนื้ อ หาสาระที่ ก าหนดให้ แ บบออนไลน์ บ น
website หรือออฟไลน์ ในซีดีหรือตารา คือจากแหล่งความรู้ที่ กาหนดให้ (4) ให้นักเรียนทากิจกรรม
เดี่ ย ว (Individual Assignment) หรื อ กิ จ กรรมกลุ่ ม ร่ ว มมื อ (Collaborative Group) (5) ส่ ง งานที่
มอบหมาย (Submission Assignment) (6) สรุปบทเรียน (ครูสรุปเอง หรือให้นักเรียนช่วยกันสรุปก็
ได้ ทั้งนี้ตอ้ งดูตามที่กาหนดไว้ในแผนการสอน) และ (7) สอบหลังเรียน
4) สาหรับการสอนแบบบรรยาย ดาเนินตามขั้นตอน 5 ขั้น คือ (1) สอบก่อนเรียน
(2) นาเข้าสู่บทเรียน (3) ให้นักเรียนทากิจกรรมกลุ่ม (4) สรุปบทเรียน (ครูสรุปเอง หรือให้นักเรียน
ช่วยกันสรุปก็ได้ ทั้งนีต้ อ้ งดูตามที่กาหนดไว้ในแผนการสอน) (5) สอบหลังเรียน
3.5.7 บทบาทของครูขณะกาลังทดสอบประสิทธิภาพสื่อหรือชุดการสอน
3.5.7.1 บทบาทของครูในขณะทดสอบแบบเดี่ยวและแบบกลุ่ม
ในขณะที่กาลังทดสอบประสิทธิภาพสื่อหรือชุดการสอน ครูควร
ปฏิบัติดังนี้
1) ต้องคอยสังเกตและยันทึก พฤติกรรมของนักเรียนอย่างใกล้ชิ ด เพื่อดูว่านักเรียนทาหน้า
ฉงน เงียบ หรือสงสัยประการใด
2) สังเกตปฏิสัมพันธ์ (Interaction Analysis) ของนักเรียน โดยใช้แบบสังเกตปฏิบัติสัมพันธ์
ที่ มี ผู้ พั ฒ นาขึ้ น แล้ ว เช่ น 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 ไม่ทาหน้าเคร่งขรึมจนนักเรียนกลัว
5) ต้องชี้แจงว่าการสอบครั้งนี้ไม่มีผลต่อการสอบไล่ปกติของนักเรียนแต่ประการใด
6) ปล่อยให้นักเรียนศึกษาและประกอบกิจกรรมจากสื่อหรือชุดการสอนตามธรรมชาติ โดย
ทาทีว่า ครูไม่ได้สนใจจับผิดนักเรียน ด้วยการทาทีทางานหรืออ่านหนังสือ
7) หากสังเกตว่านักเรียนคนใดมีปัญหาระหว่างการทดสอบ อย่าให้ความสนใจเป็นพิเศษ
แต่ให้บันทึกพฤติกรรมไว้เพื่อนามาซักถามและพูดคุยกับนักเรียนในภายหลัง
3.5.7.2 บทบาทของครูภาคสนามกับนักเรียนทั้งชั้น
1) ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ ที่นาเสนอทั้ง 7 ข้อ
2) ครูต้องพยายามอธิบายประเด็นต่าง ๆ ที่ต้องการจะบอกนักเรียนอย่างชัดเจน
3) เมื่อบอกให้นักเรียนลงมือประกอบกิจกรรมแล้ว ครูต้องหยุดพูดเสียงดัง หากประสงค์จะ
ประกาศอะไรต้องรอจนเปลี่ยนกลุ่ม หรือไปพูดกับนักเรียนคนนั้นหรือกลุ่มนั้น ด้วยเสียงที่พอได้ยิน
เฉพาะครูกับนักเรียน ครูต้องไม่พูดมากโดยไม่จาเป็น
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4) ขณะที่นักเรียนประกอบกิจกรรม ครูจะต้องเดินไปตามกลุ่มต่าง ๆ เพื่อสังเกตพัฒนาการ
ของนักเรียนดูการทางานของสมาชิกในกลุ่ม ความเป็นผู้นาผู้ตามและอาจให้ความช่วยเหลือนั กเรียน
กลุ่มใดหรือคนในที่มีปัญหา แต่ไม่ควรนั่งเฝ้ากลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะ เพราะจะทาให้นักเรียนอึดอัด
เครียดหรือบางคนอาจแสดงพฤติกรรมเขื่องเพื่ออวดครู
5) เมื่อจะให้นักเรียนเปลี่ยนกลุ่ม ครูควรชี้แจงให้นักเรียนเดินช้า ๆ ไม่ต้องรีบเร่ง และให้
หัวหน้าเก็บสื่อการสอนใส่ซองไว้ให้เรียบร้อยก่อนเปลี่ยนเป็นกลุ่มอื่น ๆ ห้ามหยิบชิ้นส่วนใดติดมือไป
ยกเว้น “แบบฝึกปฏิบัติ” หรือ “กระดาษคาตอบ” ประจาตัวของนักเรียนเอง
6) การเปลี่ยนกลุ่มกระทาได้ 3 วิธี คือ (1) เปลี่ยนพร้อมกันทุก กลุ่มหากทากิจกรรมเสร็จ
พร้อมกัน (2) กลุ่มใดเสร็จก่อนให้ไปทางานในกลุ่มสารอง (3) หากมี 2 กลุ่มทาเสร็จพร้อมกันก็ให้
เปลี่ยนกันทันที
7) หลั ง จากการทกสอบประสิ ท ธิ ภ าพสิ้ น สุ ด ลง ขอให้ แ สดงความชื่ น ชมที่ นั ก เรี ย นให้
ความร่วมมือ และประสบความสาเร็จในการเรียนจากสื่อหรือชุดการสอน
8) หากทาได้ให้แจ้งผลการทดสอบหลังเรียนให้นักเรียนทราบเพื่อให้ประสบการณ์ ที่เป็น
ความสาเร็จ
3.5.8 สิ่งที่ควรปฏิบัติหลังทดสอบประสิทธิภาพ
เมื่ อ ท าการทดสอบประสิ ท ธิ ภ าพสื่ อ หรื อ ชุ ด การสอนเสร็ จ แล้ ว
ครูผู้สอนและสมาชิกในกลุ่มฝึกปฏิบัติผลิตสื่อหรือชุดการสอน ควรปฏิบัติดังต่อไปนี้
3.5.8.1 นาผลงานและแบบฝึ กปฏิบัติของนักเรียนมาตรวจ โดยการให้
คะแนนกิจกรรมทุกชนิด แล้วหาค่าเฉลี่ยและทาเป็นร้อยละ
3.5.8.2 นาผลการสอบหลังเรียนมาหาค่าเฉลี่ยและทาเป็นค่าร้อยละ
3.5.8.3 น าผลการสอบก่ อ นเรี ย นและหลั ง เรี ย นมาเขี ย นแผนภู มิ
เปรียบเทียบเอาเป็นส่วนหนึ่งของการบรรยายผลการสอนและจัดนิทรรศการ (หากมี)
3.5.8.4 น าสื่ อ การสอนซึ่ ง มี บั ต รค าสั่ ง บั ต รสรุ ป เนื้ อ หา บั ต รเนื้ อ หา
บัตรกิจกรรม ภาพชุด ฯลฯ มาปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น
4. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
4.1 งานวิจัยในประเทศ
4.1.1 งานวิจัยที่เกี่ยวกับภาษาบาลีและภาษาสันสกฤต
ลลิ ต า อุ่ น ทอง (2550) ได้ ศึ ก ษาวิ จั ย เรื่ อ งการเปรี ย บเที ย บผลสั ม ฤทธิ์
ทางการเรียน เรื่องคาบาลีสันสกฤตที่ได้รับการสอนโดยใช้เกมกับการสอนแบบปกติสาหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบางกะปิสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
เปรี ย บเที ย บผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นค าบาลี สั น สกฤตของนั ก เรี ย นที่ ไ ด้ รั บ การสอนโดยใช้ เ กม
ประกอบการสอนกับการสอนแบบปกติ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2549 โรงเรียนบางกะปิสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร รวม
90 คน แบ่ งเป็ น กลุ่ มทดลอง 45 คน กลุ่ มควบคุม 45 คน โดยวิธีสุ่ มแบบกลุ่ ม (Cluster random
sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แผนการจัดการเรียนรู้ และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
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ทางการเรียน เรื่องคาบาลีสันสกฤต ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้เกม มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน เรื่องคาบาลีสันสกฤตหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 นักเรียนที่ได้รับการสอนแบบปกติมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง คาบาลีสันสกฤตหลัง
การทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และนักเรียนที่ได้รับการสอน
โดยใช้เกม มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องคาบาลีสันสกฤตสูงกว่านักเรียนที่ได้รับการสอนแบบปกติ
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
อาชว์วิศิษฎ์ อู่ข้าวอู่น้า (2551) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนาแบบฝึกการวิเคราะห์
คาภาษาบาลีสันสกฤตในภาษาไทย สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนศรีอยุธยาในพระ
อุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพัณณวดี กรุงเทพมหานคร โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแบบฝึกการวิเคราะห์คาภาษาบาลีสันสกฤตในภาษาไทย สาหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนศรีอยุธยาในพระอุปถัมภ์ฯ กรุงเทพมหานคร เพื่อหาประสิทธิภาพของแบบ
ฝึกการวิเคราะห์คาภาษาบาลีสันสกฤตในภาษาไทยที่สร้างขึ้นตามเกณฑ์ประสิทธิภาพ 80/80 และ
เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การวิเคราะห์คาภาษาบาลีสันสกฤตในภาษาไทย ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนศรีอยุธยาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชร
รัตนราชสุดาสิริโสภาพัณณวดี กรุงเทพมหานคร ก่อนและหลัง โดยใช้แบบฝึกการวิเคราะห์ภาษาบาลี
สันสกฤตในภาษาไทย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียน
ศรี อ ยุ ธ ยาในพระอุ ป ถั ม ภ์ ส มเด็ จ พระเจ้ า ภคิ นี เ ธอเจ้ า ฟ้ า เพชรรั ต นราชสุ ด าสิ ริ โ สภาพั ณ ณวดี
กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2550 จานวน 1 ห้องเรียน จานวนนักเรียน 42 คน โดย
ใช้วิธีการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบฝึก
การวิเคราะห์คาภาษาบาลีสันสกฤตในภาษาไทย และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง
การวิเคราะห์คาภาษาบาลีสันสกฤตในภาษาไทย ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนาแบบฝึกการวิเคราะห์
คาภาษาบาลี สั น สกฤตในภาษาไทย ส าหรับนักเรียนชั้นมัธ ยมศึกษาปีที่ 5 ให้ มีประสิ ทธิภ าพเป็น
80.12/80.83 และนั ก เรี ย นที่ ไ ด้ เ รี ย นแบบฝึ ก การวิ เ คราะห์ ค าภาษาบาลี สั น สกฤตในภาษาไทยมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
รั ช นี อิ่ ม อก (2553) ได้ ศึ ก ษาวิ จั ย เรื่ อ งการพั ฒ นาชุ ด การเรี ย นด้ ว ยตนเอง
วิ ช าภาษาไทย เรื่ อ งค าบาลี สั น สกฤต ระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3 โรงเรี ย นแม่ พ ระฟาติ ม า
กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาชุดการเรียนด้วยตนเอง วิชาภาษาไทย เรื่อง คาบาลี
สันสกฤต ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนแม่พระฟาติมา กรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ คื อ นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3 ภาคเรี ย นที่ 2 ปี ก ารศึ ก ษา 2552 โรงเรี ย น
แม่พระฟาติมา กรุงเทพมหานคร จานวน 45 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random
Sampling) จานวน 1 ห้องโดยกาหนดระยะเวลาในการทดลอง 18 ชั่วโมง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ครั้งนี้ คือ ชุดการเรียนด้วยตนเอง เรื่องคาบาลีสันสกฤต และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ผลการวิจั ย พบว่า ชุดการเรี ย นด้ว ยตนเอง วิช าภาษาไทย เรื่องคาบาลี สั นสกฤต มีป ระสิ ทธิภ าพ
83.04/86.25 และผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นของนั ก เรี ย นที่ เ รี ย นด้ ว ยชุ ด การเรี ย นด้ ว ยตนเอง
วิชาภาษาไทย เรื่อง คาบาลีสันสกฤต หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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4.1.2 งานวิจัยที่เกี่ยวกับสื่อประสม
นพมาศ สิงหฬ (2550) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาสื่อประสม เรื่องอักษรนา กลุ่ม
สาระการเรี ย นรู้ ภาษาไทย ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3 โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อพัฒ นาสื่ อประสม เรื่อง
อักษรนา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
เพื่อหาดัชนีประสิทธิผลของสื่อประสม เรื่องอักษรนา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 3 และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรีย นที่มีต่อการเรียนด้วยสื่อประสม เรื่องอักษรนา กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้น
ประถมศึ ก ษาปี ที่ 3 โรงเรี ย นบ้ า นโนนแย้ อ าเภอเมื อ งศรี ส ะเกษ ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ศรีสะเกษ เขต 1 ที่เรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2549 จานวน 29 คน ได้มาจากการเลือกแบบ
เจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ สื่อประสม เรื่องอักษรนา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องอักษรนา กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จานวน 1 ฉบับ เป็นแบบเลือกคาตอบ 4 ตัวเลือก จานวน 30 ข้อ
และแบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการเรียนด้วยสื่อประสม เรื่อง
อักษรนา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เป็นแบบวัดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ
จานวน 20 ข้อ ผลการวิจัยพบว่า สื่อประสม เรื่องอักษรนา มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 83.17/82.87
ค่าดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรู้เท่ากับ 0.6761 แสดงว่านักเรียนมีความก้าวหน้าในการเรียนร้อยละ
67.71 และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยสื่อประสมโดยรวมและ
รายด้ า นคื อ ด้ า นเนื้ อ หา ด้ า นการออกแบบสื่ อ ประสมและการใช้ ภ าษา ด้ า นแบบฝึ ก ทั ก ษะและ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ด้านการจัดบทเรียนอยู่ในระดับมากที่สุด
กรรณิ ก าร์ ภู มิ ส ายดร (2553) ได้ ศึ ก ษาวิ จั ย เรื่ อ ง การพั ฒ นาทั ก ษะการเขี ย น
ค าควบกล้ า โดยใช้ สื่ อ ประสม กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ภ าษาไทย ชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 3 โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาชุดสื่อประสมทักษะการเขียนคาควบกล้า กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรู้ด้วย
ชุดสื่อประสม เรื่อง การเขียนคาควบกล้า กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และ
เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยชุด
สื่อประสม การเขียนคาควบกล้า กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ
นั กเรี ย นชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1 โรงเรียนพินิจราษฎร์บารุง สั งกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กาฬสิ น ธุ์ เขต 2 ภาคเรี ย นที่ 1 ปี ก ารศึ ก ษา 2553 จ านวน 24 คน ได้ ม าจากการสุ่ ม อย่ า งง่ า ย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้ชุดสื่อประสม จานวน 15
แผน ชุดสื่อประสม เรื่องการเขียนคาควบกล้า ประกอบด้วย บทเรียน PowerPoint และแบบฝึ ก
ทักษะจานวน 15 ชุด แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การเขียนคาควบกล้า แบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 3
ตัวเลือก จานวน 12 ข้อ แบบเติมคาในช่องว่าง จานวน 8 ข้อ และแบบวัดความพึงพอใจของนักเรียน
แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จานวน 10 ข้อ ผลการวิจัยพบว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดย
ใช้ชุดสื่อประสมทักษะการเขียนคาควบกล้า กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มี
ประสิทธิภาพ เท่ากับ 84.78/83.13 สูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้ ดัชนีประสิทธิผลขอการจัดกิจกรรม
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การเรี ย นรู้ ด้ ว ยชุ ด สื่ อ ประสมทั ก ษะการเขี ย นค าควบกล้ า กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ภ าษาไทย ชั้ น
ประถมศึกษาปี ที่ 3 เท่ากับ 0.7264 แสดงว่าชุดสื่ อประสม ทาให้ นักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นเท่ากับ
0.7264 หรือคิดเป็นร้ อยละ 72.64 และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้ชุดสื่ อประสม
ทักษะการเขียนคาควบกล้า กลุ่ม สาระการเรี ยนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด
พิ ม พ์ ภั ท ร ศิ ริ เ ม (2553) ได้ ศึ ก ษาวิ จั ย เรื่ อ ง การพั ฒ นาสื่ อ ประสมบทเรี ย น
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่องการสะกดคาอักษรนา ชั้นประถมศึกษาปีที่
2 โดยมีวัตถุป ระสงค์เ พื่ อ พัฒ นาสื่ อ ประสมบทเรีย นคอมพิว เตอร์ช่ว ยสอน กลุ่ มสาระการเรี ย นรู้
ภาษาไทย เรื่องการสะกดคาอักษรนา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
80/80 เพื่อหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยการใช้สื่อประสมบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย เรื่องการสะกดคาอักษรนา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และเพื่อศึกษาความพึงพอใจ
ของนั กเรี ย นที่ใช้สื่ อประสมบทเรี ยนคอมพิว เตอร์ช่ว ยสอน กลุ่ มสาระการเรียนรู้ภ าษาไทย เรื่อง
การสะกดคาอักษรน า ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2 กลุ่ มตั ว อย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2550 โรงเรียนบ้านหลัก สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
บุ รี รั มย์ เขต 2 จ านวน 1 ห้ องเรี ยน จานวนนักเรียน 27 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ
สื่อประสมบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่องการสะกดคาอีกษรนา
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2 แบบสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่ มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง
การสะกดค าอั ก ษรน า ชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 2 และแบบสอบถามความพึ ง พอใจของนั ก เรี ย น
ผลการวิจั ยพบว่า สื่ อประสมบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่ว ยสอนกลุ่ มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง
การสะกดคาอักษรนา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 87.04/84.20 ซึ่ง
สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนดไว้ 80/80 นักเรียนที่เรียนโดยใช้สื่อประสมบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่ว ย
สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่องการสะกดคาอักษรนา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน มีความก้าวหน้าร้อยละ 34.43 และจานวนนักเรียนมากกว่า
ร้อยละ 80 มีความพึงพอใจต่อการใช้สื่อ ประสมบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย เรื่องการสะกดคาอักษรนา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ในระดับมาก
ศยามล ฐิ ต ะยารั ก ษ์ (2553) ได้ ศึ ก ษาวิ จั ย เรื่ อ ง การพั ฒ นาชุ ด สื่ อ ประสม เรื่ อ ง
ค าคล้ อ งจอง ส าหรั บ นั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 3 อ าเภอเมื อ งปทุ ม ธานี ส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาปทุมธานี เขต 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒ นาชุดสื่อประสม เรื่องการแต่งคาคล้องจอง
สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 อาเภอเมืองปทุมธานี สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี
เขต 1 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส อาเภอเมืองปทุมธานี สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ปทุมธานี เขต 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552 จานวน 30 คน ได้มาจากการสุ่มแบบหลายขั้นตอน
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ คื อ ชุ ด สื่ อ ประสม และแบบทดสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ค วามรู้ เ รื่ อ ง
ค าคล้ อ งจอง ผลการวิ จั ย พบว่ า ชุ ด สื่ อ ประสมมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพตามเกณฑ์ ค วามสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า ง
กระบวนการและผลลัพธ์โดยเฉลี่ย 81.26/80.67 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ที่กาหนดไว้
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พวงทอง ศรี อาจ (2554) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒ นาทักษะการเขี ยนสะกดคา
ไม่ตรงตามมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้ชุดสื่อประสม
การเรียนแบบร่วมมือ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการจัด
กิจ กรรมการเรี ย นแบบร่ วมมือโดยใช้ชุดสื่อประสม เรื่องการเขียนสะกดคา กลุ่ มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มี
ต่อการจั ดกิจ กรรมการเรี ย นแบบร่ว มมือโดยใช้ชุดสื่ อประสม เรื่องการเขียนสะกดคา กลุ่ มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียน
บ้านขามวิทยาคม อาเภอยางตลาด สังกัดสานักเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2553 ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง จานวน 10 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ
แผนการจัดการเรียนแบบร่วมมือประกอบการใช้ชุดสื่อประสม จานวน 10 แผน ชุดสื่อประสม เรื่อง
การเขี ย นสะกดค า ประกอบด้ ว ย บทเรี ย น PowerPoint และแบบฝึ ก ทั ก ษะจ านวน 10 ชุ ด
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การเขียนสะกดคา แบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จานวน 30 ข้อ
และแบบวัดความพึงพอใจของนักเรียน แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จานวน
15 ข้ อ ผลการวิ จั ย พบว่ า นั ก เรี ย นที่ เ รี ย นด้ ว ยการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นแบบร่ ว มมื อ โดยใช้
ชุดสื่ อ เรื่ องการเขีย นสะกดคา กลุ่ มสาระการเรียนรู้ภ าษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีค่าเฉลี่ ย
คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ
นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรี ยนแบบร่วมมือโดยใช้ชุดสื่อประสม เรื่องการเขียน
สะกดคา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
ศรีละคร อัฐนาค (2554) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาสื่อประสม เรื่องคาราชาศัพท์
และคาสุภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา
สื่อประสม เรื่องคาราชาศัพท์และคาสุภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ให้มี
คุณภาพ เพื่อหาประสิทธิภาพสื่อประสมที่พัฒนาขึ้นตามเกณฑ์ 80/80 เพื่อเปรียบเทียบผลสั มฤทธิ์
ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของผู้เรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อประสมที่พัฒนาขึ้น
เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรู้ด้วยสื่ อประสมที่พัฒนาขึ้น เพื่อศึกษาความพึงพอใจของ
ผู้เรียนหลังได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อประสมที่พัฒนาขึ้น และเพื่อศึกษาความคงทนของการเรียนรู้
ของผู้ เรี ย นที่เรี ย นด้ว ยสื่ อประสมที่พัฒ นาขึ้น กลุ่ มตัว อย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5/1 โรงเรียนศรีกุดหว้าเรืองเวทย์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 ได้มาด้วยวิธี
การสุ่มแบบกลุ่ม 1 ห้องเรียน จานวน 22 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ สื่อประสม เรื่อง
คาราชาศัพท์และคาสุภาพ แบบประเมินคุณภาพสื่อประสม แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
และแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียน ผลการวิจัยพบว่า ผู้ เชี่ยวชาญมีความคิดเห็ นในด้าน
คุณภาพสื่อประสมในระดับเหมาะสมมาก สื่อประสมมีประสิทธิภาพ (86.14/83.18) เป็นตามเกณฑ์ที่
กาหนด 80/80 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรู้ด้วยสื่อประสม มีค่าเท่ากับ 0.7329 คิดเป็นร้อยละ 73.29
ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อประสมในระดับพึงพอใจมากที่สุด และความคงทน
ของการเรียนรู้ของผู้เรียนที่เรียนด้วยสื่อประสมอยู่ในเกณฑ์ที่กาหนด
ศรีสว่าง ดลกุล (2554) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาสื่อประสมเรื่อง คาที่มีอักษรนา
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประสมศึกษาปีที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสื่อประสม เรื่อง
คาที่มีอักษรนา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์
80/80 เพื่อประเมินคุณภาพสื่อประสมที่พัฒนาขึ้น เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน
และหลังเรียนของนักเรีย นหลังได้รับการจัดการเรี ยนรู้ด้วยสื่ อประสมที่พัฒนาขึ้น เพื่อศึกษาดัช นี
ประสิทธิผลของการเรียนรู้ด้วยสื่อประสมที่พัฒนาขึ้น เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนหลังได้รับ
การจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อประสมที่พัฒนาขึ้น และศึกษาความคงทนของการเรียนรู้ของนักเรียนที่ เรียน
ด้วยสื่อประสมที่พัฒนาขึ้น กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
โรงเรียนบ้านคาอีหงส์ ได้มาโดยการสุ่มแบบเจาะจง จานวน 1 ห้องเรียน 10 คน เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัยครั้งนี้ คือ สื่อประสม เรื่องคาที่มีอักษรนา แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบ
ประเมิ น คุ ณ ภาพสื่ อ ประสม และแบบสอบถามความพึ ง พอใจ ผลการวิ จั ย พบว่ า สื่ อ ประสมมี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กาหนด (87.25/84.50) ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นในด้านคุณภาพของสื่อ
ประสมในระดับเหมาะสมมาก นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .05 ดั ช นี ป ระสิ ท ธิ ภ าพของสื่ อ ประสมมี ค่ า เท่ า กั บ 0.6990 นั ก เรี ย นมี
ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อประสมในระดับมาก และความคงทนของการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนที่เรียนด้วยสื่อประสมอยู่ในเกณฑ์ที่กาหนด
สุพัฒน์ ดลกุล (2554) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาสื่อประสม เรื่องคาควบกล้า ร ล
ว กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสื่อประสม เรื่อง
คาควบกล้า ร ล ว กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์
80/80 เพื่อประเมินคุณภาพสื่อประสมที่พัฒนาขึ้น เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน
และหลังเรียนของนักเรีย นหลังได้รับการจัดการเรีย นรู้ด้วยสื่ อประสมที่พัฒนาขึ้น เพื่อศึกษาดัช นี
ประสิทธิผลของการเรียนรู้ด้วยสื่อประสมที่พัฒนาขึ้น เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนหลังได้รับ
การจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อประสมที่พัฒนาขึ้น และเพื่อศึกษาความคงทนของการเรียนรู้ของนักเรียนที่
เรียนด้วยสื่อประสมที่พัฒ นาขึ้น กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
3/1 โรงเรียนสามขาราษฎร์บารุง อาเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ จานวน 1 ห้องเรียน มีจานวน
25 คน ได้มาโดยวิธีสุ่มอย่างง่ายด้วยวิธีจับฉลาก เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ สื่อประสมเรื่อง
คาควบกล้า ร ล ว แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบประเมินคุณภาพสื่อประสม และ
แบบสอบถามความพึงพอใจ ผลการวิจัยพบว่า สื่อประสมมีประสิทธิภาพ 88.80/86.80 สูงกว่าเกณฑ์
ที่ ก าหนด ผู้ เ ชี่ ย วชาญมี ค วามคิ ด เห็ นในด้ า นคุ ณ ภาพของสื่ อ ประสมในระดั บ เหมาะสมมากที่สุ ด
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ดั ช นี ป ระสิ ท ธิ ผ ลของการเรี ย นรู้ ด้ ว ยสื่ อ ประสมมี ค่ า เท่ า กั บ 0.7350 นั ก เรี ย นมี ค วามพึ ง พอใจต่อ
การจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อประสมในระดับมาก และความคงทนของการเรียนรู้ของนักเรียนที่เรียนด้วย
สื่อประสมอยู่ในเกณฑ์ที่กาหนด
อัจ ฉรา เจตบุ ตร (2554) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒ นาบทเรียนสื่อประสม เรื่อง
การเขียนสะกดคา สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐาน
เกี่ยวกับการพัฒนาบทเรียนสื่อประสม เรื่อง การเขียนสะกดคา สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
เพื่อพัฒนาบทเรียนสื่ อประสม เรื่อง การเขียนสะกดคา ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 เพื่อ
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ทดลองใช้บทเรียนสื่อประสม เรื่อง การเขียนสะกดคา เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง
การเขียนสะกดคา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ก่อนและหลังการใช้บทเรียนสื่อประสม และ
ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการเรียนการสอน โดยใช้บทเรียนสื่อประสม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้
ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสมถวิลวิเทศศึกษา ห้วยมงคล อาเภอ
หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จานวน 6 คน ซึ่งเป็นนักเรียนไทย จานวน 5 คน และเป็นนักเรียน
เกาหลี จานวน 1 คน ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 โดยกาหนดระยะเวลาในการทดลอง 12
คาบเรี ย น รวมทั้ ง หมด 9 ชั่ ว โมง เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ คื อ บทเรี ย นสื่ อ ประสม เรื่ อ ง
การเขียนสะกดคา แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การเขียนสะกดคา และแบบสอบถาม
ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้บทเรียนสื่อประสม ผลการวิจัยพบว่า ครูและนักเรียน
ต้องการให้มีการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนสื่อประสม ที่ประกอบด้วย เกม หนังสือสามมิติ บัตรคา
รูปภาพ และสื่อผ่านคอมพิวเตอร์ ผลการพัฒนาและหาประสิทธิภาพของบทเรียนสื่อประสม เรื่อง
การเขียนสะกดคา มี 6 บทเรียน ได้แก่ 1. คาที่มีตัวสะกดและไม่มีตัวสะกด 2. มาตราแม่ กง, แม่ กก
3. มาตราแม่ กม, แม่ กบ 4. มาตราแม่ เกย, กน 5. มาตราแม่ เกอว, แม่ กด 6. ค าพ้ อ งรู ป
คาพ้องเสียง แต่ละบทเรียนประกอบด้วย คู่มือครู คู่มือนักเรียน สื่อการสอน สื่อประสม ประสิทธิภาพ
ของบทเรียนสื่ อประสมรายบุคคล มีค่าเท่ากับ 74.00/75.55 ประสิทธิภาพของบทเรียนสื่ อประสม
กลุ่ ม เล็ ก มี ค่ า เท่ า กั บ 77.66/80.55 ประสิ ท ธิ ภ าพของบทเรี ย นสื่ อ ประสมแบบภาคสนาม มี ค่ า
ประสิทธิภาพเท่ากับ 82.66/84.44 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้ การนาบทเรียนสื่อประสมไปใช้กับ
นักเรียน พบว่า ครูมีความกระตือรือร้น มีการจัดเตรียมการสอน และวางแผนที่มีระบบ มีขั้นตอน
มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับนักเรียน และคอยช่วยเหลือให้คาแนะนา ด้านนักเรียนพบว่า นักเรียนมีความตั้งใจ
รับผิดชอบ เอาใจใส่ เพียรพยายาม กระตือรือร้น ร่วมมือกันทากิจกรรม และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
นั กเรี ย นมีผ ลสั มฤทธิ์ทางการเรี ย นก่อนและหลั งเรียนด้ว ยบทเรียนสื่ อประสมแตกต่างกัน อย่ า งมี
นั ย ส าคัญทางสถิติที่ร ะดับ 0.05 โดยผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนหลั งเรี ยนด้ว ยบทเรียนสื่ อประสมมี
ค่าเฉลี่ยสูงกว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนก่อนเรียนด้วยบทเรียนสื่อ ประสม และนักเรียนเห็นด้วยว่า
การเรียนโดยใช้บทเรียนสื่อประสมมีประโยชน์มาก ทาให้มีผลการเรียนที่ดีขึ้นกว่าเดิม เกิดความคิด
สร้ างสรรค์และจิน ตนาการ เกิดความเข้าใจในเนื้อหามากยิ่งขึ้น เกิดความรู้สึ กมั่นใจในการเรียน
มากขึ้น และเกิด ความกระตือรือร้นในการเรียน
นาถตะยา จันทร์โพธิ์ศรี (2555) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาสื่อประสมเชิงโต้ตอบ
เรื่องโวหารภาพพจน์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสื่อประสมเชิงโต้ตอบวิชา
ภาษาไทย เรื่ อ งโวหารภาพพจน์ ส าหรั บ นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 6 ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เพื่ อ
เปรียบเทียบคะแนนทดสอบหลังเรียนและก่อนเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนด้วยสื่อ
ประสมเชิงโต้ตอบ เรื่องโวหารภาพพจน์ และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
6 ที่มีต่อสื่อประสมเชิงโต้ตอบ เรื่องโวหารภาพพจน์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร อาเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลาภู ภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2554 จานวน 30 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ
สื่อประสมเชิงโต้ตอบ เรื่ องโวหารภาพพจน์ แบบทดสอบ จานวน 30 ข้อ ซึ่งมีค่าความยากง่ายอยู่
ระหว่าง 0.33-0.77 และอานาจจาแนกอยู่ระหว่าง 0.20-0.86 ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้ง
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ฉบับเท่ากับ 0.92 และแบบสอบถามวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อสื่อประสมเชิงโต้ตอบเรื่อง
โวหารภาพพจน์ ผลการวิ จั ย พบว่ า สื่ อ ประสมเชิ ง โต้ ต อบมี ค่ า ประสิ ท ธิ ภ าพ เท่ า กั บ 80-85.11
หมายความว่า ผู้เรียนร้อยละ 80 ที่เรียนจากสื่อประสมเชิงโต้ตอบทาคะแนนจากการทดสอบหลังเรียน
ได้เฉลี่ยร้อยละ 85.11 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ขั้นต่าที่กาหนดไว้ ผลการเปรียบเทียบคะแนนทดสอบหลังเรียน
และก่อนเรี ย นพบว่า คะแนนทดสอบหลั งเรียนสู งกว่าคะแนนทดสอบก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อสื่อประสมเชิงโต้ตอบเรื่องโวหารภาพพจน์ใน
ระดั บ มากที่ สุ ด ต่ อ ความน่ า สนใจของภาพประกอบ ค าแนะน าการใช้ บ ทเรี ย นชุ ด เจนเข้ า ใจง่าย
ความสอดคล้ อ งของภาพและเนื้ อ หา สี แ ละขนาดของตั ว อั ก ษร การล าดั บ เนื้ อ หาในบทเรีย นได้
เหมาะสม ผู้เรียนควบคุมบทเรียนได้สะดวกขนาดของภาพมีความเหมาะสม เสียงบรรยายชัดเจน
ความสั ม พั น ธ์ ข องภาพและเสี ย งการสรุ ป สาระส าคั ญ ของเนื้ อ หามี ค วามถู ก ต้ อ งเหมาะสม และ
การให้ ผลป้อนกลับเหมาะสมตามลาดับ
4.2 งานวิจัยต่างประเทศ
Tan Teow Ghee และ Lim Teck Heng (2008) ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง ประสิทธิภาพ
ของการสอนโดยใช้สื่อประสมในชั้นเรียนภาษาจีนกลาง ระดับชั้นประถมศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาจีนของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ระหว่างการใช้สื่อประสม
ในการจัดการเรียนการสอนกับการเรียนการสอนแบบปกติ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ
เลือกจากนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จานวน 2 ห้องเรียน โดยแบ่งห้องเรียนเป็นกลุ่มควบคุม 1
ห้องเรียน จานวน 31 คน และกลุ่มทดลอง 1 ห้องเรียน จานวน 34 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้
คือ สื่อประสม และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาจีนกลางผลการวิจัยพบว่า ผลการ
ทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาจีนกลางก่อนเรียนของทั้งสองกลุ่มพบว่า ไม่มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 หลังการดาเนินการทดลอง คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทาให้คณะผู้วิจัยลงข้อสรุปว่า
การสอนภาษาจีนกลางโดยใช้สื่อประสมควรนามาใช้แทนการสอนโดยวิธีปกติ
Afsaneh Ghanizadeh และ Azam Razavi (2015) ได้ ศึ ก ษาวิ จั ย เรื่ อ ง ผลของ
การใช้สื่อประสมในชั้นเรียนภาษาอังกฤษ ของนักเรียนระดับชั้ นมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่มีผลต่อ
ผลสั ม ฤทธิ์ ก ารเรี ย นและการตั้ ง เป้ า หมายในการเรี ย นภาษา โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ทดสอบ
ประสิทธิภาพของการใช้สื่อประสมในการการสอนภาษาอังกฤษ สาหรับนักเรียนเกรด 8 ในโรงเรียน
ของรัฐ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนหญิงจานวน 58 คน จากโรงเรียนมัธยมหญิง
Navid ซึ่งอยู่ในเมือง Mashhad ซึ่งเป็นเมืองทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศอิหร่าน ในภาค
เรียนที่ 1 ของปีการศึกษา (ค.ศ. 2014 – 2015) ผู้วิจัยได้แบ่งกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษาเป็น 2 กลุ่ม คือ
กลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม โดยกลุ่มทดลองได้ ใช้สื่อประสม ส่วนกลุ่มควบคุมสอนโดยวิธีปกติ คือ
การสอนด้วยกระดานดา เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ สื่อประสม เช่น ภาพเคลื่อนไหว การ์ตูน
และสไลด์การน าเสนอ ด้ว ยโปรแกรม Microsoft Power Point แบบทดสอบผลสั มฤทธิ์ทางการ
เรียนรู้ และแบบสอบถามวัดผลสัมฤทธิ์ของการตั้งเป้าหมาย ผลการวิจัยพบว่า ผลการทดสอบก่อน
เรียนของทั้งสองกลุ่มพบว่า ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ของระดับ
ความสามารถทางภาษา หลังดาเนินการทดลอง ผลการทดสอบหลังเรียนบ่งชี้ว่า การใช้สื่อประสมใน
6

49
การสอนภาษาอังกฤษส่ งผลทางบวกต่อผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนของผู้ เรียนโดยค่าเฉลี่ ยของกลุ่ม
ทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และการตั้งเป้าหมายในการเรียน
ภาษาของนักเรียนก็เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
Ranjit kaur, Kavita Sharma และ Shamshir Singh (2015) ได้ ศึ ก ษาวิ จั ย เรื่ อ ง
ประสิทธิผลของการใช้สื่อประสมที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ ของนักเรียนเกรด 8
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิผลของการสอนภาษาอังกฤษในชั้นเรียนเกรด 8 เปรียบเทียบ
ระหว่างการใช้สื่อประสมและการสอนแบบปกติ ทั้งในกลุ่มนักเรียนชาย นักเรียนหญิง นักเรียนในเมือง
และนักเรียนในชนบท ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียนเกรด 8 ของตาบล Sirsa และสุ่ม
โรงเรียนที่มีลักษณะตามที่กาหนด ได้โรงเรียน Tagore Model และสุ่มนักเรียนในโรงเรียนเป็นกลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ จานวน 100 คน แล้วแบ่งเป็น กลุ่มทดลอง 50 คน และกลุ่มควบคุม 50
คน เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจั ย ครั้ งนี้ คือ สื่ อประสม และแบบทดสอบวัดผลสั มฤทธิ์ทางการเรี ย น
ภาษาอังกฤษ ผลการวิจัยพบว่า ผลการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษก่อนเรียนของทั้ง
สองกลุ่มพบว่ า ไม่มีความแตกต่างกัน หลังการดาเนินการทดลอง คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของทั้งกลุ่มนักเรียนชาย นักเรียนหญิง นักเรียนในเมือง และนักเรียนในชนบทของกลุ่มทดลองสูง
กว่ า กลุ่ ม ควบคุ ม อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .05 ท าให้ ค ณะผู้ วิ จั ย ลงข้ อ สรุ ป ว่ า การสอน
ภาษาอังกฤษโดยใช้สื่อประสมดีกว่าการสอนภาษาอังกฤษโดยวิธีปกติ
จากการศึ ก ษางานวิ จั ย สรุ ป ได้ ว่ า การจั ด การเรี ย นรู้ โ ดยการใช้ สื่ อ ประสมใน
การจัดการเรียนการสอนเรื่องหลักภาษาไทย นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้
สื่ อประสม ทาให้ นั กเรี ย นมีความตั้ง ใจ รับผิ ดชอบ เอาใจใส่ เพียรพยายาม กระตือรือร้น ส่ งผล
ให้สัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเพิ่มสูงขึ้น อีกทั้งความคงทนของความรู้อยู่ในเกณฑ์ที่กาหนด
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บทที่ 3
วิธีดำเนินกำรวิจัย
การวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ เรื่อง คาภาษาบาลีและสันสกฤต
ในภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อประสม มีวัตถุประสงค์เพื่อ
พัฒนาสื่อประสม เรื่อง คาภาษาบาลีและสันสกฤตในภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้
มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 90/90 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ เรื่อง คาภาษาบาลีและ
สันสกฤตในภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ก่อนและหลังการเรียนที่จัดการเรียนรู้โดยใช้
สื่อประสม และเพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้สื่อประสม มีขั้นตอนการดาเนินงานวิจัยแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้
1. ขั้นเตรียมกำรวิจัย
1.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
1.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.3 ตัวแปร
1.4 เนื้อหา
1.5 ระยะเวลา
1.6 แบบแผนการวิจัย
1.7 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
2. ขั้นสร้ำงและหำคุณภำพเครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย
2.1 สื่อประสมเรื่อง คาภาษาบาลีและสันสกฤต
2.2 แผนการจั ดการเรียนรู้โดยใช้สื่อประสมเรื่อง คาภาษาบาลีและสั นสกฤตใน
ภาษาไทย
2.2 แบบทดสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ก ารเรี ยนรู้ เรื่ อ ง ค าภาษาบาลี แ ละสั น สกฤตใน
ภาษาไทย
2.3 แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อการเรียนรู้โดยใช้สื่อประสม
3. ขั้นดำเนินกำรวิจัย
4. ขั้นวิเครำะห์ข้อมูล
มีรายละเอียดของขั้นตอนการดาเนินงานวิจัย ดังต่อไปนี้
1. ขั้นเตรียมกำรวิจัย
1.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
1. ศึ ก ษาเอกสาร ต ารา และงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การจั ด การเรี ย นรู้ โ ดยใช้
สื่อประสม
2. ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสูตร
สถานศึกษา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
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3. ศึกษาเอกสาร ตารา และงานวิจัยเกี่ยวกับสื่อประสม คาภาษาบาลีและสันสกฤต
ในภาษาไทย และแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สื่อประสม
1.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา
2559 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร จานวน 12 ห้อง มีนักเรียนทั้งสิ้น
597 คน
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย คื อ นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3 ภาคเรี ย นที่ 2 ปี
การศึกษา 2559 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร จานวน 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 คาภาษาบาลีและสันสกฤตในภาษาไทย
2. ความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อประสม
1.4 เนื้อหา
ผู้ วิ จั ย ก าหนดเนื้ อ หาที่ ใ ช้ใ นการวิ จัย เรื่อ ง ค าภาษาบาลี แ ละสั น สกฤต ของนั ก เรี ย น
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย สาระที่ 4 หลักการใช้ภาษา มาตรฐาน ท 4.1 เข้าใจธรรมชาติของภาษาและ
หลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทย
ไว้เป็นสมบัติของชาติ ตัวชี้วัดชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตัวชี้วัดที่ 1 จาแนกและใช้คาภาษาต่างประเทศที่ใช้
ในภาษาไทย โดยเนื้อหาที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คาภาษาบาลีและสันสกฤต ได้แก่ พยัญชนะ
และสระในภาษาบาลีและสันสกฤต พยัญชนะสังโยคในภาษาบาลี พยัญชนะสังโยคในภาษาสันสกฤต
และความแตกต่างระหว่างภาษาบาลีและสันสกฤต
1.5 ระยะเวลา
ระยะเวลาที่ใช้ในการดาเนินการวิจัยอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ใช้เวลาใน
การทดลอง 6 คาบ (รวมการทดสอบก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้)
1.6 แบบแผนการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเป็นการวิจัย เชิงทดลอง (Experimental Research) โดยใช้
แบบแผนการวิจัยแบบ One - Group Pretest - Posttest Design (มาเรียม นิลพันธุ์, 2555: 144)
ดังนี้
ตารางที่ 3 แบบแผนการวิจัย One - Group Pretest - Posttest Design
สอบก่อน

ทดลอง

สอบหลัง

T1

X

T2
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ความหมายของสัญลักษณ์ที่ใช้ในแบบแผนการวิจัย
T1
แทน การทดสอบก่อนการจัดการเรียนรู้
โดยใช้สื่อประสม (Pretest)
X
แทน การจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อประสม
T2
แทน การทดสอบหลังการจัดการเรียนรู้
โดยใช้สื่อประสม (Posttest)
1.7 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย
1. สื่อประสมเรื่อง คาภาษาบาลีและสันสกฤตในภาษาไทย
2. แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง คาภาษาบาลีและสันสกฤตในภาษาไทย ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อประสม จานวน 4 แผน
3. แบบทดสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นรู้ เรื่ อ ง ค าภาษาบาลี แ ละสั น สกฤตใน
ภาษาไทย แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จานวน 30 ข้อ
4. แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการจัด
การ
เรียนรู้โดยใช้สื่อประสมแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จานวน 15 ข้อ
2. ขั้นสร้ำงและหำคุณภำพเครื่องมือที่ใช้ในงำนวิจัย
การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย
2.1 สื่อประสมเรื่อง คาภาษาบาลีและสันสกฤตในภาษาไทย
สื่อประสมเรื่อง คาภาษาบาลีและสันสกฤตในภาษาไทย มีขั้นตอนการสร้างและ
ตรวจสอบคุณภาพ ดังนี้
1) ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย สาระที่ 4 หลักการใช้ภาษา
2) ศึกษาเอกสาร หนังสือ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสื่อประสม
3) กาหนดจุดประสงค์การเรียนรู้เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างสื่อประสม
4) สร้างสื่อประสม เรื่อง คาภาษาบาลีและสันสกฤตในภาษาไทย จานวน 4 เรื่อง
ดังนี้
4.1) พยัญชนะและสระในภาษาบาลีและภาษาสันสกฤต
4.2) พยัญชนะสังโยคในภาษาบาลี
4.3) พยัญชนะสังโยคในภาษาสันสกฤต
4.4) ความแตกต่างระหว่างภาษาบาลีและภาษาสันสกฤต
5) นาสื่อประสมที่สร้างขึ้นเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของ
เนื้อหาและการใช้ภาษาเพื่อปรับปรุงแก้ไข
6) น าสื่ อประสมที่แก้ไ ขแล้ ว ไปให้ ผู้ เชี่ยวชาญจานวน 3 คนพิจารณาตรวจสอบ
ความตรงของเนื้อหา มีความสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้วิชาภาษาไทย เรื่อง คาภาษาบาลี
และสันสกฤตในภาษาไทยเพียงใด โดยวิธีการหาความเที่ยงตรงเชิงพินิจ (Face Validity) ดังนี้
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+1 หมายถึง แน่ใจว่าสื่อประสมตรงกับจุดประสงค์การเรียนรู้
0
หมายถึง ไม่แน่ใจว่าสื่อประสมตรงกับจุดประสงค์การเรียนรู้
-1
หมายถึง แน่ใจว่าสื่อไม่ตรงกับจุดประสงค์การเรียนรู้
นาสื่อประสมที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญมาคานวณหาค่า IOC สื่อที่มีค่า
IOC ตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป ถือว่ามีความสอดคล้องในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ สาหรับค่าดัชนีความสอดคล้องของ
สื่อประสม โดยมีสูตรดังนี้
IOC 

R
N

IOC

R

N

คือ ดัชนีความสอดคล้อง
คือ ผลรวมของการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ
คือ จานวนผู้เชี่ยวชาญ

ผลการพิ จ ารณาหาค่ า ดั ช นี ค วามสอดคล้ อ งต่ อ สื่ อ ประสม เรื่ อ ง ภาษาบาลี แ ละ
สันสกฤตในภาษาไทย ทั้ง 4 เรื่อง มีค่าความสอดคล้องทุกประเด็น อยู่ที่ 0.67 – 1.00 แสดงว่าสื่อมี
ความเหมาะสม สามารถนาไปใช้ทดลองได้
7) นาสื่อที่ผ่านการปรับปรุงแก้ไข จากผู้เชี่ยวชาญแล้วไปหาประสิทธิภาพของสื่อกับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดย
7.1) ทดลองแบบเดี่ยว
ผู้ วิจั ย ได้นาบทเรียนสื่ อประสมฉบับร่างที่ผ่ านการปรับปรุงแก้ไขแล้ ว ไป
หาค่าประสิทธิภาพ E1/E2 แบบรายบุคคลกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสวนกุหลาบวิ ท ยาลั ย ที่ มี ผ ลการเรี ย นเก่ ง ปานกลาง และอ่ อ น อย่ า งละ 1 คน รวมจ านวน 3 คน เพื่ อ ดู
ความเหมาะสมของภาษาและความยากง่ายของกิจกรรมโดยกาหนดเกณฑ์ไว้ที่ 90/90 จากนั้นนามา
หาประสิทธิภาพ โดยค่าประสิทธิภาพที่ได้ยังไม่เป็นไปตามที่กาหนด ดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ค่าประสิทธิภาพสื่อประสมจากการทดสอบประสิทธิภาพแบบเดี่ยว
คนที่

บทเรียนที่
1 (10)

บทเรียนที่
2 (30)

บทเรียนที่
3 (36)

บทเรียนที่
4 (60)

1.
2.
3.

10
10
8

30
27
20

36
34
20

58
53
31

ทดสอบหลัง
เรียน
(30)
134
29
124
24
79
19
E1 = 82.60 E2 = 80.00
รวม
(136)

จากตารางที่ 4 ผลการหาประสิ ทธิภ าพของสื่ อประสม เรื่อง คาภาษาบาลี แ ละ
สันสกฤตในภาษาไทยแบบเดี่ยว พบว่า ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยที่ทาแบบทดสอบระหว่างเรียนมีค่า
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เท่ากับ 82.60 และร้อยละของคะแนนเฉลี่ยที่นักเรียนทาแบบทดสอบหลังเรียนมีค่าเท่ากับ 80.00
แสดงว่ า ประสิ ท ธิ ภ าพของสื่ อ ประสมเรื่อ ง ค าภาษาบาลี แ ละสั น สกฤตในภาษาไทยมี ค่ า เท่ากับ
82.60/80.00 เมื่อเทียบกับเกณฑ์ 90/90 ปรากฏว่า สื่อประสมเรื่องคาภาษาบาลีและสันสกฤตใน
ภาษาไทยที่สร้างขึ้นยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด ผู้วิจัยพบว่าเสียงที่ใช้บรรยายประกอบสื่อประสม
ยังไม่ชัดเจน ประกอบกับใช้คายาก เมื่อนักเรียนไม่เข้าใจเนื้อหาก็ไม่สามารถถามได้ จึงแก้ไขโดยการ
อัดเสียงให้ชัดเจน รวมถึงเลือกใช้คาที่สามารถเข้าใจได้ง่าย
7.2) ทดลองแบบกลุ่ม
ผู้วิจัยได้นาบทเรียนสื่อประสมไปหาค่าประสิทธิภาพ E1/E2 แบบกลุ่มกับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยที่มีผลการเรียนเก่ง ปานกลาง และอ่อน
อย่างละ 3 คน รวมจานวน 9 คน เพื่อดูความเหมาะสมของภาษาและความยากง่ายของกิจกรรมโดย
กาหนดเกณฑ์ไว้ที่ 90/90 จากนั้นนามาหาประสิทธิภาพ ได้ค่าประสิทธิภาพ ดังตารางที่ 5
ตารางที่ 5 ค่าประสิทธิภาพสื่อประสมจากการทดสอบประสิทธิภาพแบบกลุ่ม
คนที่

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

บทเรียนที่ 1

บทเรียนที่ 2

บทเรียนที่ 3

บทเรียนที่ 4

(10)

(30)

(36)

(60)

10
10
10
10
10
9
9
7
8

30
30
30
28
29
27
25
20
22

36
36
36
35
36
34
30
24
26

59
56
58
53
53
50
36
34
36

รวม

ทดสอบหลังเรียน

(136)

(30)

135
30
132
28
134
29
126
26
128
28
120
24
100
19
85
16
92
18
E1 = 85.95 E2 = 80.74

จากตารางที่ 5 ผลการหาประสิทธิภาพของสื่อประสม เรื่อง คาภาษาบาลีและสันสกฤตใน
ภาษาไทยแบบกลุ่ม พบว่า ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยที่ทาแบบทดสอบระหว่างเรียนมีค่าเท่ากับ 85.95
และร้ อ ยละของคะแนนเฉลี่ ย ที่ นั ก เรี ย นท าแบบทดสอบหลั ง เรี ย นมี ค่ า เท่ า กั บ 80.74 แสดงว่ า
ประสิทธิภาพของสื่อประสมเรื่อง คาภาษาบาลีและสันสกฤตในภาษาไทยมีค่าเท่ากับ 85.95/80.74
เมื่อเทียบกับเกณฑ์ 90/90 ปรากฏว่า สื่อประสมเรื่องคาภาษาบาลีและสันสกฤตในภาษาไทยที่สร้าง
ขึ้นยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ผู้วิจัยพบว่า ภาษาที่ใช้ในการถามบางคาถามทั้งแบบทดสอบท้ายบทเรียน
ของสื่อประสม และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้หลังเรียนทาให้นักเรียนเกิดความสับสน
ในการคิดหาคาตอบ จึงมีการปรับข้อความเพื่อให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น แล้วนาไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างต่อไป
2.2 แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง คาภาษาบาลีและสันสกฤตในภาษาไทย
แผนการจัดการกิจกรรมการเรียนรู้ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อประสมที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
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มีขั้นตอนในการสร้าง ดังต่อไปนี้
1) ศึกษาเอกสาร ตารา และงานวิจัยที่เกี่ยวกับการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้
2) ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย สาระที่ 4 หลักการใช้ภาษา มาตรฐาน ท 4.1 เข้าใจธรรมชาติของภาษาและ
หลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทย
ไว้เป็นสมบัติของชาติ ตัวชี้วัดชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตัวชี้วัดที่ 1 จาแนกและใช้คาภาษาต่างประเทศที่ใช้
ในภาษาไทย และหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อนามากาหนดสาระการเรียนรู้ในแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
3) ศึกษาเอกสาร ตารา และงานวิจัยเกี่ยวกับคาภาษาบาลีและสันสกฤต
4) ศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อประสม จากเอกสาร
ต ารา และงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งของไทย เพื่ อ เป็ น แนวทางในการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ เรื่ อ ง
คาภาษาบาลีและสันสกฤตในภาษาไทย
5) สร้ า งแผนการจั ด การกิ จ กรรมเรี ย นรู้ เรื่ อ ง ค าภาษาบาลี แ ละสั น สกฤตใน
ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อประสม จานวน 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
และตัว ชี้วัด จุ ดประสงค์การเรี ย นรู้ สาระส าคัญ สาระการเรียนรู้ สมรรถนะส าคัญ คุณลั ก ษณะ
อั น พึ ง ประสงค์ กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ สื่ อ และแหล่ ง เรี ย นรู้ การวั ด และประเมิ น ผล และบั น ทึ ก
หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
6) เสนอแผนการจั ด กิ จกรรมการเรี ยนรู้ ต่อ อาจารย์ ที่ ปรึ ก ษาวิท ยานิ พ นธ์ เพื่ อ
ตรวจสอบความถู ก ต้ อ ง ความสอดคล้ อ งและความเหมาะสมของเนื้ อ หา จุ ด ประสงค์ กิ จ กรรม
การเรียนรู้ สื่อและการประเมินผล จากนั้นปรับปรุงแก้ไขแผนการจัดการเรียนรู้ตามคาแนะนาของ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
7) นาแผนการจัดการเรียนรู้ที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วเสนอให้ผู้เชี่ยวชาญ จานวน 3 คน
เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) โดยการพิจารณา
หาค่าดัช นี ความสอดคล้ องระหว่างจุดประสงค์การเรียนรู้ เนื้อหาและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
(Index of Item Objective Congruence: IOC) ซึ่งกาหนดคะแนนการพิจารณา (มาเรียม นิลพันธุ์,
2555: 177) ดังนี้
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+1
0
-1

หมายถึง แน่ใจว่าแผนการจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้
หมายถึง ไม่แน่ใจว่าแผนการจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้
หมายถึง แน่ใจว่าแผนการจัดการเรียนรู้ไม่สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้
ผลการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญไปหาค่าดัชนีความสอดคล้อง แผนการจัดการเรียนรู้
ที่ 1 มีค่าเท่ากับ 1.00 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 มีค่าเท่ากับ 1.00 แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 3 มี
ค่าเท่ากับ 1.00 และแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 มีค่าเท่ากับ 1.00 แสดงว่ามีความเหมาะสมหรือมี
ความสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ สามารถนาไปใช้ทดลองได้
8) น าแผนการจั ดกิจกรรมการเรียนรู้ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อประสมไปใช้เป็น
เครื่องมือวิจัยกับกลุ่มตัวอย่าง
2.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ เรื่องคาภาษาบาลีและสันสกฤตในภาษาไทย
แบบทดสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นรู้ เรื่ อ งค าภาษาบาลี แ ละสั น สกฤตใน
ภาษาไทย ซึ่งใช้ทดสอบก่อนเรียนและทดสอบหลังเรียน เป็นข้อสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4
ตัวเลือก จานวน 30 ข้อ ที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้น มีขั้นตอนการสร้างและการหาประสิทธิภาพเครื่องมือ ดังนี้
1) ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551และหลักสูตร
สถานศึกษาโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
2) ศึกษาหลั กการสร้างแบบทดสอบ และการเขียนข้อสอบวิช าภาษาไทย และ
หนังสืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3) วิเคราะห์เนื้อหา มาตรฐานและตัวชี้วัดที่เกี่ยวกับคาภาษาบาลีและสันสกฤต
4) จั ด ท าตารางวิ เ คราะห์ แ บบทดสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น รู้ เรื่ อ ง
คาภาษาบาลีและสันสกฤตในภาษาไทย (Test Blueprint)
ตารางที่ 6 การวิเคราะห์แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ เรื่อง คาภาษาบาลีและสันสกฤตใน
ภาษาไทย
พฤติกรรม

ควำมรู้/
ควำมจำ

เนื้อหำ

1. พยั ญ ชนะและสระในภำษำบำลี แ ละ
ภำษำสันสกฤต

2. พยัญชนะสังโยคในภำษำบำลี
3. พยัญชนะสังโยคในภำษำสันสกฤต
4. ควำมแตกต่ำงระหว่ำงภำษำบำลีแ ละ
ภำษำสันสกฤต
รวม

เข้ำใจ นำไปใช้ วิเครำะห์ สังเครำะห์

ประเมิน
ค่ำ

รวม
(ข้อ)

1

-

-

-

-

-

1

1
-

2
3

-

-

-

-

-

-

-

-

3
3

7

6

6

4

-

-

23

9

11

6

4

-

-

30

5) สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ เรื่อง คาภาษาบาลีและสันสกฤต
ในภาษาไทย ที่เป็นแบบทดสอบแบบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก จานวน 45 ข้อ
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6) เสนอแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ เรื่อง คาภาษาบาลีและสันสกฤต
ในภาษาไทย ต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบการใช้ภาษา ความถูกต้องของข้อคาถาม
จากนั้นปรับปรุงและแก้ไขตามคาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
7) นาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ เรื่องคาภาษาบาลีและสันสกฤตใน
ภาษาไทย ที่ปรับปรุงแกไขแล้ว เสนอให้ผู้เชี่ยวชาญ จานวน 3 คน เพื่อความเที่ยงตรงเชิงเนื้ อ หา
(Content Validity) การใช้ภาษา ความถูกต้องของข้อคาถาม และการวัดผล โดยพิจารณาหาค่าดัชนี
ความสอดคล้องระหว่างเนื้ อหาของข้อสอบกับจุดประสงค์การเรียนรู้ (Index of Item Objective
Congruence) ซึ่งกาหนดคะแนนการพิจารณา (มาเรียม นิลพันธุ์, 2555: 177) ดังนี้
+1 หมายถึง แน่ใจว่าแบบทดสอบมีความสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้
0
หมายถึง ไม่แน่ใจว่าแบบทดสอบมีความสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้
-1
หมายถึง แน่ใจว่าแบบทดสอบไม่มีความสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้
น าผลการพิจ ารณาของผู้ เชี่ยวชาญหาค่าดัช นี ความสอดคล้ อง เลื อกข้อสอบที่ มี
ค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป และปรับปรุงข้อสอบที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องต่ากว่า
0.50 เพื่อให้ ได้ข้อสอบที่ถูก ต้องสมบูร ณ์ ครอบคลุ มตามรางวิเคราะห์ ข้อสอบ ผลคือ ข้อสอบที่ มี
ค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไปมีทั้งสิ้น 44 ข้อ ซึ่งมีค่าอยู่ที่ 0.67 – 1.00 และได้ต่ากว่า
0.50 จานวน 1 ข้อ ผู้วิจัยปรับปรุงข้อสอบตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ
8) นาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ เรื่องคาภาษาบาลีและสันสกฤตใน
ภาษาไทยที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (tryout) กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลั ย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึ ก ษา
เขต 1 จานวน 80 คน ที่เคยเรียนเรื่องคาภาษาบาลีและสันสกฤตมาแล้ว
9) นาผลการทดสอบมาวิเคราะห์เพื่อหาคุณภาพรายข้อ โดยคัดเลือกข้อไว้จานวน 30
ข้อที่มคี ่าความยากง่าย (p) ระหว่าง 0.26 - 0.74 และค่าอานาจจาแนก (r) ระหว่าง 0.20 – 0.41
10) น าแบบทดสอบที่ มี คุ ณ ภาพตามเกณฑ์ มาวิ เ คราะห์ ห าค่ า ความเชื่ อ มั่ น
(Reliability) โดยใช้วิธีการของ Kuder -Richardson จากสูตร KR – 20 (มาเรียม นิลพันธุ์, 2555:
180 – 188) มีค่าเท่ากับ 0.91
11) นาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ เรื่องคาภาษาบาลีและสันสกฤตใน
ภาษาไทย ที่สมบูรณ์แล้วไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ก่อนเรียนและหลังเรียน
2.4 แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
แบบสอบถามความคิ ด เห็ น ของนั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3 ที่ มี ต่ อ การจั ด
การเรียนรู้โดยใช้สื่อประสมแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จานวน 15 ข้อ มีขั้นตอนการสร้าง
และหาคุณภาพเครื่องมือ รายละเอียดดังนี้
1) ศึ ก ษาวิ ธี ก ารสร้ า งแบบสอบถามความคิ ด เห็ น ด้ ว ยมาตราส่ ว นประมาณค่ า
(Rating scale) จากเอกสารและตาราที่เกี่ยวข้อง
2) สร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการจัด
การเรียนรู้ตามโดยใช้สื่ อประสมซึ่งเป็นแบบสอบถามความคิดเห็นแบบมาตราส่ว นประมาณค่า 5
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ระดับ (Rating Scale) จานวน 15 ข้อ ประกอบด้วยคาถาม 3 ด้าน คือ ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ด้ า นบรรยากาศในการเรี ย นรู้ และด้ า นประโยชน์ ที่ ไ ด้ รั บ จากการเรี ย นรู้ โดยก าหนดค่ า ระดั บ
ความคิดเห็นแต่ละช่วงคะแนนและความหมายเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ตามหลักการ
ของลิเคอร์ท (Likert) (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2543: 107 - 108) ดังนี้
เห็นด้วยมากที่สุด
เห็นด้วยมาก
เห็นด้วยปานกลาง
เห็นด้วยน้อย
เห็นด้วยน้อยที่สุด

ให้ระดับคะแนน
ให้ระดับคะแนน
ให้ระดับคะแนน
ให้ระดับคะแนน
ให้ระดับคะแนน

5
4
3
2
1

การแปลความหมายค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อ
การจัดการเรียนรู้ตามโดยใช้สื่อประสม ผู้วิจัยใช้เกณฑ์การให้ความหมายตามวิธีของเบสท์ (Best,
1986 : 182, อ้างถึงใน พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2543: 107 - 108) ดังนี้
ค่าเฉลี่ยคะแนนระหว่าง
ค่าเฉลี่ยคะแนนระหว่าง
ค่าเฉลี่ยคะแนนระหว่าง
ค่าเฉลี่ยคะแนนระหว่าง
ค่าเฉลี่ยคะแนนระหว่าง

4.50-5.00
3.50-4.49
2.50-3.49
1.50-2.49
1.00-1.49

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด
มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง
มีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย
มีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อยที่สุด

3) นาแบบสอบถามความคิดเห็นที่สร้างขึ้นเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
เพื่อตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมจากนั้นปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามความคิดเห็นตามคาแนะนา
ของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
4) น าแบบสอบถามคว ามคิ ด เห็ น ที่ ป รั บ ปรุ ง แก้ ไ ขตามค าแนะน าของ
อาจารย์ที่ปรึกษาแล้วเสนอให้ผู้เชี่ยวชาญ จานวน 3 คน เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง แก้ไขภาษาและ
หาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับวัตถุประสงค์ในการถาม (Index of Item Objective
Congruence) ซึ่งกาหนดคะแนนการพิจารณา (มาเรียม นิลพันธุ์, 2555: 177) ดังนี้
+1 หมายถึง แน่ใจว่าข้อคาถามสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการถาม
0
หมายถึง ไม่แน่ใจว่าข้อคาถามสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการถาม
-1
หมายถึง แน่ใจว่าข้อคาถามไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการถาม
น าผลการพิ จ ารณาของผู้ เ ชี่ ย วชาญไปหาค่ า ดั ช นี ค วามสอดคล้ อ ง ได้ ค่ า ดั ช นี
ความสอดคล้อง ระหว่าง 0.67 – 1.00
5) ปรั บ ปรุ ง แบบสอบถามความคิ ด เห็ น ตามค าแนะน าของผู้ เ ชี่ ย วชาญ และ
นาแบบสอบถามความคิดเห็นไปใช้เป็นเครื่องในการวิจัยกับกลุ่มตัวอย่าง
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3. ขั้นดำเนินกำรวิจัย
กำรดำเนินกำรทดลอง
ผู้วิจัยดาเนินการทดลองตามขั้นตอน ดังนี้
1) ขั้นก่อนการทดลอง เป็นขั้นที่ผู้วิจัยเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ ดังนี้
1.1) จั ดเตรียมสื่ อประสมการเรียนรู้เรื่องคาภาษาบาลีและสั นสกฤตใน
ภาษาไทย
1.2) สร้ า งความเข้ า ใจ ท าข้ อ ตกลง และแนะน าวิ ธี ก ารเรี ย นรู้ โ ดยใช้
สื่อประสมให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
1.3) กลุ่ ม ตั ว อย่ า งท าแบบทดสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นรู้ เรื่ อ ง
คาภาษาบาลีและสันสกฤตในภาษาไทยก่อนเรียน (pretest) จานวน 30 ข้อ จากนั้นตรวจและบันทึก
คะแนนของนักเรียนแต่ละคน
2) ขั้นดาเนินการทดลอง ผู้วิจัยเป็นผู้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กลุ่ มตัว อย่า งด้ว ย
ตนเองตามแผนการจัดการเรียนรู้การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ เรื่อง คาภาษาบาลีและสันสกฤต
ในภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทีจ่ ัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อประสม ใช้เวลาในการทดลอง
จานวน 4 คาบ
3) ขั้น หลั งการทดลอง ผู้ วิจัยให้ กลุ่ มตัว อย่างทาแบบทดสอบวัด ผลสั ม ฤทธิ์ ท าง
การเรียนรู้ เรื่อง คาภาษาบาลีและสันสกฤตในภาษาไทย หลังเรียน (posttest) จานวน 30 ข้อ ซึ่งเป็น
แบบทดสอบชุดเดีย วกับ แบบทดสอบก่อนเรียน แต่ส ลั บ ข้อและตัว เลื อก จากนั้นให้ กลุ่ มตัว อย่าง
ทาแบบสอบถามความคิดเห็ น ที่มีต่อการพัฒ นาทางการเรียน เรื่องคาภาษาบาลี และสั นสกฤตใน
ภาษาไทย ทีจ่ ัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อประสมจากนั้นนาข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ทางสถิติ
4. ขั้นวิเครำะห์ข้อมูล
กำรวิเครำะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยนาข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์ตามระเบียบวิธีวิจัย โดยใช้สถิติ ที่เหมาะสมกับ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้
1) การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ผู้วิจัยดาเนินการ ดังนี้
1.1) หาค่าดัชนีความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อประสม
แบบทดสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นรู้ เรื่ อ งค าภาษาบาลี แ ละสั น สกฤตในภาษาไทย และ
แบบสอบถามความคิ ด เห็ น ที่ มี ต่ อ การจั ด การเรี ย นรู้ โ ดยใช้ สื่ อ ประสม (IOC : Index of item
Objective Congruence) (มาเรียม นิลพันธุ์, 2555: 177)
1.2) หาค่าความยาก (p) ค่าอานาจจาแนก(r) และค่าความเชื่อมั่นของ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ เรื่องคาภาษาบาลีและสันสกฤตในภาษาไทย โดยใช้สูตรของ
คูเดอร์ ริชาร์ดสัน KR – 20 (มาเรียม นิลพันธุ์, 2555: 180 - 188)

50

60
2) การทดสอบสมมติฐาน
การวิเคราะห์การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ เรื่อง คาภาษาบาลีและ
สันสกฤตในภาษาไทย สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทีจ่ ัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อประสม วิเคราะห์
จากแบบทดสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นรู้ เรื่ อ ง ค าภาษาบาลี แ ละสั น สกฤตในภาษาไทย
ใช้สถิติในการวิเคราะห์ คือ ค่าเฉลี่ย (x̅) และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ส่วนการเปรียบเทียบ
ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นรู้ เรื่ อ ง ค าภาษาบาลี แ ละสั น สกฤตในภาษาไทยก่ อ นและหลั ง เรี ย น
ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อประสมของกลุ่มตัวอย่าง เปรียบเทียบจากผลการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนรู้ เรื่อง คาภาษาบาลีและสันสกฤตในภาษาไทย โดยวิเคราะห์ความแตกต่างด้วยสถิติทดสอบ
ทีแบบไม่เป็นอิสระต่อกัน (t – test dependent samples)
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจัยในครั้งนี้เป็น การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ เรื่อง คาภาษาบาลีและ
สันสกฤตในภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อประสม โดยผู้วิจัย
เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัว อย่างซึ่งเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 307 ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1 จานวน 58 คน ได้จากการสุ่มอย่างง่าย (Simple
Random Sampling) โดยใช้ ห้ อ งเรี ย นเป็ น หน่ ว ยสุ่ ม ด้ ว ยวิ ธี ก ารจั บ สลาก ผู้ วิ จั ย ได้ น าเสนอ
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยแบ่งเป็น 3 ตอนดังต่อไปนี้
ตอนที่ 1 ผลการพัฒนาและหาประสิทธิภาพของสื่อประสม เรื่อง คาภาษาบาลีและสันสกฤต
ในภาษาไทย สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 90/90
ตอนที่ 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ เรื่อง คาภาษาบาลีและสันสกฤตใน
ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ก่อนและหลังเรียนด้วยสื่อประสม
ตอนที่ 3 ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อสื่อประสม เรื่อง
คาภาษาบาลีและสันสกฤตในภาษาไทย
โดยมีรายละเอียดในแต่ละตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการพัฒนาและหาประสิทธิภาพของสื่อประสม เรื่อง คาภาษาบาลีและสันสกฤตใน
ภาษาไทย ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 90/90 ผู้วิจัยได้ดาเนินการ ดังนี้
นาสื่อประสมไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างจานวน 58 คน จากนั้นวิเคราะห์หาค่า ประสิทธิภาพของ
สื่อประสม โดยหาค่าร้อยละของคะแนนเฉลี่ยจากการทาแบบทดสอบระหว่างเรียน และแบบทดสอบ
หลังเรียน ผลการวิเคราะห์แสดงในตารางที่ 7 ดังนี้
ตารางที่ 7 ค่าประสิทธิภาพสื่อประสมจากการทดสอบประสิทธิภาพกลุ่มตัวอย่าง
ความแตกต่างระหว่าง
ภาษาบาลีและภาษา

58

10

30

36
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136 131.14

3.01

96.43

58

2

2

3

23

30

1.12

91.00
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สันสกฤต
คะแนนรวม

พยัญชนะสังโยคในภาษา
สันสกฤต

ระหว่างเรียน
(กระบวนการ)
หลังเรียน
(ผลลัพธ์)

จานวน
นักเรียน

พยัญชนะ – สระใน
ภาษาบาลีและสันสกฤต

รายการ

พยัญชนะสังโยคในภาษา
บาลี

คะแนนเต็ม
คะแนน
เฉลี่ย

27.36

ส่วนเบี่ยง
มาตรฐาน

ประสิทธิภาพ
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จากตารางที่ 7 ผลการทดสอบระหว่างเรียนมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 96.43 และทดสอบหลัง
เรี ย นมี ค ะแนนเฉลี่ ย ร้ อ ยละ 91.00 แสดงว่ า สื่ อ ประสมเพื่ อ พั ฒ นาความสามารถทางการ เรื่ อ ง
ค าภาษาบาลี แ ละสั น สกฤตในภาษาไทย ของนั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3 มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
96.43/91.00 ซึง่ เป็นไปตามเกณฑ์ 90/90 ที่กาหนดไว้
ตอนที่ 2 ผลการเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนรู้ เรื่ อง ค าภาษาบาลีแ ละสัน สกฤตใน
ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ก่อนและหลังเรียนด้วยสื่อประสม
ผู้วิจัยได้ทดสอบเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของนักเรียนที่เรียนด้วยสื่อประสม
ก่อนเรียน pretest) และหลังเรียน (posttest) และนาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติปรากฏผล
ดังตารางที่ 8
ตารางที่ 8 ผลการเปรียบเทียบผลการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยสื่อประสมของกลุ่มตัวอย่าง
จานวน
ส่วนเบี่ยงเบน
รายการ
คะแนนเต็ม คะแนนเฉลี่ย
t
p
นักเรียน
มาตรฐาน
ก่อน
58
30
14.76
3.07
เรียน
34.63* .000
หลัง
58
30
27.36
1.12
เรียน
* p < .05
จากตารางที่ 8 ผลการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล พบว่ า คะแนนเฉลี่ ย ของผลการเรี ย นรู้ เรื่ อ ง
คาภาษาบาลีและสันสกฤตในภาษาไทยของกลุ่มตัวอย่าง หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .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 คาภาษาบาลีและสันสกฤตในภาษาไทย
ผู้วิจัยได้ให้กลุ่มตัวอย่างทั้ง 58 คน ทาแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อสื่อประสม จานวน
15 ข้อ หลังการใช้สื่อประสม จากนั้นนาค่าระดับที่ได้มาหาค่าเฉลี่ย (x̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.) แล้วนาไปแปลความหมายค่า การแสดงความหมายตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ปรากฏผลดังตารางที่
9
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ตารางที่ 9 ค่าเฉลี่ย (x̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 3 ที่มีต่อสื่อประสม
ข้อ
รายการ
ที่
ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
1 การเรียนด้วยสื่อประสมมีเนื้อหาตรงกับความต้องการศึกษา
การเรียนด้วยสื่อประสมมีการอธิบายเป็นขั้นตอน เหมาะสมเข้าใจ
2
ง่าย
3 การเรียนด้วยสื่อประสมมีความเหมาะสมกับเนื้อหา
4 การเรียนด้วยสื่อประสมส่งเสริมจินตนาการของนักเรียน
5 ครูให้โอกาสนักเรียนร่วมสรุปบทเรียนทุกครั้ง
เฉลี่ยด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ด้านบรรยากาศในการเรียนรู้
การเรียนด้วยสื่อประสมทาให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการ
6
เรียน
7 การเรียนด้วยสื่อประสมเอื้ออานวยให้เกิดการเรียนรู้
8 การเรียนด้วยสื่อประสมเป็นสื่อเทคโนโลยีการสอนทีท่ ันสมัย
9 การเรียนด้วยสื่อประสมเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนอยากรู้
10 การเรียนด้วยสื่อประสมทาให้เกิดการเรียนรู้แบบรายบุคคล
เฉลี่ยด้านบรรยากาศในการเรียนรู้
ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนรู้
11 การเรียนด้วยสื่อประสมทาให้เข้าใจเนื้อหาได้ดีขึ้น
12 การเรียนด้วยสื่อประสมทาให้จาเนื้อหาได้นานขึ้น
การเรียนด้วยสื่อประสมช่ วยให้นักเรียนสร้างความรู้ ความเข้าใจ
13
ด้วยตนเองได้
14 การเรียนด้วยสื่อประสมทาให้เกิดความสนุกสนานในการรับความรู้
การเรียนด้วยสื่อประสมเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์วิธีการ
15
จาความรู้ในวิชาอื่นๆ
เฉลี่ยด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนรู้
เฉลี่ยทุกด้าน

x̅

S.D. ความหมาย

ลาดับ
ที่

4.97 0.18

มากที่สุด

1

4.95 0.22

มากที่สุด

2

4.74
4.72
4.93
4.86

0.44
0.45
0.26
0.35

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4
5
3
2

4.62 0.49

มากที่สุด

5

4.81
4.83
4.88
4.97
4.82

0.40
0.38
0.33
0.18
0.38

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4
3
2
1
3

4.98 0.13
4.88 0.33

มากที่สุด
มากที่สุด

2
3

4.79 0.41

มากที่สุด

4

5.00 0.00

มากที่สุด

1

4.76 0.43

มากที่สุด

5

4.88 0.32
4.86 0.35

มากที่สุด
มากที่สุด

1

จากตารางที่ 9 ความคิดเห็นต่อการเรียนด้วยสื่อประสมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มี
ต่อการเรียนด้วยสื่อประสมเรื่อง คาภาษาบาลีและสันสกฤตในภาษาไทย ในภาพรวมทั้งหมด พบว่าอยู่
ในระดับมากที่สุด โดยในด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนรู้ นักเรียนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
ที่สุด (x̅ = 4.88, S.D. = 0.32) รองลงมาคือด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ นักเรียนมีความคิดเห็นอยู่
ในระดั บ มากที่ สุ ด (x̅ = 4.86, S.D. = 0.35) และด้ า นที่ มี ร ะดั บ ความคิ ด เห็ น ล าดั บ สุ ด ท้ า ยคื อ
ด้านบรรยากาศในการเรียนรู้ นักเรียนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด (x̅ = 4.82, S.D. = 0.38)
เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่า
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ด้านที่ 1 ด้านประโยชน์ ที่ได้รับจากการเรียนรู้ อยู่ในระดับมากที่สุ ด (x̅ = 4.88, S.D. =
0.32) เมื่อวิเคราะห์รายข้อพบว่า ลาดับที่ 1 การเรียนด้วยสื่อประสมทาให้เกิดความสนุกสนานใน
การรับความรู้ นักเรียนมีความคิดเห็นระดับมากที่สุด (x̅ = 5.00, S.D. = 0.00) ลาดับที่ 2 การเรียน
ด้วยสื่อประสมทาให้เข้าใจเนื้อหาได้ดีขึ้น นักเรียนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด (x̅ = 4.98, S.D.
= 0.13) ลาดับสุดท้าย การเรียนด้วยสื่อประสมเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์วิธีการจาความรู้ใน
วิชาอื่นๆนักเรียนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด (x̅ = 4.76, S.D. = 0.43)
ด้านที่ 2 ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ อยู่ในระดับมากที่สุด (x̅ = 4.86, S.D. = 0.35) เมื่อ
วิ เ คราะห์ ร ายข้ อ พบว่า ล าดั บ ที่ 1 การเรี ย นด้ ว ยสื่ อ ประสมมี เ นื้อ หาตรงกั บ ความต้ อ งการศึกษา
นักเรียนมีความคิดเห็นระดับมากที่สุด (x̅ = 4.97, S.D. = 0.18) ลาดับที่ 2 การเรียนด้วยสื่อประสมมี
การอธิบายเป็นขั้นตอน เหมาะสมเข้าใจง่าย นักเรียนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด (x̅ = 4.95,
S.D. = 0.22) ลาดับสุดท้าย การเรียนด้วยสื่อประสมส่งเสริมจินตนาการของนักเรียน นักเรียนมีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด (x̅ = 4.72, S.D. = 0.45)
ด้ า นที่ 3 ด้ า นบรรยากาศในการเรี ย นรู้ อยู่ ใ นระดั บ มากที่ สุ ด (x̅ = 4.82, S.D. = 0.38)
เมื่อวิเคราะห์รายข้อพบว่า ลาดับที่ 1 การเรียนด้วยสื่อประสมทาให้เกิดการเรียนรู้แบบรายบุคคล
นักเรียนมีความคิดเห็นระดับมากที่สุด (x̅ = 4.97, S.D. = 0.18) ลาดับที่ 2 การเรียนด้วยสื่อประสม
เป็นการกระตุ้นให้นักเรียนอยากรู้ นักเรียนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด (x̅ = 4.88, S.D. =
0.33) ลาดับสุดท้าย การเรียนด้วยสื่อประสมทาให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียน นักเรียน
มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด (x̅ = 4.76, S.D. = 0.43)
นอกจากนี้ จ ากการสั งเกตพฤติกรรมของนักเรียนและการสอบถามนักเรียนได้ข้อสรุปว่า
นั ก เรี ย นมี ค วามพึ ง พอใจในการเรี ย นด้ ว ยสื่ อ ประสม เนื่ อ งจากสามารถควบคุ ม การเรี ย น
ตามความพึงพอใจของตนเอง ทั้งยังสามารถนากลับไปทบทวนนอกเวลาและกลับไปเรียนที่บ้านได้
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บทที่ 5
สรุป อภิปรายและข้อเสนอแนะ
การวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ เรื่อง คาภาษาบาลีและสั นสกฤต
ในภาษาไทย ของนั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3 ที่ จั ด การเรี ย นรู้ โ ดยใช้ สื่ อ ประสม เป็ น การวิ จั ย
เชิ ง ทดลอง (Experimental Research) โดยใช้ แ บบแผนการวิ จั ย แบบ One - Group Pretest Posttest Design มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ 1) พั ฒ นาสื่ อ ประสม เรื่ อ ง ค าภาษาบาลี แ ละสั น สกฤต
ในภาษาไทย ของนั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3 ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพตามเกณฑ์ 90/90
2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง คาภาษาบาลีและสันสกฤตในภาษาไทย ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ก่อนและหลังการเรียนที่จัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อประสม และ 3) ศึกษาความคิดเห็น
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อประสม ประชากรได้แก่ นักเรียนชั้น
มั ธ ยมศึ ก ษา ปี ที่ 3 ภ าคเรี ย นที่ 2 ปี ก ารศึ ก ษา 2559 โ รงเรี ย นสว นกุ ห ลา บวิ ท ย า ลั ย
เขตพระนคร กรุ งเทพมหานคร จานวน 12 ห้ อง มีนักเรียนทั้งสิ้ น 597 คน กลุ่ มตัว อย่างที่ใช้ใน
การวิจัยครั้งนี้ คือ กลุ่มตัวอย่ าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร จานวน 1 ห้องเรียน มีนักเรียนทั้งสิ้น
58 คน ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่มด้วย
การจับฉลาก เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) สื่อประสมเรื่อง คาภาษาบาลีและสันสกฤต
2) แผนการจั ด การเรี ย นรู้ เรื่ อ ง ค าภาษาบาลี แ ละภาษาสั นสกฤตในภาษาไทย ของนั ก เรี ย นชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อประสม จานวน 4 แผน 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน เรื่อง คาภาษาบาลีและสันสกฤตในภาษาไทย แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จานวน 30 ข้อ
และ 4) แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้
สื่อประสมแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จานวน 15 ข้อ ผู้วิจัยได้ดาเนินการทดลองเป็น เวลา
2 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 คาบ รวมทั้งหมด 6 คาบ การวิเคราะห์ข้อมูลและทดสอบสมมติฐาน ผู้วิจัย
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการทางสถิติเพื่อ ตรวจสอบสมมติฐานการวิจัย 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 คาภาษา
บาลีและสันสกฤตในภาษาไทย มีค่าอยู่ที่ 0.67 – 1.00 โดยมีค่าความยากง่าย (p) ระหว่าง 0.26 0.74 มี ค่ า อ านาจจ าแนก (r) ระหว่ า ง 0.20 – 0.41 และค่ า ความเชื่ อ มั่ น มี ค่ า เท่ า กั บ 0.91 และ
วิเคราะห์ ความคิดเห็ น ของกลุ่ มตัว อย่างที่มีต่ อสื่ อประสมโดยหาค่ าเฉลี่ ย (x̅) และส่ ว นเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) แล้วนาไปแปลความหมายค่าระดับตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้
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สรุปการวิจัย
จากการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สามารถสรุปผลการวิจัยได้ ดังนี้
1. สื่ อ ประสม เรื่ อ ง ค าภาษาบาลี แ ละสั น สกฤตในภาษาไทย ส าหรั บ นั ก เรี ย น
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 96.43/91.00
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนด้วยสื่อประสม เรื่อง คาภาษาบาลี
และสันสกฤตในภาษาไทย สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานการวิจัยที่กาหนดไว้
3. ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อสื่อประสม เรื่อง คาภาษาบาลีและ
สันสกฤตในภาษาไทย ในภาพรวมพบว่านักเรียนมีความคิดเห็นต่อการเรียนรู้ด้วยสื่อประสมอยู่ใน
ระดับเห็นด้วยมากที่สุด
การอภิปรายผล
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัย พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ เรื่อง คาภาษาบาลีและ
สันสกฤตในภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อประสม ผลการวิจัย
เป็นไปตามที่สมมติฐานที่ตั้งไว้ สามารถอภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้
1. ประสิทธิภาพของสื่อประสม
ประสิทธิภาพของสื่อประสม เรื่อง คาภาษาบาลีและสันสกฤตในภาษาไทย สาหรับ
นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3 ซึ่ ง ผู้ วิ จั ย ได้ ตั้ ง E1/E2 = 90/90 และน าไปลองใช้ กั บ นั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ในภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2559 จานวน 6 คาบเรียน ทดลองเป็นเวลา 2 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 คาบเรียน คาบเรียน
ละ 50 นาที ผลปรากฏว่าสื่ อประสมมีประสิ ทธิภาพ 96.43/91.00 หมายความว่า สื่ อประสมเพื่อ
พัฒ นาผลสั มฤทธิ์ทางการเรีย นรู้ เรื่อง คาภาษาบาลี และสั นสกฤตในภาษาไทย ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ระหว่างเรียน คิดเป็นร้อยละ 96.43 และคะแนนจาก
การทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคิดเป็นร้อยละ 91.00 ทั้งนี้เนื่องมาจากสื่อประสมมีการพัฒนา
อย่างเป็นระบบตามลาดับ ขั้นตอน คือ ได้มีการศึกษาและมี การวิเคราะห์ เนื้อหาของบทเรีย นผ่ าน
การประเมินคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญทั้งด้านเนื้อหาและด้านสื่อ และมีการทดลองตามลาดับขั้นตอน
ผู้วิจัยได้ปฏิบัติตามขั้นตอนในการทดลองหาประสิทธิภาพตั้งแต่การหาค่าประสิทธิภาพแบบรายบุคคล
แบบกลุ่ม ก่อนจะนาไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง ด้วยตัวสื่อประสมที่นามาใช้กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัย
ได้ออกแบบภาพวาด สีสัน และวลีในการช่วยจา ทาให้สามารถเร้าความสนใจของนักเรียน เรียนรู้
เข้าใจบทเรียน และจดจาบทเรียนได้ สอดคล้องกับแนวคิดของ ชัยยงค์ พรหมวงศ์ (2540 : 118)
ที่กล่าวว่า หัวใจของสื่อ ประสม คือ การนาสื่อการสอนหลาย ๆ อย่างมาสัมพันธ์กัน เพื่อถ่ายทอด
เนื้อหาสาระในลักษณะที่สื่อแต่ละชิ้นจะส่งเสริมสนับสนุนซึ่งกันและกัน ให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้
เนื้อหาต่าง ๆ ได้ดีเกือบทุกเรื่องจากแหล่งหลายแหล่ง โดยถือว่าสื่อแต่ละอย่างให้คุณค่าแตกต่างกัน
ดั ง นั้ น การเรี ย นโดยใช้ สื่ อ ประสมเรื่ อ ง ค าภาษาบาลี แ ละภาษาสั น สกฤตในภาษาไทยจึ ง ท าให้
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทางการเรียนสูงกว่าเกณฑ์ ที่กาหนด ซึ่งสอดคล้องกับ วารุณี ภิรมย์เมือง
(2554: 112) ได้ศึกษาวิจัยการพัฒนาชุดการเรียนรู้สื่อประสม เรื่อง การใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการสื่อสาร
ส าหรั บ นั กเรี ย นชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 ผลการวิจัย พบว่า ค่าประสิ ทธิภ าพเท่ากับ 82.17/84.17
ซึ่งสู งกว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้ 80/80 สอดคล้ องกับ ผลการวิจัยของ อัจฉรา เจตบุตร (2554: 121)
ที่พบว่า ค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 82.66/84.44 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้ 80/80 และสอดคล้องกับ
ผลการวิ จั ย ของ สมชาย แก้ ว เจริ ญ (2555: 124) ที่ พ บว่ า ค่ า ประสิ ท ธิ ภ าพเท่ า กั บ 80.90/81.30
ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้ 80/80
2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยสื่อประสม
การเปรียบเทียบผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนก่อ นเรียนและหลั งเรียนด้วยสื่ อประสม
เรื่อง คาภาษาบาลีและสันสกฤตในภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่า ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนด้วยสื่อประสม เรื่อง คาภาษาบาลีและภาษาสันสกฤตในภาษาไทย ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และมีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 เป็ น ไปตามสมมติ ฐ านการวิ จั ย ที่ ก าหนดไว้ อาจเนื่ อ งมาจากสื่ อ ประสมที่ ส ร้ า งขึ้ น ช่ ว ยสร้ า ง
บรรยากาศที่ดีในการเรียน สามารถเร้าความสนใจ และกระตุ้นให้นักเรียนสนใจในบทเรียนมากยิ่งขึ้น
ประกอบกับจัดสภาพแวดล้อมที่สอดคล้องกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นสาคัญตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 นักเรียนได้เรียนรู้วิธีการในการแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองเป็ น ประสบการณ์ ต รง ดั ง นั้ น การน าสื่ อ หลาย ๆ ชนิ ด มารวมกั น เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ
การเรียนรู้นั้น จึงส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนสูงเพิ่มขึ้น สอดคล้องกับศรีละคร อัฐนาค (2554:
88) ที่พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการเรียนรู้โดยใช้สื่อประสม เรื่อง คาภาษาบาลีและภาษา
สันสกฤตสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อัจฉรา
เจตบุตร (2554: 121) ที่พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนโดยใช้สื่อประสมแตกต่าง
กันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนโดยใช้สื่อประสมมี
ค่าเฉลี่ยสูงกว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้สื่อประสม สอดคล้องกับผลการวิจัยของนาถตะยา จันทร์
โพธิ์ ศ รี (2555: 51) ที่ พ บว่ า คะแนนทดสอบหลั ง เรี ย นสู ง กว่ า คะแนนทดสอบก่ อ นเรี ย นอย่ า งมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่ อประสม
เรื่ อ ง ค าภาษาบาลี แ ละค าสั น สกฤตในภาษาไทย พบว่ า นั ก เรี ย นส่ ว นใหญ่ มี ค วามคิ ด เห็ น ต่ อ
การจัดการเรีย นรู้โ ดยใช้สื่ อประสมในระดับมากที่สุ ด ได้แก่ ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนรู้
นั กเรี ย นมีความคิ ด เห็ น อยู่ ในระดั บ มากที่สุ ด มีส าเหตุจากการเรีย นรู้โ ดยใช้สื่ อ ประสมท าให้ เ กิ ด
ความสนุกสนานในการรับความรู้ ผู้วิจัยได้สร้างสื่อประสมให้มีลักษณะเป็นการตอบโต้กับนักเรียน
นักเรียนจะได้กาหนดการเรียนรู้ของตนเองโดยใช้สื่อที่สร้างขึ้นจากภาพ สีสัน เสียง รวมไปถึงการสร้าง
วลีในการช่วยจาให้กับนักเรียน ทาให้นักเรียนเข้าใจและจดจาเนื้อหาได้ดียิ่งขึ้น ในส่วนของบรรยากาศ
ในการเรียนรู้ คือ นักเรียนได้เรียนรู้โดยใช้สื่อประสมเป็นแบบรายบุคคลตามความสามารถในการรับรู้
ข้ อ มู ล ความรู้ ที่ แ ตกต่ า งกั น ทั้ ง ยั ง เป็ น การกระตุ้ น ให้ นั ก เรี ย นอยากรู้ โดยอาศั ย ภาพ เสี ย ง และ
การเปรียบเทียบ อีกทั้งยังเป็นสื่อเทคโนโลยีการสอนที่ทันสมัย น่าสนใจ ด้วยไม่ได้จากัดการเรียนรู้อยู่
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ในกระดาษเอกสารประกอบการเรียนอีกต่อไป ในด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ คือ การเรียนรู้โดยใช้
สื่อประสมมีเนื้อหาตรงกับความต้องการศึกษาตามระดับชั้นของนักเรียน มีการอธิบายเนื้อหาอย่างเป็น
ขั้นตอนที่เหมาะสมเข้าใจง่าย อีกทั้งในกระบวนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนได้
ร่ ว มกั น สรุ ป ความรู้ ที่ ไ ด้ รั บ เพื่ อ เป็ น การตรวจสอบความเข้ า ใจร่ ว มกั น อี ก ด้ ว ย สอดคล้ อ งกั บ
พิมพ์ภัทร ศิริเม (2553: 89) ที่พบว่า จานวนนักเรียนมากกว่าร้อยละ 80 มีความพึงพอใจต่อการใช้
สื่อประสมบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่องการสะกดคาอักษรนา
ชั้น ประถมศึกษาปี ที่ 2 ในระดับ มาก สอดคล้ องกับผลการวิจัยของพวงทอง ศรีอาจ (2554: 113)
ที่พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือโดยใช้ชุดสื่อประสม เรื่อง
การเขียนสะกดคา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
และสอดคล้องกับผลการวิจัยของวารุณี ภิรมย์เมือง (2554: 118) ที่พบว่า นักเรียนมีความคิดเห็นต่อ
การจัดการเรียนรู้ด้วยชุดการเรียนรู้สื่อประสมโดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมากในทุกด้าน เมื่อ
พิจ ารณารายด้าน พบว่า นั กเรี ย นเห็ นด้ว ยมากในด้านการจัด กิจ กรรมการเรี ยนรู้เ ป็นล าดั บ หนึ่ ง
รองลงมาคือ ด้านบรรยากาศในการเรียนรู้ และด้านประโยชน์ที่ได้รับเป็นลาดับสุดท้าย
ข้อเสนอแนะ
จากการพั ฒ นาผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นวิ ช าภาษาไทย เรื่ อ ง ค าภาษาบาลี แ ละ
สันสกฤต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อประสม ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเพื่อ
การวิจัยดังนี้
ข้อเสนอแนะในการนาสื่อประสมไปใช้
เพื่อให้ ส ามารถน าสื่ อประสมไปใช้ ได้ อย่างมีประสิ ทธิภ าพ ผู้ วิจัยมีข้อเสนอแนะเกี่ ย วกั บ
การนาสื่อประสมไปใช้ ดังนี้
ครู
1. ครูจาเป็นต้องติดตั้ง โปรแกรม Adobe Flash Player ลงเครื่องคอมพิวเตอร์ก่อน รวมถึง
อธิบายนักเรียนถึงวิธีการใช้สื่อประสมนี้มีสกุลของไฟล์คือ SWF ในการนาไปใช้นอกจากต้องติดตั้ง
โปรแกรม Adobe Flash Player แล้ ว ยั ง สามารถใช้ ไ ด้ กั บ Chrome, Internet Explorer หรื อ
Firefox
2. ครูไม่ควรจากัดเวลาในการเรียนด้วยสื่อประสม ควรให้นักเรียนได้เรียนตามความสามารถ
ของตน
3. ครูสามารถเพิ่มกิจกรรมการแข่งขันเกี่ยวกับเนื้อหาในสื่อประสมหลังใช้สื่อประสมในแต่ละ
เรื่อง เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนจดจาเนื้อหาได้ดียิ่งขึ้น
นักเรียน
1. นักเรียนสามารถนาสื่อประสมนี้ไปศึกษาเพิ่มเติมนอกเวลาเรียนได้
2. นักเรียนจาเป็นต้องศึกษาการใช้สื่อประสมนี้ให้ละเอียดถึงโปรแกรมที่ใช้ในการเปิดสื่อ
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
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1. ควรมีการวิจั ย เพื่ อพั ฒ นาผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ยนในทั ก ษะอื่ น ๆ เช่น การดู การฟั ง
การพูด วรรณคดีและวรรณกรรม ในระดับชั้นต่าง ๆ
2. ควรมี ก ารศึ ก ษาวิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นาผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นโดยใช้ สื่ อ ประสมร่ ว มกั บ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิธีอื่น ๆ เช่น เทคนิค TGT เทคนิค JIGSAW
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75

ภาคผนวก ก
รายชื่อผู้เชี่ยวชาญผู้ตรวจสอบเครื่องมือในการวิจัย
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รายนามผู้เชี่ยวชาญผู้ตรวจเครื่องมือวิจัย
1. อาจารย์วรากร ใจดี

ตาแหน่ง ครูชานาญการพิเศษ
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร

2. นายวุฒินันท์ แก้วจันทร์เกตุ

ตาแหน่ง อาจารย์ภาควิชาภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เขตจัตุจักร
กรุงเทพมหานคร

3. นายโอภาส แก้วต่าย

ตาแหน่ง อาจารย์สาขาออกแบบ
ดิจิทัลอาร์ต
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
อาเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
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ภาคผนวก ข
ผลการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
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ตารางที่ 10 ค่าดัชนีความสอดคล้องของผู้เชี่ยวชาญต่อสื่อประสม เรื่อง ภาษาบาลีและสันสกฤตใน
ภาษาไทย
ผู้เชี่ยวชาญ
ค่าดัชนีความ
ข้อ
ประเด็น
สอดคล้อง
ความหมาย
1 2 3
(IOC)
ความสอดคล้องเหมาะสมกับ
1.
+1 +1 +1
1.00
นาไปใช้ได้
หลักสูตร
ความสอดคล้องเหมาะสมกับ
2.
+1 +1 +1
1.00
นาไปใช้ได้
ธรรมชาติวิชา
ความสอดคล้องเหมาะสมกับ
3.
+1 +1 0
0.67
นาไปใช้ได้
วัยของผู้เรียน
ความเหมาะสมต่อ
4.
+1 +1 +1
1.00
นาไปใช้ได้
กระบวนการพัฒนาผู้เรียน
5. ความเหมาะสมของภาพ
+1 +1 +1
1.00
นาไปใช้ได้
6. ความเหมาะสมของเนื้อหา
+1 +1 +1
1.00
นาไปใช้ได้
ความเหมาะสมของขนาด
7.
+1 0 +1
0.67
นาไปใช้ได้
ตัวอักษร
ความเหมาะสมของการใช้
8.
+1 +1 +1
1.00
นาไปใช้ได้
ภาษา
ความเหมาะสมกับความสนใจ
9.
+1 +1 0
0.67
นาไปใช้ได้
ของนักเรียน
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ตารางที่ 11 ค่าดัชนีความสอดคล้องของผู้เชี่ยวชาญต่อแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อประสม เรื่อง
ภาษาบาลีและสันสกฤตในภาษาไทย
แผนการ
ผู้เชี่ยวชาญ ค่าดัชนีความ
จัดการ
ประเด็น
สอดคล้อง ความหมาย
1 2 3
เรียนรู้ที่
(IOC)
ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย เรื่อง
1.
พยัญชนะและสระในภาษาบาลี
+1 +1 +1
1.00
นาไปใช้ได้
ภาษาสันสกฤต
ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย
2.
+1 +1 +1
1.00
นาไปใช้ได้
เรื่อง พยัญชนะสังโยคในภาษาบาลี
ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย
3.
เรื่อง พยัญชนะสังโยคในภาษา
+1 +1 +1
1.00
นาไปใช้ได้
สันสกฤต
ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย
4.
เรื่อง ความแตกต่างระหว่างภาษา +1 +1 +1
1.00
นาไปใช้ได้
บาลีและภาษาสันสกฤต
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ตารางที่ 12 ค่าดัชนีความสอดคล้องของผู้เชี่ยวชาญต่อแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ ก่อน
และหลังเรียนเรื่อง คาภาษาบาลีและสันสกฤตในภาษาไทย
ผู้เชี่ยวชาญ
ค่าดัชนีความ
ข้อ
ประเด็น
สอดคล้อง
ความหมาย
1 2 3
(IOC)
1. ความรู้/ความจา
+1 +1 +1
1.00
นาไปใช้ได้
2. ความรู้/ความจา
-1 -1 +1
-0.33
นาไปใช้ไม่ได้
3. ความรู้/ความจา
0 +1 +1
0.67
นาไปใช้ได้
4. ความรู้/ความจา
+1 +1 +1
1.00
นาไปใช้ได้
5. ความรู้/ความจา
+1 +1 +1
1.00
นาไปใช้ได้
6. ความรู้/ความจา
+1 +1 +1
1.00
นาไปใช้ได้
7. ความรู้/ความจา
+1 +1 +1
1.00
นาไปใช้ได้
8. ความรู้/ความจา
+1 +1 +1
1.00
นาไปใช้ได้
9. ความรู้/ความจา
+1 +1 +1
1.00
นาไปใช้ได้
10. ความรู้/ความจา
+1 +1 +1
1.00
นาไปใช้ได้
11. ความรู้/ความจา
+1 +1 +1
1.00
นาไปใช้ได้
12. ความรู้/ความจา
+1 +1 +1
1.00
นาไปใช้ได้
13. ความรู้/ความจา
+1 +1 +1
1.00
นาไปใช้ได้
14. ความรู้/ความจา
+1 +1 +1
1.00
นาไปใช้ได้
15. ความรู้/ความจา
+1 +1 +1
1.00
นาไปใช้ได้
16. ความรู้/ความจา
+1 +1 +1
1.00
นาไปใช้ได้
17. ความรู้/ความจา
+1 0 +1
0.67
นาไปใช้ได้
18. ความรู้/ความจา
+1 +1 +1
1.00
นาไปใช้ได้
19. ความรู้/ความจา
+1 +1 +1
1.00
นาไปใช้ได้
20. ความเข้าใจ
+1 +1 +1
1.00
นาไปใช้ได้
21. ความเข้าใจ
+1 +1 +1
1.00
นาไปใช้ได้
22. ความเข้าใจ
+1 +1 +1
1.00
นาไปใช้ได้
23. ความเข้าใจ
+1 +1 +1
1.00
นาไปใช้ได้
24. ความเข้าใจ
+1 +1 +1
1.00
นาไปใช้ได้
25. ความเข้าใจ
+1 +1 +1
1.00
นาไปใช้ได้
26. ความเข้าใจ
+1 +1 +1
1.00
นาไปใช้ได้
27. ความเข้าใจ
+1 +1 +1
1.00
นาไปใช้ได้
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ตารางที่ 12 (ต่อ)
ผู้เชี่ยวชาญ
ข้อ
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

ประเด็น
ความเข้าใจ
ความเข้าใจ
ความเข้าใจ
ความเข้าใจ
วิเคราะห์
วิเคราะห์
วิเคราะห์
วิเคราะห์
วิเคราะห์
วิเคราะห์
วิเคราะห์
วิเคราะห์
วิเคราะห์
วิเคราะห์
วิเคราะห์
วิเคราะห์
วิเคราะห์
วิเคราะห์

1

2

3

+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

ค่าดัชนีความ
สอดคล้อง
(IOC)
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

ความหมาย
นาไปใช้ได้
นาไปใช้ได้
นาไปใช้ได้
นาไปใช้ได้
นาไปใช้ได้
นาไปใช้ได้
นาไปใช้ได้
นาไปใช้ได้
นาไปใช้ได้
นาไปใช้ได้
นาไปใช้ได้
นาไปใช้ได้
นาไปใช้ได้
นาไปใช้ได้
นาไปใช้ได้
นาไปใช้ได้
นาไปใช้ได้
นาไปใช้ได้
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ตารางที่ 13 ค่าดัชนีความสอดคล้องของผู้ทรงคุณวุฒิที่มีต่อแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อประสม เรื่อง ภาษาบาลีและสันสกฤต
ในภาษาไทย
ผู้เชี่ยวชาญ
ค่าดัชนี
ข้อ
ความ
ประเด็น
ความหมาย
ที่
1
2
3 สอดคล้อง
(IOC)
ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
การเรียนด้วยสื่อประสมมีเนื้อหาตรงกับ
1.
+1 +1 +1
1.00 นาไปใช้ได้
ความต้องการศึกษา
การเรียนด้วยสื่อประสมมีการอธิบายเป็น
2.
+1 +1 +1
1.00 นาไปใช้ได้
ขั้นตอน เหมาะสมเข้าใจง่าย
การเรียนด้วยสื่อประสมมีความเหมาะสม
3.
+1 +1 +1
1.00 นาไปใช้ได้
กับเนื้อหา
การเรียนด้วยสื่อประสมส่งเสริม
4.
+1 +1
0
0.67 นาไปใช้ได้
จินตนาการของนักเรียน
ครูให้โอกาสนักเรียนร่วมสรุปบทเรียนทุก
5.
+1 +1 +1
1.00 นาไปใช้ได้
ครั้ง
ด้านบรรยากาศในการเรียนรู้
การเรียนด้วยสื่อประสมทาให้นักเรียนมี
6.
+1
0
+1
0.67 นาไปใช้ได้
ความกระตือรือร้นในการเรียน
การเรียนด้วยสื่อประสมเอื้ออานวยให้เกิด
7.
+1 +1 +1
1.00 นาไปใช้ได้
การเรียนรู้
การเรียนด้วยสื่อประสมเป็นสื่อเทคโนโลยี
8.
+1 +1
0
0.67 นาไปใช้ได้
การสอนที่ทันสมัย
การเรียนด้วยสื่อประสมเป็นการกระตุ้นให้
9.
+1 +1 +1
1.00 นาไปใช้ได้
นักเรียนอยากรู้
การเรียนด้วยสื่อประสมทาให้เกิดการ
10.
+1 +1
0
0.67 นาไปใช้ได้
เรียนรู้แบบรายบุคคล
ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนรู้
การเรียนด้วยสื่อประสมทาให้เข้าใจเนื้อหา
11.
+1 +1 +1
1.00 นาไปใช้ได้
ได้ดีขึ้น
การเรียนด้วยสื่อประสมทาให้จาเนื้อหาได้
12.
+1 +1 +1
1.00 นาไปใช้ได้
นานขึ้น
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ตารางที่ 13 (ต่อ)
ผู้เชี่ยวชาญ
ข้อ
ที่

ประเด็น

การเรียนด้วยสื่อประสมช่วยให้นักเรียน
สร้างความรู้ ความเข้าใจด้วยตนเองได้
การเรียนด้วยสื่อประสมทาให้เกิดความ
14.
สนุกสนานในการรับความรู้
การเรียนด้วยสื่อประสมเป็นแรงบันดาลใจ
15. ในการสร้างสรรค์วิธีการจาความรู้ในวิชา
อื่นๆ
13.

ค่าดัชนี
ความ
ความหมาย
สอดคล้อง
(IOC)

1

2

3

+1

+1

+1

1.00

นาไปใช้ได้

+1

+1

+1

1.00

นาไปใช้ได้

+1

+1

+1

1.00

นาไปใช้ได้
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ตารางที่ 14 ค่าความยากง่าย (P) ค่าอานาจจาแนก (R) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้
เรื่อง คาภาษาบาลีและสันสกฤตในภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ค่าความยากง่าย ค่าอานาจจาแนก คุณภาพของ
ข้อที่
จานวนคนที่ตอบถูก
(P)
(R)
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 แสดงผลการวิเคราะห์สัดส่วนของคนทาถูกแต่ละข้อ (p) และสัดส่วนของคนทาผิดในแต่ละ
ข้อ (q) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ เรื่อง คาภาษาบาลีและสันสกฤตในภาษาไทย
ข้อที่
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.
26.
27.
28.
29.
30.

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
จานวนคนที่ตอบถูก
(p)
(q)
59
0.74
0.26
30
0.38
0.63
36
0.45
0.55
40
0.50
0.50
59
0.74
0.26
39
0.49
0.51
36
0.45
0.55
48
0.60
0.40
58
0.73
0.28
54
0.68
0.33
44
0.55
0.45
48
0.60
0.40
36
0.45
0.55
55
0.69
0.31
58
0.73
0.28
50
0.63
0.38
33
0.41
0.59
49
0.61
0.39
47
0.59
0.41
27
0.34
0.66
58
0.73
0.28
28
0.35
0.65
40
0.50
0.50
36
0.45
0.55
35
0.44
0.56
39
0.49
0.51
27
0.34
0.66
24
0.30
0.70
40
0.50
0.50
21
0.26
0.74

pq
0.19
0.24
0.25
0.25
0.19
0.25
0.25
0.24
0.20
0.22
0.25
0.24
0.25
0.21
0.20
0.24
0.24
0.24
0.24
0.22
0.20
0.23
0.25
0.25
0.25
0.25
0.22
0.21
0.25
0.19
∑ 𝑝𝑞=6.91
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การคานวณหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของข้อสอบปรนัย
การคานวณหาค่าความเชื่อมั่นข้อสอบแบบปรนัยใช้สูตรของ Kuder – Richardson (KR20)
𝑟𝑡𝑡

=

𝑟𝑡𝑡
𝑛
𝑠2
𝑝
𝑞

=
=
=
=
=

𝑛
𝑛−1

{1 −

∑ 𝑝𝑞
𝑠2

}

สัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น
จานวนข้อคาถาม
ความแปรปรวนของคะแนนรวมทั้งฉบับ
สัดส่วนของคนทาถูกแต่ละข้อ
สัดส่วนของคนผิดในแต่ละข้อ (q = 1-P)

แทนค่าสูตร
𝑟𝑡𝑡

=

𝑟𝑡𝑡

=

𝑟𝑡𝑡
𝑟𝑡𝑡
𝑟𝑡𝑡

=
=
=

𝑛
𝑛−1
30

{1 −

30−1

∑ 𝑝𝑞

{1 −

}

𝑠2
6.91

}

56.62

1.03{1-0.12}
1.03{0.88}
0.91
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ตารางที่ 16 คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนและหลังเรียนด้วยบทเรียนสื่อประสม เรื่อง คาภาษา
บาลีและสันสกฤตในภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
Pre-test
Post-test
ผลต่าง
คนที่
ก่อนเรียน (30)
หลังเรียน (30)
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

89
ตารางที่ 16 (ต่อ)
คนที่
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
รวม
X
X

ร้อยละ

Pre-test
ก่อนเรียน (30)
18
18
17
15
17
12
14
20
9
13
18
12
17
11
9
13
18
11
20
10
10
15
10
14
14
18
18
856
14.76
49

Post-test
หลังเรียน (30)
28
27
26
27
28
26
28
28
25
27
28
27
27
26
26
27
28
27
28
27
26
28
29
28
27
27
28
1587
27.36
91

ผลต่าง
D
10
9
9
12
11
14
14
8
16
14
10
15
10
15
17
14
10
16
8
17
16
13
19
14
13
9
10
735
12.67
42
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ตารางที่ 17 คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ จาแนกตามบทเรียนสื่อประสม เรื่อง คาภาษาบาลีและ
สันสกฤตในภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นรายบุคคล
คะแนนเต็ม
รวม
คนที่
(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
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
รวม
X

X

ร้อยละ

(10)
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
580
10
100

คะแนนเต็ม
(30)
(36)
27
35
30
35
26
33
28
33
28
34
28
35
30
35
30
36
30
36
29
34
30
36
30
36
30
36
28
33
29
35
27
35
30
35
29
35
30
36
30
36
30
35
27
34
30
36
30
33
30
35
30
31
30
36
1688
2034
29.10
35.07
97
97.42

(60)
57
56
57
53
57
57
58
58
56
57
51
60
58
57
56
56
57
58
58
58
56
57
60
57
58
56
57
3304
56.97
94.95

รวม
(136)
129
131
126
124
129
130
133
134
132
130
127
136
134
128
130
128
132
132
134
134
131
128
136
130
133
127
133
7606
131.14
96.43
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
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บทเรียนสื่อประสม เรื่อง คาภาษาบาลีและสันสกฤตในภาษาไทย

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ชื่นบานภาษาศิลป์
เรื่อง ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย (บาลี สันสกฤต)
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
รหัส-รายวิชา ท23102 ภาษาไทย 6
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
ภาคเรียนที่ 2 เวลา 50 นาที
ผู้สอน นางสาวเสาวลักษณ์ ทักษิณากุล
โรงเรียน สวนกุหลาบวิทยาลัย
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
มาตรฐาน ท 4.1 เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและ
พลังของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ
ตัวชี้วัด ม. 3/1 จาแนกและใช้คาภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย
จุดประสงค์การเรียนรู้
นักเรียนสามารถจาแนกพยัญชนะและสระในภาษาบาลีและภาษาสันสกฤตได้
สาระสาคัญ
พยัญชนะและสระในภาษาบาลี –สันสกฤต เป็นส่วนประกอบสาคัญในการจาแนกภาษาบาลีกับ
ภาษาสันสกฤตออกจากกัน เนื่องจากพยัญชนะและสระบางตัวจะมีใช้เฉพาะภาษาหนึ่งในขณะที่ อีก
ภาษาจะไม่ใช้ ผู้เรียนจึงจาเป็นที่จะต้องศึกษาพยัญชนะและสระ เพื่อช่วยในการจาแนกคาแต่ละภาษาได้
สาระการเรียนรู้
ความรู้
พยัญชนะ และสระในภาษาบาลี – ภาษาสันสกฤต
ทักษะ/กระบวนการ
1. ทักษะการดู
2. ทักษะการฟัง
3. กระบวนการคิด
คุณลักษณะที่พึงประสงค์
1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในการทางาน
ชิ้นงาน/ภาระงาน (หลักฐาน ร่องรอยแสดงความรู้)
สมุดบันทึกความรู้หลังเรียน
การประเมินผล
วิธีวัดและประเมินผล
1. สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
2. จดบันทึกความรู้ของนักเรียน

ลาดับที่
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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.

เครื่องมือวัดและประเมินผล
1. แบบสังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
2. สมุดจดบันทึก
แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
มุ่งมั่นใน
รวม
มีวินัย
ใฝ่เรียนรู้
การทางาน
ชื่อ – สกุล
12
4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 คะแนน
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เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ
ช่วงคะแนน
ระดับคุณภาพ
10 – 12
ดีมาก
8–9
ดี
6–7
พอใช้
3–5
ปรับปรุง
เกณฑ์การให้คะแนนพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
ประเด็นการ
ประเมิน
มุ่งมั่นในการ
ทางาน

มีวินัย

ใฝ่เรียนรู้

4

3

2

1

ร่วมตอบคาถาม ไม่ร่วมตอบ
และ แสดงความ- คาถาม และแสดง
คิดเห็น ทุกครั้ง ความ-คิดเห็น 1
ครั้ง
เข้าห้องเรียนตรง เข้าห้องเรียนสาย
เวลา
ไม่เกิน 5 นาที

ไม่ร่วมตอบ
คาถาม และ
แสดงความคิดเห็น 2 ครั้ง
เข้าห้องเรียนสาย
ไม่เกิน 10 นาที

ตั้งใจศึกษาหา
ความรู้ในเรื่องที่
เรียนทุกครั้ง

ไม่ตั้งใจศึกษาหา
ความรู้ในเรื่องที่
เรียน 2 ครั้ง

ไม่ร่วมตอบ
คาถาม และแสดง
ความ-คิดเห็น 3
ครั้ง
เข้าห้องเรียนสาย
ตั้งแต่ นาทีที่ 11
เป็นต้นไป
ไม่ตั้งใจศึกษาหา
ความรู้ในเรื่องที่
เรียน 3 ครั้ง

ไม่ตั้งใจศึกษาหา
ความรู้ในเรื่องที่
เรียน 1 ครั้ง

กิจกรรมการเรียนรู้
กิจกรรมนาเข้าสู่บทเรียน
1. ให้นักเรียนทาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนเรื่อง ภาษาบาลีและ
ภาษาสันสกฤต
2. ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับการเรียนรู้โดยใช้สื่อประสม
3. ครูชี้แจงข้อปฏิบัติในการเรียนด้วยสื่อประสมเรื่อง ภาษาบาลีและภาษาสันสกฤต
กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้
4. นักเรียนเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อศึกษาสื่อประสมเรื่อง พยัญชนะและสระ ภาษาบาลี –
สันสกฤต
5. นักเรียนศึกษาด้วยตนเอง และบันทึกลงในสมุดส่งครู โดยมีครูคอยแนะนาเมื่อนักเรียนมี
ปัญหาในการเรียน
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6. หลังจบบทเรียน นักเรียนทาแบบทดสอบท้ายการเรียนรู้ พร้อมบันทึกคะแนนที่ได้ลงสมุด
จากนั้นปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
กิจกรรมความคิดรวบยอด
7. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้ที่ได้รับจากการเรียน เรื่อง พยัญชนะและสระ ภาษาบาลี
– สันสกฤต
สือ่ /แหล่งเรียนรู้
สื่อประสม เรื่อง พยัญชนะและสระ ภาษาบาลี – สันสกฤต
บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
- ผลการจัดการเรียนรู้
………………………………………………………………………………………………………...................................………
………………………………………………………………………………………………………...................................………
………………………………………………………………………………………………………...................................………
- ปัญหาและอุปสรรค
………………………………………………………………………………………………………...................................………
………………………………………………………………………………………………………...................................………
………………………………………………………………………………………………………...................................………
- ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
………………………………………………………………………………………………………...................................………
………………………………………………………………………………………………………...................................………
ลงชื่อ..............................................
(นางสาวเสาวลักษณ์ ทักษิณากุล)
......./......../.........

112
รายละเอียดเนื้อหาสาระเพิ่มเติม
ไวยากรณ์ภาษาบาลีและสันสกฤต
พูนพงษ์ งามเกษม (2536: 7) กล่าวว่า ในบาลีและสันสกฤต นักภาษาได้แบ่งส่วนของหลักภาษา
ออกเป็น 4 ภาค ได้แก่
1. อักขรวิธี ว่าด้วยระเบียบการใช้อักษร
2. วจีวิภาค ว่าด้วยการแบ่งคาพูดออกเป็นส่วน ๆ
3. วากยสัมพันธ์ ว่าด้วยหน้าที่ของคาที่เป็นการกต่าง ๆ ว่าคาใดควรเรียงไว้ในตาแหน่งใดของ
ประโยค
4. ฉันทลักษณ์ ว่าด้วยวิธีร้อยกรองถ้อยคาให้เป็นโศลกตามลักษณะของฉันท์ต่าง ๆ
1. อักขรวิธี
ว่าด้วยระเบียบการใช้อักษร จาแนกออกเป็น 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
[ a̅ ]
อิ
[ I ]
อี
[ ī ]
อุ
[u]
อู
[ u̅ ]
สังยุกตสระ
เอ
(อะ + อิ)
[ e̅ ]
(Diphthongs)
โอ
(อะ + อุ)
[ o̅ ]
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
[ a̅ ]
อิ
[ I ]
อี
[ ī ]
อุ
[u]
อู
[ u̅ ]
ฤ
(ริ) [ ri ]
ฤๅ (รี) [ rī ]
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ฦ

(ลิ)

[ li ]

สังยุกตสระ
(Diphthongs)
1.1.2 พยัญชนะ
1) พยัญชนะบาลี
พยัญชนะวรรค
อโฆษะ
สิถิล
ธนิต
วรรค ก.
กฺ
ขฺ
ฐานคอ
[k]
[ kh ]
วรรค จ.
จฺ
ฉฺ
ฐานเพดาน
[c]
[ ch ]
วรรค ฏ.
ฏฺ
ฐฺ
ฐานยอดเพดาน
[ t ̣]
[ ṭh ]
วรรค ต.
ตฺ
ถฺ
ฐานฟัน
[t]
[ th ]
วรรค ป.
ปฺ
ผฺ
ฐานริมฝีปาก
[p]
[ ph ]

ฦๅ
ไอ
เอา
เอ
โอ

สิถิล
คฺ
[g]
ชฺ
[j]
ฑฺ
[ ḍ ]
ทฺ
[d]
พฺ
[b]

(ลี)

[ lī ]
[ ai ]
[ a̅u ]
[ e̅ ]
[ o̅ ]

(อา + อิ)
(อา + อุ)
(อะ + อิ)
(อะ + อุ)

โฆษะ
ธนิต
ฆฺ
[ gh ]
ฌฺ
[ jh ]
ฒฺ
[ ḍh ]
ธฺ
[ dh ]
ภฺ
[ bh ]

นาสิก
งฺ
[ ń ]
ญฺ
[ñ]
ณฺ
[ ṇ ]
นฺ
[n]
มฺ
[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
พยั ญ ชนะบาลี ทุ ก ตั ว เป็ น มู ค ะ (Mutes) คื อ เป็ น ใบ้ ต้ อ งอาศั ย สระจึ ง จะออกเสี ย งได้ ส่ ว น
พยัญชนะที่อาศัยสระ อะ ไม่มีรูป อะ ปรากฏสระอื่นปรากฏรูปทุกตัว
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.
จฺ
ฉฺ
ชฺ
ฌฺ
ญฺ
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ฐานเพดาน
วรรค ฏ.
ฐานยอดเพดาน
วรรค ต.
ฐานฟัน
วรรค ป.
ฐานริมฝีปาก

[c]
ฏฺ
[ t ̣]
ตฺ
[t]
ปฺ
[p]

พยัญชนะอวรรค ยฺ
รฺ
ลฺ
วฺ
ศฺ
ษฺ
สฺ
หฺ
ฬฺ

[y]
[r]
[l]
[v]
[ ś ]
[ ṣ ]
[s]
[h]
[ ḷ ]

[ ch ]
ฐฺ
[ ṭh ]
ถฺ
[ th ]
ผฺ
[ ph ]

[j]
ฑฺ
[ ḍ ]
ทฺ
[d]
พฺ
[b]

ฐานเพดาน
ฐานยอดเพดาน
ฐานฟัน
ฐานฟันและฐานริมฝีปาก
ฐานเพดาน
ฐานยอดเพดาน
ฐานฟัน
ฐานคอ
ฐานยอดเพดาน

[ jh ]
ฒฺ
[ ḍh ]
ธฺ
[ dh ]
ภฺ
[ bh ]

[ñ]
ณฺ
[ ṇ ]
นฺ
[n]
มฺ
[m]
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ชื่นบานภาษาศิลป์
เรื่อง ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย (บาลี สันสกฤต)
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
รหัส-รายวิชา ท23102 ภาษาไทย 6
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
ภาคเรียนที่ 2 เวลา 50 นาที
ผู้สอน นางสาวเสาวลักษณ์ ทักษิณากุล
โรงเรียน สวนกุหลาบวิทยาลัย
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
มาตรฐาน ท 4.1 เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและ
พลังของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ
ตัวชี้วัด ม. 3/1 จาแนกและใช้คาภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย
จุดประสงค์การเรียนรู้
นักเรียนสามารถจากฎเกณฑ์พยัญชนะสังโยคในภาษาบาลี
สาระสาคัญ
พยั ญชนะสั งโยคในภาษาบาลี เป็นกฎเกณฑ์การเขียนสะกดค าในภาษาบาลี ซึ่งมีรูปแบบที่
แน่นอน การศึกษาเรื่องพยัญชนะสังโยคจึงมีความจาเป็น เพื่อช่วยในการจาแนกคาที่อยู่ในภาษาบาลีได้
สาระการเรียนรู้
ความรู้
พยัญชนะสังโยคในภาษาบาลี
ทักษะ/กระบวนการ
1. ทักษะการดู
2. ทักษะการฟัง
3. กระบวนการคิด
คุณลักษณะที่พึงประสงค์
1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในการทางาน
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
ดีมาก
8–9
ดี
6–7
พอใช้
3–5
ปรับปรุง
เกณฑ์การให้คะแนนพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
ประเด็นการ
ประเมิน
มุ่งมั่นในการ
ทางาน

มีวินัย

ใฝ่เรียนรู้

4

3

2

1

ร่วมตอบคาถาม ไม่ร่วมตอบ
และ แสดงความ- คาถาม และแสดง
คิดเห็น ทุกครั้ง ความ-คิดเห็น 1
ครั้ง
เข้าห้องเรียนตรง เข้าห้องเรียนสาย
เวลา
ไม่เกิน 5 นาที

ไม่ร่วมตอบ
คาถาม และแสดง
ความ-คิดเห็น 2
ครั้ง
เข้าห้องเรียนสาย
ไม่เกิน 10 นาที

ตั้งใจศึกษาหา
ความรู้ในเรื่องที่
เรียนทุกครั้ง

ไม่ตั้งใจศึกษาหา
ความรู้ในเรื่องที่
เรียน 2 ครั้ง

ไม่ร่วมตอบ
คาถาม และแสดง
ความ-คิดเห็น 3
ครั้ง
เข้าห้องเรียนสาย
ตั้งแต่ นาทีที่ 11
เป็นต้นไป
ไม่ตั้งใจศึกษาหา
ความรู้ในเรื่องที่
เรียน 3 ครั้ง

ไม่ตั้งใจศึกษาหา
ความรู้ในเรื่องที่
เรียน 1 ครั้ง

กิจกรรมการเรียนรู้
กิจกรรมนาเข้าสู่บทเรียน
1. ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับพยัญชนะและสระในภาษาบาลี – ภาษาสันสกฤต
2. ครูชี้แจงข้อปฏิบัติในการเรียนด้วยสื่อประสมเรื่อง พยัญชนะสังโยคในภาษาบาลี
กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้
3. นักเรียนเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อศึกษาสื่อประสมเรื่อง พยัญชนะสังโยคในภาษาบาลี
4. นักเรียนศึกษาด้วยตนเอง และบันทึกลงในสมุดส่งครู โดยมีครูคอยแนะนาเมื่อนักเรียนมี
ปัญหาในการเรียน
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5. หลังจบบทเรียน นักเรียนทาแบบทดสอบท้ายการเรียนรู้ พร้อมบันทึกคะแนนที่ได้ลงสมุด
จากนั้นปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
กิจกรรมความคิดรวบยอด
6. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้ที่ได้รับจากการเรียน เรื่อง พยัญชนะสังโยคในภาษาบาลี
สือ่ /แหล่งเรียนรู้
สื่อประสม เรื่อง พยัญชนะสังโยคในภาษาบาลี
บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
- ผลการจัดการเรียนรู้
………………………………………………………………………………………………………...................................………
………………………………………………………………………………………………………...................................………
………………………………………………………………………………………………………...................................………
………………………………………………………………………………………………………...................................………
………………………………………………………………………………………………………...................................………
- ปัญหาและอุปสรรค
………………………………………………………………………………………………………...................................………
………………………………………………………………………………………………………...................................………
………………………………………………………………………………………………………...................................………
- ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
………………………………………………………………………………………………………...................................………
………………………………………………………………………………………………………...................................………
………………………………………………………………………………………………………...................................………
ลงชื่อ..............................................
(นางสาวเสาวลักษณ์ ทักษิณากุล)
......./......../.........
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พยัญชนะสังโยคในภาษาบาลี
พยัญชนะตัวสะกดตัวตามของภาษาบาลีเป็นไปตามเกณฑ์ดังนี้ (พระมหาจาลอง 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
วตฺถุ 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
ก้อน
มชฺฌิ
วคฺค วรรค
เลฑฺฑุ
มัชฌิมา นิทฺทา นิทรา
สทฺธา ศรัทธา
ดิน
มา
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
สงฺเกต
กญฺจน
กณฺฎก
ทนฺต

ไทยใช้
สังเกต
กาญจน์
หนาม
ทันต

อุปสมฺปทา อุปสมบท

บาลี
กงฺขา
ลญฺฉ
กณฺฐ
สนฺถว
สมฺผสฺส

ไทยใช้
กังขา
ตรา
กัณฐะ
สันถว
สัมผัส

บาลี
มงฺคล
กุญฺชร
จณฺฑาล

นนฺท
อมฺพ

ไทยใช้
มงคล
กุญชร
จัณฑาล
นนท์
มะม่วง

บาลี ไทยใช้
สงฺฆ สงฆ์
วญฺฌา หญิงหมัน
สณฺฒิ ขิง
สนฺธิ สนธิ
คมฺภีร คัมภีร์

บาลี ไทยใช้
สญฺญา สัญญา
วณฺณ พรรณ
ฉนฺน นายฉันนะ
อมฺม
แม่

4. พยัญชนะอวรรค คือ ย ล และ ส เป็นตัวสะกด มี ย ล และ ส เป็นตัวตามโดย
ลาดับ 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 เป็นตัวตามโดยลาดับ เช่น ชิวฺหา (ชิวหา)
มุฬฺห (หลง)
6. ° นิคหิต หรือ อัง เป็นตัวสะกดได้อย่างเดียว โดยทั่วไปจะออกเสียงเป็น ง เช่น
พุทฺธ (พุด – ทัง) แต่ถ้านิคหิตอยู่หน้าพยัญชนะวรรค มักเป็นเสียงพยัญชนะที่สุดวรรคของพยัญชนะตัว
ตาม เช่น สฆ (สงฺฆ) สิญฺจ (สิญจ)
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ชื่นบานภาษาศิลป์
เรื่อง ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย (บาลี สันสกฤต)
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
รหัส-รายวิชา ท23102 ภาษาไทย 6
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
ภาคเรียนที่ 2 เวลา 50 นาที
ผู้สอน นางสาวเสาวลักษณ์ ทักษิณากุล
โรงเรียน สวนกุหลาบวิทยาลัย
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
มาตรฐาน ท 4.1 เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและ
พลังของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ
ตัวชี้วัด ม. 3/1 จาแนกและใช้คาภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย
จุดประสงค์การเรียนรู้
นักเรียนสามารถจากฎเกณฑ์พยัญชนะสังโยคในภาษาสันสกฤตได้
สาระสาคัญ
พยั ญชนะสั งโยคในภาษาสั นสกฤตเป็นกฎเกณฑ์การเขียนสะกดคาในภาษาสั นสกฤต ซึ่งมี
รู ป แบบที่แตกต่า งจากภาษาบาลี โดยคานึงถึ ง เสี ย งเป็ นหลั ก การศึกษาเรื่ อ งพยัญชนะสั งโยคจึ ง มี
ความจาเป็น เพื่อช่วยในการจาแนกคาที่อยู่ในภาษาสันสกฤตได้
สาระการเรียนรู้
ความรู้
พยัญชนะสังโยคในภาษาสันสกฤต
ทักษะ/กระบวนการ
1. ทักษะการดู
2. ทักษะการฟัง
3. กระบวนการคิด
คุณลักษณะที่พึงประสงค์
1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในการทางาน
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
ดีมาก
8–9
ดี
6–7
พอใช้
3–5
ปรับปรุง
เกณฑ์การให้คะแนนพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
ประเด็นการ
ประเมิน
มุ่งมั่นในการ
ทางาน

มีวินัย

ใฝ่เรียนรู้

4

3

2

1

ร่วมตอบคาถาม ไม่ร่วมตอบ
และ แสดงความ- คาถาม และแสดง
คิดเห็น ทุกครั้ง ความ-คิดเห็น 1
ครั้ง
เข้าห้องเรียนตรง เข้าห้องเรียนสาย
เวลา
ไม่เกิน 5 นาที

ไม่รว่ มตอบ
คาถาม และแสดง
ความ-คิดเห็น 2
ครั้ง
เข้าห้องเรียนสาย
ไม่เกิน 10 นาที

ตั้งใจศึกษาหา
ความรู้ในเรื่องที่
เรียนทุกครั้ง

ไม่ตั้งใจศึกษาหา
ความรู้ในเรื่องที่
เรียน 2 ครั้ง

ไม่ร่วมตอบ
คาถาม และแสดง
ความ-คิดเห็น 3
ครั้ง
เข้าห้องเรียนสาย
ตั้งแต่ นาทีที่ 11
เป็นต้นไป
ไม่ตั้งใจศึกษาหา
ความรู้ในเรื่องที่
เรียน 3 ครั้ง

ไม่ตั้งใจศึกษาหา
ความรู้ในเรื่องที่
เรียน 1 ครั้ง

กิจกรรมการเรียนรู้
กิจกรรมนาเข้าสู่บทเรียน
1. ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับพยัญชนะและสระในภาษาบาลี – ภาษาสันสกฤต
2. ครูชี้แจงข้อปฏิบัติในการเรียนด้วยสื่อประสมเรื่อง พยัญชนะสังโยคในภาษาบาลี
กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้
3. นักเรียนเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อศึกษาสื่อประสมเรื่อง พยัญชนะสังโยคในภาษาบาลี
4. นักเรียนศึกษาด้วยตนเอง และบันทึกลงในสมุดส่งครู โดยมีครูคอยแนะนาเมื่อนักเรียนมี
ปัญหาในการเรียน
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5. หลังจบบทเรียน นักเรียนทาแบบทดสอบท้ายการเรียนรู้ พร้อมบันทึกคะแนนที่ได้ลงสมุด
จากนั้นปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
กิจกรรมความคิดรวบยอด
6. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้ที่ได้รับจากการเรียน เรื่อง พยัญชนะสังโยคในภาษาบาลี
สือ่ /แหล่งเรียนรู้
- สื่อประสม เรื่อง พยัญชนะสังโยคในภาษาสันสกฤต
บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
- ผลการจัดการเรียนรู้
………………………………………………………………………………………………………...................................………
………………………………………………………………………………………………………...................................………
………………………………………………………………………………………………………...................................………
………………………………………………………………………………………………………...................................………
- ปัญหาและอุปสรรค
………………………………………………………………………………………………………...................................………
………………………………………………………………………………………………………...................................………
………………………………………………………………………………………………………...................................………
- ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
………………………………………………………………………………………………………...................................………
………………………………………………………………………………………………………...................................………
………………………………………………………………………………………………………...................................………
ลงชื่อ..............................................
(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 มีดังนี้
2.1 พยัญชนะวรรคเป็นตัวสะกด พยัญชนะต่างวรรคเป็นตัวตามได้ เช่น
สันสกฤต

อคฺนิ
ศพฺท

ไทย
ใช้
อัคนี
ศัพท์

ไทย
ใช้

ไทยใช้

สันสกฤต

ไทยใช้

สันสกฤต

ไทยใช้

สันสกฤต

อาตฺมนฺ อาตมา
ลพฺธ
ลัพธ์

อุตฺปล
ปุทฺคล

อุบล

ปฺรชฺญา
สปฺตาห

ปรัชญา
สัปดาห์

ศกฺติ
มุกฺต

มุกดา

สันสกฤต

ไทยใช้

ปุตฺร

บุตร

สามานฺย

สามานย์

สันสกฤต

บุคคล

ศักดิ์

2.2 พยัญชนะวรรคเป็นตัวสะกด พยัญชนะเศษวรรคเป็นตัวตาม เช่น
ไทย
ใช้

สันสกฤ
ต

ไทยใช้

สันสกฤต

ไทยใช้

สันสกฤต

อกฺษร

อักษร

อาทิตฺย

วาณิชฺย

พาณิชย์

อุตฺสาห อุตส่าห์
กนฺยา กันยา

วิทฺยา

วิทยา

อรณฺย
วชฺร

อาทิตย์
อรัญญ

สันสกฤต

ไทย
ใช้

มฤตฺยุ
สมุทฺร

มฤตยู
สมุทร

วชิร

2.3 พยัญชนะเศษวรรคเป็นตัวสะกด พยัญชนะวรรคเป็นตัวตามได้ เช่น
สันสกฤต

ไทยใช้

สันสกฤต

ไทยใช้

สันสกฤต

ไทยใช้

อธิษฺฐาน
ทฤษฺฎิ

อธิษฐาน
ทฤษฎี

กลฺป
วิสฺตาร

กัลป์
พิสดาร

อาศฺจรฺย
ศิลฺป

อัศจรรย์
ศิลป

สันสกฤต ไทยใช้
กฤษฺณ
ปุษฺป

สันสกฤต

กฤษณ
บุษบา

ตสฺกร

ไทย
ใช้
ดัสกร

2.4 พยัญชนะเศษวรรคเป็นตัวสะกด พยัญชนะเศษวรรคเป็นตัวตาม เช่น
สันสกฤต

ไทยใช้

สันสกฤต

ไทยใช้

สันสกฤต

อศฺว
ไวปุลฺย

อัศว
ไพบูลย์

กลฺย

กัลยา

มนุษฺย

ไทย
ใช้
มนุษย์

สันสกฤต

ไทยใช้

สันสกฤต

ไวศฺย

แพศย์

ศิษฺย

ไทย
ใช้
ศิษย์

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 การพิจารณารูปศัพท์ว่าคาใดเป็นบาลี คาใดเป็นสันสกฤต จึงอาศัยคุณสมบัติของเสียงใน
ด้านที่เกิด โฆษะ อโฆษะ สิ ถิล ธนิ ต มาช่ว ยในการวิเคราะห์ ได้ เพราะการกลายรูปศัพท์จากภาษา
สันสกฤตไปเป็นบาลีมักจะเป็นไปตามอิทธิพลของเสียงที่สัมพันธ์กัน (สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์, 2517 : 27)
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ชื่นบานภาษาศิลป์
เรื่อง ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย (บาลี สันสกฤต)
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
รหัส-รายวิชา ท23102 ภาษาไทย 6
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
ภาคเรียนที่ 2 เวลา 50 นาที
ผู้สอน นางสาวเสาวลักษณ์ ทักษิณากุล
โรงเรียน สวนกุหลาบวิทยาลัย
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
มาตรฐาน ท 4.1 เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและ
พลังของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ
ตัวชี้วัด ม. 3/1 จาแนกและใช้คาภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย
จุดประสงค์การเรียนรู้
นักเรียนสามารถจาแนกความแตกต่างระหว่างคาในภาษาบาลีและภาษาสันสกฤตได้
สาระสาคัญ
ภาษาบาลีและภาษาสันสกฤตเป็นภาษาที่อยู่ในตระกูลเดียวกัน คาในภาษาส่วนมากที่มีลักษณะ
คล้ายคลึงกัน คาในจาพวกหนึ่งมีรูปตรงกัน แต่ก็มีคาอีกจาพวกหนึ่งที่มีรูปต่างกันตามระบบเสียงแต่ละ
ภาษาจะมีหลักสังเกตที่มีเฉพาะภาษา ทาให้สามารถแบ่งแยกคาแต่ละภาษาได้ การศึกษาเรื่องความ
แตกต่างระหว่างคาในภาษาบาลีและภาษาสันสกฤตจึงมีความจาเป็น เพื่อช่วยให้สามารถจาแนกคาแต่
ละภาษาได้
สาระการเรียนรู้
ความรู้
ความแตกต่างระหว่างคาในภาษาบาลีและภาษาสันสกฤต
ทักษะ/กระบวนการ
1. ทักษะการดู
2. ทักษะการฟัง
3. กระบวนการคิด
คุณลักษณะที่พึงประสงค์
1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในการทางาน
ชิ้นงาน/ภาระงาน (หลักฐาน ร่องรอยแสดงความรู้)
สมุดบันทึกความรู้หลังเรียน
การประเมินผล
วิธีวัดและประเมินผล
1. สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน

ลาดับที่
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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.

2. จดบันทึกความรู้ของนักเรียน
เครื่องมือวัดและประเมินผล
1. แบบสังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
2. สมุดจดบันทึก
แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
มุ่งมั่นใน
รวม
มีวินัย
ใฝ่เรียนรู้
การทางาน
ชื่อ – สกุล
12
4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 คะแนน
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เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ
ช่วงคะแนน
ระดับคุณภาพ
10 – 12
ดีมาก
8–9
ดี
6–7
พอใช้
3–5
ปรับปรุง
เกณฑ์การให้คะแนนพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
ประเด็นการ
ประเมิน
มุ่งมั่นในการ
ทางาน

มีวินัย

ใฝ่เรียนรู้

4

3

2

1

ร่วมตอบคาถาม ไม่ร่วมตอบ
และ แสดงความ- คาถาม และแสดง
คิดเห็น ทุกครั้ง ความ-คิดเห็น 1
ครั้ง
เข้าห้องเรียนตรง เข้าห้องเรียนสาย
เวลา
ไม่เกิน 5 นาที

ไม่รว่ มตอบ
คาถาม และแสดง
ความ-คิดเห็น 2
ครั้ง
เข้าห้องเรียนสาย
ไม่เกิน 10 นาที

ตั้งใจศึกษาหา
ความรู้ในเรื่องที่
เรียนทุกครั้ง

ไม่ตั้งใจศึกษาหา
ความรู้ในเรื่องที่
เรียน 2 ครั้ง

ไม่ร่วมตอบ
คาถาม และแสดง
ความ-คิดเห็น 3
ครั้ง
เข้าห้องเรียนสาย
ตั้งแต่ นาทีที่ 11
เป็นต้นไป
ไม่ตั้งใจศึกษาหา
ความรู้ในเรื่องที่
เรียน 3 ครั้ง

ไม่ตั้งใจศึกษาหา
ความรู้ในเรื่องที่
เรียน 1 ครั้ง

กิจกรรมการเรียนรู้
กิจกรรมนาเข้าสู่บทเรียน
1. ครูและนักเรียนร่วมกันทบทวนความรู้เรื่อง พยัญชนะสังโยคในภาษาบาลี – สันสกฤต
กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้
2. นักเรียนเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อศึกษาสื่อประสม เรื่อง ความแตกต่างระหว่างคาใน
ภาษาบาลีและภาษาสันสกฤต โดยครูอธิบายวิธีการใช้
3. นักเรียนศึกษาด้วยตนเอง และบันทึกลงในสมุด จากนั้นปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
กิจกรรมความคิดรวบยอด
4. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้ที่ได้รับจากการเรียน เรื่อง ความแตกต่างระหว่างคาใน
ภาษาบาลีและภาษาสันสกฤต
5. ให้นักเรียนทาแบบทดสอบวันผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนเรื่อง ภาษาบาลีและภาษา
สันสกฤต
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สือ่ /แหล่งเรียนรู้
สื่อประสม เรื่อง ความแตกต่างระหว่างคาในภาษาบาลีและภาษาสันสกฤต
บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
- ผลการจัดการเรียนรู้
………………………………………………………………………………………………………...................................………
………………………………………………………………………………………………………...................................………
………………………………………………………………………………………………………...................................………
………………………………………………………………………………………………………...................................………
………………………………………………………………………………………………………...................................………
- ปัญหาและอุปสรรค
………………………………………………………………………………………………………...................................………
………………………………………………………………………………………………………...................................………
………………………………………………………………………………………………………...................................………
- ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
………………………………………………………………………………………………………...................................………
………………………………………………………………………………………………………...................................………
………………………………………………………………………………………………………...................................………
ลงชื่อ..............................................
(นางสาวเสาวลักษณ์ ทักษิณากุล)
......./......../.........
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รายละเอียดเนื้อหาสาระเพิ่มเติม
ความแตกต่างระหว่างภาษาบาลีกับสันสกฤต
การที่จะพิจารณาให้รู้ว่าคาใดเป็นภาษาบาลี คาใดเป็นภาษาสันสกฤต และคาใดเป็นได้ทั้งคา
บาลีและสันสกฤต นับว่ามีความยุ่งยากสลับซับซ้อนมิใช่น้อย แต่พอจะมีหลักสังเกตได้จากอักขรวิธี
ดังนี้
1. คาใดประกอบด้วยสระ ฤ ไอ เอา คานั้นนับได้ว่าเป็นคาสันสกฤต 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. คาสันสกฤตที่มีพยัญชนะประสมกับสระเสียงยาว ในภาษาบาลีจะมีการแทรกเสียงสระ
เรียกว่า เสียงเลื่อนหรือสวรภักดิ์ (พระยาอนุมานราชธน,2522 : 185 - 186) เช่น
สันสกฤต
บาลี
สันสกฤต
บาลี
สันสกฤต
บาลี
ภารฺยา
ภริยา
ศฺรี
สิริ
สูรฺย
สุริย
หฺรี
หิริ
อาจารฺย
อาจริย
อารฺย
อริย
อินฺทฺรา
อินฺทิรา
วีรฺย
วิริย
ตูรฺย
ตุริย
สฺนาน
สินาน
เสฺนห
สิเนห
จรฺยา
จริยา
อาศฺจรฺย
อจฺฉริย
3. คาใดที่ประกอบด้วย ศ ษ คานั้นเป็นคาสันสกฤต 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
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สันสกฤต
บาลี
สันสกฤต
บาลี
สันสกฤต
บาลี
มนุษฺย
มนุสฺส
มหิษี
มเหสี
มฤษา
มุสา
สฺนุษา
สุณิสา
4. คาสันสกฤตไม่มี 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. คาใดที่พยัญชนะต้นหรือพยัญชนะสังโยคเป็นพยัญชนะประสม คานั้นจะเป็นคา
สันสกฤต
พยัญชนะประสม คือ พยัญชนะที่มาด้วยกันโดยไม่ได้ถือฐานที่เกิดเสียงเป็นสาคัญ 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
สฺวสฺติ
โสตฺถิ
สฺวรฺค
สคฺค
6. คาที่ประกอบด้วย รฺ (ร เรผะ) เป็นคาสันสกฤต 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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หลักการสังเกตคาบาลีและคาสันสกฤตในภาษาไทย
กาชัย ทองหล่อ (2540 : 150) ได้อธิบายถึงหลักการสังเกตคาบาลีและคาสันสกฤต โดยเขียน
เป็นตารางเปรียบเทียบคาบาลีสันสกฤต ดังนี้
ตารางหลักการสังเกตคาบาลีและคาสันสกฤตในภาษาไทย
คาบาลี
คาสันสกฤต
1. สระมี 8 ตัว คือ อะ อา อิ อี อุ อู เอ โอ 1. สระมี 14 ตัว เพิ่มจากบาลี 6 ตัว คือ ฤ ฤๅ
ฦ ฦๅ ไอ เอา (แสดงว่าคาที่มีสระ 6 ตัวนี้จะ
เป็นบาลีไม่ได้เด็ดขาด)
2. มีพยัญชนะ 33 ตัว (พยัญชนะวรรค)
2. มีพยัญชนะ 35 ตัว เพิ่มจากภาษาบาลี 2 ตัว
คือ ศ ษ (แสดงว่าคาที่มี ศ ษ เป็นคาสันสกฤต
* ยกเว้ น ศอก ศึ ก เศิ ก โศก เศร้ า เป็ น
ภาษาไทยแท้)
3. มีตัวสะกดตัวตามแน่นอน เช่น กัญญา จักขุ 3. มีตัวสะกดและตัวตามไม่แน่นอน เช่น กันยา
ทักขิณะ ปุจฉา อัณณพ คัมภีร์ เป็นต้น
จักษุ ทักษิณ ปฤจฉา วิทยุ อัธยาศัย เป็นต้น
4. นิยมใช้ ฬ เช่น กีฬา จุฬา ครุฬ
4. นิยมใช้ ฑ เช่น กรีฑา จุฑา ครุฑ
5. ไม่ นิ ย มควบกล้ าและอั ก ษรน า เช่ น ปฐม 5. นิ ย มควบกล้ าและอั ก ษรน า เช่ น ประถม
มัจฉา สามี มิต ฐาน ปทุม ถาวร เปม กิริยา มัตสยา สวามี มิตร สถาน ประทุม สถาวร
เป็นต้น
เปรม กริยา เป็นต้น
6. นิยมใช้ “ริ” เช่น ภริยา จริยา อัจฉริยะ 6. นิยมใช้ รร (รอ หัน) เช่น ภรรยา จรรยา
เป็นต้น
อัศจรรย์ เป็นต้น เนื่องจากแผลงมาจาก รฺ (ร
เรผะ) เช่น วรฺณ = วรรณ ธรฺม = ธรรม
* ยกเว้น บรร เป็นคาเขมร
7. นิยมใช้ ณ นาหน้าวรรค ฏะ เช่น มณฑล 7. นิยม “เคราะห์” เช่น วิเคราะห์ สังเคราะห์
ภัณฑ์ หรือ ณ นาหน้า ห เช่น กัณหา ตัณหา อนุเคราะห์ เป็นต้น
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แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย
เรื่อง คาภาษาบาลีและภาษาสันสกฤต
คาชี้แจง จงเลือกข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
1. ข้อใดเป็นสระที่จะพบได้เฉพาะในภาษาสันสกฤตเท่านั้น
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 เป็นคาที่เกิดจากกฎพยัญชนะสังโยคในภาษาบาลีตามข้อใด
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 เป็นคาที่เกิดจากกฎพยัญชนะสังโยคในภาษาสันสกฤตตามข้อใด
ก. พยัญชนะวรรคเป็นตัวสะกด พยัญชนะต่างวรรคเป็นตัวตาม
ข. พยัญชนะวรรคเป็นตัวสะกด พยัญชนะเศษวรรคเป็นตัวตาม
ค. พยัญชนะเศษวรรคเป็นตัวสะกด พยัญชนะวรรคเป็นตัวตาม
ง. พยัญชนะเศษวรรคเป็นตัวสะกด พยัญชนะเศษวรรคเป็นตัวตาม
5. คาในข้อใดต่อไปนี้เกิดจากกฎการสังโยคในภาษาบาลีที่ว่า “พยัญชนะตัวที่ 3 เป็นตัวสะกด
พยัญชนะตัวที่ 4 เป็นตัวตาม” ทุกคา
ก. กุมภีล์ ทันตะ
ข. พยัคฆ์ ยุทธ
ค. มัชฌิม ปัญจะ
ง. กุญชร คัพภ์
6. คาในข้อใดต่อไปนี้เกิดจากกฎการสังโยคในภาษาสันสกฤตที่ว่า “พยัญชนะวรรคเป็นตัวสะกด
พยัญชนะเศษวรรคเป็นตัวตาม” ทุกคา
ก. ศักดิ์ ศัพท์
ข. อักษร อรัณย์
ค. กันยา กัลป์
ง. บุตร บุษบา
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7. คาในข้อใดต่อไปนี้เกิดจากกฎการสังโยคในภาษาสันสกฤตที่ว่า “พยัญชนะเศษวรรคเป็น
ตัวสะกด พยัญชนะวรรคเป็นตัวตาม” ทุกคา
ก. สมุทร สามานย์
ข. ไพบูลย์ วิทยา
ค. อัศว อธิษฐาน
ง. ดัสกร ทฤษฎี
8. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่ความแตกต่างระหว่างภาษาบาลีและภาษาสันสกฤต
ก. ภาษาบาลีมีตัวสะกดตัวตามแน่นอน ข. ภาษาบาลีนิยมควบกล้า
ค. ภาษาสันสกฤตใช้สระไอ เอา
ง. ภาษาสันสกฤตนิยมใช้อักษรนา
9. ในภาษาบาลีจะสร้างคาโดยใช้เสียง ฬ แต่ภาษาสันสกฤตไม่นิยมจึงเลือกใช้เสียงตัวใดมาแทน
ฬ ในภาษาบาลี
ก. รฺ ฒฺ ธฺ
ข. ลฺ ถฺ ญฺ
ค. ฆฺ วฺ ฐฺ
ง. ฏฺ ฑฺ ณฺ
10. ข้อใดเป็นการสร้างคาภาษาสันสกฤตทีป่ ระกอบด้วย รฺ (ร เรผะ) ที่ตรงกับการสร้างคาในภาษา
บาลีที่ออกเป็นเสียง อะ ได้ถูกต้อง
ก. อุปสรฺค - อุปสคฺค
ข. ภารฺยา - ภรฺยา
ค. หรฺษ - หสฺ
ง. ครฺภ - คพฺพ
11. คาในคู่ใดต่อไปนี้เป็นไปตามกฎที่ว่าด้วยคาภาษาสันสกฤตจะประกอบด้วย ศฺ ษฺ ในขณะที่คา
ภาษาบาลีจะใช้ สฺ
ก. ศีรษะ - สีรสะ
ข. ภาษิต - ภาสิต
ค. มหิษี - มหิสี
ง. ปุรุษ - ปุรุส
12. คาในคู่ใดต่อไปนี้เป็นไปตามกฎที่ว่าด้วยคาภาษาบาลีออกเสียงสระ อะ อิ อุ เอ โอ ในขณะ
ที่คาภาษาสันสกฤตออกเสียงสระ ฤ ไอ เอา
ก. เมาลิ - มลิ
ข. ตฤณ - ตริณ
ค. คฤห - คห
ง. ไวฑูรฺย - เวฑูรฺย
13. ในการสร้างคาของภาษาบาลีจะเลือกใช้การแทรกเสียงสระ เรียกว่า สวรภักดิ์ ซึ่งแตกต่าง
จากคาในภาษาสันสกฤต ดังนั้นภาษาสันสกฤตจึงเลือกใช้วิธีการใดในการสร้างคา
ก. พยัญชนะประสม กับสระเสียงยาว
ข. พยัญชนะเรียงพยางค์ กับสระเสียงยาว
ค. พยัญชนะประสม กับสระเสียงสั้น
ง. พยัญชนะเรียงพยางค์ กับสระเสียงสั้น
14. จงเรียงลาดับภาษาจากหลักสังเกตคายืมจากภาษาบาลีและภาษาสันสกฤตต่อไปนี้ มีสระใช้
ทัง้ สิ้น 8 เสียง , นิยมใช้ รร , นิยมคาควบกล้า
ก. ภาษาบาลี , ภาษาบาลี , ภาษาบาลี
ข. ภาษาสันสกฤต , ภาษาสันสกฤต , ภาษาสันสกฤต
ค. ภาษาสันสกฤต , ภาษาบาลี , ภาษาบาลี
ง. ภาษาบาลี , ภาษาสันสกฤต , ภาษาสันสกฤต
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15. คาว่า “สิริ” , “สุริย” ตามหลักสังเกตคายืมในภาษาบาลีที่ใช้การแทรกเสียงสระ ตรงกับคา
ยืมใดในภาษาสันสกฤต
ก. ศีรษะ , ศูนย์
ข. ศร , ศานติ
ค. ศฺรี , สูรฺย
ง. ศาสน , สติ
16. คาว่า “เวชช” , “มิค” เป็นคายืมในภาษาบาลีที่มีความหมายตรงกับคายืมภาษาสันสกฤตใน
ข้อใด
ก. ไวทย์ , มฤค
ข. ไวฑูรย์ , มฤต
ค. เวฬุริยะ , มต
ง. วฤทธิ , มฤษา
17. ตามหลักสังเกตคายืมในภาษาบาลีจะใช้ ส ส่วนในภาษาสันสกฤตจะใช้ ศ ษ คายืมในข้อใด
ต่อไปนี้ไม่ใช่คาคู่กันตามหลักสังเกต
ก. ภาสา , ภาษา
ข. เกส , เกศ
ค. อุสภ . พฤษภ
ง. มนัส , มนุษย์
18. คายืมในข้อใดเป็นคาที่มาจากด้วย รฺ (ร เรผะ) ในภาษาสันสกฤต
ก. ภรมร
ข. สตรี
ค. ครรภ์
ง. กรีฑา
19. คายืมในข้อใดมีพยัญชนะประสมประกอบอยู่
ก. กักขฬะ
ข. เศวตฉัตร
ค. อุปสรรค
ง. ทัพพี
20. คาว่า “ประถม” “ปรกติ” เป็นคายืมที่มาจากภาษาใด และใช้หลักสังเกตอย่างไร
ก. ภาษาบาลี สังเกตจากสระเสียงสั้น
ข. ภาษาบาลี สังเกตจากตัวสะกด ตัวตาม
ค. ภาษาสันสกฤต สังเกตจาก รฺ (ร เรผะ)
ง. ภาษาสันสกฤต สังเกตจากพยัญชนะประสม
21. ข้อใดเป็นการจับคู่คายืมระหว่างภาษาบาลีและภาษาสันสกฤตได้ถูกต้อง
ก. ครุฬ – ครุฑ
ข. อิตถี – อรรถ
ค. สีสะ – ศิลปะ
ง. สัจจะ – สัตว์
22. ข้อใดเป็นการจับคู่คายืมระหว่างภาษาบาลีและภาษาสันสกฤตได้ถูกต้อง
ก. ถาวร – สถาน
ข. มิจฉา – มุสา
ค. อากาส – อากาษ
ง. ปิยะ – ปริยะ
23. ข้อใดเป็นการจับคู่คายืมระหว่างภาษาบาลีและภาษาสันสกฤตไม่ถูกต้อง
ก. เกส – เกศ
ข. สัพพ – สวรรค์
ค. โมลิ – เมาลิ
ง. เขตต – เกษตร
24. คายืมในข้อใดสร้างขึ้นตามหลักตัวสะกดตัวตามในภาษาบาลีทุกคา
ก. เลฑฑุ อัคนี
ข. ทันตะ จักร
ค. จัณฑาล คัมภีร์
ง. สัปดาห์ อักขร
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25. คายืมในข้อใดทุกคาไม่ได้สร้างขึ้นตามหลักตัวสะกดตัวตามในภาษาบาลี
ก. จักขุ อัจฉรา สุญญ
ข. อัสสุชล สวรรค์ กีฬา
ค. กฤษณะ อินทร์ เกษตร
ง. สังเกต วัตถุ สิทธา
26. ข้อใดเป็นคายืมภาษาบาลี ภาษาสันสกฤต และภาษาบาลี ตามลาดับ
ก. ลักษณะ สถาน องค์
ข. ตรรกะ สัญจร ศาลา
ค. วัลลภ สวามี ฤๅษี
ง. ปัญญา ศรัทธา โอรส
27. “ตึกยาว เป็นอาคารเรียนหลังแรกของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยที่สร้างขึ้นใหม่ มีลักษณะ
เป็นสถาปัตยกรรมแบบนีโอคลาสสิค ที่มีความโดดเด่นและสง่างาม มีประวัติความเป็นมาที่มีคุณค่า
ยิ่งต่อสังคมไทย ชาวสวนกุหลาบทุกคนจึงมีความภาคภูมิใจ และถือว่าเป็นเอกลักษณ์ที่สาคัญอย่าง
หนึ่งของโรงเรียน” จากข้อความข้างต้นนี้มีคายืมที่เป็นได้ทั้งภาษาบาลีและภาษาสันสกฤตกี่คา โดย
นับแยกเป็นคาในกรณีที่มีการประสมคา และไม่นับคาซ้า
ก. 4 คา
ข. 5 คา
ค. 6 คา
ง. 7 คา
28. “โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเป็นโรงเรียนที่มีบทบาทสาคัญแห่งหนึ่ง ซึ่งคณะราษฎร์จาเป็น
จะต้องควบคุมสถานการณ์ไว้ เพราะเป็นต้นแบบในด้านต่างๆของโรงเรียนทั่วไป ครูอาจารย์ และ
นักเรียน ก็น่าจะเป็นพลังที่จะต่อต้านคณะปฏิวัติ ซึ่งก่อให้เกิดความระส่าระสาย ยากที่คณะราษฎร์
จะดูแลได้”จากข้อความข้างต้นนี้มีคายืมทีเ่ ป็นได้ทั้งภาษาบาลีและภาษาสันสกฤตกี่คา โดยนับแยก
เป็นคาในกรณีที่มีการประสมคา และนับคาซ้า
ก. 4 คา
ข. 5 คา
ค. 6 คา
ง. 7 คา
29. “(1) อาคารสามัคยาจารย์สร้างขึ้นเป็นที่ทาการสามัคยาจารย์สมาคม (2)อันเป็นสานักงาน
ส่วนหนึ่งของการจัดการศึกษาของกระทรวงธรรมการ (3)ที่เกี่ยวข้องกับการจัดนโยบายการศึกษา
ของชาติ (4)การฝึกอบรมเผยแพร่ความรู้ให้ครูอาจารย์ในการเพิ่มวุฒิ และการประชุมวางแผน
การศึกษาแห่งชาติ” จากข้อความข้างต้นนี้ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก. หมายเลข (1) มีคายืมภาษาบาลี 4 คา โดยนับแยกคาประสมและนับคาซ้า
ข. หมายเลข (2) มีคายืมภาษาสันสกฤต 2 คา โดยนับแยกคาประสมและไม่นับคาซ้า
ค. หมายเลข (3) มีคายืมภาษาสันสกฤต 5 คา โดยนับแยกคาประสมและนับคาซ้า
ง. หมายเลข (4) มีคายืมภาษาบาลี 3 คา โดยนับแยกคาประสมและไม่นับคาซ้า
30. “(1)เสมาชมพู-ฟ้า นอกจากจะเป็นเครื่องสื่อถึงโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยแล้ว (2)ยังสื่อ
ถึงหน้าที่ของผู้ที่มีเสมาปักอยู่บนหน้าอกซึ่งก็คือนักเรียนชั้นมัธยมปลายว่า (3)จะต้องเป็นผู้ที่เป็น
ตัวอย่างที่ดีให้แก่รุ่นน้องชั้นมัธยมต้น (4)รวมทั้งจะสืบทอดและรักษาเกียรติภูมิของความเป็นสวน
กุหลาบไว้ตราบจนชีวิตจะหาไม่” จากข้อความข้างต้นนี้ข้อใดกล่าวผิด
ก. หมายเลข (1) มีคายืมที่มาจากภาษาสันสกฤต 1 คา โดยไม่นับคาซ้า
ข. หมายเลข (2) มีคายืมที่มาจากภาษาบาลี 1 คา โดยไม่นับคาซ้า
ค. หมายเลข (3) มีคายืมที่มาจากภาษาสันสกฤต 1 คา โดยไม่นับคาซ้า
ง. หมายเลข (4) มีคายืมที่มาจากภาษาบาลี 1 คา โดยไม่นับคาซ้า
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แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้
สื่อประสม เรื่อง ภาษาบาลีและภาษาสันสกฤต
คาชี้แจง ให้นักเรียนทาเครื่องหมาย  ให้ตรงกับความคิดเห็นของนักเรียน
เห็นด้วยมากที่สุด
ให้ระดับคะแนน
5
เห็นด้วยมาก
ให้ระดับคะแนน
4
เห็นด้วยปานกลาง
ให้ระดับคะแนน
3
เห็นด้วยน้อย
ให้ระดับคะแนน
2
เห็นด้วยน้อยที่สุด
ให้ระดับคะแนน
1
ข้อ
ระดับความ
รายการ
ที่
คิดเห็น
ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
5 4 3 2 1
1 การเรียนด้วยสื่อประสมมีเนื้อหาตรงกับความต้องการศึกษา
2 การเรียนด้วยสื่อประสมมีการอธิบายเป็นขั้นตอน เหมาะสมเข้าใจง่าย
3 การเรียนด้วยสื่อประสมมีความเหมาะสมกับเนื้อหา
4 การเรียนด้วยสื่อประสมส่งเสริมจินตนาการของนักเรียน
5 ครูให้โอกาสนักเรียนร่วมสรุปบทเรียนทุกครั้ง
ด้านบรรยากาศในการเรียนรู้
6 การเรียนด้วยสื่อประสมทาให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียน
7 การเรียนด้วยสื่อประสมเอื้ออานวยให้เกิดการเรียนรู้
8 การเรียนด้วยสื่อประสมเป็นสื่อเทคโนโลยีการสอนทีท่ ันสมัย
9 การเรียนด้วยสื่อประสมเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนอยากรู้
10 การเรียนด้วยสื่อประสมทาให้เกิดการเรียนรู้แบบรายบุคคล
ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนรู้
11 การเรียนด้วยสื่อประสมทาให้เข้าใจเนื้อหาได้ดีขึ้น
12 การเรียนด้วยสื่อประสมทาให้จาเนื้อหาได้นานขึ้น
13 การเรียนด้วยสื่อประสมช่วยให้นักเรียนสร้างความรู้ ความเข้าใจด้วยตนเอง
ได้
14 การเรียนด้วยสื่อประสมทาให้เกิดความสนุกสนานในการรับความรู้
15 การเรียนด้วยสื่อประสมเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์วิธีการจาความรู้
ในวิชาอื่นๆ
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
................................................................................................................................................................
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ชื่อ – นามสกุล
ที่อยู่
สถานที่ทางาน
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2555
ประวัติการทางาน
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2557
ปัจจุบัน

ประวัติผู้วิจัย
นางสาวเสาวลักษณ์ ทักษิณากุล
9/131 หมู่บ้านชิชากร กาญจนาภิเษก ถนนกาญจนาภิเษก ตาบลบางม่วง
อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 88 ถนนตรีเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
สาเร็จการศึกษาศึกษาศาสตรบัณฑิต สาชาวิชาภาษาไทย จากมหาวิทยาลัย
ศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม
ศึกษาต่อระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม
ครูผู้ช่วยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
ครู คศ.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
ครู คศ.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

