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53255310: สาขาวชิาการสอนภาษาไทย 

คาํสาํคญั: บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน / คาํยมื / ภาษาบาลีสันสกฤต 

ปิยวชั  สีกนัหา: การพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรือง คาํยมืภาษาบาลีสันสกฤต
ในภาษาไทยสาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3. อาจารยที์ปรึกษาวทิยานิพนธ์: อ. ดร. บาํรุง 
ชาํนาญเรือ, ผศ. ดร.บุษบา บวัสมบูรณ์ และ ผศ. ดร.ไชยยศ ไพวทิยศิริธรรม. 234 หนา้. 

 

การวจิยัครังนีมีวตัถุประสงค์ เพือ  1) พฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรือง  คาํยมื   
ภาษาบาลีสันสกฤต สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที  3 ใหมี้ประสิทธิภาพ ตามเกณฑ ์ 80/80                  
2)เปรียบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรียน เรือง คาํยมืภาษาบาลีสันสกฤตของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปี
ที 3 ก่อนเรียนและหลงัเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  และ  3) ศึกษาความคิดเห็นของ
นกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที  3 ทีมีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรือง คาํยมืภาษาบาลีสันสกฤต
ในภาษาไทย กลุ่มตวัอยา่งทีใชใ้นการวจิยั  ไดแ้ก่  นกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที  3  ภาคเรียนที  1             
ปีการศึกษา  2557 โรงเรียนสุวรรณารามวทิยาคม จาํนวน 40 คน ทีไดจ้ากการสุ่มตวัอยา่งอยา่งง่าย    
ใชเ้วลาในการทดลอง 4 ชวัโมง 

เครืองมือทีใชใ้นการวจิยัไดแ้ก่  1) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรือง  คาํยมืภาษาบาลี
สันสกฤตในภาษาไทย   2) แผนการจดัการเรียนรู้ เรือง คาํยมืภาษาบาลีสันสกฤตในภาษาไทย         
3) แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิทางการเรียนก่อนและหลงัเรียน  และ 4) แบบสอบถามความคิดเห็น
ของผูเ้รียนทีมีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน   วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชค้่าเฉลีย  ( ) ส่วนเบียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบค่าทีแบบไม่เป็นอิสระต่อกนั (t-test dependent)  

ผลการวจิยั พบวา่ 
1. ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรือง คาํยมืภาษาบาลีสันสกฤตใน

ภาษาไทยมีค่าเท่ากบั 81.15/85.10 
2. คะแนนผลสัมฤทธิทางการเรียนหลงัเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสูงกวา่ก่อน

เรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01  
3. นกัเรียนมีความคิดเห็นต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนอยูใ่นระดบัมากทีสุด มีค่าเฉลีย

เท่ากบั 4.77 และส่วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.36 
______________________________________________________________________________ 

ภาควชิาหลกัสูตรและวธีิสอน                  บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร 

ลายมือชือนกัศึกษา.............................................                       ปี การศึกษา 2557 
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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 computer-

assisted 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 Pali-

Sanskrit 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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กติติกรรมประกาศ 
 

วทิยานิพนธ์ฉบบันีสาํเร็จลุล่วงไดด้ว้ยดี เพราะไดรั้บ ความกรุณาอยา่งยงิจาก อาจารย ์ดร. 
บาํรุง ชาํนาญเรือ ผูช่้วย ศาสตราจารย์  ดร.บุษบา   บวัสมบูรณ์ และผูช่้วย ศาสตราจารย์  ดร.ไชยยศ           
ไพวทิยศิริธรรม ซึงเป็นอาจารยที์ปรึกษาวทิยานิพนธ์  รวมทงั อาจารย์ ดร.ศิริวรรณ วณิชวฒันวรชยั
ประธานกรรมการสอบวทิยานิพนธ์และผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. ทววีฒัน์ วฒันกุลเจริญ ผูท้รงคุณวฒิุ  
ทีกรุณาให้ ความรู้ คาํ แนะนาํ และคาํ ปรึกษา  ตลอดจนตรวจสอบแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆตลอด
ระยะเวลาในการทาํวทิยานิพนธ์ ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณในความกรุณาของทุกท่านเป็นอยา่งสูง 

ขอกราบขอบพระคุณคณาจารยภ์าควชิาหลกัสูตรและวธีิสอน  คณะศึกษาศาสตร์
มหาวทิยาลยัศิลปากรทุกท่านทีไดป้ระสิทธิประสาทวชิาความรู้ใหก้บัผูว้จิยั 

ขอกราบขอบพระคุณ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. อคัวทิย ์ เรืองรอง ผูเ้ชียวชาญดา้นเนือหา
อาจารย ์สาธิต จนัทรวนิิจ ผูเ้ชียวชาญดา้นการวดั และประเมินผล  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ ดร.นาํมนต์
เรืองฤทธิ   อาจารย์ มณฑิรา พนัธ์ุอน้และอาจารย์  นวฤกษ ์ จิตรวบิูลย ์ ผูเ้ชียวชาญดา้นการสร้างและ
การออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  ทีช่วยตรวจแกไ้ขเครืองมือในการวจิยัครังนีให้             
ถูกตอ้งสมบูรณ์ยงิขึน 

ขอกราบขอบพระคุณคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วชิาภาษาไทย โรงเรียนสุวรรณาราม
วทิยาคมและคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนโพธิสารพิทยากรทีใหค้าํปรึกษาดา้นคาํ
ยมืภาษาบาลีสันสกฤต  

ขอขอบคุณนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที  3 โรงเรียนสุวรรณารามวทิยาคม ทีใหค้วามร่วมมือ
ในการทดลองเครืองมือในการวจิยัในครังนีเป็นอยา่งดี 

ขอกราบขอบพระคุณ บิดา มารดา ภรรยาและครอบครัวทีสนบัสนุนส่งเสริมดา้นการเรียน
และใหก้าํลงัใจอยา่งดียงิเสมอมา 

ขอขอบคุณเพือนๆนกัศึกษา สาขาวชิาการสอนภาษาไทยทุกคนทีใหก้าํลงัใจทีดีตลอดมา 
คุณค่าหรือ ประโยชน์ใดทีเกิดจากวทิยานิพนธ์ฉบบันี  ผูว้จิยัขอ นอ้มบูชาแด่ พระคุณบิดา

มารดา ครูอาจารย ์ผูมี้พระคุณทุกท่าน ตลอดจนหนงัสือและตาํราทุกเล่มทีทาํใหว้ทิยานิพนธ์นีสาํเร็จ
ดว้ยดี 
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