53255310: สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
คําสําคัญ: บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน / คํายืม / ภาษาบาลีสันสกฤต
ปิ ยวัช สี กนั หา: การพัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื อง คํายืมภาษาบาลีสันสกฤต
ในภาษาไทยสําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 3. อาจารย์ทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์: อ. ดร. บํารุ ง
ชํานาญเรื อ, ผศ. ดร.บุษบา บัวสมบูรณ์ และ ผศ. ดร.ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม. 234 หน้า.
การวิจยั ครังนีมีวตั ถุประสงค์ เพือ 1) พัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื อง คํายืม
ภาษาบาลีสันสกฤต สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 3 ให้มีประสิ ทธิภาพ ตามเกณฑ์ 80/80
2)เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรี ยน เรื อง คํายืมภาษาบาลีสันสกฤต ของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี
ที 3 ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนด้วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน และ 3) ศึกษาความคิดเห็นของ
นักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 3 ทีมีต่อบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื อง คํายืมภาษาบาลีสันสกฤต
ในภาษาไทย กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการวิจยั ได้แก่ นักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 3 ภาคเรี ยนที 1
ปี การศึกษา 2557 โรงเรี ยนสุ วรรณารามวิทยาคม จํานวน 40 คน ทีได้จากการสุ่ มตัวอย่างอย่างง่าย
ใช้เวลาในการทดลอง 4 ชัวโมง
เครื องมือทีใช้ในการวิจยั ได้แก่ 1) บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื อง คํายืมภาษาบาลี
สันสกฤตในภาษาไทย 2) แผนการจัดการเรี ยนรู้ เรื อง คํายืมภาษาบาลีสันสกฤตในภาษาไทย
3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิทางการเรี ยนก่อนและหลังเรี ยน และ 4) แบบสอบถามความคิดเห็น
ของผูเ้ รี ยนทีมีต่อบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้ค่าเฉลีย (ത) ส่ วนเบียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบค่าทีแบบไม่เป็ นอิสระต่อกัน (t-test dependent)
ผลการวิจยั พบว่า
1. ประสิ ทธิภาพของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื อง คํายืมภาษาบาลีสันสกฤตใน
ภาษาไทยมีค่าเท่ากับ 81.15/85.10
2. คะแนนผลสัมฤทธิทางการเรี ยนหลังเรี ยนด้วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนสู งกว่าก่อน
เรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .01
3. นักเรี ยนมีความคิดเห็นต่อบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนอยูใ่ นระดับมากทีสุ ด มีค่าเฉลีย
เท่ากับ 4.77 และส่ วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.36
______________________________________________________________________________
ภาควิชาหลักสู ตรและวิธีสอน
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
ลายมือชือนักศึกษา.............................................
ปี
การศึกษา 2557
ลายมือชืออาจารย์ทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์ 1............................. 2........................... 3...............................
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53255310: MAJOR: TEACHING THAI LANGUAGE
KEY WORDS: COMPUTER-ASSISTED INSTRUCTION /LOAN WORDS /PALI-SANSKRIT
PIYAWAT SEEKANHA: THE DEVELOPMENT OF COMPUTER-ASSISTED
INSTRUCTION ON PALI-SANSKRIT LOAN WORDS IN THE THAI LANGUAGE FOR
MATTHAYOMSUEKSA 3 STUDENTS. THESIS ADVISORS: BAMROONG
CHAMNANRUA, Ph.D., ASST. PROF. BUSABA BUASOMBOON, Ph.D. AND ASST.
PROF. CHAIYOS PAIWITHAYASIRITHAM, Ed.D, 234 pp.
The study had three objectives. The first was to develop computer-assisted instruction on
Pali-Sanskrit loan words in the Thai language for Matthayomsueksa 3 students in order to meet
the standard of the 80/80 Efficiency Level. Secondly, the study aimed to compare the students'
scores on a Pali-Sanskrit loan word test before and after studying the computer-assisted
instruction. Finally, the study measured the students' opinions about the computer-assisted
instruction on Pali-Sanskrit loan words. A simple sampling method was used to select the test
group of 40 Matthayomsueksa 3 students and took place during the first semester of the 2014
academic year at the Suwannaramwittayakom School. The students made use of the computerassisted instruction for 4 hours.
The study tools were 1) computer-assisted instruction on Pali-Sanskrit loan words in the
Thai language, 2) lesson plans on Pali-Sanskrit loan words in the Thai language, 3) a pretest and
posttest, and 4) a questionnaire about the students’ opinions on the computer-assisted instruction.
The statistical tools used for data analysis were mean score, standard deviation (S.D.), and t-test.
The results of this research were as follow:
1. The efficiency of the computer-assisted instruction towards Pali-Sanskrit loan words in
the Thai language was 81.15/85.10.
2. The students’ scores improved after studying the computer-assisted instruction on PaliSanskrit loan words in the Thai language. It was statistically significant at .01.
3. The students preferred the computer-assisted instruction(4.77) and the S.D. was 0.36.
______________________________________________________________________________
Department of Curriculum and Instruction
Graduate School, Silpakorn University
Student’s signature.............................................
Academic Year 2014
Thesis Advisors’ signatures 1.................................. 2................................... 3................................
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กิตติกรรมประกาศ
วิทยานิพนธ์ฉบับนีสําเร็ จลุล่วงได้ดว้ ยดี เพราะได้รับ ความกรุ ณาอย่างยิงจาก อาจารย์ ดร.
บํารุ ง ชํานาญเรื อ ผูช้ ่วย ศาสตราจารย์ ดร.บุษบา บัวสมบูรณ์ และผูช้ ่วย ศาสตราจารย์ ดร.ไชยยศ
ไพวิทยศิริธรรม ซึงเป็ นอาจารย์ทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์ รวมทัง อาจารย์ ดร.ศิริวรรณ วณิ ชวัฒนวรชัย
ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์และผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. ทวีวฒั น์ วัฒนกุลเจริ ญ ผูท้ รงคุณวุฒิ
ที กรุ ณาให้ ความรู้ คํา แนะนํา และคํา ปรึ กษา ตลอดจนตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่ องต่างๆตลอด
ระยะเวลาในการทําวิทยานิพนธ์ ผูว้ จิ ยั ขอกราบขอบพระคุณในความกรุ ณาของทุกท่านเป็ นอย่างสู ง
ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ภาควิชาหลักสู ตรและวิธีสอน
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากรทุกท่านทีได้ประสิ ทธิ ประสาทวิชาความรู ้ให้กบั ผูว้ จิ ยั
ขอกราบขอบพระคุณ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. อัควิทย์ เรื องรอง ผูเ้ ชียวชาญด้านเนือหา
อาจารย์ สาธิต จันทรวินิจ ผูเ้ ชียวชาญด้านการวัด และประเมินผล ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.นํามนต์
เรื องฤทธิ อาจารย์ มณฑิรา พันธุ์อน้ และอาจารย์ นวฤกษ์ จิตรวิบูลย์ ผูเ้ ชียวชาญด้านการสร้างและ
การออกแบบบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ทีช่วยตรวจแก้ไขเครื องมือในการวิจยั ครังนีให้
ถูกต้องสมบูรณ์ยงขึ
ิ น
ขอกราบขอบพระคุณคณะครู กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วชิ าภาษาไทย โรงเรี ยนสุ วรรณาราม
วิทยาคมและคณะครู กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทย โรงเรี ยนโพธิ สารพิทยากรทีให้คาํ ปรึ กษาด้านคํา
ยืมภาษาบาลีสันสกฤต
ขอขอบคุณนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 3 โรงเรี ย นสุ วรรณารามวิทยาคม ทีให้ความร่ วมมือ
ในการทดลองเครื องมือในการวิจยั ในครังนีเป็ นอย่างดี
ขอกราบขอบพระคุณ บิดา มารดา ภรรยาและครอบครัวทีสนับสนุนส่ งเสริ มด้านการเรี ยน
และให้กาํ ลังใจอย่างดียงเสมอมา
ิ
ขอขอบคุณเพือนๆนักศึกษา สาขาวิชาการสอนภาษาไทยทุกคนทีให้กาํ ลังใจทีดีตลอดมา
คุณค่าหรื อ ประโยชน์ใดทีเกิดจากวิทยานิพนธ์ฉบับนี ผูว้ จิ ยั ขอ น้อมบูชาแด่ พระคุณบิดา
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มารดา ครู อาจารย์ ผูม้ ีพระคุณทุกท่าน ตลอดจนหนังสื อและตําราทุกเล่มทีทําให้วทิ ยานิพนธ์นีสําเร็ จ
ด้วยดี
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