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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. 
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 บทที 1 

บทนํา 
 

ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

 

ภาษาไทยเป็นภาษาประจาํชาติไทย  คนไทยใชภ้าษาไทยในการสือสาร สือความหมาย 
ถ่ายทอดประสบการณ์  ความรู้สึกนึกคิดและจินตนาการ รวมถึงใชภ้าษาไทยเป็นภาษาราชการ
นอกจากนีภาษาไทยยงัเป็นมรดกทางวฒันธรรมทีแสดงถึงเอกลกัษณ์ของชาติไทย  ดงันนัภาษาไทย
จึงมีความสาํคญัยงิต่อคนไทยและชาติไทย 

พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัภูมิพลอดุลยเดช  (จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2542: 5) มี       
พระราชดาํรัสในทีประชุมของชุมนุมภาษาไทย   คณะอกัษรศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  เมือ
วนัที 29 กรกฎาคม 2505 ความตอนหนึงวา่ 
 

ภาษาไทยนนัเป็นเครืองมืออยา่งหนึงของชาติ   ภาษาทงัหลายเป็นเครืองมือของ
มนุษยช์นิดหนึง คือเป็นทางสาํหรับแสดงความคิดเห็นอยา่งหนึง  เป็นสิงทีสวยงามอยา่ง
หนึงเช่นในทางวรรณคดี  เป็นตน้  ฉะนนัจึงจาํเป็นตอ้งรักษาเอาไวใ้หดี้  ประเทศไทยนนัมี
ภาษาของเราเองซึงตอ้งหวงแหน ประเทศใกลเ้คียงของเราหลายประเทศมีภาษาของตนเอง
แต่วา่เขากไ็ม่ค่อยแขง็แรง   เขาตอ้งพยายามหาทางทีจะสร้างภาษาของตนเองไวใ้หม้นัคง
เรามีโชคดีทีมีภาษาของตนเองแต่โบราณกาลจึงสมควรอยา่งยิงทีจะรักษาไว ้

 

พระราชดาํรัสขา้งตน้แสดงใหเ้ห็นถึงความสาํคญัของภาษาไทยซึง เป็นสิงที คนไทยควร   
หวงแหนและรักษาไว ้

สุจริต เพียรชอบ  (2534: 2) กล่าวถึงความสาํคญัของภาษาไทย ไว ้สรุปไดว้า่  ภาษาไทย        
มีความสาํคญัมากเพราะภาษาไทยเป็นภาษาประจาํชาติไทย เป็นภาษาทีใชใ้นการติดต่อสือสาร
ร่วมกนัของคนในชาติ  อีกทงัยงัเป็นเอกลกัษณ์ของชาติทีเราควรภาคภูมิใจ   กรมวชิาการ 
กระทรวงศึกษาธิการ ( 2544: 3) ไดก้ล่าวถึงความสาํคญัของภาษาไทยวา่ “ภาษาไทยมีความสาํคญั
จาํเป็นทีคนไทยทุกคนจะตอ้งศึกษาและฝึกฝนจนเกิดทกัษะเพือใชติ้ดต่อระหวา่งคนไทยหรือ        
ชนชาติอืนทีรู้ภาษาไทยไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ” 

จากความสาํคญัของภาษาไทยดงักล่าว กระทรวงศึกษาธิกา ร (กรมวชิาการ,2551: 2-3) ซึง
เป็นหน่วยงานทีมีหนา้ทีรับผดิชอบในการจดัการศึกษาใหแ้ก่เยาวชนไดต้ระหนกัถึงความสาํคญั ของ
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วชิาภาษาไทย และได้ กาํหนดใหว้ชิาภาษาไทยเป็นวชิาบงัคบัทีนกัเรียนทุกคนตอ้งเรียนโดย ได้
อธิบายถึงสาเหตุสาํคญัทีตอ้งเรียนภาษาไทยไวด้งันี  

 
ภาษาไทยเป็นเอกลกัษณ์ของชาติเป็นสมบติัทางวฒันธรรมอนัก่อใหเ้กิดความเป็น

เอกภาพและเสริมสร้างบุคลิกภาพของคนในชาติใหมี้ความเป็นไทย  เป็นเครืองมือใน       
การติดต่อสือสารเพือสร้างความเขา้ใจและความสมัพนัธ์ทีดีต่อกนั ทาํใหส้ามารถประกอบ
กิจธุระ การงานและดาํรงชีวิตร่วมกนัในสงัคมประชาธิปไตยไดอ้ยา่งสนัติสุขและเป็ น
เครืองมือในการแสวงหาความรู้  ประสบการณ์  จากแหล่งขอ้มลูสารสนเทศต่างๆเพือพฒันา
ความรู้ พฒันากระบวนการคิดวิเคราะห์ วิจารณ์และสร้างสรรคใ์หท้นัต่อการเปลียนแปลง
ทางสงัคมและความกา้วหนา้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ตลอดจนนาํไปใชใ้นการพฒันา
อาชีพใหมี้ความมนัคงทางเศรษฐกิจ   นอกจากนียงัเป็นสือแสดงภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ
ดา้นวฒันธรรมประเพณีและสุนทรียภาพ เป็นสมบติัลาํค่าควรแก่การเรียนรู้ อนุรักษแ์ละ
สืบสานใหค้งอยูคู่่ชาติไทยตลอดไป 

 

หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐานพุทธศกัราช  2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
(กระทรวงศึกษาธิการ , กรมวชิาการ , 2551: 2-3) ไดก้าํหนดสาระการเรียนรู้วชิาภาษาไว้  5 สาระ
ไดแ้ก่  สาระที 1 คือ การอ่าน มีมาตรฐาน  ท 1.1 ซึงกาํหนดใหใ้ชก้ระบวนการอ่านสร้างความรู้และ
ความคิดไปใชต้ดัสินใจแกปั้ญหาและสร้างวสิัยทศัน์ในการดาํเนินชีวติและมีนิสัยรักการอ่าน     
สาระที 2  คือ การเขียน   มีมาตรฐาน  ท 2.1 ซึงกาํหนดใหใ้ชก้ระบวนการเขียน  เขียนสือสาร  เขียน
เรียงความ   ยอ่ความ  เขียนเรืองราวในรูปแบบต่างๆ  เขียนรายงานขอ้มูลสารสนเทศและรายงาน
การศึกษาคน้ควา้อยา่งมีประสิทธิภาพสาระที  3 คือ การฟัง  การดูและการพดู มีมาตรฐาน  ท 3.1 

สามารถเลือกฟังและดูอยา่งมีวจิารณญาณและพดูแสดงความรู้ความคิดความรู้สึกในโอกาสต่างๆ
อยา่งมีวจิารณญาณและสร้างสรรค ์สาระที  4 คือ หลกัการใชภ้าษาไทย  มีมาตรฐาน  ท 4.1 ซึง
กาํหนดใหเ้ขา้ใจธรรมชาติของภาษาและหลกัภาษาไทยการเปลียนแปลงของภาษาและพลงัของ
ภาษา ภูมิปัญญาทางภาษาและรักษาภาษาไทยไวเ้ป็นสมบติัของชาติ  และสาระสุดทา้ยคือสาระที  5 

คือ วรรณคดีและวรรณกรรม มีมาตรฐาน  ท 5.1 ซึงกาํหนดใหเ้ขา้ใจและแสดงความคิดเห็นวจิารณ์
วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอยา่งเห็นคุณค่าและนาํมาประยกุตใ์ชใ้นชีวติจริง 

สาระหลกัการใชภ้าษาไทย เป็นพืนฐานสาํคญัสาํหรับผูเ้รียนเนืองจากภาษาไทยมีกฎเกณฑ์
ทางภาษาทีผูใ้ชภ้าษาจะตอ้งรู้และใชภ้าษาใหถู้กตอ้ง  หลกัภาษาช่วยใหผู้ใ้ชภ้าษาเขา้ใจและใชภ้าษา
ไดถู้กตอ้งเกิดประสิทธิภาพในการสือสาร สุจริต เพียรชอบและสายใจ อินทรัมพรรย์  (2538: 361) 
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กล่าวถึงความสาํคญัของการเรียนหลกัภาษาวา่ “การทีผูใ้ชภ้าษาพยายามใชภ้าษาไทยใหถู้กตอ้งตาม
หลกัภาษาจะเป็นการช่วยอนุรักษภ์าษาไทยใหอ้ยูย่นืยงเป็นเอกลกัษณ์ของชาติไทยสืบต่อไป”  

นอกจากนีการสอนหลกัภาษาไทย  ยงัมีประโยชน์ในแง่ต่างๆ  หลายประการ ดงัที สุจริต   
เพียรชอบและสายใจ   อินทรัมพรรย์  (2538: 37) กล่าววา่ ครูทีสอนหลกัภาษาไทยไดดี้จะช่วยให้
นกัเรียนเขา้ใจภาษาไทยเป็นอยา่งดี   ซาบซึงในคุณค่าและเห็นความจาํเป็นในการทีจะใชภ้าษาไทย
ใหถู้กตอ้ง  เห็นความสาํคญัทีจะตอ้งมีหลกัภาษาไทยเพือ ใหค้นไทยไดใ้ชภ้าษาไทยไดถู้กตอ้ง        
การสอนหลกัภาษาทีดีจะช่วยใหน้กัเรียนเกิดความสนุกสนานในการเรียนรู้  สนใจทีจะศึกษาหา
ความรู้เกียวกบัภาษาไทยช่วยใหน้กัเรียนมีพืนฐานความรู้ทางภาษาทีดีและเป็นแรงบนัดาลใจให้
นกัเรียนไดศึ้กษาต่อในแขนงภาษาไทยในระดบัอุดมศึกษาต่อไป   การสอนหลกัภาษาไทยโดยการที
ใหน้กัเรียนไดศึ้กษาหรือรวบรวมขอ้มูลทางภาษาต่างๆ ยงัเป็นแนวทางสาํคญัในการสาํรวจหรือ
วจิยัคน้ควา้ทางภาษาต่อไป  นอกจากนียงัเป็นการอนุรักษภ์าษาไทยซึงเป็นภาษาประจาํชาติและเป็น
เอกลกัษณ์ของชาติใหค้งอยูต่ลอดไป  เป็นหลกัยดึในการรักษาภาษาไทยใหค้งรูปแมภ้าษาจะมี       
การเปลียนแปลงบา้งตามธรรมชาติของภาษาก็จะไม่เปลียนแปลงไปมากหรือรวดเร็วจนเกินไป  
หลกัภาษาจะช่วยใหว้วิฒันาการหรือความงอกงามของภาษาเป็นไปอยา่งมีระเบียบแบบแผน 

ฐะปะนีย์  นาครทรรพ  (2539: 51-60) ไดก้ล่าวถึงแนวทางในการจรรโลงและการอนุรักษ์
ภาษาไทยไวโ้ดยเปรียบเทียบเป็นบนัได 9 ขนัเรียงลาํดบัตงัแต่บนัไดขนัแรก ดงัต่อไปนี   รู้หลกัภาษา
พฒันาทกัษะทงัสี วรรณคดีพึงสนใจ  ฝึกฝนนิสัยรักการอ่าน  งานเขียนเพียรฝึกฝน  สือมวลชนสังวร   
แต่งกาพยก์ลอนเพลินใจ แกไ้ขสิงบกพร่อง และสอดคลอ้งวฒันธรรมไทย  ในบนัไดขนัที 1 หรือทีมี
ชือวา่รู้หลกัภาษานนั  ฐะปะนีย์   นาครทรรพ  ไดก้ล่าวไว้  สรุปไดว้า่ ภาษาไทยเป็นภาษาทีมีหลกั
แน่นอน  เช่น หลกัในการสะกดคาํ  การอ่านคาํ  การเรียงคาํ  เขา้ประโยค  เป็นตน้  ถา้ตงัใจศึกษาหลกั
ต่างๆ ใหรู้้จริงก็จะสามารถใชภ้าษาไทยไดถู้กตอ้ง 

จากความสาํคญัของหลกัการใชภ้าษาไทยดงักล่าว หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน  

2551(กระทรวงศึกษาธิการ , กรมวชิาการ , 2551: 4) ไดก้าํหนดมาตรฐานการเรียนรู้ชนัมธัยมศึกษา   
ปีที 2,3 และช่วงชนั ม. 4-6 วา่ ผูเ้รียนตอ้ง เขา้ใจธรรมชาติของภาษาและหลกัภาษาไทย                    
การเปลียนแปลงของภาษาและพลงัของภาษา  ภูมิปัญญาทางภาษาและรักษาภาษาไทยไวเ้ป็นสมบติั   
ของชาติ  รวมถึงตวัชีวดัทีระบุใหน้กัเรียนสามารถ จาํแนกและใชค้าํภาษาต่างประเทศทีใชใ้น
ภาษาไทย วเิคราะห์โครงสร้าง ประโยคซบัซอ้น วเิคราะห์ระดบัภาษา ใชค้าํทบัศพัทแ์ละศพัท์
บญัญติั อธิบายความหมายคาํศพัทท์างวชิาการและวชิาชีพ แต่งบทร้อยกรองได ้
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อยา่งไรก็ตามการจดัการเรียนรู้เกียวกบัหลกัการใชภ้าษาไทยนนัอาจจะไม่บรรลุตาม
เป้าหมาย  ดงัทีปรากฏผลในรายงานผลการทดสอบ ทางการศึกษา ระดบัชาติขนัพืนฐาน  กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทยของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที  3 ทงัประเทศในปีการศึกษา  2556  ซึงแสดงให้
เห็นวา่คะแนนเฉลียในระดบัประเทศของมาตรฐาน  ท 4.1 หลกัการใชภ้าษาไทยนนันกัเรียนทาํ
คะแนนในมาตรฐานนีไดเ้ฉลียเพียงร้อยละ 37.88  นอกจากนี  เมือพิจารณาดูในระดบั โรงเรียนพบวา่ 
โรงเรียนสุวรรณารามวทิยาคมซึงเป็นโรงเรียนระดบัมธัยมศึกษาในสังกดัสาํนกังานเขตพืนที
การศึกษามธัยมศึกษาเขต 1 มีคะแนนเฉลียจากการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขนัพืนฐานสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย  ระดบัชนัมธัยมศึกษาปีที  3 ในสาระหลกัการใชภ้าษา ไทย ตาํกวา่ร้อยละ  50 

โดยนกัเรียนมีคะแนนเฉลียเพียงร้อยละ 37.43 คะแนนดงัปรากฏในตารางที 1  

 

ตารางที 1   รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขนัพืนฐาน สาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

     ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3 ปีการศึกษา 2556 ทงัประเทศและของนกัเรียน 

     โรงเรียนสุวรรณารามวทิยาคม  

มาตรฐานและ 

สาระการเรียนรู้ 

ประเทศ โรงเรียนสุวรรณารามวทิยาคม 

คะแนนเตม็ คะแนนเฉลีย ส่วนเบียงเบน
มาตรฐาน 

คะแนนเตม็ คะแนนเฉลีย ส่วนเบียงเบน
มาตรฐาน 

มาตรฐาน ท 1.1  

สาระการอ่าน 
100.00 33.54 14.13 100.00 32.36 13.67 

มาตรฐาน ท 2.1  

สาระการเขียน 
100.00 47.43 19.97 100.00 45.86 20.01 

มาตรฐาน ท 3.1  

สาระการฟังการดู 

และการพดู 

100.00 65.14 25.67 100.00 64.34 26.89 

มาตรฐาน ท 4.1  

สาระหลกัการใช ้

ภาษาไทย 
100.00 37.88 13.16 100.00 37.43 12.17 

มาตรฐาน ท 5.1  

สาระวรรณคดีและ       
วรรณกรรม 

100.00 34.94 20.64 100.00 36.40 20.23 
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ทีมา : รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขนัพนืฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2556     
โรงเรียนสุวรรณารามวทิยาคม (กรุงเทพฯ: โรงเรียนสุวรรณารามวทิยาคม, 2556), 1. 

 

การทีนกัเรียนมีคะแนนเฉลียในสาระที  4 หลกัการใชภ้าษาไทย มาตรฐาน  ท 4 .1 ตาํกวา่
เกณฑร้์อยละ  50 อาจเกิดจากสาเหตุหลายประการ  ดงัที สุจริต เพียรชอบและสายใจ อินทรัมพรรย์  
(2538: 203-206) ไดก้ล่าวถึงปัญหาการสอนหลกัภาษา ไทยไวว้า่ “หลกัภาษาไทยเป็นวชิาทีเกิด
ปัญหากบัครูผูส้อนและผูเ้รียนเป็นอยา่งมากเนืองจากเนือหาหลกัภาษาไทยนนัมีก ฎเกณฑที์ตายตวั
และซบัซอ้น” นอกจากนนัสุจริต เพียรชอบและสายใจ  อินทรัมพรรย์  (2538: 203-206) ยงัไดส้รุป
ปัญหาในการสอนหลกัภาษา ไทยจากงานวจิยัทีเกียวขอ้งกบัการเรียนการสอนภาษาไทย  สรุปไดว้า่ 
ปัญหาการเรียนการสอนหลกัภาษาไทยนนั เกิดจากทงัตวัครูและนกัเรียน  สาํหรับตวัครูนนัพบวา่ครู
ส่วนใหญ่เห็นวา่วชิาภาษาไทยสอนยาก  นอกจากนีครูยงัขาดอุปกรณ์การสอนและมีวธีิสอนทีไม่เร้า
ความสนใจของนกัเรียน  สาํหรับนกัเรียนนนัพบวา่ส่วนใหญ่มีทศันคติทีไม่ดีต่อการเรียนหลกั
ภาษาไทย  ไม่ชอบเรียน หลกัภาษาไทย เพราะ เห็นวา่ เนือหายากไม่สนุก ไม่เห็นประโยชน์และ
ความสาํคญัของวชิานี  มีความรู้สึกวา่ภาษาไทยเป็นวชิาทียาก ตอ้งท่องจาํทาํใหเ้บือหน่าย นอกจากนี
นกัเรียนบางคนยงัไม่เห็นความสาํคญัของภาษาไทยเพราะถือวา่เป็นภาษาของตนไม่เรียนก็พดูได ้
 นอกจากปัญหาการเรียนการสอนหลกัภาษาไทยขา้งตน้  ผูว้จิยัไดส้ัมภาษณ์ครูผูส้อนวชิา
ภาษาไทย  (วรดี  จิตรวบิูลย ์2556; พิสมยั กิตติวสิาร 2556; โสภา  อินวษา 2556)  ถึงปัญหาการเรียน
หลกัการใชภ้าษา ไทยของนกัเรียนและสาเหตุทีนกัเรียนมีผลคะแนนเฉลียจากการทดสอบ ทาง
การศึกษาระดบัชาติขนัพืนฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ในสาระที  4 หลกัการใชภ้าษาไทย 
มาตรฐาน  ท 4.1 ตาํกวา่เกณฑร้์อยละ  50 ครูทุกคนมีความเห็นตรงกนัวา่สาระที  4 หลกัการใช้
ภาษาไทยเป็นสาระทีมีปัญหาในการเรียนการสอนมากทีสุดและจากการสอบถามถึงสาเหตุทีทาํให้
ผูเ้รียนไม่ประสบความสาํเร็จในการเรียนหลกัภาษาไทยพบวา่เกิดจากสาเหตุต่างๆ สรุปไดด้งันี  
ประการทีหนึง  นกัเรียนคิดวา่การเรียนหลกัภาษาไทยเป็นเรืองทียากเนืองจากมีกฎเกณฑต่์างๆมาก  
ประการทีสอง นกัเรียนเรียนไม่เขา้ใจเนือหาทีเรียน  ประการสุดทา้ย  นกัเรียนรู้สึกวา่หลกัภาษา ไทย
เป็นเรืองทีน่าเบือทาํใหไ้ม่อยากเรียน  จากการสัมภาษณ์ครูทงัสาม ท่านถึงเรืองทีมีปัญหาในการจดั
เรียนรู้ในดา้นการสอนหลกัภาษาไทยในระดบัชนัมธัยมศึกษาปีที  3 มากทีสุด ผลปรากฏวา่ ปัญหา
อนัดบัทีหนึงคือ เรืองคาํยมืภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะภาษาบาลีสันสกฤต  อนัดบัทีสองคือ เรือง
การแต่งคาํประพนัธ์ และอนัดบัทีสามคือเรืองประโยค ปัญหาการจดัการเรียนรู้เรืองคาํยมืภาษาบาลี
สันสกฤตทีพบคือนกัเรียนมีทศันคติทีไม่ดีต่อการเรียนภาษาบาลีสันสกฤตเพราะถือวา่เป็นภาษาของ
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พระใชใ้นพระพุทธศาสนา   ไม่มีประโยชน์ทีจะศึกษาจึงเกิดความเบือหน่ายทีจะเรียนรู้ใหเ้ขา้ใจ  
การศึกษาคาํยมืมาจากภาษาบาลีสันสกฤตมีกฎเกณฑใ์นการพิจารณาหลายขอ้ทีตอ้งจดจาํเพือจาํแนก
คาํเหล่านนัออกจากภาษาไทยทาํใหน้กัเรียนรู้สึกวา่คาํยมืภาษาบาลีสันสกฤตเป็นเรือง ทียากและ      
ไกลตวั 

คาํยมืภาษาบาลีสันสกฤตเขา้มาปะปนอยูใ่นภาษาไทยมากกวา่คาํยมืจากภาษาอืนๆ 
เนืองจากเหตุผลหลายประการ ประการแรก ความสัมพนัธ์ทางดา้นศาสนา เนืองจากภาษาบาลี
สันสกฤตเป็นภาษาทีใชใ้นพระพุทธศาสนาและศาสนาพราหมณ์  ชาวไทยยอมรับเอาศาสนาพุทธ
เป็นศาสนาประจาํชาติและรับคติของศาสนาพราหมณ์มาปฏิบติัในชีวติประจาํวนัปนอยูใ่นประเพณี
ต่างๆจึงมีคาํศพัทเ์ฉพาะทางศาสนาทีเป็นภาษาบาลีสันสกฤตเขา้มาปะปน  ประการทีสอง  
ความสัมพนัธ์ทางดา้นประเพณีและวฒันธรรม  อินเดียเป็นประเทศทีเจริญทางดา้นวฒันธรรม        
มาชา้นาน อิทธิพลทางดา้นวฒันธรรมของอินเดียมีต่อนานาประเทศทางภาคพนืตะวนัออกก่อนที
วฒันธรรมตะวนัตกจะเขา้มา  ไทยไดรั้บอิทธิพลจากอารยธรรมและวฒันธรรมของอินเดีย รวมทงั
ภาษาดว้ย   ประการทีสาม ความสัมพนัธ์ทางดา้นวชิาการ เนืองจากวทิยาศาสตร์และวทิยาการเจริญ
กวา้งขวางขึน ทาํใหค้าํทีเราใชอ้ยูเ่ดิมแคบเขา้ จาํเป็นตอ้งรับคาํภาษาบาลีสันสกฤตเขา้มาใชเ้พือใหมี้
คาํในภาษาเพียงพอต่อความกา้วหนา้ทางวทิยาการต่างๆ และประการสุดทา้ย ความสัมพนัธ์ทางดา้น
วรรณคดีอินเดียมีอิทธิพลต่อวรรณคดีไทย ทงัทีเป็นวรรณคดีสันสกฤตและวรรณคดีทีเนืองมาจาก
ชาดกในพุทธศาสนา เมือวรรณคดีเหล่านีมาแพร่หลายในเมืองไทย ทาํใหมี้คาํยมืภาษาบาลีสันสกฤต
เกิดขึนจาํนวนมาก (สุธิวงศ ์ พงศไ์พบูลย,์2535: 2-7) 

เนืองจากภาษาบาลีสันสกฤตไดเ้ขา้มาเกียวขอ้งกบัภาษาไทยในดา้นต่างๆ จาํนวนมาก  ดงัที
กล่าวมาขา้งตน้ จึงจาํเป็นทีตอ้งรับคาํบาลีสันสกฤตมาใช ้โดยแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ลกัษณะ ดงันี  
ลกัษณะแรก รับมาเพือความสะดวกในการสือสาร เนืองจากภาษาบาลีสันสกฤตมีคาํใชม้าก แต่ละคาํ
มีความหมายลึกซึง แยกความหมายไดช้ดัเจนคาํบางคาํจึงสือความหมายไดเ้ร็วและรัดกุมต่างกบั
ภาษาไทยทีมีคาํนอ้ย ดงันนัการรับคาํบาลี สันสกฤตบางคาํมาจึงถือวา่เป็นเพราะความจาํเป็นเพราะ
ถา้ไม่รับมาจะหาคาํไทยแทนไดย้าก ทาํใหก้ารสือความเขา้ใจล่าชา้ ลกัษณะทีสอง รับมาเพือ       
ความสละสลวยของภาษา โดยมีการรับเขา้มาใชท้งัในภาษาวรรณคดีและภาษาทวัไป การใชค้าํใน
วรรณคดีไทยตอ้งการเสียงและสัมผสัตามฉนัทลกัษณ์ เมือรับคาํบาลีสันสกฤตมาใชช่้วยให้ ใช้คาํได้
สละสลวยทงัเสียงและความหมาย  

การเรียนภาษาบาลีสันสกฤตยงัมีประโยชน์อีกหลายประการ  ประการแรก ช่วยในการเขียน
สะกดการันต ์ ประการทีสอง ช่วยใหเ้กิดความเขา้ใจอยา่งซาบซึงในการศึกษาวรรณคดีโดยเฉพาะ
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อยา่งยงิ วรรณคดีทีเกียวกบัพระพุทธศาสนาเพราะคาํศพัทที์ใชมี้คาํบาลีสันสกฤตอยูเ่ป็นจาํนวนมาก  
ประการทีสาม ช่วยในการแต่ง คาํประพนัธ์ประโดยเฉพาะประเภท ฉนัท ์ ทงันีเพราะวา่คาํบาลี
สันสกฤตสามารถรักษาครุ ลหุ ไดดี้และกินความหมายไดม้าก  ประการทีสี ช่วยในการบญัญติัศพัท ์
เนืองจากวทิยาการสมยัใหม่แขนงต่างๆไดแ้พร่หลายเขา้มาในประเทศไทยตลอดเวลาและวทิยาการ
เหล่านนัโดยมากเป็นภาษาองักฤษ เมือแปลออกเป็นภาษาไทยแท้ๆ ไม่ไดเ้รามกัจะบญัญติัศพัทขึ์นใช้
แทน ศพัทที์จะบญัญติัขึนใชแ้ทนนนัเรามกัใชค้าํบาลีสันสกฤตมาผกูประสมกนัใชแ้ทนคาํศพัทน์นัๆ
ในภาษาองักฤษ ประการทีหา้ ช่วยใหภ้าษาไทยมีคาํใชม้ากขึนเนืองจากภาษาไทยแท้ๆ มีคาํจาํกดัอยู่
ในวงแคบ  ประการทีหก นาํมาใชเ้ป็นคาํราชาศพัท ์ ประการที เจด็ นาํมาใชใ้นการตงัชือและ
นามสกุล ราชทินนาม สถานที และสิงของต่างๆ  ประการสุดทา้ย นาํมาใชแ้ทนคาํทีถือกนัวา่ไม่
สุภาพหรือเป็นคาํหยาบ จึงจาํเป็นตอ้งอาศยัคาํศพัทที์มาจากภาษาบาลีสันสกฤตซึงมีความหมาย
ตรงกนักบัคาํไทยเหล่านนัมาใชแ้ทนโดยถือกนัวา่เป็นคาํสุภาพ (วสิันติ  กฏแกว้ 2551: 3-13) 

ในวสิัยทศัน์ของหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐานพุทธศกัราช 2551ไดมุ้่งเนน้ผูเ้รียน         
เป็นสาํคญั  บนพืนฐานความเชือวา่ ทุกคนสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองไดเ้ตม็ตามศกัยภาพ 
(กระทรวงศึกษาธิการ  2551: 3) ซึงการจดัการเรียนรู้ทีมุ่งเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญัสามารถ ทาํไดห้ลาย
วธีิดว้ยกนั อาทิ การใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนการจดัการเรียนรู้โดย ใช้บทเรียนสาํเร็จรูป     
การจดัการเรียนรู้โดยใชห้นงัสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) การเรียนรู้โดยใชสื้อมลัติมีเดีย ฯลฯ 

(วชัรา  เล่าเรียนดี, 2550: 60-94) 

การใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นการจดัการเรียนรู้วธีิหนึงทีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั
เนืองจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นเครืองมือทีสามารถตอบสนองความแตกต่างของผูเ้รียน
ไดผู้เ้รียนสามารถเรียนไดต้ามอตัราความเร็วของตนเองทาํใหเ้กิดความมนัใจในการเรียนมากขึน
สามารถเลือกเรียนบทเรียนในส่วนทีตนเองตอ้งการได้   เมือผูเ้รียนทาํกิจกรรมใดบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนจะตอบสนองต่อกิจกรรมนนัๆโดยผูเ้รียนสามารถแกไ้ขหรือเริมตน้ใหม่ได้
เมือทาํผดิโดยไม่ตอ้งอายเพือนหรือครูผูส้อน  (Nash and Ball, 1983; Kemp, 1985; Thomas and 

Kobayashi 1987, อา้งถึงใน  พรสวสัดิ  จงสวสัดิ, 2535: 35)  

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  (2538: 31-32) ทรงชีใหเ้ห็นถึง
ความสาํคญัของการนาํคอมพิวเตอร์ไปใชใ้นการจดัการเรียนรู้ในปาฐกถาเรืองการศึกษากบั           
การพฒันาประเทศ   เนืองในงานวนัสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี   ครังที  9  

เมือวนัที  7 พฤศจิกายน  พุทธศกัราช  2538  ณ  มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสาน มิตร       
ความตอนหนึงวา่ 
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ปัจจุบนัสารสนเทศหรือ  Information Technology หรือ IT กา้วหนา้ไปมาก
คอมพิวเตอร์กลายเป็นส่วนสาํคญัในการใชป้ระมวลขอ้มลูในทุกๆดา้นทุกสาขาวิชา  ชีวิต
ของผูค้นตอ้งเกียวกบัคอมพิวเตอร์มากขึน   คงจะหายากทีวา่ทาํอะไรแลว้ไม่ใช้
คอมพิวเตอร์   การเรียนรู้เกียวกบัการใชค้อมพิวเตอร์จึงมีประโยชนผ์ูที้สามารถใช้
คอมพิวเตอร์ไดห้รือมีความรู้ทางดา้นคอมพิวเตอร์  ไม่วา่จะเป็นสาขาวิชาชีพใดจะ
ไดเ้ปรียบกวา่คนอืนหางานทาํไดง่้ายขึน   ในส่วนตวัขา้พเจา้พยายามสนบัสนุนเรืองนีมาก
ทีสุดเท่าทีจะทาํได้   ไดท้ดลองร่วมกบัสมาพนัธ์สารสนเทศลองจดัการสอนในโรงเรียน
ต่างๆ ทีพยายามลองก่อนคือโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ซึงกค็งรู้จกักนัวา่เป็นโรงเรียนของ
กระทรวงศึกษาธิการทีสอนตงัแต่ระดบัประถมศึกษาตอนตน้จนถึงมธัยมศึกษาตอนตน้
ขณะนีขยายถึงมธัยมศึกษาตอนปลาย   ในบางโรงเรียนทีมีความพร้อมนกัเรียนทีมาอยูใ่น
โรงเรียนนีเป็นชาวเขาหรือนกัเรียนทียากจนดอ้ยโอกาสไดล้องจดัชนัสอนเรืองการใช้
คอมพิวเตอร์ขึนมา  เท่าทีผา่นมาไดผ้ลดีช่วยใหน้กัเรียนมีวิชาชีพต่อไปเพิมขึนอีกอยา่งช่วย
ในการศึกษาชนัสูงต่อไป 

การนาํคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมาเป็นสือการเรียนการสอนนนัสอดคลอ้งกบัวสิัยทศัน์ใน   
การจดัการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของกรมวชิาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2544: 10) 

ทีกล่าววา่ 

ครูภาษาไทยจะตอ้งเรียนรู้เกียวกบัคอมพิวเตอร์และการเชือมโยงเทคโนโลยี 
นกัเรียนอาจเชือมโยงสอบถามปัญหาการเรียนกบัครูโดยใชโ้ทรศพัทมื์อถือหรือทาง
คอมพิวเตอร์กไ็ด ้ ซึงจะเป็นการนาํเทคโนโลยีมาใชใ้นการพฒันาการเรียนการสอน แมแ้ต่
การนาํคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) มาใชก้จ็ะเป็นสิงทีเกิดขึนในการพฒันาการเรียน       
การสอนภาษาไทยในอนาคตอยา่งหลีกเลียงไม่พน้ 

นอกจากนี การพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนยงัสามารถตอบสนองต่อการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  หมวด 4 มาตรา 22  ทีกล่าวไว้
วา่  “กระบวนการจดัการศึกษาตอ้งส่งเสริมใหผู้เ้รียนสามารถพฒันาตามธรรมชาติและเตม็ศกัยภาพ” 
และมาตรา 24 ทีกล่าววา่ “การจดักิจกรรมทีคาํนึงถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคล การจดักิจกรรมให้
ผูเ้รียนเรียนรู้จากประสบการณ์จริง การจดัการเรียนการสอนทีผสมผสานสาระความรู้กบัการปลูกฝัง
คุณธรรม การจดับรรยากาศการเรียนการสอนใหผู้ส้อนเรียนรู้ไปพร้อมกบัผูเ้รียน  จดัการเรียนให้
เกิดขึนไดใ้นทุกเวลา สถานที ตลอดจนการประสานความร่วมมือกบัผูป้กครอง” 
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ผูว้จิยัไดศึ้กษางานวจิยัทีเกียวขอ้งกบับทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทยพบวา่บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนใชไ้ดดี้กบัการสอนภาษาไทย เช่น อรวณีา ไทยเจียม 
(2551: 136-142) ไดพ้ฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสาระภาษาไทย เรือง ชนิดของคาํ ของ
นกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 6 โรงเรียนวดัลาํเหย  ผลการวจิยั พบวา่ ผลสัมฤทธิทางการเรียนของ
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 

ความพึงพอใจของนกัเรียนทีมีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก          
มีค่าเฉลียเท่ากบั 4.49 และค่าเบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.05  พิมณิชา  พรหมมานต  (2553: 121-

127) ไดพ้ฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรือง ไตรภูมิพระร่วง 
ตอน มนุสสภูมิ สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 6  ผลการวจิยัพบวา่ ผลสัมฤทธิทางการเรียน
หลงัเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 

นกัเรียนมีความคิดเห็นต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนอยูใ่นระดบัมาก  มีค่าเฉลียเท่ากบั 4.22 

และค่าเบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.15 รัชฎาภรณ์ทิพย์   กาญจนรัตน์ ( 2554: ง)ได้พฒันาบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรือง  คาํและการสร้างคาํสาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที  1 โรงเรียน
อนุราชประสิทธิ   ผลการวจิยั  พบวา่  ผลสัมฤทธิทางการเรียนของนกัเรียนทีเรียนดว้ยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรืองคาํและการสร้างคาํสาํหรับชนัมธัยมศึกษาปีที  1 หลงัเรียนสูงกวา่ก่อน
เรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั  .01 และความพึงพอใจของนกัเรียนทีมีต่อการเรียนโดยใช้
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรือง คาํและการสร้างคาํสาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที  1 อยูใ่น
ระดบัมาก 

จากผลการวจิยัการพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ไดผ้ลตรงกนัวา่  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นสือในการเรียนการสอนทีสามารถช่วยเพิม
ผลสัมฤทธิทางการเรียนในการเรียนภาษาไทยของนกัเรียนไดเ้ป็นอยา่งดี นกัเรียนมีผลสัมฤทธิ
ทางการเรียนหลกัภาษาไทยสูงขึนและนกัเรียนมีทศันคติทีดีต่อการเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน 

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีหลายประเภท อาทิ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนประเภท
เนือหา การจาํลองสถานการณ์ การสาธิต ฯลฯ  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบเกม  (Games) 
เป็นบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนประเภทหนึงทีมีรูปแบบน่าสนใจและสามารถดึงดูดความสนใจ
ของผูเ้รียนไดดี้  กิดานนัท์ มลิทอง (2543: 132) กล่าวถึงขอ้ดีของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนทีมี
การใชรู้ปแบบเกมวา่เกมมีโครงสร้างทีดึงดูดความสนใจไดเ้ป็นอยา่งดีเนืองจากเกมมีความสนุกอยู่
ในตวัแตกต่างไปจากการเรียนแบบปกติในหอ้งเรียน  สามารถสร้างบรรยากาศ ใหค้วามรู้สึก       
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ผอ่นคลายและน่าพึงพอใจแก่ผูเ้รียน  สอดคลอ้งกบัที วชิระ วชิชุวรนนัท ์( 2542: 4-5) ทีกล่าววา่ เกม
การศึกษาเป็นบทเรียนทีใหค้วามรู้ในลกัษณะของ  การแข่งขนักบัตนเองหรือกบัผูอื้น มีการกาํหนด
กฎเกณฑ์ ในการเล่น สร้างจากจินตนาการทาํใหส้นุก  ช่วยพฒันาความคิดดา้นต่างๆของผูเ้รียนได้
เป็นอยา่งดีโดยเฉพาะการแกปั้ญหา   

นอกจากนี ผูว้จิยัไดท้าํแบบสาํรวจเพือสาํรวจความพร้อมและความสนใจในการใชสื้อ      
การเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลกบันั กเรียนชนัมธัยมศึกษา     
ปีที 3 ภาคเรียนที 2  ปีการศึกษา 2556  โรงเรียนสุวรรณารามวทิยาคมจาํนวน 50 คน พบวา่ นกัเรียน      
ร้อยละ 96  มีคอมพิวเตอร์เป็นของตวัเอง นกัเรียนร้อยละ 92 รู้จกับทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
นกัเรียนร้อยละ 80 เคยเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน นกัเรียนร้อยละ 98  สนใจการเรียน
ดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ทีสามารถเรียนรู้ดว้ยตนเอง นกัเรียนร้อยละ 100  สนใจการเรียนรู้ใน
รูปแบบเกมคอมพิวเตอร์ และ นกัเรียนร้อยละ 96 สนใจเรียนเรืองคาํยมืภาษาบาลีสันสกฤตดว้ย
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน สรุปไดว้า่ นกัเรียนทงัหมดมีความพร้อมและความสนใจในการใช้
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพราะเคยเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน นกัเรียนส่วนใหญ่
สนใจเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรือง คาํยมืภาษาบาลีสันสกฤต 

ดว้ยเหตุผลทีกล่าวมาจึงทาํใหผู้ว้จิยัสนใจทีจะสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรือง    
คาํยมืภาษาบาลีสันสกฤตในภาษาไทย สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3 ซึงเป็นบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนประเภทเกมเพือนาํ มาใชเ้ป็นสือในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนโดยมี
จุดมุ่งหมายเพือนาํนกัเรียนไปสู่การเรียนรู้อยา่งมีประสิทธิภาพและเสริมสร้างทกัษะในการคิด
แกปั้ญหาดว้ยตนเอง อีกทงัยงัเป็นการแกปั้ญหาการจดัการเรียนการสอนทีมีจาํนวนนกัเรียนต่อหอ้ง
มากเกินไป ครูขาดสือทีทนัสมยัและปัญหาในดา้นความแตกต่างระหวา่งบุคคลของผูเ้รียนอีกดว้ย 

 

กรอบแนวคิดในการวจัิย 

 การจดัการเรียนรู้โดยใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ของผูเ้รียนให้
ดียงิขึนเพราะบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นสือทีมีรูปแบบน่าสนใจ  สามารถนาํเสนอเนือหาได้
หลากหลายรูปแบบ ช่วยกระตุน้ความสนใจของผูเ้รียน ทาํใหผู้เ้รียนกระตือรือร้นอยากทีจะเรียนรู้
และรู้สึกสนุกสนานกบัการเรียน  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนนาํเสนอเนือหาในรูปแบบที
หลากหลายในลกัษณะของสือประสม ไดแ้ก่ เสียง ขอ้ความ ภาพนิง กราฟิก แผนภูมิ 
ภาพเคลือนไหวและวดิีทศัน์ในการถ่ายทอดเนือหา วชัรพล วบิูลยศริน(2556: 99) สุกรี รอดโพธิทอง 
(2546: 31) กิดานนัท์  มลิทอง (2543: 243) และถนอมพร  (ตนัพิพฒัน์) เลาหจรัสแสง  (2541: 7-8) 
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กล่าวถึงบทเรียนคอมพิวเตอร์ไว ้สรุปไดว้า่ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นสือทีมีปฏิสัมพนัธ์กบั
นกัเรียนเพราะนกัเรียนและคอมพิวเตอร์จะมีการโตต้อบระหวา่ง กนัในการเรียนเนือหาสามารถ
ใหผ้ลขอ้มูลยอ้นกลบัทนัทีดว้ยภาพเสียงสีสันทีสวยงามทาํใหผู้เ้รียนเกิดความสนุกสนานตืนเตน้  ไม่
เบือหน่ายต่อการเรียน นอกจากนี สามารถประเมินผลการเรียนรู้ไดท้นัทีทาํใหผู้เ้รียนไดรั้บขอ้มูล
สะทอ้นกลบัทนัทีซึงเป็นการยา้ยความเขา้ใจและการเรียนรู้ของผูเ้รียน ดงันนัผูว้จิยัจึงตอ้งการพฒันา
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรือง คาํยมืภาษาบาลี สันสกฤต สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3  

การวจิยัเรือง การพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรือง คาํยมืภาษาบาลีสันสกฤต      
ในภาษาไทย สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3 มีกรอบแนวคิดงานวจิยัดงัแผนภูมิที 1 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิที 1 กรอบแนวคิดการวจิยั 

 

 

 

 

ผลสมัฤทธิทางการเรียน เรือง  คาํยมื
ภาษาบาลีสนัสกฤต ในภาษาไทยของ
นกัเรียนชนัมธัยมศึกปีที 3 การจดัการเรียนรู้โดยใชบ้ทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรือง คาํยมื 

ภาษาบาลีสนัสกฤตในภาษาไทย 
 ความคิดเห็นของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษา

ปีที 3 ทีมีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอน เรือง  คาํยมืภาษาบาลีสนัสกฤต ใน
ภาษาไทย 

 

ทฤษฎีการจดัการเรียนรู้โดยใชบ้ทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
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คําถามการวจัิย 

1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรือง  คาํยมืภาษาบาลีสันสกฤต ในภาษาไทย สาํหรับ
นกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80 หรือไม่ 

2. ผลสัมฤทธิทางการเรียน คาํยมืภาษาบาลีสันสกฤต ในภาษาไทย ชนัมธัยมศึกษาปีที  3    
หลงัเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสูงกวา่ก่อนเรียนหรือไม่ 

3. ความคิดเห็นของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที  3 ทีมีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  
เรือง คาํยมืภาษาบาลีสันสกฤตในภาษาไทยอยูใ่นระดบัใด 

 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพือพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรือง คาํยมืภาษาบาลีสันสกฤต ในภาษาไทย 
สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3 ใหมี้ประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80 

2. เพือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรียน  เรือง  คาํยมืภาษาบาลีสันสกฤต ในภาษาไทย 
ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3 ก่อนเรียนและหลงัเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

3. เพือศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3 ทีมีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนเรืองคาํยมืภาษาบาลีสันสกฤตในภาษาไทย 

 

สมมติฐานการวจัิย 

1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรือง  คาํยมืภาษาบาลีสันสกฤต ในภาษาไทย มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80 

2. นกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที  3 มีผลสัมฤทธิทางการเรียน  เรือง คาํยมืภาษาบาลีสันสกฤต
ในภาษาไทย หลงัเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสูงกวา่ก่อนเรียน 

 

ขอบเขตการวจัิย 

1. ประชากร 

   ประชากรทีใชใ้นการวจิยัครังนีเป็นนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที  3 โรงเรียนสุวรรณาราม
วทิยาคมสังกดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษามธัยมศึกษาเขต  1  ภาคเรียนที  1 ปีการศึกษา  2557  
จาํนวน 10 หอ้ง จาํนวนนกัเรียน 305 คน 
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2. กลุ่มตวัอยา่ง 

    กลุ่มตวัอยา่งทีใชใ้นการวจิยัครังนีคือนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3 โรงเรียนสุวรรณาราม
วทิยาคมภาคเรียนที  1 ปีการศึกษา  2557 จาํนวน 1 หอ้งไดจ้ากการสุ่มหอ้งเรียน โดยวธีิการสุ่มอยา่ง
ง่าย (Simple random sampling) จบัสลากไดห้อ้ง  ม.3/4  มีนกัเรียนจาํนวน 40 คน 

3. ตวัแปรทีศึกษา 
3.1 ตวัแปรตน้ไดแ้ก่ การจดัการเรียนโดยใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรือง 

คาํยมืภาษาบาลีสันสกฤตในภาษาไทย 

3.2 ตวัแปรตามไดแ้ก่ 

3.2.1 ผลสัมฤทธิทางการเรียน เรือง คาํยมืภาษาบาลีสันสกฤตในภาษาไทย 

ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3 ทีเรียนโดยใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

3.2.2 ความคิดเห็นของนกัเรียนทีมีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรือง 

คาํยมืภาษาบาลีสันสกฤตในภาษาไทย 

4. เนือหาทีใชใ้นการวจิยั 
    เนือหาทีใชใ้นการทดลอ ง คือ ประวติัภาษาบาลีสันสกฤต มูลเหตุทีคาํบาลีสันสกฤตเขา้

มาปะปนในภาษาไทย  ลกัษณะคาํยมืภาษาบาลีสันสกฤต  หลกัการสังเกตคาํยมืบาลีสันสกฤต 
ลกัษณะการยมืคาํบาลีสันสกฤต ประโยชน์ของภาษาบาลีสันสกฤตทีมีต่อภาษาไทย (มาตรฐาน       
ท 4.1 ม.3/1 จาํแนกและใชค้าํภาษาต่างประเทศทีใชใ้นภาษาไทย) 

5. ระยะเวลาทีในการวจิยั 

   ดาํเนินการทดลอง ในภาคเรียนที 1 การศึกษา 2557  โดยใชเ้วลาในการทดลอง 2 สัปดาห์   
สัปดาห์ละ 2 คาบ  คาบละ 50 นาที  รวมทงัหมด 4 คาบ 

 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน หมายถึง สือการสอนทีใชค้วามสามารถของ
คอมพิวเตอร์ในการนาํเสนอเนือหา เรือง คาํยมืภาษาบาลีสันสกฤตในภาษาไทย สาํหรับนกัเรียนชนั
มธัยมศึกษาปีที  3 ซึงบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนทีสร้างขึนเป็นประเภทเกม ประกอบดว้ย 
วตัถุประสงค ์ คาํแนะนาํบทเรียน  เกมในด่านต่างๆ และแบบทดสอบเพือ ใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้ดว้ย
ตนเอง 

2. คาํยมืภาษาบาลีสันสกฤตในภาษาไทย หมายถึง  คาํภาษาบาลีสันสกฤตทีนาํมาใชใ้น
ภาษาไทย โดยอาจมีการเปลียนแปลง เสียง รูปคาํ และความหมาย 

   ส
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3. ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน หมายถึง ผลการเรียนรู้จากการเรียน
ดว้ยคอมพิวเตอร์ช่วยสอนตามเกณฑ ์80/80 

80 ตวัแรก  หมายถึง  ร้อยละของคะแนนเฉลียทีผูเ้รียนไดจ้ากการทาํแบบฝึกหดั 

ระหวา่งการเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  
80 ตวัหลงั  หมายถึง  ร้อยละของคะแนนเฉลียทีผูเ้รียนทาํไดจ้ากแบบทดสอบหลงั 

เรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  
  การกาํหนดเกณฑที์ยอมรับวา่สือหรือนวตักรรมการเรียนรู้มีประสิทธิภาพคือ 
E1/E2 มีค่า 80/80 ขึนไปโดยทีค่า E1/E2 ไม่แตกต่างกนัเกินกวา่ร้อยละ 5 

4. ผลสัมฤทธิทางการเรียน     หมายถึง    คะแนนทีไดจ้ากการทดสอบหลงัเรียน เรือง คาํยมื
ภาษาบาลีสันสกฤตโดยใชแ้บบทดสอบวดัผลสัมฤทธิทีผูว้จิยัสร้างขึน 

5. ความคิดเห็น  หมายถึง   ความรู้สึกนึกคิดของนกัเรียนชนัศึกษาปีที  3 ทีมีต่อบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยประเมินจากการ ตอบแบบสอบถามทีผูว้จิยัสร้างขึน  หลงัจากเรียนดว้ย
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

6. นกัเรียน      หมายถึง  ผูที้กาํลงัศึกษาในระดบัชนัมธัยมศึกษาปีที  3 ภาคเรียนที  1               
ปีการศึกษา 2557 ของโรงเรียนสุวรรณารามวทิยาคม  
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บทที 2 
วรรณกรรมทเีกยีวข้อง 

 

การวจิยัเรือง   “การพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรือง คาํยมืภาษาบาลีสันสกฤตใน
ภาษาไทยสาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที  3” ผูว้จิยัไดศึ้กษาเอกสารตาํราและงานวจิยัทีเกียวขอ้ง
ดงันี 

1. หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขันพนืฐาน พุทธศักราช  2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย และหลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนสุวรรณารามวทิยาคม 

2. เอกสารทเีกยีวข้องกบัการสอนภาษาไทย 
2.1 จิตวทิยาการสอนภาษาไทย 
2.2 วธีิสอนภาษาไทย  

 3. เอกสารทเีกยีวข้องกบัคํายมืภาษาบาลสัีนสกฤตในภาษาไทย 

  3.1 ประวติัภาษาบาลีสันสกฤต 
  3.2 ประวติัภาษาบาลีสันสกฤตในภาษาไทย 
  3.3 ลกัษณะคาํบาลี 

  3.4 ลกัษณะคาํสันสกฤต 
  3.5 วธีิสังเกตคาํยมืทีมาจากภาษาบาลีสันสกฤต 

3.6 ลกัษณะการรับคาํยมืภาษาบาลีสันสกฤตเขา้มาใชใ้นภาษาไทย 

3.7 ประโยชน์ของภาษาบาลีสันสกฤตทีมีต่อภาษาไทย 
4. เอกสารทเีกยีวข้องกบับทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน 

4.1 ความหมายของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

4.2 ประเภทของบทเรียนคอมพิวเตอร์ 
4.3 องคป์ระกอบของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
4.4 คุณลกัษณะของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

4.5 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนประเภทเกม 

4.6 ขนัตอนในการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

4.7 ทฤษฎีทางจิตวทิยาทีเกียวขอ้งกบับทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  

4.8 การหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

4.9 ประโยชน์ของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

 

15 
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5. งานวจัิยทีเกยีวข้อง 
5.1 งานวจิยัในประเทศ 

5.2 งานวจิยัต่างประเทศ 

 

1.  หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขันพนืฐานพุทธศักราช  2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย และหลกัสูตรแกนกลางสถานศึกษา โรงเรียนสุวรรณารามวทิยาคม 

 
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐานพุทธศกัราช  2551 ไดก้าํหนดสาระและมาตรฐาน           

การเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยมีรายละเอียดดงันี  (กระทรวงศึกษาธิการ , กรมวชิาการ  

2551: 12) 

สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 

สาระที 1 : การอ่าน 
 มาตรฐาน ท 1.1 : ใชก้ระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดไปใชต้ดัสินใจแกปั้ญหาใน            
การดาํเนินชีวติและมีนิสัยรักการอ่าน 

สาระที 2 : การเขียน 

มาตรฐาน  ท 2.1: ใชก้ระบวนการเขียนเขียนสือสารเขียนเรียงความยอ่ความและเขียน
เรืองราวในรูปแบบต่างๆ เขียนรายงานขอ้มูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาคน้ควา้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

สาระที 3 : การฟังการดูและการพดู 

มาตรฐาน ท 3.1: สามารถเลือกฟังและดูอยา่งมีวจิารณญาณและพดูแสดงความรู้ความคิด 

ความรู้สึกในโอกาสต่างๆอยา่งมีวจิารณญาณและสร้างสรรค ์

สาระที 4 : หลกัการใชภ้าษาไทย 
 มาตรฐาน  ท 4.1: เขา้ใจธรรมชาติของภาษาและหลกัภาษาไทย การเปลียนแปลงของภาษา
และพลงัของภาษา  ภูมิปัญญาทางภาษา และรักภาษาไทยไวเ้ป็นสมบติัของชาติ 

สาระที 5 : วรรณคดีและวรรณกรรม 

 มาตรฐาน  ท 5.1: เขา้ใจและแสดงความคิดเห็นวจิารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทย       
อยา่งเห็นคุณค่าและนาํมาประยกุตใ์ชใ้นชีวติจริง 
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กรมวชิาการ กระทรวงศึกษาธิการ ( 2551:4-5)ไดก้าํหนดคุณภาพของผูเ้รียนจบเมือ           
ชนัมธัยมศึกษาปีที 3 ไวด้งันี   

1. อ่านออกเสียงบทร้อยแกว้และบทร้อยกรองเป็นทาํนองเสนาะไดถู้กตอ้ง  เขา้ใจ
ความหมายโดยตรงและความหมายโดยนยั   จบัใจความสาํคญัและรายละเอียดของสิงทีอ่าน  แสดง
ความคิดเห็นและขอ้โตแ้ยง้เกียวกบัเรืองทีอ่านและเขียนกรอบแนวคิด  ผงัความคิด  ยอ่ความ        
เขียนรายงานจากสิงทีอ่านได้   วเิคราะห์วจิารณ์อยา่งมีเหตุผล  ลาํดบัความอยา่งมีขนัตอนและ      
ความเป็นไปไดข้องเรืองทีอ่าน  รวมทงัประเมินความถูกตอ้งของขอ้มูลทีใชส้นบัสนุนจากเรืองที
อ่าน 

2. เขียนสือสารดว้ยลายมือทีอ่านง่าย  ชดัเจน ใชถ้อ้ยคาํไดถู้กตอ้งเหมาะสมตามระดบัภาษา           
เขียนคาํขวญั คาํคม คาํอวยพรในโอกาสต่างๆโฆษณา  คติพจน์ สุนทรพจน์  ชีวประวติั  อตัชีวประวติั
และประสบการณ์ต่างๆ  เขียนยอ่ความ  จดหมายกิจธุระ  แบบกรอกสมคัรงาน  เขียนวเิคราะห์วจิารณ์
และแสดงความรู้  ความคิดหรือโตแ้ยง้อยา่งมีเหตุผล   ตลอดจนเขียนรายงานการศึกษาคน้ควา้และ
เขียนโครงงาน 

3. พดูแสดงความคิดเห็น  วเิคราะห์วจิารณ์  ประเมินสิงทีไดจ้ากการฟังและดูนาํขอ้คิดไป
ประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจาํวนั   พดูรายงานเรืองหรือประเด็นทีไดจ้ากการศึกษาคน้ควา้อยา่งเป็น
ระบบ มีศิลปะในการพดูในโอกาสต่างๆไดต้รงตามวตัถุประสงคแ์ละพดูโนม้นา้วอยา่งมีเหตุผล
น่าเชือถือ  รวมทงัมีมารยาทในการฟังดูและพดู 

4. เขา้ใจและใชค้าํราชาศพัท ์ คาํบาลีสันสกฤต  คาํภาษาต่างประเทศอืนๆ คาํทบัศพัทแ์ละ
ศพัทบ์ญัญติัในภาษาไทย  วเิคราะห์ความแตกต่างในภาษาพดูภาษาเขียน โครงสร้างของประโยค
รวม ประโยคซอ้น ลกัษณะภาษาทีเป็นทางการกึงทางการและไม่เป็นทางการและแต่งบทร้อยกรอง
ประเภทกลอนสุภาพ กาพยแ์ละโคลงสีสุภาพ 

5. สรุปเนือหาวรรณคดีและวรรณกรรมทีอ่าน  วเิคราะห์ตวัละครสาํคญั  วถีิชีวติไทยและ
คุณค่าทีไดรั้บจากวรรณคดีวรรณกรรมและบทอาขยาน  พร้อมทงัสรุปความรู้  ขอ้คิดเพือนาํไป
ประยกุตใ์ชใ้นชีวติจริง 

การทาํวจิยัครังนีผูว้จิยัเลือกเนือหาสาระที  4 หลกัการใชภ้าษาไทย มาตรฐานที  4.1 เขา้ใจ
ธรรมชาติของภาษาและหลกัภาษาไทย การเปลียนแปลงของภาษาและพลงัของภาษา ภูมิปัญญาทาง
ภาษาและอนุรักษภ์าษาไทยไวเ้ป็นสมบติัของชาติ 
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หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนสุวรรณารามวทิยาคม 
1. วสัิยทัศน์ 

   วสิัยทศัน์ของหลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสุวรรณารามวทิยาคมกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย  (หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสุวรรณารามวทิยาคม  2551: 1) มุ่งจดัโรงเรียนใหเ้ป็น
องคก์รแห่งการเรียนรู้เพือพฒันาผูเ้รียนใหมี้ความเป็นเลิศดา้นวชิาการ มีคุณธรรม  จริยธรรม สู่    
ความเป็นสากลบนวถีิไทย 

 

2. โครงสร้างหลกัสูตร 
 

ตารางที 2 โครงสร้างหลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  โรงเรียนสุวรรณารามวทิยาคม 

ชัน ภาคเรียนท ี1 
เวลาเรียน 

ภาคเรียนท ี2 
เวลาเรียน 

หน่วยกติ/
คาบ 

หน่วยกติ/
คาบ 

 รายวชิาพนืฐาน  รายวชิาพนืฐาน  

ม.1 ท21101 ภาษาไทยพืนฐาน 1  1.5/60 ท21102 ภาษาไทยพืนฐาน 2  1.5/60 

ม. 2 ท22101 ภาษาไทยพืนฐาน 3  1.5/60 ท22102 ภาษาไทยพืนฐาน 4  1.5/60 

ม. 3 ท23101 ภาษาไทยพืนฐาน 5  1.5/60 ท23102 ภาษาไทยพืนฐาน 6  1.5/60 

ม. 4 ท31101 ภาษาไทยพืนฐาน 1  1.5/60 ท21102 ภาษาไทยพืนฐาน 2  1.5/60 

ม. 5 ท32101 ภาษาไทยพืนฐาน 3  1.5/60 ท32102 ภาษาไทยพืนฐาน 4  1.5/60 

ม. 6 ท33101 ภาษาไทยพืนฐาน 5  1.5/60 ท33102 ภาษาไทยพืนฐาน 6  1.5/60 

 รายวชิาเพมิเตมิ  รายวชิาเพมิเตมิ  

ม. 1 ท21201 รักษภ์าษา 1  1/40 ท21202 รักษภ์าษา 2  1/40 

ม. 2 ท22203 นิทานพืนบา้น 1  1/40 ท22204 นิทานพืนบา้น 2  1/40 

ม. 3 ท23205 การอ่านสร้างสุข 1 1/40 ท23206 การอ่านสร้างสุข 2  1/40 

ม. 4 ท30201 ประวติัวรรณคดี 1  

ท30202 วรรณกรรมทอ้งถิน 

1/40 

 

ท30204 ประวติัวรรณคดี 2  

ท30206 การแสดงละครเวทีเบืองตน้ 

1/40 

 

ม. 5 ท30207 ภาษาไทยเพือกิจกรรม 

              การแสดง 1  

ท30211 วรรณคดีมรดก 1  

1/40 

 

ท30208 ภาษาไทยเพือกิจกรรม 

               การแสดง 2  

ท30212 วรรณคดีมรดก 2  

1/40 

 

ม. 6 ท30209 หลกัภาษาไทย 1/40 ท30210 ภาษากบัวฒันธรรม 1/40 
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3.  โครงสร้างรายวชิาภาษาไทย  
    ชนัมธัยมศึกษาปีที 3 เวลา 3 คาบ : สัปดาห์ จาํนวน 1.5 หน่วยกิต ภาคเรียนที 2 หน่วยที 4  

ชือหน่วย  รอบรู้หลากภาษา เวลา 12 คาบ  

 

ตารางที 3  หน่วยการเรียนรู้ เรือง รอบรู้หลากภาษา รายวชิาภาษาไทย ท23101  
               กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสุวรรณารามวทิยาคม 

 

 

 

 

 

 

ชือหน่วย 
การเรียนรู้ 

มาตรฐานฯ 
ตัวชีวดั สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด เวลา นําหนัก 

รอบรู้หลากภาษา ท 4.1 

ตวัชีวดัที 2 

 

1. ประโยค และคาํเชือม 
     - ววิธิภาษา (คิดดีก็ไดบุ้ญ) 
     - ประโยคกรรม 

     - คาํบุพบท 

     - คาํเชือม  
     - คาํอุทาน 

2. คาํทีมาจากภาษาต่างประเทศ 
     - ภาษาบาลีสันสกฤต 

     - ภาษาตะวนัออก 
     - คาํทบัศพัท ์คาํศพัทบ์ญัญติั 

     คาํศพัทท์างวชิาการและวชิาชีพ 
 

4 

 

 

 

 

 

6 

4 

1 

1 
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2. เอกสารทเีกยีวข้องกบัการสอนภาษาไทย 

2.1 จิตวทิยาการสอนภาษาไทย 
 ครูภาษาไทยสามารถจดักิจกรรมและประสบการณ์การเรียนรู้เพือส่งเสริมและพฒันาผูเ้รียน           
ใหมี้ความรู้ทกัษะและมีพฒันาการทางภาษาไทยได้   โดยนาํหลกัจิตวทิยาบางประการมาใชใ้น      
การสร้างบรรยากาศการเรียนการสอนทีมีประสิทธิภาพ  มีนกัการศึกษาหลายท่านไดอ้ธิบายเกียวกบั
จิตวทิยาการสอนภาษาไทยไว ้ ในทีนีจะกล่าวถึงจิตวทิยาการสอนทีสาํคญับางประการ อาทิ สุจริต 
เพียรชอบและสายใจ  อินทรัมพรรย ์(2531: 65-82) ไดเ้สนอไวส้รุปไดด้งันี 

 
ความแตกต่างระหว่างบุคคล ( Individual difference) 

ครูภาษาไทยจะตอ้งคาํนึงอยูเ่สมอวา่นกัเรียนแต่ละคนมีความรู้ความถนดัความสามารถและ        
ความสนใจทางภาษาแตกต่างกนั  เด็กหญิงและเด็กชายก็มีความถนดัทางภาษาต่างกนั  โดยส่วนรวม
แลว้เด็กหญิงจะมีความถนดัความสามารถและทกัษะทางภาษาสูงกวา่เด็กผูช้ายในระดบัอายเุดียวกนั
เด็กผูห้ญิงจะใชถ้อ้ยคาํทีสละสลวยใชป้ระโยคทียาวกวา่และเหมาะสมกวา่เด็กชาย  เด็กผูช้ายจะไม่
ชอบพดูแต่จะคิดไดลึ้กซึงกวา่เด็กผูห้ญิงเด็กแมแ้ต่เพศเดียวกนัระดบัอายเุดียวกนัก็ยงัมีความสามารถ
ทางภาษาต่างกนั  ทงันีขึนอยูก่บัสาเหตุหลายประการเช่นสภาพร่างกายสติปัญญาบิดามารดา   ฐานะ
ทางเศรษฐกิจและสังคมของครอบครัว   สิงแวดลอ้มทงัทางบา้นและชุมชนทีอาศยัอยูก่ารดูแลเอาใจ
ใส่และการปลูกฝังทกัษะทางภาษาก่อนเขา้เรียนและการสอนภาษาไทยทีไดรั้บจากโรงเรียน
ประถมศึกษา   ดงันนัครูภาษาไทยจึงควรคาํนึงถึงความแตกต่างเหล่านีก่อนสอนควรไดท้ดสอบ
ความสามารถทางภาษาของเด็กเสียก่อน   เด็กคนใดมีความสามารถสูงก็สนบัสนุนใหมี้ทกัษะสูง
ยงิขึนไปอีก  เด็กคนใดมีทกัษะตาํพยายามซ่อมเสริมใหเ้ป็นพิเศษ และไม่ควรคาดหวงัทีจะใหเ้ด็กทุก
คนทาํไดเ้หมือนกนัหมดแต่ควรพยายามจดัระบบการเรียนการสอนและจดักิจกรรมเพือใหเ้ด็กได้
เรียนรู้   เกิดความเจริญงอกงามใหม้ากทีสุดเท่าทีจะมากไดแ้ละสร้างสถานการณ์ใหเ้ด็กทุกคนมี
ความรู้สึกวา่ตนเองประสบความสาํเร็จในการเรียนภาษาไทย 

 
ความพร้อม ( Readiness ) 

ความพร้อมเป็นเรืองสาํคญัอีกประการหนึงซึงครูควรคาํนึง   โดยปกติแลว้นกัเรียนทีเขา้มา
เรียนในโรงเรียนจะมีความพร้อมพอสมควรแต่ก็ยงัมีความแตกต่างกนั  นกัเรียนในต่างประเทศส่วน
ใหญ่จะมีความพร้อมทางดา้นการอ่านและการเขียนโดยมีขอ้ทดสอบมาตรฐานวดัวา่มีความพร้อม
เพียงใดแมแ้ต่ในดา้นอตัราความเร็วในการอ่านก็ยงัสามารถวดัไดว้า่เด็กแต่ละคนมีความสามารถใน

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



21 
 

การอ่านนาทีละกีคาํ   ซึงในประเทศไทยเราไม่ไดใ้หค้วามสนใจเกียวกบัเรืองนีมากนกัแต่ก็ไดมี้
ความพยายามทีจะไดท้ดลองหาอตัราความเร็วในการอ่านภาษาไทยของเด็กไทยมาบา้งแลว้ 
 
กระบวนการเรียนรู้ ( Learning process ) 

การเรียนรู้คือการเปลียนแปลงพฤติกรรมของผูเ้รียนซึงเป็นผลเนืองมาจากการมี
ประสบการณ์ตรงจากการฝึกปฏิบติัและการทีผูเ้รียนไดมี้ปฏิสัมพนัธ์กบัสิงแวดลอ้ม   พฤติกรรมที
เกิดจากการเรียนรู้นีจะเป็นไปในทาํนองทีผูเ้รียนเกิดความงอกงามขึนและเมือผูเ้รียนรู้แลว้จะคงทน
ถาวรไม่มีการลืมและในบางกรณี   ก็สามารถถ่ายทอดความรู้ไปใชใ้นสถานการณ์อืนได้   การสอน
ภาษาไทยนนับางเรืองเนือหาซาํซาก   นกัเรียนเรียนซาํแลว้ซาํเล่าตงัแต่ประถมปลายจนถึง
ระดบัอุดมศึกษา แต่ก็จาํไม่ไดห้รือจาํไดก้็เพียงเพือสอบเท่านนั   เมือการสอบผา่นพน้ไปแลว้ก็จะลืม
ทงันีเพราะนกัเรียนไม่ไดเ้รียนจนถึงขนัการเรียนรู้  ครูภาษาไทยจึงควรจดัสภาพการเรียนการสอนที
ทาํใหน้กัเรียนเกิดการเรียนรู้และเขา้ใจอยา่งแทจ้ริง   ความรู้จะไดค้งทนถาวร   ตวัอยา่งเช่น  การสอน
หลกัภาษาเรืองคาํนาม  แทนทีครูจะบอกคาํจาํกดัความและยกตวัอยา่งเพียงคาํหนึงหรือสองคาํก็ให้
นกัเรียนช่วยยกตวัอยา่งมากๆแลว้ช่วยกนัพิจารณาโดยใชห้ลกัเหตุผลและสรุปคาํจาํกดัความเองเป็น
การสอนแบบอุปนยั ( Inductive method ) นกัเรียนไดล้งมือยกตวัอยา่งเองไตร่ตรอง   คิดเหตุผลและ
สรุปเป็นคาํจาํกดัความเองตวัอยา่งก็มีมากทาํใหน้กัเรียนเกิดการเรียนรู้อยา่งแทจ้ริงเมือเกิดการเรียนรู้
แลว้ก็จะไม่ลืมสิงทีไดเ้รียนไปแลว้ 

 

การเรียนรู้โดยมีจุดมุ่งหมาย ( Purposeful learning ) 
ในสภาพการเรียนการสอนโดยทวัไปบางครังครูอาจสอนไปเรือยๆโดยไม่ตงัวตัถุประสงค์  

หากมีการตงัวตัถุประสงคก์็เป็นไปอยา่งกวา้งๆไม่เฉพาะเจาะจง   ผูเ้รียนก็เรียนไปตามทีครูสอนโดย
ไม่รู้จุดมุ่งหมายปลายทาง  ไม่ทราบวา่จะเรียนบทเรียนนนัไปเพืออะไร   จะมีประโยชน์กบัตน
หรือไม่อยา่งไร  นกัเรียนส่วนใหญ่เมือคิดเช่นนีก็มกัจะคิดอยูใ่นใจไม่กลา้บ่นออกมา  แต่ก็มีนกัเรียน
บางคนบ่นวา่ไม่ทราบจะเรียนบทเรียนนนัไปเพืออะไร   หากจะให้ไดผ้ลดีควรจะเป็นการเรียนรู้โดย
มีจุดมุ่งหมาย   เป็นตน้วา่เมือเรียนเรืองหลกัการประวสิรรชนียน์กัเรียนจะสนใจและตงัใจเรียนมาก
ขึนเมือทราบจุดมุ่งหมายและประโยชน์ทีจะไดรั้บ   ยงิไปกวา่นนัถา้นกัเรียนไดมี้ส่วนร่วมในการตงั
จุดมุ่งหมายของบทเรียนและวางแผนการเรียนร่วมกบัครูแลว้ก็จะทาํใหผ้ลการเรียนดียงิขึนไปอีก
เพราะเป็นความตอ้งการและเป็นแรงขบัของนกัเรียนเอง 
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การเรียนรู้โดยการกระทาํ ( Learning by doing ) 
ภาษาไทยเป็นวชิาทกัษะนกัเรียนจะมีความคล่องแคล่ว   ชาํนาญในภาษาก็เพราะไดมี้

ประสบการณ์ตรง  ไดล้งมือทาํเองฝึกฝนดว้ยตนเอง   การเรียนภาษาไทยโดยมีครูเป็นผูบ้รรยายโดย
ไม่เปิดโอกาสใหน้กัเรียนลงมือกระทาํหรือมีโอกาสนอ้ยมากนกัเรียนจะไดรั้บประโยชน์จาก        
การเรียนนอ้ยทีสุด  เนืองจากอตัราเวลาเรียนหรือจาํนวนนกัเรียนเป็นอุปสรรคในการทีนกัเรียนจะมี
โอกาสปฏิบติัจริงอยา่งทวัถึง  กิจกรรมเสริมหลกัสูตรภาษาไทยและนวตักรรมต่างๆจะช่วยไดม้าก 

 
กฎแห่งการฝึกฝน ( Law of exercise ) 

กฎของการเรียนรู้โดยการฝึกฝนเป็นกฎของการเรียนรู้อีกขอ้หนึงซึงนกัจิตวทิยาชือ      
ธอร์นไดค์  (Thorndike) ไดเ้สนอไวก้ารเรียนรู้จะเกิดขึนไดดี้ต่อเมือไดฝึ้กฝนหรือกระทาํซาํ
ภาษาไทยเป็นวชิาทกัษะ  โดยลกัษณะวชิาแลว้ ผูเ้รียนจะมีทกัษะทางภาษาดี  มีความรู้ความเขา้ใจได้
อยา่งถูกตอ้ง คล่องแคล่วและเกิดทศันคติทีดีต่อภาษาไทยก็ต่อเมือไดฝึ้กฝนและกระทาํซาํ ยงิผูเ้รียน
ไดฝึ้กฝน ไดท้าํแบบฝึกหดั ไดใ้ชท้กัษะภาษามากยงิขึนเท่าใดก็จะช่วยใหมี้การพฒันาการดา้นทกัษะ
ดีมาก   ตวัอยา่งเช่น  ในการสอนหลกัภาษาเรือง   คาํควบกลาํ  แทนทีครูจะบอกคาํจาํกดัความแลว้
ยกตวัอยา่ งเพียงเล็กนอ้ย   ครูควรยกตวัอยา่งบนกระดานดาํหลายๆคาํ   เช่น เกลือนกล่น  กรีดกราย  
พร้อมเพรียง คลาไคล  ควา้ขวาน ปลดปล่อย   จากนนัก็ใหผู้เ้รียนช่วยกนัยกตวัอยา่งก็จะปรากฏวา่มี
คาํควบกลาํจาํนวนมากเตม็กระดานดาํ  จากนนันกัเรียนก็ช่วยใหค้าํจาํกดัความของคาํควบแท้
หลงัจากนนัครูก็ยกประโยคต่างๆทีประกอ บดว้ย   คาํควบกลาํใหน้กัเรียนอ่านออกเสียง  เช่น  
เพริศพริงชอบรับประทานปลากราย ขา้วเกรียบ  ขนมปลากริมและขนมครองแครง   เป็นตน้  
นอกจากนนัครูอาจจะแต่งเป็นบทความสันๆประกอบไปดว้ย  คาํทีมีตวัควบกลาํแลว้ใหน้กัเรียนฝึก
ออกเสียงใหช้ดัเจน เช่น กลา้เป็นลูกพอ่กลมแม่กลอยหลานตากลึง มีบา้นอยูค่ลองบางกรวย กลา้เป็น
คนกลา้สมชือ เป็นคนซือตรงไม่พดูจากลบักลอก  เขาเป็นคนขรึม ขีเกรงใจคนจะทาํอะไรพดูอะไรก็
กลวัวา่จะกระทบกระเทือนผูอื้นไปหมด   เขาคิดจะปรับปรุงเปลียนแปลง   หากลองใหเ้ป็นทีโล่งจะ
ไดน้อนเกลือกกลิงกลางแปลงไดต้ามปรารถนา   แต่ตากลึงแมจ้ะอยากเห็นหลานกลมเกลียวมาเล่น
ปลาํกนัก็ไม่อยากใหมี้เสียงเอิกเกริกจึงขอใหก้ลา้ไปเกลือนทีหลงับา้นเป็นทีคลายเครียดของ
ครอบครัว กลา้ก็จาํใจตอ้งคลอ้ยตาม ฯลฯ 

หากครูตอ้งการใหน้กัเรียนเขา้ใจในเรืองควบแทแ้ละออกเสียงควบกลาํไดช้ดัเจนยงิขึนก็
อาจจะใหเ้ด็กหาคาํแต่งประโยคหรือขอ้ความสันๆมาใชป้ระกอบการฝึกอีกจะเป็นการดีเพราะ
นกัเรียนจะไดรั้บการฝึกมากขึน 
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กฎแห่งผล ( Law of effect ) 
เมือนกัเรียนไดเ้รียนภาษาไทยแลว้ไม่วา่จะเป็นทกัษะการฟัง  พดู อ่าน เขียน หลกัภาษาหรือ

วรรณคดี  นกัเรียนยอ่มตอ้งการทราบวา่ผลการเรียนของตนเป็นอยา่งไรเป็นทีพอใจของตนหรือของ
ครูผูส้อนหรือไม่   เมือมีงานใหน้กัเรียนทาํเป็นแบบฝึกหดัครูควรรีบตรวจและส่งเสริมนกัเรียนโดย
รวดเร็ว  การเขียนติชมก็ควรระมดัระวงั   การใชถ้อ้ยคาํควรชมสิงทีนกัเรียนทาํไดดี้เสียก่อนแลว้จึงติ
การติเป็นการติเพือก่อ  มีการเสนอแนะลงไปดว้ยนกัเรียนจะไดท้ราบวา่จุดเด่นของตนคือส่วนไหน
และมีส่วนใดควรแกไ้ขบา้ง   การใหน้กัเรียนมีส่วนร่วมในการติชมหรือประเมินผลการทาํงานของ
เพือนในชนัเดียวกนัก็เป็นสิงทีพึงกระทาํเพือการใหข้อ้มูลยอ้นกลบั 

 

กฎของการใช้และไม่ใช้ ( Law of use and disuse ) 
ภาษาไทยเป็นวชิาทกัษะตอ้งมีการใชแ้ละฝึกฝนอยูเ่สมอจึงจะมีความชาํนาญ   ในการใช้

ภาษาหากเรียนไปแลว้ไม่ไดใ้ชห้รือนานๆใชค้รังหนึงก็จะลืมหรือมีทกัษะไม่ดีเท่าทีควร   ในการจดั
เนือหาใหน้กัเรียนเรียนนนัผูท้าํหลกัสูตรประมวลการสอนผูเ้ขียนแบบเรียนตลอดจนครูสอนควร
เลือกสรรเนือหาอยา่งระมดัระวงัควรเป็นเนือหาทีเป็นประโยชน์แก่ผูเ้รียนจะเป็นในปัจจุบนัหรือใน
อนาคตก็ไดย้งิ เป็นทกัษะทีอาจนาํไปใชเ้ป็นเครืองมือในการเรียนวชิาอืนๆหรือใชเ้พือการสือสารใน
ชีวติประจาํวนัไดด้ว้ยยงิดีและยงิไดใ้ชท้กัษะทางภาษามากและใชบ้่อยๆก็จะทาํใหมี้ประสบการณ์
และมีทกัษะทางภาษาสูงมากยงิขึน   การสอนเนือหาวชิาภาษาไทยโดยเฉพาะในดา้นของหลกัภาษา
และการใชภ้าษาครูควรวางแผนการสอนดว้ยความระมดัระวงั   ความมุ่งหมายและกิจกรรมควร
คาํนึงถึงการนาํไปใชใ้นสถานการณ์อืนๆดว้ย    แรงจูงใจเป็นสิงสาํคญัมากโดยเฉพาะในการสอน
ภาษาไทยเพราะโดยทวัไปแลว้มกัจะไม่มีผูใ้หค้วามสนใจกบัภาษาไทยมากนกัไม่วา่จะเป็นนกัเรียน
หรือผูป้กครองเพราะภาษาไทยเป็นภาษาของเราเองเกิดมาก็สามารถพดูจาติดต่อสือสารไดรู้้เรืองครู
ภาษาไทยจึงควรสร้างสถานการณ์ต่างๆทีเป็นสิงเร้าเพือเป็นสิงจูงใจใหน้กัเรียนสนใจเรียนตงัใจ
ฝึกฝนทกัษะและมีทศันคติทีดีต่อภาษาไทยแรงจูงใจมี 2 ประเภทคือ 

1.  แรงจูงใจภายนอก  (Extrinsic motivation)  แรงจูงใจภายนอก  คือ แรงจูงใจทีเกิดจากสิง
เร้าภายนอกทีควรจดัขึน   เช่น   การสร้างบรรยากาศการจดักิจกรรมและประสบการณ์ต่างๆที
น่าสนใจสนุกสนานเป็นแรงกระตุน้ใหผู้เ้รียนเกิดความกระตือรือร้นทีจะเรียนครูภาษาไทยอาจสร้าง
แรงจูงใจภายนอกดงันี 

          การสร้างบรรยากาศในการเรียนจึงเป็นสิงทีจาํเป็นมากครูภาษาไทยควรมีหนา้ตายมิแยม้
ท่าทางกระตือรือร้นกระฉบักระเฉงเป็นกนัเองใจกวา้งพร้อมทีจะตอบคาํถามและยอมรับฟัง       
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ความคิดเห็นของนกัเรียนบรรยากาศอนัเกิดจากบุคลิกภาพของครูนีเป็นแรงจูงใจทีสาํคญัทีจะช่วย
ใหก้ารเรียนการสอนภาษาไทยสัมฤทธิผล 

1.1 การนาํเขา้สู่บทเรียนเป็นกิจกรรมทีสาํคญัในการเริมตน้การเรียนการสอน 

ภาษาไทย   ครูควรวางแผนการสอนโดยพยายามจดัใหมี้กิจกรรมขนันาํเขา้สู่บทเรียนโดยใชเ้วลา
สันๆ ประมาณ  3-5 นาทีหากมีความจาํเป็นก็ไม่ควรเกิน  10 นาทีกิจกรรมขนันีเป็นกิจกรรมทีจะดึง
ความสนใจของนกัเรียนเขา้มารวมอยูใ่นจุดใดจุดหนึงเพือทีจะไดเ้ริมเรียนต่อไปการนาํเขา้สู่
บทเรียนภาษาไทยมีหลายวธีิไดแ้ก่ 

1. การใชภ้าพอาจเป็นภาพสัตวต่์างๆภาพกวผีูป้ระพนัธ์เรืองต่างๆและ 

อาจเป็นภาพของบุคคลสาํคญัก็ได ้

2. การใชเ้พลงนาํเขา้สู่บทเรียนเพลงทีใชน้นัอาจเป็นเพลงไทยเดิมหรือ 

เพลงไทยสากลก็ไดค้รูอาจร้องเพลงใชเ้ทปบนัทึกเสียงหรือใหน้กัเรียนร้องพร้อมกนัก็ได ้

3. ใชค้าํประพนัธ์คาํประพนัธ์ซึงมีความไพเราะมีเสียงคลอ้งจองและมี 

ความหมายก็ใชน้าํเขา้สู่บทเรียนไดดี้ 

4. การขบัเสภาเห่เรือเชิดหุ่นพากยโ์ขนก็นาํเขา้สู่บทเรียนไดดี้นกัเรียน 

จะตืนเตน้แปลกใจทีจะไดพ้บเห็นสิงแปลกใหม่ทาํใหส้นใจบทเรียนทีจะเรียนต่อไป 

5. การฟ้อนรําเป็นกิจกรรมขนันาํเขา้สู่บทเรียนทีน่าสนใจและเป็นแรง 

กระตุน้ทีดี 

6. นิทานการนาํเขา้สู่บทเรียนดว้ยนิทานเป็นสิงทีนกัเรียนสนใจ   ยงิเป็น
นิทานประเภททีเป็นคาํสอนหรือนิทานสุภาษิตแลว้จะไดผ้ลมากเพราะนอกจากจะเป็นการเร้า        
ความสนใจใหเ้กิดความสนุกสนานในการเรียนแลว้ยงัเป็นโอกาสอนัดีทีจะไดส้อนเด็กอีกดว้ย 

7. การใชหุ่้นจาํลองของจริงหุ่นจาํลองของจริงบางอยา่งก็สามารถ 

ดึงความสนใจของผูเ้รียนไดม้ากเพราะนกัเรียนอาจไม่เคยเห็นมาก่อน   ในการสอนภาษาไทยครูอาจ
ใชหุ่้นจาํลองของจริง   เช่น  เครืองทรงพระนาง   อาวธุ   ชา้งทรง   มา้ทรง   ขบวนเรือพระทีนงัและ
หุ่นจาํลองบุคคลสาํคญัต่างๆ 

8. คาํพงัเพยสุภาษิตในบทเรียนภาษาไทยนนับางบทก็มุ่งสอนคุณงาม 

ความดีใหแ้ก่นกัเรียนจึงมีพวกคาํสอนแทรกอยูด่ว้ย  ครูจึงอาจใชค้าํพงัเพยสุภาษิตนาํเขา้สู่บทเรียน 

9. การนาํเขา้สู่บทเรียนดว้ยแผนภูมิและแผนทีสามารถเรียกร้อง           
ความสนใจของผูเ้รียนใหส้นใจบทเรียนทีกาํลงัจะเริมไดม้าก 
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1.2 การจดักิจกรรมประกอบการเรียนการเร้าความสนใจมิใช่จะทาํเฉพาะตอนเริม 

เรียนเท่านนั   แต่ควรจะมีการเร้าความสนใจเป็นช่วงๆตลอดระยะทีมีการเรียนการสอน   ทงันีเพือ
ช่วยใหน้กัเรียนมีความตืนตวัมีความกระตือรือร้นอยูต่ลอดเวลา   กิจกรรมประกอบและกิจกรรม
สลบัจึงมีความสาํคญัมาก  ครูควรเลือกใชกิ้จกรรมตามทีเห็นสมควร  ดงัต่อไปนี 

1. การอภิปราย 

2. โตว้าที 

3. การประชุมกลุ่มยอ่ย 

4. การแสดงละครและแสดงบทบาทสมมุติ 

5. วาดภาพวาดการ์ตูนประกอบ 

6. ร้องเพลงขบัเสภาพากยโ์ขนขบัทาํนองเชิดหุ่น 

7. แต่งบทละครเพือแสดงเอง 

8. แต่งคาํประพนัธ์ 

9. เขียนวจิารณ์ลกัษณะของตวัละคร 

10. เขียนแสดงความคิดเห็น 

11. รวบรวมคาํศพัทค์าํควบกลาํ คาํสมาส คาํสนธิ คาํบาลีสันสกฤต 

12. ประดิษฐหุ่์นจาํลอง เช่น ขบวนเรือพระทีนงั อาวธุโบราณ ฯลฯ 

13. ประดิษฐหุ่์นหุ่นมือหรือหุ่นชกัก็ไดแ้ละเชิดหุ่นทีประดิษฐขึ์น 

14. แกะสลกัผกัผลไมต้ามทีปรากฏในวรรณคดี 

15. แต่งป้ายนิเทศหนา้หอ้ง 

16. วาดแผนทีทาํแผนภูมิประกอบ 
17. กิจกรรมอืนๆ 

2. แรงจูงใจภายใน  (Intrinsic motivation) แรงจูงใจภายใน  คือ แรงจูงใจทีเกิดขึนภายในตวั
ของผูเ้รียนเอง   แรงจูงใจภายในเป็นความกระตือรือร้น   ความอยากรู้   อยากเรียน  ความรู้สึกอยาก
ร่วมทาํกิจกรรม  อยากเสาะแสวงหาความรู้ซึงเกิดขึนเอง   ส่วนใหญ่มกัจะเกิดขึนเนืองจากผลของ
แรงจูงใจภายนอกคือหลงัจากทีนกัเรียนรู้สึกสนุกสนานในการเรียนภาษาไทยแลว้อยากจะทาํ
กิจกรรมเอง   อยากศึกษาหาความรู้   ครูจึงเป็นบุคคลสาํคญัทีสุดทีจะจดักิจกรรมและสร้างแรงจูงใจ
ภายนอกทีจะช่วยใหน้กัเรียนเกิดความสนุกเกิดความศรัทธาในภาษาไทยจนเกิดแรงจูงใจภายในขึน
ในตวันกัเรียน 
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การเสริมกาํลงัใจ ( Reinforcement ) 
ในการเรียนการสอนภาษาไทย  นกัเรียนยอ่มตอ้งการทราบวา่พฤติกรรมหรือทกัษะทาง

ภาษาทีตนแสดงออกนนัถูกตอ้งหรือเป็นทีพึงปรารถนาหรือไม่   การเสริมกาํลงัใจจึงเป็นสิงทีสาํคญั
ขณะทีการเรียนการสอนภาษาไทยดาํเนินไปนนัครูควรเสริมกาํลงัใจเด็กเป็นระยะๆ นกัจิตวทิยา
เสนอแนะวา่การเสริมกาํลงัใจในทางบวกจะเป็นสือใหน้กัเรียนทราบวา่สิงทีแสดงออกนนัถูกตอ้ง
เมือทราบวา่ตนทาํไดถู้กตอ้งก็จะเกิดความภาคภูมิใจและพยายามทาํกิจกรรมต่างๆใหดี้ยงิขึน   โดย
หวงัวา่จะไดรั้บการยกยอ่งชมเชยอีก   ในกรณีทีเด็กทาํผดิพลาดครูไม่ควรแสดงกิริยาอาการหรือใช้
คาํพดูทีสะเทือนใจ  อาจใชค้าํพดูทีวา่  “ ขอบใจมากเป็นคาํตอบทีน่าสนใจแต่ยงัไม่ถูกทีเดียวลองหา
คาํตอบใหม่ซิ ” แมว้า่เด็กจะตอบไม่ตรงจุดก็เสริมกาํลงัใจและหาทางใหน้กัเรียนลองหาคาํตอบใหม่
เป็นการเสริมกาํลงัใจเช่นเดียวกนัการเสริมกาํลงัใจทางบวกจะช่วยใหน้กัเรียนมีทศันะต่อการเรียน
มากขึน   ทงัยงัส่งเสริมใหน้กัเรียนมีผลการเรียนดีขึน การเสริมกาํลงัใจทางบวกใหน้กัเรียนช่วยให้
เกิดความภาคภูมิใจในตนเองและรู้สึกวา่ตนเองประสบความสาํเร็จ 

การเสริมกาํลงัใจนอกจากครูจะเป็นผูเ้สริมกาํลงัใจแลว้  นกัเรียนก็ควรทีจะไดมี้บทบาทเป็น
ผูเ้สริมกาํลงัใจเพือนดว้ยวธีิการเสริมกาํลงัใจมีหลายวธีิ แต่ทีนิยมใชมี้ดงัต่อไปนีคือ 

1. การเสริมกาํลงัใจดว้ยวาจา 
2. การเสริมกาํลงัใจดว้ยสีหนา้ท่าทาง 

3. การเสริมกาํลงัใจดว้ยการใหน้กัเรียนมีส่วนร่วม 

4. การเสริมกาํลงัใจโดยกลุ่มนกัเรียน 

5. การเสริมกาํลงัใจดว้ยการใหร้างวลั 

การเสริมกาํลงัใจดว้ยวาจาเป็นการเสริมกาํลงัใจทีครูใชม้ากทีสุดการเสริมกาํลงัใจดว้ยวาจา
มีทงัการยอมรับและการปฏิเสธ   การเสริมกาํลงัใจแบบยอมรับมกัใชค้าํวา่  ดี ดีมาก  เก่ง  เขา้ท่าดี         
มีเหตุผล  น่าสนใจ   เป็นความคิดทีดี  ในกรณีทีนกัเรียนตอบผดิหรือไม่ตรงจุดครูไม่ควรใชถ้อ้ยคาํที
ใหเ้ด็กเกิดความสะเทือนใจหรือไม่สบอารมณ์ควรกล่าวขอบใจและแนะนาํใหเ้ด็กลองหาคาํตอบ
ใหม่  การเสริมแรงดว้ยท่าทาง เมือนกัเรียนตอบถูกหรือแสดงทกัษะออกมาไดถู้กตอ้งครูควรเสริม
กาํลงัใจดว้ยการพยกัหนา้ การยมิ ผงกศีรษะ ใชส้ายตาแสดงความพอใจ   ใชมื้อหรือท่าทางประกอบ
ใชมื้อตบไหล่นกัเรียนเบาๆการเสริมกาํลงัใจดว้ยท่าทางนีบางครังก็แสดงท่าทางเฉยๆแต่บางครังครู
ก็เสริมกาํลงัใจดว้ยวาจาและท่าทางพร้อมกนั 

การเสริมกาํลงัใจดว้ยการใหน้กัเรียนมีส่วนร่วมเช่นการแข่งขนัสะกดคาํยากจะมีนกัเรียน
หลายคนออกมาสะกดแข่งขนักนับนกระดานดาํครูมีบตัรคาํเฉลยคาํทีถูกตอ้ง  นกัเรียนก็จะช่วยกนั
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ใหค้ะแนนรวมคะแนน   เมือกลุ่มใดชนะก็มีการใหด้าวหรือมีการปรบมือแสดงการยกยอ่งชมเชย
ความสามารถการเสริมกาํลงัใจโดยกลุ่มนกัเรียนคือนกัเรียนกล่าวชมกนัเองและปรบมือใหก้นั     
 การเสริมกาํลงัใจดว้ยการใหร้างวลั เช่น  การใชสิ้งของ   ใหโ้บ   ใหบ้ตัรเกียรติยศ  ฯลฯ แต่
การเสริมกาํลงัใจดว้ยวธีินีมีขอ้ควรระวงัเพราะจะทาํใหน้กัเรียนหวงัผลทางดา้นวตัถุมากเกินไป 
ดงันนั การใหร้างวลัควรจะใหโ้อกาสพิเศษจริงๆและควรมีการเวน้ระยะพอสมควร รางวลัควรเป็น
ของเล็กๆนอ้ยๆและควรเป็นของทีมีประโยชน์ต่อการเรียนภาษาไทย      

ในการเรียนการสอน โดยทวัไปนนั ถา้ครูไดรั้บการฝึกฝนมาอยา่งดีและคาํนึงถึงการเสริม
กาํลงัใจเสมอ การเสริมกาํลงัใจทงั 5 วธีินีจะเกิดขึนอยา่งผสมผสานกนัโดยอตัโนมติั 

นอกจากการเสริมกาํลงัใจทีกล่าวมาแลว้ การตรวจงานเด็กและการส่งคืนในเวลาเร็ว
พอสมควรก็เป็นการเสริมกาํลงัใจทีดีเพราะเมือนกัเรียนทาํงานส่งครูแลว้ก็อยากทีจะทราบวา่ผลเป็น
อยา่งไร ทาํไดดี้ถูกตอ้งและมีขอ้บกพร่องทีควรแกไ้ขอยา่งไรบา้ง ครูจึงควรรีบตรวจงานและรีบ
ส่งคืนนกัเรียนในเวลาทีรวดเร็วพอสมควร ไม่เก็บไวน้านจนเกินไป การติชมของครูนนัเป็น         
การเสริมกาํลงัใจของเด็กอยา่งยงิ  เด็กจะเกิดกาํลงัใจและเกิดความกระตือรือร้นทีจะทาํงานชินที
ไดรั้บมอบหมายต่อไป         

 การเขียนติชมงานของนกัเรียนก็เป็นสิงสาํคญั ครูควรใชภ้าษาทีเหมาะสม  ควรชมเสียก่อน
แลว้ติ  หลงัจากนนัก็ชมซาํ  การเขียนไม่ควรขีดฆ่าหรือใชห้มึกสีแดง การเขียนสันจนเกินไปหรือให้
คะแนนเพียงอยา่งเดียวก็ไม่มีคุณค่าในดา้นการเสริมกาํลงัใจเท่าใดนกั ควรเขียนบอกลงไปดว้ยวา่
นกัเรียนทาํดี  ทาํถูกตอ้งแง่ไหนและมีอะไรผดิพลาดควรแกไ้ขบา้ง สกินเนอร์  (Skinner) เชือวา่     
หากมีการจดัสิงแวดลอ้มทีดีมี   การเสริมกาํลงัใจในทางบวกเสมอเป็นระยะๆจะสามารถช่วยใหเ้ด็ก
เปลียนแปลงพฤติกรรมไปในทางทีดียงิกวา่นนั เขายงัเชืออีกวา่การปรับปรุงสิงเร้า จะปรับปรุงกิริยา
ของผูเ้รียนและปรับปรุงพฤติกรรมของผูเ้รียนได ้

ฐะปะนีย์ นาครทรรพ  (2545: 7-8) กล่าวถึง หลกัจิตวทิยาการสอนภาษาไทยทีครูภาษาไทย
ควรตระหนกัและนาํ มาประยกุตใ์ชใ้นการจดัการเรียนการสอนวชิาภาษาไทย  ไวส้ามารถสรุปได้
ดงันี  

1. ความสนใจ  

    ในการเรียน วชิาใดก็ตาม หากสามารถทาํใหน้กัเรียน มีความสนใจ ไดแ้ลว้นกัเรียน ก็จะ
ตงัใจเรียนและเรียนไดดี้  ดงันนัครูจึงควรหาวธีิทีจะทาํให้ นกัเรียนสนใจบทเรียน  เนือหา  โดยสร้าง
แรงจูงใจและสร้างบรรยากาศในการเรียนเพือให้ นกัเรียน อยากเรียน  เช่น  จดักิจกรรมเพือเร้า      
ความสนใจของนกัเรียน เป็นตน้  
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2. การฝึกฝน  

    วชิาภาษาไทยเป็นวชิาทกัษะจึงตอ้งมีการฝึกฝน ทกัษะการใชภ้าษาในดา้นต่างๆอยู่ เสมอ 

ครูจึงควรเขา้ใจหลกัในการฝึกโดยเริมฝึก  จากสิงทีง่ายไปหาสิงทียากและตอ้งใหฝึ้กบ่อยๆโดยให้
นกัเรียนฝึกทาํแบบฝึกหดัและตรวจแบบฝึกหดัอยา่งสมาํเสมอ   ถา้พบวา่นกัเรียนทาํผดิจะตอ้งแกไ้ข
ในการแกไ้ขนนัครูควรชีแจงใหน้กัเรียนทราบวา่แกเ้พืออะไรเพือใหน้กัเรียนเขา้ใจจุดมุ่งหมาย  

3. การใหง้าน  

     การใหง้านแก่นกัเรียนเมือนกัเรียนทาํงานเสร็จ ครูควรใหน้กัเรียนไดท้ราบผลการทาํงาน
ของตนเองเสมอ ในกรณีทีนกัเรียนไดดี้ก็จะเป็นเครืองยวัยใุหเ้ขาอยากเรียนต่อไปในกรณีทีเขาทาํผดิ
ก็จะไดแ้กไ้ข 

 4. การพลิกแพลงวธีิสอน  

    ในการเรียน ถา้เรียนเป็นเวลานานร่างกายและสมองจะอ่อนเพลีย  ครูจึงควรพิจารณาเวลา
ในการจดัตารางสอนโดยกะระยะเวลาใหเ้หมาะกบัลกัษณะของบทเรียน  ถา้บทเรียนเป็นการฟังครู
บรรยาย เพียงอยา่งเดีย วนกัเรียนก็จะสนใจครูไดเ้พียงหนึงชวัโมง   แต่หากบทเรียนมีกิจกรรมให้
นกัเรียนร่วมปฏิบติันกัเรียนก็อาจเรียนไดต่้อเนืองติดต่อกนัไดถึ้ง  2-3 ชวัโมง ฉะนนั ในการจดัเวลา
เรียนภาษาไทยจึงตอ้งจดัใหเ้หมาะสมกบัเนือหาและวธีิสอนเพือใหเ้ด็กไดมี้โอกาสพกัผอ่นสลบักบั
การเรียนเด็กจะไดก้ระปรีกระเปร่าอยูเ่สมอ  

5. การเรียนสิงทีมีความหมายต่อชีวติ  

   หลกัในการเรียนรู้ทีสาํคญัขอ้หนึง  คือ สิงใดมีประโยชน์  มีความหมายต่อชีวติและอยูใ่น
ความสนใจของนกัเรียนสิงนนัจะเป็นสิงทีนกัเรียนสามารถเรียนรู้ไดดี้  สามารถจดจาํไดแ้ม่นโดยไม่
ตอ้งบงัคบั เคียวเขญ็ สิงทีนกัเรียนไดล้งมือทาํดว้ยตนเอง  คิดหาวธีิแกปั้ญหาเอง  มีประสบการณ์ดว้ย
ตนเอง  นกัเรียนจะเรียนสิงนนัไดผ้ลดีทีสุด  ตรงกบัหลกัทีวา่เรียนรู้จากการปฏิบติันนัเอง  ดงันนั
แบบฝึกหดัภาษาไทยทีใหน้กัเรียนทาํจึงควรเป็นเรืองทีอยูใ่นความสนใจของนกัเรียน  

 ในการสอนภาษาไทยนนัครูผูส้อน ศึกษาเรืองจิตวทิยาเกียวกบัการสอนภาษาไทยใหเ้ขา้ใจ
และควรคาํนึงถึงหลกัจิตวทิยาในทีเกียวกบัการสอนเพือจะได้ ออกแบบวธีิการจดัการเรียนรู้ให้
เหมาะสมกบัผูเ้รียนรวมถึงบริบทของสถานศึกษานอกจากนี ยงัควรสร้างบรรยากาศในการเรียน  
การสอนทีเอือต่อการเรียนรู้ของนกัเรียนเพือใหผู้เ้รียนมีความสุขในการเรียนและเพือใหก้ารจดั     
การเรียนการสอนนนัประสบผลสาํเร็จ 
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2.2 วธีิสอนภาษาไทย 
 การสอนภาษาไทยนนัยอ่มมุ่งใหน้กัเรียนบรรลุจุดมุ่งหมายหรือเป้าประสงคที์ตงัไว ้ เมือ
พิจารณาความมุ่งหมายและรายการสอนในหลกัสูตรภาษาไทยแลว้จะเห็นไดว้า่เรามุ่งใหน้กัเรียนเกิด
การเรียนรู้ในสิงต่อไปนี (สมถวลิ วเิศษสมบติั 2525: 51) 
 1. ทกัษะหมายถึงความถูกตอ้งคล่องแคล่วในการใชภ้าษาไทย   ไดแ้ก่   ทกัษะในการฟัง      
การพดูการอ่านและการเขียน 

2. ความสามารถทีจะใชภ้าษาใหส้ละสลวยเหมาะสมกบักาลเทศะและบุคคลขนัมีศิลปะนี
สูงกวา่ขนัมีทกัษะ 

3. ความรู้ไดแ้ก่ความรู้ต่อไปนี 

3.1 ความรู้เกียวกบัหลกัภาษา   รู้วา่ภาษาไทยมีทีมาอยา่งไร   มีลกัษณะสาํคั ญ
อะไรบา้งทีควรทราบและมีหลกัเกณฑอ์ะไรทีควรจาํไวเ้พือช่วยใหเ้ราใชภ้าษาไดดี้ 

3.2 ความรู้เกียวกบัวรรณคดีและวรรณกรรมไทย  รู้วา่วรรณคดีและวรรณกรรมมี 

ลกัษณะอยา่งไร  รู้ประวติัของผูแ้ต่ง   ทีมาของเรือง  เนือเรือง  ศพัท์ ลกัษณะนิสัยของตวัละครทศันะ
ของผูแ้ต่ง วฒันธรรมในดา้นต่างๆ  ตลอดจนหลกัเกณฑใ์นการวจิารณ์วรรณคดีและวรรณกรรม 

3.3 ความรู้ในเรืองทีจะนาํมาพดูหรือเขียน เช่น  พดูเรืองการเล่นวา่วก็ควรจะมีความรู้ 

เรืองวา่ววา่เขาทาํและเล่นกนัอยา่งไรหรือเขียนเรืองชีวประวติับุคคลสาํคญัก็ควรจะมีความรู้เกียวกบั
บุคคลนนัๆมากพอควร 

3.4 ความรู้ทีไดจ้ากการฟังและการอ่านนกัเรียนมีโอกาสศึกษาดว้ยตนเองไดจ้าก 

การฟังวทิยุ   การฟังอภิปรายปาฐกถา   โตว้าที  การอ่านหนงัสือพิมพ์   นิตยสารและหนงัสือใน
หอ้งสมุดสิงเหล่านีเป็นความรู้ในวงกวา้ง 

  3.5 เจตคติ หมายรวมถึง การเห็นคุณค่าของภาษาไทยความสนใจทีจะเรียนวชิานนั
ความรู้สึกนิยมชมชืนในวรรณคดีและวรรณกรรมและเจตคติทีดีต่อวฒันธรรมไทยโดยทวัไป 

3.6 วจิารณญาณ หมายถึง ปัญญาทีรู้ดีชวั  รู้ถูกผดิ  รู้เหตุผลและความสามารถทีจะนาํ 
ความรู้ทีไดรั้บทกัษะทีมีขึนและเจตคติทีเกิดขึนไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ในการครองชีวติและ         
การประกอบการงานของตนได้   วจิารณญาณ   หมายรวมถึง  ปัญญาทีหยงัรู้วา่สิงใดควรเชือ  ไม่ควร
เชือและควรตดัสินใจอยา่งไร 

     ในการสอนภาษาไทยหากครูมีหลกัหรือมีลกัษณะการสอนทีดียอ่มทาํใหน้กัเรียนเกิด     
การเรียนรู้และมีความสามารถตรงตามความตอ้งการของหลกัสูตร ครูผูส้อนจึงควรศึกษาหลกั      
การสอนภาษาไทยและลกัษณะการสอนทีดีซึง บาํรุง กลดัเจริญและฉววีรรณ กินาวงศ ์( 2527: 151-

153) ไดก้ล่าวถึงหลกัการสอนทีครูควรคาํนึงถึงไว ้ สรุปไดด้งันี 
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1. สอนจากสิงทีรู้ไปหาสิงทีไม่รู้ จากสิงง่ายไปหาสิงยาก   จากสิงทีมีตวัตนไปสู่สิงทีไม่มี
ตวัตน จากสิงง่ายไปสู่สิงซบัซอ้นและจากเหตุไปหาผล 

2. สอนใหน้กัเรียนเรียนรู้จากการกระทาํ  
3. สอนใหน้กัเรียนเรียนรู้โดยผา่นประสาทสัมผสัทงั 5  

4. สอนใหน่้าสนใจ ใหน้กัเรียนสนุกและสอดคลอ้งกบัธรรมชาติของนกัเรียน 

   การสอนภาษาไทยใหมี้ประสิทธิภาพนนัครูผูส้อนตอ้ง หาวธีิการจดัการเรียนการสอนให้
เหมาะสมกบัความแตกต่างระหวา่งบุคคลของผูเ้รียน รวมถึงบริบทของสถานศึกษาโดยตอ้งคาํนึงถึง
ผูเ้รียนและเนือหาจะสอนเป็นสาํคญั สุจริต  เพียรชอบและสายใจ อินทรัมพรรย์  (2531: 164-185) ได้
เสนอกลวธีิการสอนภาษาไทยไว ้สรุปไดว้า่ 

1. การสอนแบบบรรยาย  การสอนประเภทนีเหมาะทีจะสอนเพือใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้เนือหา
แนวคิด คาํจาํกดัความขอ้มูลหรือความคิดรวบยอดต่างๆ การสอนแบบบรรยายเป็นวธีิการสอนทีง่าย
เหมาะทีจะสอนผูเ้รียนซึงมีจาํนวนมาก    การสอนแบบบรรยายทีดี ควรเปิดโอกาสใหน้กัเรีย นได้
ซกัถามอภิปราย  แสดงความคิดเห็นหรือตงัขอ้สังเกตได ้การสอนแบบบรรยายโดยทวัไป             
แบ่งออกเป็น 3 รูปแบบคือ 

                    1.1 การบรรยายอยา่งเป็นทางการ   การบรรยายประเภทนี เป็นวธีิที นิยมใชอ้ยา่ง
แพร่หลาย  ผูส้อนจะเป็นผูรั้บผดิชอบในดา้นการเรียนการสอนแต่เพียงผูเ้ดียว  ผูเ้รียนจะมีจาํนวน
มากนอ้ยเท่าใดก็ได ้  ผูส้อนอาจ ใชอุ้ปกรณ์การสอนประกอบบา้งแต่ไม่มากนกั การสอนจะไดผ้ล
มากนอ้ยเพียงใดนนัขึนอยูก่บัผูบ้รรยายเป็นสาํคญั 

  1.2 การบรรยายโดยใชสื้อประสม การบรรยายประเภทนี ผูบ้รรยายจะตอ้งวางแผน        
การบรรยายร่วมกนัหลายฝ่ายทงัฝ่ายทีรับผดิชอบดา้นเนือหาวธีิสอนและฝ่ายสือการสอน เนน้การใช้
สือการสอนประกอบการบรรยายซึงทาํใหผู้เ้รียนสนุกสนาน 

1.3 การบรรยายเชิงอภิปราย การบรรยายประเภทนีผูบ้รรยายจะใชเ้วลาบรรยาย 

เพียงเล็กนอ้ยเพือใหข้อ้มูลและกระตุน้ใหผู้เ้รียนเกิดความคิด  นอกจากนนัก็จะใชเ้วลาส่วนใหญ่ใน
การใหผู้เ้รียนอภิปรายแสดงความคิดเห็นผูเ้รียนจะรู้สึกสนุกสนาน ผูเ้รียนมีโอกาสศึกษาคน้ควา้และ
รวบรวมขอ้มูลต่างๆมาใช้  ประกอบการอภิปรายทาํใหไ้ดเ้รียนรู้เนือหาต่างๆกวา้งขวางและลึกซึง
ยงิขึน 

2. การสอนแบบอภิปราย  การสอนแบบนีเป็นการสอนทีนกัเรียนจะมีส่วนร่วมในการเรียน
การสอนเป็นอยา่งมากเพราะนกัเรียนจะเรียนดว้ยการกระทาํ   ครูจะเป็นผูชี้แนะสนบัสนุนให้        
ความสะดวกใหค้าํแนะนาํและชีแนวทางใหแ้ก่นกัเรียนนกัเรียนจะเป็นผูท้าํกิจกรรมดว้ยตนเองเป็น
ส่วนใหญ่การสอนดว้ยวธีิการอภิปรายจะช่วยใหเ้กิดการเรียนรู้อยา่งแทจ้ริงและความรู้จะคงทน
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มากกวา่การไดรั้บความรู้จากการฟังครูบรรยาย   นอกจากนนัยงัสร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งครู
กบันกัเรียนและนกัเรียนกบันกัเรียน ซึงในการสอนภาษาไทยดว้ยวธีิการอภิปรายสามารถทาํไดด้งันี 

2.1 การอภิปรายกลุ่มยอ่ยครูผูส้อนจะแบ่งนกัเรียนออกเป็นกลุ่มยอ่ยๆประมาณ  

8-10 คน แลว้มอบหมายใหน้กัเรียนปรึกษาหรือคน้ควา้ในเรืองต่างๆอาจใชเ้วลาในการอภิปราย
ประมาณ 20-30 นาทีแลว้ใหต้วัแทนกลุ่มมาเสนอการอภิปราย 

2.2 การเปิดอภิปรายทวัไป   วธีินีนกัเรียนจะมีโอกาสไดอ้ภิปรายซกัถามแสดง    
ความคิดเห็นและตงัขอ้สังเกตไดอ้ยา่งกวา้งขวาง   หลงัจากทีครูบรรยายเสร็จแลว้   สิงสาํคญัก็คือครู
ควรพยายามสนบัสนุนใหน้กัเรียนทุกคนไดแ้สดงความคิดเห็น   ครูตอ้งเป็นคนใจกวา้งยนิดีตอบ
คาํถาม   ยอมรับฟัง   เคารพความคิดเห็นของนกัเรียนและควรพยายามเสริมกาํลงัใจใหน้กัเรียนกลา้
แสดงความคิดเห็นใหม้ากๆ 

2.3 การอภิปรายเป็นรายคณะ  ในการเรียนการสอนภาษาไทยครูอาจมอบหมายให้ 
นกัเรียนประมาณ 5-6 คน ไปศึกษาคน้ควา้แลว้มาอภิปรายหนา้ชนัเป็นกิจกรรมนาํเขา้สู่บทเรียนหรือ
เป็นกิจกรรมขนัสรุปหรือกิจกรรมประกอบการเรียน 

2.4 การอภิปรายแบบปาฐกถาหมู่จะมีนกัเรียนประมาณ 4-5 คน ไดรั้บมอบหมาย 

ใหไ้ปศึกษาคน้ควา้หาความรู้เกียวกบัสิงทีจะเรียนอยา่งละเอียดและใหเ้พือนในชนัซกัถามตงั
ขอ้สังเกตเพิมเติม 

2.5 การอภิปรายแบบซกัถาม  นกัเรียนทุกคนจะตอ้งศึกษาคน้ควา้เรืองทีจะเรียน 

จึงจะสามารถซกัถามโตต้อบกนัไดต้รงประเด็นนกัเรียนทงัชนัจะตอ้งแบ่งเป็น  2 พวก  กาํหนดให้
นกัเรียน  3-4 คนเป็นวทิยากรมีหนา้ทีตอบคาํถาม   นกัเรียนทีเหลือจะตอ้งช่วยกนัประมวลคาํถาม
และจดัคาํถามเป็นประเด็นสาํคญัๆแลว้ส่งตวัแทนเป็นผูซ้กัถามประมาณ  3-4 คน  มีผูด้าํเนิน          
การอภิปรายเป็นผูช่้วยใหก้ารอภิปรายดาํเนินไปโดยสะดวก 

3. การสอนแบบอนุมานวธีิ   คือ การสอนโ ดยทีครูใหค้าํจาํกดัความ   ใหห้ลกัเกณฑข์อง
เนือหาวชิาก่อนแลว้จึงยกตวัอยา่งประกอบ   การสอนแบบนีดาํเนินไปอยา่งรวดเร็ว   นกัเรียน
บางส่วนอาจฟังและคิดตามทนั   แต่จะมีนกัเรียนส่วนหนึงตามไม่ทนัไม่เขา้ใจก็ควรจะใชสื้อ          
การสอนและเปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดร่้วมกิจกรรมการสอนก็จะดีกวา่ครูบอกคาํจาํกดัความและ
ยกตวัอยา่งใหน้กัเรียนฟังเพียงอยา่งเดียว 

4. การสอนแบบอุปมานวธีิ   คือ  การสอนจากตวัอยา่งไปสู่กฎเกณฑ์   ในการสอนวชิาหลกั
ภาษาแทนทีครูจะสอนโดยบอกคาํจาํกดัความของเรืองนนัและยกตวัอยา่งใหเ้องทงัหมดครูควรให้
นกัเรียนช่วยกนัยกตวัอยา่งสรุปคาํจาํกดัความและหลกัเกณฑจ์ากตวัอยา่งดว้ยตนเอง 
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5. การสอนดว้ยวธีิการแกปั้ญหา   การแกปั้ญหาเป็นทกัษะสาํคญัทีนกัเรียนควรไดรั้บ       
การฝึกฝนเป็นวธีิการทางวทิยาศาสตร์ทีมีขนัตอนชดัเจนคือการกาํหนดปัญหาการหาขอบเขตหรือ
รวบรวมความรู้ทีเกียวขอ้งกบัปัญหา   การตงัสมมุติฐานหรือการคาดคะเนถึงความน่าจะเป็น            
การรวบรวมขอ้มูลเพือแกปั้ญหาและขนัสรุป 

6. การสอนโดยวธีิแบ่งกลุ่มระดมความคิด   วธีินีครูจะแบ่งนกัเรียนออกเป็นกลุ่มยอ่ยกลุ่ม
ละ 8-10 คน อยา่งมากไม่เกิน  15 คนเพราะถา้มีจาํนวนมากไปจะทาํใหก้ารแสดงความคิดไม่
คล่องตวัเท่าทีควร   การระดมความคิดใชเ้วลาสันๆประมาณ  10 -15 นาที   แต่ละกลุ่มจะมีประธาน
และเลขานุการ   ประธานจะขอใหส้มาชิกทุกคนช่วยกนัระดมความคิด  เมือใครคิดอะไรไดก้็พดู
ขึนมาเลขานุการก็จดบนัทึกไว ้ หลงัจากนนัตวัแทนของกลุ่มก็จะออกมารายงานใหก้ลุ่มใหญ่ทราบ 

7. การสอนดว้ยการแบ่งกลุ่มศึกษาเป็นการศึกษาคน้ควา้จากตาํราในหอ้งสมุดการสัมภาษณ์          
การสังเกตและการเขา้ร่วมกิจกรรม  โดยตรงครูจึงควรทีจะไดส่้งเสริมใหน้กัเรียนไดศึ้กษาคน้ควา้
จากแหล่งวทิยาการต่างๆใหม้ากทีสุดเท่าทีจะทาํไดเ้พือใหน้กัเรียนจะไดมี้นิสัยรักการคน้ควา้และ
ศึกษาหาความรู้ดว้ยตนเองการแบ่งกลุ่มอาจแบ่งประมาณ  4-5 กลุ่ม กลุ่มละประมาณ  8-10 คนและ
มอบหมายใหไ้ปศึกษาคน้ควา้โดยกาํหนดเวลาใหอ้าจเป็น 3 วนั 5 วนัหรือ 1 สัปดาห์ก็ได ้

8. การสอนโดยวธีิแบ่งหมู่ใหน้กัเรียนทาํงานเป็นวธีิการทีเป็นประโยชน์เพราะวา่ช่วยให้
นกัเรียนมีประสบการณ์ในการทาํงานร่วมกบัผูอื้นอยา่งมีระเบียบแบบแผนรู้จกัรับผดิชอบร่วมกนั 

9. การสอนดว้ยวธีิการสอนเป็นคณะ  คือ การสอนทีจดัครูเป็นกลุ่มหรือเป็นคณะกลุ่มละ  4-

5 คนประกอบไปดว้ยครูอาวโุสผูมี้ความสามารถในการสอนเป็นอยา่งดีเป็นหวัหนา้   คณะครูทีมี
ประสบการณ์รองลงมา  ครูใหม่  ครูช่วยสอน  นิสิตฝึกสอนและเจา้หนา้ทีฝ่ายธุรการเป็นผูร่้วมคณะ
ครูทุกคนจะวางแผนงานดว้ยกนั   ครูมีประสบการณ์นอ้ยมีโอกาสไดว้างแผนและสอนร่วมกบัครู
อาวโุสทีมีประสบการณ์มาก   นกัเรียนเองก็มีการจดักลุ่มเช่นกนัในการสอนเป็นคณะจะมีการสอน
เป็นกลุ่มใหญ่การสอนกลุ่มยอ่ยและการสอนเป็นรายบุคคลทีนกัเรียนทาํงานดว้ยตนเอง 

10. การสอนดว้ยวธีิการตอบสนองการสอนวรรณคดี   วธีินีเป็นผลมาจากทฤษฎีการเร้าและ
การตอบสนองวธีิการแบบนีเนน้ทงัทีตวัเนือหาบทเรียนและทีตวันกัเรียนเองครูผูส้อนจะพยายามให้
นกัเรียนไดมี้ส่วนร่วมในการเรียนโดยเฉพาะการตอบสนองใหม้ากทีสุดเท่าทีจะเป็นไปได ้นกัเรียน
จะรู้สึกวา่ตนเองมีค่า 

11. การสอนภาษาไทยแบบหน่วย  คือ การจดัการเรียนการสอนวรรณคดีสัมพนัธ์กบัหลกั
ภาษาและทกัษะการใชภ้าษาวธีิดาํเนินการคือแทนทีจะสอนวรรณคดีตามทีปรากฏในหนงัสือ
แบบเรียนก็จดัทาํเป็นหน่วยตงัชือหน่วยขึนใหม่โดยใหมี้เนือหาครอบคลุมถึงวรรณคดีนนัดว้ย 
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12. การสอนภาษาไทยแบบศูนยก์ารเรียนเป็นวธีิการทีนาํเอานวตักรรมทางการศึกษามาใช้
ประกอบการสอนโดยการใชก้ารสอนทีใชสื้อประสมและกระบวนการกลุ่มมาประสมกนั   เป็นการ
ใชสื้อการสอนและกิจกรรมกลุ่มทีช่วยใหผู้เ้รียนเกิดความสนุกสนานมีชีวติชีวาผูเ้รียนเกิด
ประสบการณ์ตรงจากการทาํกิจกรรมหลายๆประเภท   การนาํวธีิสอนหลายๆวธีิเขา้มาใชใ้นการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยตามทีกล่าวมาขา้งตน้จะเห็นไดว้า่วธีิสอนแต่ละ
วธีิจะเหมาะกบัการสอนเนือหาทีแตกต่างกนั  เช่น เนือหาทีเป็นองคค์วามรู้ก็ควรใชก้ารสอนแบบ
บรรยาย  แบบอภิปราย  แบบอนุมานวธีิและแบบอุปมานวธีิ   เป็นตน้  แต่ถา้เป็นเนือหาทีตอ้งการให้
นกัเรียนไดฝึ้กการคิดหรือเนน้การทาํงานเป็นกลุ่มก็ควรใชว้ธีิการสอนแบบการแกปั้ญหา             
การแบ่งกลุ่มระดมความคิด   การแบ่งกลุ่มศึกษาและการสอนเป็นคณะ   เป็นตน้   ส่วนการสอน
เนือหาทีเป็นวรรณคดีอาจใชก้ารสอนดว้ยวธีิการตอบสนองและการสอนภาษาไทยแบบหน่วย      
เป็นตน้   การนาํวธีิสอนต่างๆเหล่านีไปใชใ้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ครูผูส้อนจาํเป็นจะตอ้ง
พิจารณาใหส้อดคลอ้งกบัเนือหาทีจะสอนและตอ้งเหมาะสมกบันกัเรียนของตนเป็นหลกั 

นอกจากนี  กองวจิยัทางการศึกษา (กรมวชิาการ 2544: 73) ไดว้เิคราะห์งานวจิยัเกียวกบั
นวตักรรม การเรียนการสอนและไดน้าํเสนอรูปแบบการสอนทีเหมาะสม  พบวธีิการสอนภาษาไทย
ทีมีประสิทธิภาพไว ้10 วธีิดงันี 

 1.วธีิการสอนแบบการเรียนเพือรอบรู้ (mastery learning) 

    วธีิการสอนแบบการเรียนเพือรอบรู้เป็นการจดัการเรียนการสอนทีทาํใหผู้เ้รียนทุกคน
ประสบความสาํเร็จตามเกณฑที์ตงัไวใ้หม้ากทีสุด โดยคาํนึงความแตกต่างระหวา่งบุคคลและ
กาํหนดเวลาใหเ้หมาะสมกบัผูเ้รียนแต่ละคน หากผูเ้รียนคนใดยงัไม่ผา่นเกณฑก์็ตอ้งสอนซ่อมเสริม
จนกวา่จะผา่นเกณฑ ์ซึงไม่ควรตงัไวสู้งเกินร้อยละ 80 

2. วธีิสอนแบบอุปมาน (Inductive Method) 

      การสอนแบบอุปมานเป็นการสอนใหผู้เ้รียนเรียนรู้ส่วนยอ่ยหรือสอนจากตวัอยา่งนาํไป
สรุปเป็นส่วนรวมอนัเป็นหลกัการต่างๆ โดยครูเป็นผูแ้สดงตวัอยา่งของจริงทีเห็น แลว้ใหผู้เ้รียนรู้จกั
สังเกต สรุป คิดคน้อยา่งมีเหตุผล วธีิสอนแบบนีนอกจากจะเหมาะกบัการสอนภาษาไทยแลว้ยงั
เหมาะกบัการสอนวชิาเกียวกบัการคาํนวณ การคน้ควา้ ทดลองต่างๆ เช่น วชิาวทิยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ ฯลฯ 

 3. วธีิสอนแบบอนุมาน (Deductive Method) 

     การสอนแบบอนุมานเป็นการสอนใหผู้เ้รียนเรียนรู้เกียวกบักฎเกณฑห์รือหลกัความจริง 

โดยทวัๆไปก่อน แลว้จึงสอนส่วนปลีกยอ่ยอยา่งละเอียด มุ่งเนน้ทีจะฝึกหดัใหผู้เ้รียนเป็นคนมี
เหตุผล ไม่เชืออะไรง่ายๆโดยปราศจากการพิสูจน์ 
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 4. วธีิสอนแบบศูนยก์ารเรียน 

     การสอนแบบศูนยก์ารเรียนเป็นการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ทีใหผู้เ้รียนไดป้ระกอบ
กิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยตนเองมากทีสุด โดยอาศยัสือการสอนแบบประสมและหลกัการของ
กระบวนการกลุ่มสัมพนัธ์เขา้ช่วยในการเรียนการสอน ซึงเป็นการเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วม
ในการเรียนรู้อยา่งหลากหลาย ตรวจสอบผลการเรียนรู้ดว้ยตวัเองทนัที ประสบการณ์ทีไดรั้บทาํให้
เกิดความภาคภูมิใจในความสาํเร็จและเกิดความรู้ทีละนอ้ยตามลาํดบั 

 5. วธีิสอนแบบกลุ่มสัมพนัธ์ 

       การสอนแบบกลุ่มสัมพนัธ์เป็นกระบวนการทีช่วยใหผู้เ้รียนไดมี้พฒันาการในดา้น     
เจตคติ ค่านิยมและพฤติกรรมทีบกพร่อง กิจกรรมกลุ่มสัมพนัธ์จึงเป็นวธีิการทีเปิดโอกาสใหผู้เ้รียน
เขา้ใจความตอ้งการของตนเองและของผูอื้นดว้ยการปฏิบติั จึงเกิดการคน้พบสิงทีตอ้งการเรียนรู้
ดว้ยตนเอง ซึงจะทาํใหเ้กิดประโยชน์ต่อการปฏิบติัตนในการอยูร่่วมกนักบัผูอื้น 

 6. วธีิสอนภาษาไทยโดยใชป้ระสบการณ์ทางภาษา  
     การสอนภาษาไทยโดยใชป้ระสบการณ์ทางภาษาเป็นการสอนทีจดักิจกรรมการเรียน  
การสอนโดยสร้างประสบการณ์ทางภาษา ใหแ้ก่ผูเ้รียน ใหไ้ดคิ้ด ฟัง พดู อ่านและเขียนเป็นหลกั 
การสอนอ่านโดยใชป้ระสบการณ์ทางภาษานีจะสัมพนัธ์กบัการพดู ฟังและเขียน 

 7. วธีิสอนภาษาไทยโดยใชห้นงัสือเรียน 

      การสอนภาษาไทยโดยใชห้นงัสือเรียนเป็นการสอนภาษาไทยซึงไดจ้ดัลาํดบัเนือหาตาม
ความหมายยากง่ายของบทเรียนไวแ้ลว้  บทเรียนแต่ละบทเนน้การอ่านการสะกดคาํและการใชภ้าษา 
คาํทีอยูใ่นเนือหาจะเป็นคาํคุน้ตาทีเรียนรู้จกัและคาํพืนฐานทีจาํเป็นตอ้งใชใ้นชีวติประจาํวนั        
การสอนจะใหผู้อ่้านเป็นคาํและเป็นประโยค ดูภาพประกอบเพือใหรู้้ความหมายและจาํคาํได ้
จากนนัจึงสอนสะกดคาํเพือนาํไปสู่การอ่านคาํใหม่ดว้ยตนเองและสอนเนือหาตามหลกัภาษาเพือให้
ใชภ้าษาไดถู้กตอ้ง 

8. วธีิสอนภาษาไทยโดยการอ่านหนงัสือเป็นรายบุคคล 

      การสอนภาษาไทยโดยการอ่านหนงัสือเป็นรายบุคคลเป็นการสอนใหผู้เ้รียนอ่าน
หนงัสือเป็นรายบุคคลเพือช่วยใหผู้เ้รียนอ่านหนงัสือได ้

 9. วธีิสอนภาษาไทยโดยใชว้ธีิการทางหลกัภาษา 

      การสอนภาษาไทยโดยใชว้ธีิการทางหลกัภาษา เป็นการสอนสะกดคาํ แจกลูก ผนัอกัษร     
เริมจากใหผู้เ้รียนรู้จกัเสียงพยญัชนะ สระ และจาํรูปพยญัชนะ สระ ใหไ้ดก่้อน จึงจะนาํมาสะกดและ
แจกลูก โดยฝึกผูเ้รียนใหส้ะกดคาํและแจกลูกปากเปล่าจนคล่องแลว้จึงสังเกตรูปคาํและเขียนคาํ
พร้อมกบัสะกดคาํไปดว้ยจะช่วยใหผู้เ้รียนอ่านและเขียนไดถู้กตอ้ง 
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 10. วธีิสอนภาษาไทยโดยใชว้ธีิประสมประสาน 

       การสอนภาษาไทยโดยใชว้ธีิประสมประสานเป็นการสอนทีนาํวธีิการมุ่งประสบการณ์
ทางภาษา ใชห้นงัสือเรียน ใชก้ารอ่านหนงัสือเป็นรายบุคคลและใชว้ธีิการทางหลกัภาษามาร่วมกนั
ในการสอนซึงจะช่วยใหก้ารสอนมีประสิทธิภาพมากขึน 

นอกจากนี คู่มือการจดัการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (กระทรวงศึกษาธิการ, 
2545: 101-106) ไดน้าํเสนอแนวการจดัการเรียนรู้วชิาภาษาไทย สรุปไดด้งันี 

1. การเรียนรู้อยา่งมีความสุข คือ ครูจดับรรยากาศการเรียนรู้ทีใหผู้เ้รียนมีความสุขใน       
การเรียนดว้ยการใหโ้อกาสผูเ้รียนเลือกเรียนรู้อยา่งหลากหลายและส่งเสริมใหผู้เ้รียนประสบ
ความสาํเร็จในการเรียน เกิดความภาคภูมิใจในผลงานของตนเองซึงจะทาํใหเ้กิดบรรยากาศทีเป็น
อิสระแต่ผูเ้รียนยงัคงมีระเบียบวนิยัในตนเอง รวมทงัการประเมินผลเป็นไปตามศกัยภาพผูเ้รียนเป็น
รายบุคคลและรายกลุ่ม 

2. การเรียนรู้แบบองคร์วม คือ ครูจดัการเรียนรู้ทีเนน้การบูรณาการสาระเรียนรู้และ
กระบวนการเรียนรู้เขา้ดว้ยกนัเพือใหเ้ขา้ใจเรืองทีเรียนอยา่งลึกซึง นาํไปใชใ้นการดาํรงชีวติและ 
การแกปั้ญหาสังคม 

 3. การเรียนรู้จะตอ้งปรับวฒันธรรมการเรียนรู้ของผูเ้รียน คือ ครูปลูกฝังและสร้างวนิยั
ใหก้บัผูเ้รียนพร้อมกบัจดัการเรียนรู้ทีใหอิ้สระในการเรียนรู้ตามลีลาการเรียนรู้ ( Learning Styles) 
ของแต่ละคน 

4. การเรียนรู้จากการคิดและการปฏิบติัจริง คือ ครูจดัใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้ดว้ยการประมวล
ความรู้จากประสบการณ์ต่างๆมาวเิคราะห์เป็นขอ้มูลใหม่ วธีิการใหม่เพือสามารถนาํความรู้และ
วธีิการเหล่านีไปปรับใชใ้นสถานการณ์ต่างๆไดอ้ยา่งเหมาะสม 

5. การเรียนรู้ร่วมกบับุคคลอืนๆ คือ ครูจดัใหมี้การเรียนรู้ทีมีปฏิสัมพนัธ์กบับุคคลอืนโดย
การแลกเปลียนขอ้มูล ความรู้ ความคิดและประสบการณ์ซึงกนัและกนั 

6. การเรียนรู้โดยมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนและมีส่วนร่วมในผลงาน คือ ครูจดั       
การเรียนรู้ทีใหผู้เ้รียนร่วมกนัวางแผนการเรียนรู้และปฏิบติักิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกนั ซึงจะทาํให้
ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ทกัษะกระบวนการทาํงานแบบมีส่วนร่วม มีความเป็นประชาธิปไตย รู้จกั
บทบาทหนา้ที แบ่งความรับผดิชอบ ปรึกษาหารือ ติดตามผล ประเมินผลงานและบูรณาการความรู้
จากหลายวชิา 

7. การเรียนรู้กระบวนการเรียนรู้ คือ ครูเปิดโอกาสและจดัสถานการณ์ใหผู้เ้รียนศึกษา
ความรู้ดว้ยตนเองเป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่มเพือใหเ้กิดการศึกษา วเิคราะห์และสรุปผลการเรียนรู้
เพือนาํไปใชป้ระโยชน์ในการเรียนรู้ต่อไป 
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8. การเรียนรู้เพือนาํความรู้ไปประยกุตใ์ชใ้นการดาํเนินชีวติและการประกอบอาชีพ คือ ครู
จดัการเรียนรู้ทีเนน้ใหผู้เ้รียนมีทกัษะดา้นต่างๆเพือนาํความรู้ไปประยกุตใ์ชใ้นการดาํเนินชีวติและ
การประกอบอาชีพ 

การนาํวธีิสอนหลายๆวธีิเขา้มาใชใ้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทยตามทีไดก้ล่าวขา้งตน้จะเห็นไดว้า่ วธีิสอนแต่ละวธีิจะเหมาะกบัการสอนเนือหาทีแตกต่าง
กนั การนาํวธีิสอนต่างๆเหล่านีไปใชใ้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ครูผูส้อนจาํเป็นตอ้งพิจารณาให้
สอดคลอ้งกบัเนือหาทีจะสอนและตอ้งเหมาะสมกบันกัเรียนของตนเป็นหลกั นอกจากนีครูยงัตอ้ง
จดับรรยากาศการเรียนรู้ใหผู้เ้รียนมีความสุขในการเรียน จดัการเรียนรู้ใหผู้เ้รียนเขา้ใจเรืองทีเรียนได้
อยา่งลึกซึง มีทกัษะดา้นต่างๆและมีวนิยัในตนเองเพือนาํไปใชป้ระโยชน์ในการเรียนรู้และนาํ
ความรู้ ความสามารถดา้นต่างๆ ไปปรับใชใ้นการดาํรงชีวติและการแกปั้ญหาของสังคม 

วธีิการสอนภาษาไทยนนัมี หลากหลายวธีิ แต่การเลือกนาํวธีิใดมาจดักิจกรรมการเรียน    
การสอนนนั ครู ผูส้อนตอ้ง พยายาม เลือกวธีิสอนทีเหมาะสมกบั ผูเ้รียนทีมีความแตกต่างระหวา่ง
บุคคลและเนือหาทีจะสอนเพือใหส้ามารถจดัการเรียนการสอนทีเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผูเ้รียน 

 

3. เอกสารทเีกยีวข้องกบัคํายมืภาษาบาลสัีนสกฤตในภาษาไทย 

3.1 ประวตัิภาษาบาลสัีนสกฤต 

ภาษาบาลีและภาษาสันสกฤตจดัอยู่ ในภาษาตระกลูอินโด-ยโุรเปียน (Indo-European) ซึง
เป็นตระกลูภาษาทีมีวภิตัติปัจจยั นกัปราชญท์างภาษาไดแ้บ่งภาษาตระกลูอารยนัในอินเดียออกเป็น 
3 สมยั (ปรีชา ทิชินพงศ,์ 2534: 1)  ดงันี                                                              

 ภาษาสมยัเก่า หมายถึง ภาษาทีใชใ้นคมัภีร์พระเวท ไดแ้ก่ คมัภีร์ฤคเวท ยชุรเวท สามเวท 

และอาถรรพเวท รวมตลอดทงัคมัภีร์อุปนิษทั ซึงเป็นคมัภีร์สุดทา้ยของคมัภีร์พระเวท (เวทานต)์ 
ภาษาทีใชใ้นคมัภีร์ต่างๆ เหล่านีจะมีความเก่าแก่ลดหลนักนัมาตามลาํดบั ภาษาสันสกฤตก็จดัอยูใ่น
สมยันีดว้ย 

ภาษาสมยักลาง  ไดแ้ก่ ภาษาปรากฤตซึงเป็นภาษาถินของชาวอารยนัทีใชก้นัทอ้งถินต่างๆ 
ของประเทศอินเดีย เช่น  ภาษามาคธี มหาราษฏรี เศารเสนี เป็นตน้ ภาษาในสมยันีมีลกัษณะ
โครงสร้างทางเสียง และนอกจากจะเรียกวา่ภาษาปรากฤตแลว้ยงัมีชือเรียกอีกอยา่งหนึงวา่ “ภาษา    
การละคร” เพราะเหตุทีนาํไปใชเ้ป็นภาษาพดูของตวัละครบางตวัในบทละครสันสกฤต 

ภาษาสมยัใหม่ ไดแ้ก่ ภาษาต่างๆในปัจจุบนั เช่น ภาษาฮินดี เบงกาลี ปัญจาบี มราฐีเนปาลี 
เป็นตน้ ภาษาเหล่านีแมจ้ะเขา้ใจกนัวา่สืบมาจากภาษาปรากฤตแต่มีลกัษณะของภาษาผดิกนัมาก 
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เพราะมีภาษาตระกลูอืนทีไม่ไดสื้บมาจากภาษาของชาวอารยนัเขา้ไปปะปนกนัมากบา้งนอ้ยบา้ง 
แลว้แต่เหตุการณ์ทางประวติัศาสตร์ 

              สุภาพร  มากแจง้ ( 2527: 1-2) ไดก้ล่าวถึงประวติัภาษาบาลีสันสกฤตในในประเทศอินเดีย
ไวว้า่เมือประมาณ 2,500 ปีก่อนคริสตกาล ชนชาติอารยนัไดอ้พยพเขา้มาตงัถินฐานในประเทศ
อินเดีย แถบลุ่มแม่นาํสินธุ โดยเขา้มาจากดินแดนทางทิศตะวนัตกเฉียงเหนือของประเทศ อินเดีย 
เชือกนัวา่อารยนัเหล่านนัมาจากดินแดนทีเป็นประเทศเปอร์เซียหรืออิหร่านปัจจุบนั เนืองจากคาํ 
“อารยนั ( Arayan) และ “อิหร่าน ” (Iran) เป็นศพัทเ์ดียวกนั เมืออพยพมาอยูใ่นอินเดียแลว้              
นกัประวติัศาสตร์จึงเรียกวา่อารยนัเหล่านีวา่ “อารยนัอินเดีย ” หรือ Indo-Arayan เพือแยก           
ความแตกต่างดา้นถินฐาน แต่ยงัคงมีความสัมพนัธ์โดยสายเลือดกบัอารยนักลุ่มอืนๆทีกระจายอยู่    
ทวัโลก เช่น องักฤษ เยอรมนั กรีก อิตาลี โปแลนด ์รูเมเนียและอิหร่าน เป็นตน้ หลกัฐานทีเด่นชดั 
คือความสัมพนัธ์ในดา้นภาษาทียงัคงมีใหเ้ห็นอยูจ่นปัจจุบนั ภาษาของชาวอารยนัทงัมวลจดัอยูใ่น
ตระกลูภาษามีวภิตัติปัจจยั ซึงแบ่งผูใ้ชภ้าษาออกเป็น 2 สาย คือ สายทีอยูใ่นประเทศอินเดียและสาย
ทีอยูใ่นทวปียโุรป 

การอพยพของชาวอารยนันีเป็นไปอยา่งชา้ๆกินระยะเวลายาวนานถึงพนัปี จึงสามารถตงั
หลกัแหล่งไดม้นัคงในประเทศอินเดีย   จากหลกัฐานทีมีผูค้น้ควา้มา พบวา่อารยนัเป็นพวกเทวนิยม 
(Theism) คือ นบัถือเทพพระเจา้  มีภาษาของตนเอง ความทุรกนัดารของพืนทีและความลาํบากที
ไดรั้บระหวา่งการอพยพ ทาํใหเ้ทพเจา้ของอารยนัเพิมจาํนวนขึนทุกทีๆ (Poly-Theism) และเพือทีจะ
เอาใจเทพเจา้เหล่านนัซึงเป็นเทพเจา้ประจาํปรากฏการณ์ธรรมชาติต่างๆ เช่น แผน่ดินไหว ฝนตก 
ฟ้าผา่มิใหพ้ิโรธโกรธกริวกบัพวกตนจึงไดแ้ต่งบทสวดเพือสดุดีเทพเจา้ขึน เป็น บทร้อยกรองชนิด
หนึง เรียกวา่ “โศลก” ผูแ้ต่งบทสดุดีเหล่านีคือฤๅษีประจาํตระกลูต่างๆและเรียนรู้บทสวดนีสืบ ต่อ
กนัมาโดยวธีิท่องจาํหรือ “มุขปาฐะ ” เมือพวกอารยนัตงัหลกัแหล่งอยา่งมนัคงแลว้ ในประเทศ
อินเดียประมาณ 1,500 ปีก่อนคริสตกาล  สามมารถรวบรวมรายชือ เทพเจา้ของอารยนัได้ ถึง 33 องค ์
แต่ละองคก์็มีบทสวด สาํหรับสรรเสริญมากบา้งนอ้ยบา้งตามความนิยม บทสวดทงัสินรวมเรียกวา่ 
“คมัภีร์พระเวท” ซึงเป็นคมัภีร์ศกัดิสิทธิประจาํศาสนาพราหมณ์ ภาษาทีใชใ้นคมัภีร์พระเวท เรียกวา่ 
“ภาษาพระเวท” (Vedic-Language) ซึงเป็นตน้กาํเนิดของภาษาสันสกฤตและภาษาปรากฤต (ภาษา
ถิน) ทงัปวงในอินเดีย คมัภีร์พระเวทแบ่งออกเป็น 3 หมวด คือ 

1. ฤคเวท (Rgveda) มี 1,028 บทสวด ใชส้วดสรรเสริญเทพเจา้ เป็นคมัภีร์พร ะเวทหมวด
แรก ใชเ้วลาในการแต่งตงัอารยนัเริมอพยพเขา้มาในอินเดีย สาํเร็จบริบูรณ์ 1,500 ปีก่อนคริสตกาล  

2. ยชุรเวท ( Yajurveda) เกิดหลงัฤคเวทร าว 300 ปี คือ ประมาณ 1,200 ปีก่อนคริสตกาล   
เป็นบทสวดมีทงัร้อยแกว้และร้อยกรองและมีคาํอธิบายเพิมเติม 
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3. สามเวท ( Samaveda) ประมาณ 1,000 ปีก่อนคริสตกาล กล่าวถึงการสวดบ ทสวดใน
ฤคเวท โดยมีทาํนองและดนตรีประกอบ 

ต่อมาในสมยัหลงัเกิดคมัภีร์พระเวทอีกหมวดหนึง เรียกวา่ “อถรรพเวท” (Atharvaveda)  
กล่าวถึง การใชเ้วทมนตร์คาถา เป็นไสยเวทซึงปะปนดว้ยลทัธิความเชือทีไม่ใช่ของอารยนั 

 

ภาษาบาล ี
 

ภาษาบาลี เป็นภาษาปรากฤตภาษาหนึงทีมีววิฒันาการมาจากภาษาพระเวท ภาษาบาลี เป็น 
ภาษาทีชาวมคธใชพ้ดูกนัในแควน้มคธ มีชือเรียกอีกชือหนึงวา่วา่ “ภาษามาคธี” พระพุทธเจา้ทรงใช้
ภาษานีประกาศพระพุทธศาสนา ภาษามาคธีนีแบ่งออกเป็น 2 ประเภท  (เจิม ชุมเกตุ, 2525: 3) คือ  

สุทธมาคธี เป็นภาษาของชนชนัสูง คือ ภาษาของกษตัริยห์รือภาษาทางราชการ 
เทสิยา หรือ ภาษาปรากฤต ไดแ้ก่ ภาษาประจาํถิน 
พระพุทธเจา้ทรงใชภ้าษาสุทธมาคธีในการประกาศคาํสังสอนและทรงเผยแผพ่ระธรรมดว้ย

วธีิมุขปาฐะมิไดบ้นัทึกเป็นลายลกัษณ์อกัษร ต่อมามีการนาํ ภาษาบาลีมาใชบ้นัทึก พระพุทธวจนะ
เป็นลายลกัษณ์อกัษรเมือประมาณพุทธศตวรรษที 3 ปรากฏเป็นหลกัฐานครังแรกในจารึกพระเจา้
อโศกมหาราชถือเป็นภาษาประจาํพุทธศาสนานิกายหินยาน (เถรวาท) ส่วนศาสนานิกายมหายานใช้
ภาษาสันสกฤตบนัทึกพุทธวจนะ (สุภาพร มากแจง้ , 2536: 4) และต่อก็ใชภ้าษาบาลีจารึกพระธรรม
ลงในพระไตรปิฎก ซึงเป็นตาํราหลกัทางพระพุทธศาสนา อยา่งไรก็ตาม ภาษาบาลีก็มีลกัษณะ
เช่นเดียวกนักบัภาษาสันสกฤต คือใชเ้ป็นภาษาเขียนในพระไตรปิฎกของพุทธศาสนาเท่านนั ไม่ได้
ใชพ้ดูหรือใชเ้ขียนในชีวติประจาํวนัจึงไม่มีการเจริญเติบโต ไม่มีววิฒันาการเหมือนกบัภาษาอืนๆ
และกลายเป็นภาษาตายในทีสุด 

               ภาษาบาลีเป็นภาษาปรากฤต (ทีววิฒันาการมาจากภาษาพระเวท) ในยคุกลางของอินเดีย 
ภาษาปรากฤตนีแบ่งออกเป็น 3 สมยั (สุภาพร  มากแจง้ , 2527: 4)  คือ 

 1. ภาษาปรากฤตสมยัเก่า หรือภาษาบาลี (Old Prakrt or Pali) ซึงประกอบดว้ย 

  1.1 ภาษาถินในจารึกพระเจา้อโศก ประมาณกลางศตวรรษที 3 ก่อน 

คริสตกาลถึง พุทธศตวรรษที 2 (250 ปีก่อนคริสตกาล) 
  1.2 ภาษาบาลีในพระไตรปิฎกของหินยาน คมัภีร์หมาวงศ ์และคาถาใน 

ชาดก 

  1.3 ภาษาในคมัภีร์ทางศาสนาไชนะ 

  1.4 ภาษาในบทละครของอศัวโฆษะ 
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 2. ภาษาปรากฤตสมยักลาง ซึงประกอบดว้ย 

  2.1 ภาษามหาราษฎรี ทีปรากฏในลาํนาํทอ้งถินแถบทีราบสูงเดคคาน 

  2.2 ภาษาปรากฤตในบทละครของกาลิทาส เช่น ภาษามาคธี                 
ภาษาเศารเสนี ฯลฯ รวมทงัภาษาปรากฤตในตาํราไวยากรณ์ 

  2.3 ภาษาถินของศาสนาไชนะในยคุหลงั 

  2.4 ภาษาไปศาจี 

 3. ภาษาอปภฺรมฺศ (Apabhramsa) พบในตาํราประมาณคริสตศ์ตวรรษที 10 เป็น 

ระยะสุดทา้ยของภาษาในยคุกลางของอินเดีย 

            ภาษาปรากฤต ในสมยันีเองไดถู้กนกัไวยากรณ์นาํมาวางกฎเกณฑ ์ซึงไดรั้บอิทธิพลจาก
กฎเกณฑท์างไวยากรณ์ของสันสกฤตและใชบ้นัทึกพุทธวจนะ ภาษาบาลีจึงเป็นภาษาลกัษณะ
เดียวกบัภาษาสันสกฤตคือเป็นภาษาสังเคราะห์ ( Synthetic Language) ไดแ้ก่ ภาษาทีสร้างขึนมิใช่
ภาษาทีเกิดเอง   นกัภาษายงัไม่สามารถลงความเห็นไดแ้น่นอนวา่ภาษาบาลีถูกสร้างขึนจากภาษา
ปรากฤตใด ทราบแต่เพียงวา่โครงสร้างของภาษาบาลีใกลเ้คียงกบัภาษาอรรธมาคธีทีเป็นภาษา
ปรากฤตประจาํศาสนาไชนะ 

ในกาลต่อมาภาษาบาลีก็กลายเป็นภาษาทีไม่เจริญเติบโต ไม่มีการขยายตวัเพราะไม่ไดใ้ช้
พดูหรือใชเ้ขียนในชีวติประจาํวนั เป็นภาษาทีสร้างขึนดว้ยวตัถุประสงคเ์พียงอยา่งเดียวคือเพือใช้
บนัทึกพุทธวจนะ 

 
ภาษาสันสกฤต  

 

ภาษาสันสกฤตเป็นภาษาทีมีววิฒันาการมาจากภาษาในคมัภีร์พระเวทของชาวอารยนั โดย
ถือเป็นภาษาทีศกัดิสิทธิของคนชนัสูง  หลงัจากทีพวกอารยนัไดอ้พยพเขา้มาอยูใ่นชมพทูวปีซึงกิน
ระยะเวลายาวนานไม่นอ้ยกวา่พนัปีแลว้  พวกอารยนัก็คงใชภ้าษาไวทิกะ ในการสือสารแต่เนืองจาก
เวลาอนัยาวนานทาํให้วฒันธรรมของพวกอารยนัเขา้ไปผสมผสานกบัวฒันธรรมของชาวพืนเมือง 
เป็นเหตุใหห้ลกัเกณฑต่์างๆ  ของภาษานีคลาดเคลือนไปมาก   จะเห็นไดจ้ากการที ในช่วงระยะเวลา 
1,000 ปี ทีชาวอารยนัอพยพเขา้มาในอินเดียนนั ทาํใหภ้าษาและวฒันธรรมของอารยนัปะปนกบั
ภาษาและวฒันธรรมของชาวพืนเมืองทีอาศยัอยูใ่นประเทศอินเดีย   อารยนัรับเอาเทพเจา้บางองค์
ของชนพืนเมืองมารวมไวก้บัเทพเจา้ของตนดว้ย เช่น ปศุบดี อนัเป็นภาคหนึงของพระศิวะหรือ
ความเชือต่างๆ ทีปรากฏในคมัภีร์อถรรพเวท ตลอดจนภาษาทีใชใ้นคมัภีร์พระเวทหมวดหลงัๆที
ร่องรอยภาษาพืนเมืองเขา้ไปปะปนอยูด่ว้ยมาก ขอ้พิสูจน์คือเมือเวลาผา่นไปประมาณ 300 ปี      
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ความแตกต่างของภาษาก็เกิดขึนจนทาํใหอ้ารยนัตอ้งแต่งคมัภีร์ยชุรเวทเพืออธิบายบทสวดของ
ฤคเวท 

 ในระยะเวลาไล่เลียกนันี ไดมี้นกัปราชญ์ ชาวอินเดีย คนหนึง  ชือวา่ “ปาณินิ ” เกิดขึน
ท่ามกลางพวกอารยนั ปาณินิมองการณ์ไกลวา่หากปล่อยใหภ้าษาไวทิกะ (ภาษาพระเวท) เป็นไป
ตามสภาพการณ์ทีเป็นอยูใ่นขณะนนั ไม่ชา้ภาษาไวทิกะคงจะปะปนกบัภาษาอืนและถึงความวบิติั
ไปในทีสุด เพือป้องกนัความวบิติัซึงอาจจะเกิดขึนแก่ภาษาไวทิกะ ปาณินิจึงได้ ศึกษาคมัภีร์พระเวท
ทงัหลายแลว้นาํมาแจกแจง  วางหลกัเกณฑใ์หเ้ป็นระเบียบและรัดกุม  แต่งเป็นตาํราไวยากรณ์ขึน
เรียกชือวา่ “อษัฎาธยาย”ี ซึงไดชื้อวา่เป็นตาํราไวยากรณ์เล่มแรกทีแต่งไดดี้ทีสุด มีชือเสียงไปทวัโลก  

และเป็นตาํราไวยากรณ์เล่มแรกทีไดว้างกฎเกณฑใ์นการใชภ้าษาของพวกอารยนัไดอ้ยา่งรัดกุมและ
ละเอียดถีถว้นตงัแต่นนัมา   

ต่อมาไดมี้ผูเ้รียกภาษาทีปาณินิไดจ้ดัระเบียบของภาษาไวเ้ป็นอยา่งดีและสมบูรณ์นีวา่  

“สันสกฤต” ซึงแปลตามศพัทว์า่  “สิงทีไดจ้ดัระเบียบและขดัเกลาเรียบร้อยดีแลว้ ” แต่กฎเกณฑที์
ปาณินิไดว้างไวนี้กลบัเป็นสาเหตุหนึงทีทาํใหภ้าษาสันสกฤตไม่มีววิฒันาการเหมือนภาษาอืนๆ
เพราะนอกจากภาษาสันสกฤตจะถือวา่เป็นภาษาทีศกัดิสิทธิ  ใชใ้นหมู่ของนกัปราชญ์  โดยเฉพาะ
กษตัริยแ์ละพราหมณ์ทีเป็นบุรุษเพศ  กฎเกณฑแ์ละรายละเอียดปลีกยอ่ยยงัทาํใหไ้ม่เอือต่อการใช ้
(วชัรีย ์ เพชรรรัตน์, 2553: 4)  ดว้ยเหตุทีมีกฎเกณฑรั์ดกุมตายตวัไม่สามารถเปลียนแปลงได ้ภาษา
สันสกฤตจึงกลายเป็นภาษาของชนชนัสูง คือ ผูที้มีการศึกษา และเป็นภาษาวรรณคดี ไม่มีโอกาสใช้
ในชีวติประจาํวนั ต่อมาเมือภาษาสันสกฤตถูกนาํมาใชเ้ขียนคมัภีร์พระเวทเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
ประมาณยคุกลางของอินเดียภาษาสันสกฤตก็กลายเป็นภาษาศกัดิสิทธิ เป็นภาษาศาสนา มีผูศึ้กษา
นอ้ยลงไปอีก จึงกลายเป็นภาษาตาย  ไม่ใชเ้ป็นภาษาพดู หรือภาษาเขียนอีกในระยะเวลาต่อมา     
(สุภาพร  มากแจง้, 2527: 3) 

คาํวา่ สสํกฤต หรือ สันสกฤต จึงเกิดขึนในฐานะทีเป็นชือของภาษาดงัทีเราเรียกกนัวา่ ภาษา
สันสกฤตในปัจจุบนั โดยก่อนหนา้ยคุของปาณินินนัไม่ปรากฏวา่ มีการใชค้าํวา่ สันสกฤต ในฐานะ
ทีเป็นชือของภาษาเลย  โดยเหตุทีภาษาสันสกฤตมีกฎเกณฑรั์ดกุมมากเช่นนี จึงทาํใหภ้าษาสันสกฤต
กลายเป็นภาษาของผูมี้การศึกษาสูงหรือเป็นภาษาทางวรรณคดี ยากทีประชาชนธรรมดาจะสามารถ
เขา้ใจหรือนาํมาใชใ้นชีวติประจาํวนัได ้ (วสิันติ  กฏแกว้, 2551: 2)   
 

 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



41 
 

3.2 ประวตัิภาษาบาลสัีนสกฤตในภาษาไทย 
 

ภาษาต่างประเทศทีมีความสัมพนัธ์กบัภาษาไทยมากทีสุดคือภาบาลีสันสกฤตเพราะเราได้
ยมืคาํภาษาบาลีสันสกฤตมาใชม้ากมาย ทงัในทางศาสนา โดยศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจาํชาติ
ไทย คาํสอนในพระพุทธศาสนาบนัทึกดว้ยภาษาบาลีและสันสกฤต  (สันสกฤต: มหายาน) จึงไดเ้กิด
คาํภาษาบาลีและสันสกฤตใชใ้นภาษาไทยมากขึน (วสิันติ กฎแกว้, 2527: 1) นอกจากนีคนไทยยงัรับ
เอาวฒันธรรมประเพณีต่างๆ รวมถึงวรรณคดีบาลีสันสกฤตเขา้มา ทาํใหเ้รารับคาํภาษาบาลีและ
สันสกฤตซึงเป็นคาํทีเกียวเนืองกบัสิงต่างๆเหล่านนัเขา้มาใชใ้นภาษาไทย 

สุภาพร  มากแจง้ (2527: 6-7) ไดก้ล่าว ถึงประวติัของภาษาบาลีสันสกฤตในภาษาไทย    
สรุปไดด้งันี 

ในช่วงยคุ สมยักลางของอินเดีย เมือรายวงศโ์มกุลเรืองอาํนาจนบัถือศาสนาอิสลามเป็น
ศาสนาประจาํชาติ ศาสนาพราหมณ์และศาสนาพุทธก็เริมคลีคลายออกจากประเทศอินเดียไปสู่
ประเทศใกลเ้คียง โดยศาสนาพราหมณ์ซึงววิฒันาการเป็นศาสนาฮินดูในกาลต่อมาและศาสนาพุทธ
นิกายหินยานขยายตวัลงมาทางใตสู่้ประเทศลงักา และประเทศทางฝังทะเลตะวนัออกเฉียงใตข้อง
ทวปีเอเชีย ส่วนพุทธศาสนานิกายมหายานขยายตวัขึนไปทางตอนเหนือสู่ประเทศ ทิเบต จีน ญีปุ่น 
และเวยีดนาม ตามลาํดบั    เมือศาสนาเขา้มาสู่ดินแดนเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ผลพลอยไดที้ติดมา
กบัศาสนาก็คือภาษาและวฒันธรรมของชาวอินเดีย ดงัจะเห็นไดจ้ากลกัษณะการปกครองทีมี
ปุโรหิตเป็นทีปรึกษาของพระเจา้แผน่ดิน และพิธีกรรมความเชือต่าง ๆ เช่น การรดนาํ การทาํขวญั 
เดือน  การโกนจุก ฯลฯ  ภาษาทีเขา้มามีอิทธิพลต่อภาษาประจาํชาติต่างๆก็คือ ภาษาบาลีและ
สันสกฤต ประเทศไทยก็เป็นประเทศหนึงทีไดรั้บอิทธิพลของชาวอินเดียทงัทางดา้นภาษาและ
วฒันธรรมอนัเนืองมาจากศาสนา 
 ดินแดนทีเป็นประเทศไทยทุกวนันีเป็นส่วนหนึงของดินแดนสุวรรณภูมิ ซึงเป็นดินแดนที
รู้จกักนัดีของบรรดาพอ่คา้ชาวอินเดียในสมยัโบราณ การทีจะสันนิษฐานวา่ ภาษาบาลีหรือภาษา
สันสกฤตเขา้มาในประเทศไทยก่อนกนั ตอ้งอาศยัหลกัฐานอา้งอิงทงัทางประวติัศาสตร์และ
โบราณคดี ตามหลกัฐานโบราณคดีพบวา่ ศาสนาพุทธนิกายหินยานเขา้มาสู่ดินแดนสุวรรณภูมิเป็น
ครังแรก เมือประมาณพุทธศตวรรษที 12 (คริสตวรรษที 7) โดยประมาณจากอายจุารึกภาษาบาลีเก่า
ทีสุดทีขดุพบทีบริเวณนครปฐมหรืออาณาจกั รทวาราวดีในสมยัโบราณ คือ จารึกคาถา เย ธมฺมา แต่
ถา้จะยดึหลกัฐานทางประวติัศาสตร์ ศาสนาพุทธนิกายหินยานควรจะเขา้มาก่อนหนา้นนัคือ
ประมาณพุทธศตวรรษที 3 เมือพระเจา้อโศกมหาราชส่งสมณ ทูตออกเผยแผพุ่ทธศาสนา สมณทูต
สายทีมาสู่ดินแดนสุวรรณภูมิ คือ พระโสณเถระและพระอุตระเถระ  
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 จารึกภาษาสันสกฤตเก่าทีสุดในภาษาไทยพบทีนครศรีธรรมราช เมือพุทธศตวรรษที 14 
พ.ศ. 1318 (ค.ศ. 775) มีเนือความสรรเสริญพระเจา้แผน่ดินอาณาจกัรศรีวชิยัและกล่าวถึงการสร้าง
ปราสาทอิฐสามหลงับูชาพระโพธิสัตวปั์ทมปาณี บูชาพระพุทธเจา้ และพระโพธิสัตวว์ชัรปาณีและ
แสดงอิทธิพลของพุทธศาสนานิกายมหายาน 

 ทีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้เป็นเรืองราวของภาษาบาลีและสันสกฤต ในดินแดนก่อนทีชนชาติ
ไทยจะปรากฏ ซึงจากหลกัฐานทีกล่าวมายงัไม่อาจสรุปไดอ้ยา่งแน่ชดัวา่ ภาษาบาลีหรือภาษา
สันสกฤตเขา้มาสู่ดินแดนสุวรรณภูมิก่อนกนัเพราะยงัอาจมีหลกัฐานทางโ บราณคดีทีเก่ากวา่นนัซึง
ยงัไม่พบ อิทธิพลของภาษาบาลีสันสกฤตในภาษาไทย ปรากฏใหเ้ห็นครังแรกสุดในศิลาจารึกหลกั
ที 1 ของพอ่ขนุรามคาํแหงมหาราช จารึกเมือปี พ.ศ. 1826 พุทธศตวรรษที 19 (คริสตศ์ตวรรษที 13) 
ปรากฏทงัภาษาบาลีและสันสกฤต อิทธิพลของภาษาสันสกฤตดูจะมีมากกวา่คาํในจารึกทีเป็นภาษา
สันสกฤตอยา่งชดัเจน เช่น ศรีอินทราทิตย ์ตรีบูร พรรษา พาทย ์ปราชญ ์ไตร ศรีธรรมราช ปราสาท  
สรีตพงศ ์ศรีสัชชนาลยั ศก ธรรม สถาบก  ศรีรัตนธาตุ สุพรรณภูมิ สมุทร นอกจากนีเป็นคาํทีใชป้ น
กนัทงับาลีและสันสกฤตเป็นส่วนใหญ่ 
 วสิันติ กฎแกว้ ( 2551: 3-4) ไดก้ล่าวถึงสาเหตุทีคาํบาลีสันสกฤตเขา้มาเกียวขอ้งกบั
ภาษาไทยไว ้สรุปไดด้งันี 

ภาษาต่างประเทศทีมีความสัมพนัธ์เกียวขอ้งกบัภาษาไทยมากทีสุดก็คือภาษาบาลีสันสกฤต
เพราะวา่เราไดย้มืคาํบาลีสันสกฤตมาใชใ้นภาษาไทยมาก  ไม่วา่จะเป็นคาํทีใชอ้ยูใ่นทางศาสนาหรือ
คาํทีใชพ้ดูกนัอยูใ่นชีวติประจาํวนั บางคาํเราใชอ้ยูจ่นชินถึงกบัมีความรู้สึกวา่เป็นภาษาของเราเอง  
เรานาํเอาคาํบาลีสันสกฤตมาใชใ้นวชิาการแขนงต่างๆ ตลอดจนตงัชือและนามสกุลของบุคคล ชือ
สถานที และเครืองมือเครืองใชต่้างๆ เป็นตน้ บางคาํเราใชใ้นลกัษณะรูปศพัทเ์ดิมของบาลีสันสกฤต 
เช่น โลโภ โทโส โมโห พาโล ฯลฯ   บางคาํเรานาํมาดดัแปลงเสียงหรือเพิมความหมายเสียบา้ง เช่น 
คงคา กมล บพิธ ฯลฯ แต่บางคาํเราอาจจะเอามาเปลียนแปลงรูปศพัทใ์หแ้ปลกออกไปตามทีเรา
ตอ้งการ เช่น จิร เจียร จาํเนียร, ธีร เป็น ธีร์ เป็น ธีร์ หรือ เธียร ดงันีเป็นตน้ การทีคาํบาลีสันสกฤตเขา้
มาเกียวขอ้งกบัภาษาไทยเป็นจาํนวนมากนนั คงจะเนืองมาจากสาเหตุหลายประการ อาทิ  

1. สาเหตุทีเกียวกบัศาสนา   
    จากหลกัฐานทางพระพุทธศาสนาปรากฏวา่ พระเจา้อโศกมหาราชไดเ้คยส่ง พระสมณทูต       
2 รูป คือ พระโสณะและพระอุตตระ มาเผยแผพ่ระพุทธศาสนาในแควน้สุวรรณภูมิซึงเป็นทีเขา้ใจ
กนัวา่ คือดินแดนแห่งประเทศไทยในปัจจุบนันี แต่คนไทยในขณะนนัยงัมิไดม้าตงัถินฐานอยูใ่น
แถบนีเลยเมือคนไทยไดม้าตงัถินฐานและตงัตนเป็นอิสระในแควน้สุวรรณภูมิ ตงัสุโขทยัเป็นราช
ธานีสืบมาจนกระทงัรัชกาลพอ่ขนุรามคาํแหง ปรากฏวา่ไทยไดย้อมรับนบัถือพระพุทธศาสนาแลว้
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ดงัทีปรากฏในศิลาจารึกพอ่ขนุรามคาํแหงวา่ “พอ่ขนุรามคาํแหงกระทาํโอยทานแก่มหาเถรสังฆราช
ปราชญเ์รียนจบปิฎกไตรหลวกกวา่ปู่ ครูในเมืองนีทุกคนลุกแต่เมืองศรีธรรมราชมา... ”                   
พอ่ขนุรามคาํแหงนอกจากจะนิมนตพ์ระสังฆราชมาจากเมืองนครศรีธรรมราชแลว้ยงัไดเ้คยส่ง    
พระสมณทูตไปสืบพระพุทธศาสนาทีประเทศลงักา  เมือคนไทยยอมรับนบัถือพระพุทธศาสนาและ
ยดึมนัในคาํสังสอนทางพระพุทธศาสนาจึงจาํเป็นตอ้งศึกษาภาษาบาลีเพราะหลกัคาํสอนคือ
พระไตรปิฎกไดจ้ารึกไวเ้ป็นภาษาบาลี บรรดาบุคคลทีถือกนัวา่เป็นผูค้งแก่เรียนในสมยันนั ก็มกัจะ
เป็นผูไ้ดรั้บการศึกษามาจากวดัเสียเป็นส่วนมาก ฉะนนัคนไทยจึงนิยมชมชอบในการใชค้าํบาลีมา
จนกระทงัปัจจุบนันี  

2. สาเหตุทีเกียวกบัวฒันธรรมประเพณี 

     มีเหตุผลสืบเนืองมาทางประวติัศาสตร์ของอินเดียกล่าวคือประมาณพุทธศตวรรษที 6     

(ราว พ.ศ. 500-600) เป็นตน้มา เกิดมีการผลดัเปลียนแผน่ดินและราชวงศขึ์นในอินเดีย คงจะเกิด     
การจลาจลวุน่วายขึน ผูที้รักสงบโดยเฉพะอยา่งยงิพวกพราหมณ์ผูซึ้งเป็นเจา้ตาํรับทางนิติศาสตร์ 
ไสยศาสตร์ เวทางคศาสตร์และศิลปศาสตร์ต่างๆ ไดอ้อกเดินทางไปหาถินทีอยูใ่หม่ในต่างแดนโดย
อาศยัไปกบัพอ่คา้ชาวอินเดีย ซึงเดินเรือและทาํการคา้ขายไปถึงแหลมอินโดจีน ประเทศจีนและ
ประเทศญีปุ่น เมือพวกพราหมณ์และพอ่คา้ชาวอินเดียเหล่านนัไปถึงทีใด ก็มกัจะเอาลทัธิศาสนา
พราหมณ์ประเพณีวฒันธรรมและศิลปกรรมของตนไปเผยแผด่ว้ย เหตุนีเองภาษาสันสกฤตอนับรรจุ
วทิยาการเหล่านนัจึงเขามาปะปนอยูใ่นภาษาไทยมาก แมแ้ต่ในราชสาํนกัก็จะมีพระราชพิธีเกียวกบั
ลทัธิไสยศาสตร์และศาสนาพราหมณ์อยูม่าก เช่น พระราชพิธีถือนาํพระพิพฒัน์สัตยา พิธี
ตรียมัปวาย พิธีโสกนัต ์พิธีธานยเทาะห์ ฯลฯ 

3. สาเหตุเกียวกบัทางดา้นวรรณคดี 

     วรรณคดีอินเดียทงัทีเป็นวรรณคดีสันสกฤตและวรรณคดีบาลีโดยเฉพาะวรรณคดีชาดกมี
อิทธิพลต่อวรรณคดีไทยเป็นอยา่งมาก  จะเห็นไดว้า่วรรณคดีไทยหลายเรืองไดเ้คา้เรืองมาจากชาดก
ในพระพุทธศาสนา ทงัอรรถกถานิบาตชาดกและปัญญาสชาดก เช่น  
จากอรรถกถานิบาตชาดกมี  
 ร่ายยาวมหาเวสสันดรชาดก  ไดเ้คา้เรืองมาจาก มหาเวสฺสนฺตรชาตก  

 มหาชาติคาํหลวงและกาพยม์หาชาติ ไดเ้คา้เรืองมาจาก มหาเวสฺสนฺตรชาตก  

 บทเห่เรืองกากีและกากีกลอนสุภาพ ไดเ้คา้เรืองมาจาก           กากาติชาตกและ จาก
กุณาลชาตกจากปัญญาสชาดกมี 

 สมุทรโฆษคาํฉนัท ์  ไดเ้คา้เรืองมาจาก สมุทฺทโฆสชาตก  

 เสือโคคาํฉนัท ์   ไดเ้คา้เรืองมาจาก พหลาคาวชีาตก  
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 บทละครนอกเรืองคาว ี  ไดเ้คา้เรืองมาจาก พหลาคาวชีาตก  

 บทละครนอกเรืองสังขท์อง  ไดเ้คา้เรืองมาจาก สุวณฺณสงฺขชาตก  

 พระรถเสน    ไดเ้คา้เรืองมาจาก รถเสนชาตก  

 สรรพสิทธิคาํฉนัท ์  ไดเ้คา้เรืองมาจาก สพฺพสิทธิชาตก  

 พระสุธน นางมโนห์รา   ไดเ้คา้เรืองมาจาก สุธนชาตก  

 กลบทศิริวบุิลกิตติ   ไดเ้คา้เรืองมาจาก สิริวปุิลกิตฺติชาตก  

นอกจากนีแลว้งัมีวรรณคดีเรืองอืน ๆ อีกหลายเรืองทีเกียวกบัพุทธศาสนา เช่น  
สามคัคีเภทคาํฉนัท ์ปฐมสมโพธิกถา ปุณโณวาทคาํฉนัท ์ฯลฯ 

ส่วนวรรณคดีไทยทีไดเ้คา้เรืองมาจากวรรณคดีสันสกฤตก็มีหลายเรือง เช่น อิลราชคาํฉนัท ์    
พระนลคาํหลวง พระนลคาํฉนัท ์ศกุนตลา สาวติรี และรามเกียรติ เป็นตน้ 

เมือวรรณคดีอินเดียไดแ้พร่หลายและมีอิทธิพลต่อวรรณคดีไทยเช่นนี ในการประพนัธ์ 

กวตีอ้งใชค้าํศพัท์ หลายคาํ ซึงไดด้ดัแปลงมาจากคาํบาลีสันสกฤตจึงทาํใหค้าํบาลีสันสกฤตเขา้มา
ปะปนอยูใ่นภาษาไทย 

 4. สาเหตุทีเกียวกบัศพัทบ์ญัญติั 

  ปัจจุบนัความรู้ทางดา้นวทิยาการสาขาต่างๆเจริญขึนอยา่งต่อเนือง  วทิยาการ ต่างๆมกัถูก
บนัทึกเป็นภาษาองักฤษเป็นส่วนมาก การทีจะเอาคาํศพัทท์างวทิยาการทีเป็นภาษาองักฤษเหล่านนั
มาใชใ้นภาษาไทย (ทบัศพัท)์ จึงตอ้งบญัญติัศพัทขึ์นมาใชใ้หเ้หมาะสมกบัสภาพของสังคมไทย 
ศพัทที์เราจะมาบญัญติัขึนใช ้โดยมากมกัจะเป็นคาํบาลีสันสกฤต อาศยัเหตุดงักล่าวมานีจึงทาํให้
ภาษาบาลีสันสกฤตเขา้มาปะปนอยูใ่นภาษาไทยเป็นจาํนวนมาก 

สุธิวงศ ์ พงศไ์พบูลย ์( 2523: 5-7) กล่าวไวว้า่ เมือชนชาติหนึงเขา้มาเกียวขอ้งกบัอีกชนชาติ
หนึงการยมืภาษากนัยอ่มจะเกิดขึนเสมอแต่เหตุทีภาษาบาลีสันสกฤตเขา้มาปนอยูใ่นภาษาไทย
มากกวา่คาํภาษาอืนๆนนัเนืองจากเหตุผลดงัต่อไปนี 

 1. ความสัมพนัธ์ทางดา้นศาสนา 
    พุทธศาสนาเขา้มาสู่ประเทศไทยจนชาวไทยยอมรับเอาศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจาํชาติ
และรับเอาคติของศาสนาพราหมณ์มาปฏิบติัในชีวติประจาํวนัปนอยูใ่นลทัธิประเพณีเกือบทุกอยา่ง
การรับศาสนามาปฏิบติัตาม จาํเป็นตอ้งศึกษาแนวลทัธิเพือความเขา้ใจจาํเป็นตอ้งศึกษาหวัขอ้ธรรมะ
และแนวปรัชญา ถอ้ยคาํทีใชใ้นศาสนาเป็นถอ้ยคาํทีถ่ายทอดว้ยภาษาสามญัไม่ไดเ้พราะไม่ลึกซึงเท่า 
จาํเป็นตอ้งรับศพัทเ์ฉพาะทางศาสนาเขา้มา เช่น นิพพาน ธรรมะ บาป บุญ กุศล ทาน กรรม วนิยั 
โพธิสัตว ์พรหม เมตตา มนต ์สวรรค ์เป็นตน้  จะสังเกตได้วา่คาํเหล่านีแพร่หลายในภาษาไทยและ
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เป็นทีรู้จกัของชนทุกชนัจนกลายเป็นคาํสามญัในภาษาไทย นอกจากคาํเหล่านี ยงัมีคาํอีกกลุ่มหนึงที
ใชใ้นวงแคบซึงเป็นภาษาศาสนาโดยตรง เช่น ผาติกรรม เปตพลี ขีณาสพ เป็นตน้ 

 2. ความสัมพนัธ์ทางดา้นประเพณี 

    เมือชนชาติอินเดียเขา้มาตงัรกรากทาํมาหากินในประเทศไทย ก็นาํเอาประเพณีเขา้มา
ปฏิบติั ทาํใหมี้คาํทีเนืองดว้ยประเพณีเขา้มาปะปนในภาษาไทยนานเขา้ก็กลายเป็นคาํทีเกียวขอ้กบั
ชีวติประจาํวนัของคนไทยมากขึน เช่น ตรียมัปวาย  มาฆบูชา อาสาฬหบูชา ตกับาตรเทโว เป็นตน้ 

เมือไทยรับลทัธิศาสนาพราหมณ์และศาสนาพุทธไวแ้ลว้ ประเพณีต่างๆก็แพร่หลายโดยเฉพาะ
ประเพณีราษฎร์ มีอิทธิพลทาํใหภ้าษาบาลีสันสกฤต แพร่หลายอยา่งมาก ส่วนพระราชพระเพณีมี
ส่วนใหศ้พัทต่์าง ๆ กลุ่มนีมีบทบาทในภาษาวรรณคดี  
 3. ความสัมพนัธ์ทางดา้นวฒันธรรม 

    อินเดียเป็นประเทศทีเจริญดา้นวฒันธรรม อิทธิพลดา้นวฒันธรรมของอินเดียมีต่อนานา
ประเทศ ทางภาคพืนตะวนัออก่อนทีวฒันธรรมตะวนัตกจะเขา้มา ไทยไดรั้บอิทธิพลจากอารยธรรม
และวฒันธรรมของอินเดียทุกสาขา เช่น 

  3.1 ศิลปะเป็นทียอมรับกนัวา่ศิลปะของไทยส่วนใหญ่ไดรั้บอิทธิพลจากอินเดีย     
ไม่วา่จะโดยตรงหรือออ้ม การรับศิลปะมาเป็นเหตุใหภ้าษาเนืองดว้ยศิลปะเขา้มาดว้ย เช่น ทางดา้น
ดนตรี เดิมไทยเรามีแต่เครืองคุมจงัหวะและเครืองดีดสีตีเป่าอยา่งง่ายๆเพียงเพือการร้องรําทาํเพลง
แบบชาวบา้น ต่อเมือเราไดรั้บอิทธิพลจาอินเดียจึงเริมมีคาํ มโหรี ดนตรี ดุริยางค ์เกิดขึน           
เครืองดนตรีก็มี  พิณ แลว้มีการเล่น  พิณพาทย ์ปีพาทยขึ์นมา เมือเรารับเอาการละครของอินเดียก็มี
ศพัทท์างการละครเกิดขึนเรือยๆ เช่น  ชือเพลงหนา้พาทย ์ท่ารําต่างๆ อาทิ ท่าปฐม พรหมสีหนา้         
สอดสร้อยมาลา รามานา้วศิลป์ ฯลฯ 

  3.2 ดาราศาสตร์  อินเดียมีความเจริญทางดา้นดาราศาสตร์มาชา้นาน จนวชิานีมี
ตาํราเรียน  เรียกวา่ โชฺยติษฺ ใชเ้รียนประกอบกบัตาํราไตรเพท เมือวชิานีเขา้มาแพร่หลายในประเทศ
ไทยทาํใหค้าํต่างๆ เกิดขึนเป็นจาํนวนมาก เช่น จกัรราศี  สุริยคติ  จนัทร์  องัคาร  พุธ  เกตุ องศา 
มีนาคม  ธนู  มงักร  จนัทรคราส เมือวชิานีเจริญออกเป็นโหราศาสตร์ก็ทาํใหเ้กิดคาํ เช่น ชะตา  
ลกัขณา  ทกัทิน  ยมขนัธ์ เกณฑ ์โยค ยาม เป็นตน้ 

  3.3 การแต่งกาย ไทยไดรั้บวฒันธรรมดา้นการแต่งกายจากอินเดียหลายอยา่ง 
โดยเฉพาะเครืองทรงของพระมหากษตัริย ์เช่น มงกุฎ  ชฎา  สังวาล  อินทรธนู  มาลา  สุคนธ์ 
อาภรณ์ พสัตรา  ภูษา  หางหงส์  มรกต  เพชร เป็นตน้ 
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  3.4 สิงก่อสร้าง  ปัจจยัสาํคญัของชีวติอนัหนึง คือ ทีอยูอ่าศยัและสิงประกอบซึง
บางอยา่งเราไดรั้บอิทธิพลมาจากวฒันธรรมอินเดียทาํใหรั้บคาํบาลีสันสกฤตมาใชด้ว้ย เช่น นภศูล  
อาสน์  ศาลา  ปราสาท  มนเทียร  บุษบก สถูป  เจดีย ์เคหะ  อาวาส อาศรม  วหิาร เป็นตน้ 

  3.5 เครืองมือเครืองใช ้ชาวอินเดียเขา้มาทาํมาหากินมากขึนและมาตงัหลกัแหล่งอยู่
ในประเทศไทยมากขึน  ก็นาํเครืองมือเครืองใชเ้ขา้มาดว้ย ทาํใหเ้รามีของใหม่ๆ เกิดขึนและมีคาํ
เกิดขึนดว้ย เช่น อาวธุ ทพัพี โตมร คนโท  ฉตัร ธนู เป็นตน้ 

  3.6 การใชร้าชาศพัท ์การใชร้าชาศพัทเ์ป็นวฒันธรรมอยา่งหนึงของไทย  ทีตอ้งการ
แยกศพัทข์องคนสามญัออกจากศพัทที์ใชก้บัพระราชาและเชือพระวงศ ์เป็นเหตุใหเ้รารับเอาคาํบาลี
สันสกฤตเขา้มาใชม้าก เช่น พระเนตร พระนาภี เป็นตน้ 

 นอกจากนนัศพัทส์ามญัทีใชเ้ป็นคาํสุภาพเราก็รับคาํบาลีสันสกฤตเขา้มาเช่น บิดา มารดา  
โค  สุนขั  อุจจาระ ปัสสาวะ เป็นตน้ 

4. ความเจริญทางดา้นวชิาการ 

               วิทยาศาสตร์และวทิยาการเจริญขึนทาํใหค้าํทีเราใชอ้ยูเ่ดิมแคบเขา้ จาํเป็นตอ้งรับเอาคาํ
บาลีสันสกฤตเขา้มาใช ้เพือความเจริญและความสะดวก เช่น วทิย ุโทรทศัน์ โทรศพัท ์รถ แพทย ์ 
เภสัช นาฬิกา เป็นตน้ 

 5. ความสัมพนัธ์ทางดา้นวรรณคดี 

     วรรณคดีอินเดียมีอิทธิพลต่อวรรณคดีไทยอยา่งยงิ ทงัทีเป็นวรรณคดีสันสกฤตและ
วรรณคดีทีเนืองมาจากชาดกในพุทธศาสนา เมือวรรณคดีเหล่านีมาแพร่หลายในเมืองไทย ทาํใหเ้กิด
ศพัทขึ์นมาก ทงัทีเป็นตวัละครและศพัทที์ใชใ้นการวรรณคดี เช่น ราม สีดา ราพณาสูร ครุฑ  
คนธรรพ ์ สุเมรุ  อโนดาต วฆิเนศ อปัสร รจนา  กว ี ประพนัธ์ เป็นตน้ 

             เราใชค้าํ ยมืบาลีสันสกฤตในลกัษณะทีมีความยกยอ่งต่างกบัภาษาอืนๆ เช่น ภาษาจีน 
ภาษาองักฤษ เราใชใ้นลกัษณะทีไม่นิยมนกั เช่น ภาษาจีน คาํวา่ เจก๊ จ๋อ เจง๊ เจา๊ เรามกัใชเ้ฉพาะใน
ภาษาปากเท่านนัถือวา่เป็นคาํไม่สุภาพ แต่ภาษาบาลีสันสกฤตกลบัยกยอ่งวา่เป็นคาํสูง 

ความจาํเป็นในการรับคาํบาลีสันสกฤตมาใชมี้ 2 ลกัษณะคือ 

 1. เนืองจากภาษาบาลีสันสกฤตมีคาํใชม้ากแต่ละคาํมีอรรถลึกซึง แยกความหมายไดช้ดัเจน
บางคาํจึงสือความหมายไดเ้ร็วและรัดกุม ต่างกบัภาษาไทยทีมีคาํนอ้ย ดงันนัการรับคาํบาลีสันสกฤต
บางคาํมาจึงถือวา่เป็นเพราะความจาํเป็น ถา้ไม่รับมาจะหาคาํไทยแทนไดย้าก ทาํใหก้ารสือสาร
เขา้ใจล่าชา้  เช่น คาํวา่  “สัตว”์ เดิมไทยเคยใช ้ “ตวัเป็น” บา้ง “เนือเบือ” บา้ง “ชา้งมา้ววัควาย ”  บา้ง 
เมือใชค้าํวา่  “สัตว”์ ซึงเป็นคาํสันสกฤตแลว้ทาํใหมี้ความหมายบ่งเฉพาะลงไป  คาํวา่ “อวยัวะ” คาํนี
แทนทุกส่วนของร่างกาย จะเห็นวา่ต่างกบัคาํวา่ “ร่าง”  ซึงเรามีอยูเ่ดิม จะใช ้“เรือนร่าง” ก็ไม่ตรงกบั 
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“อวยัวะ”  คาํบางคาํเป็นคาํทีมีนยัเท่ากบัความหมายโดยตรงทีเรารับมาพร้อมกบันิยามใหม่ซึงไม่
อาจจะหาคาํไทยแทนได ้เช่น วญิญาณ  นิพพาน  โลก  มงคล  บาป เป็นตน้ 

 2. รับมาเพือความสละสลวยของภาษา 
      การรับคาํบาลีสันสกฤตใชเ้พือความสละสลวยของภาษาไทย มีทงัในภาษาวรรณคดีและ
ภาษาทวัไป การใชค้าํในวรรณคดีไทยตอ้งการเสียงและสัมผสัตามฉนัทล์กัษณ์ เมือรับคาํบาลี
สันสกฤตมาใชช่้วยใหค้าํสละสลวยทงัเสียงและความหมาย เช่น “มา้”  เราอาจใชค้าํวา่ ตุรงค ์ อศัวะ  
พาชี (วาชี)  สินธพ  มโนมยั  คาํทีหมายถึง “ประเสริฐ”  เราอาจเลือกสรรใชค้าํ ดิลก วร ภทัร บวร  
พิสิฐ  อนุตร  อดิศยั  นิสภ  บรม  อนนัต ์ทาํใหก้ารบรรจุคาํตามพยางคแ์ละเสียงสัมผสัทาํใหส้ะดวก 
เพราะคาํเหล่านีดดัแปลงเสียงไปแลว้ไม่ทาํใหค้วามหมายผดิไป เราสามารถสรรใชใ้หเ้หมาะสมกบั
ความงามทีต่างลกัษณะ เช่น พิลาส  (งามอยา่งสดใส)  วจิิตร (งามน่าพิศวง) วมิล ( งามปราศจาก
มลทิน) วลิาวณัย ์(งามเป็นเลิศ) สุนทร (งามและดี) ศรี (งามสง่าเป็นมงคล) เป็นตน้  ทีใชใ้นภาษา
สามญัโดยมากใช้ เพือแสดงความสุภาพ เพือให้ เหมาะสมกบักาลเทศะและบุคคล เช่น ตาย  อาจใช ้    
คาํต่างกนั เช่น มรณะ  อนิจกรรม  พิราลยั  ทิวงคต  สวรรคต  (สุธิวงศ ์ พงษไ์พบูลย,์ 2523: 8-9)  

 

3.3 ลกัษณะคําภาษาบาลี 
  

มีนกัการศึกษาหลายท่านไดก้ล่าวถึงลกัษณะของคาํภาษาบาลีไว ้ดงันี 

วชัรี เพชรรรัตน์ (2553: 7-9) กล่าวถึงลกัษณะของคาํภาษาบาลี สรุปไดด้งันี 
1. สังเกตจากพยญัชนะตวัสะกดและตวัตาม  คือ พยญัชนะทีประกอบอยูข่า้งทา้ยสระ

ประสมกบัสระและพยญัชนะตน้ เช่น ทุกข์ = ตวัสะกด  ตวัตาม คือ ตวัทีตามหลงัตวัสะกด  เช่น สัจจ 

ทุกข เป็นตน้ คาํในภาษาบาลีจะตอ้งมีสะกดและตวัตามเสมอ  โดยดูจากพยญัชนะบาลี  มี 33 ตวั แบ่ง
ออกเป็นวรรคดงันี 

แถวที   1  2  3  4  5 

วรรค กะ  ก  ข  ค  ฆ  ง 

วรรค จะ  จ  ฉ  ช  ฌ  ญ 

วรรค ฏะ  ฏ  ฐ  ฑ  ฒ  ณ 

วรรค ตะ  ต  ถ  ท  ธ  น 

วรรค ปะ  ป  ผ  พ  ถ  ม 

เศษวรรค  ย ร ล ว ส ห ฬ  อ ํ
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มีหลกัสังเกต ดงันี 

1. พยญัชนะตวัที 1, 3, 5 เป็นตวัสะกดไดเ้ท่านนั (ตอ้งอยูใ่นวรรคเดียวกนั) 

2. ถา้พยญัชนะตวัที 1 สะกด ตวัที 1 หรือตวัที 2 เป็นตวัตามได ้เช่น สักกะ ทุกข  

สัจจ ปัจฉิม สัตต หตัถ บุปผา เป็นตน้ 

3. ถา้พยญัชนะตวัที 3 สะกด ตวัที 3 หรือ 4 เป็นตวัตามไดใ้นวรรคเดียวกนั เช่น 

 อคัคี พยคัฆ ์วชิชา อชัฌา พุทธ คพภ (ครรภ)์ เป็นตน้ 
4. ถา้พยญัชนะตวัที 5 สะกด ทุกตวัในวรรคเดียวกนัตามได ้เช่น องค ์สังข ์องค ์

 สงฆ ์สัมปทาน สัมผสั สัมพนัธ์ สมภาร เป็นตน้ 

5. พยญัชนะบาลี ตวัสะกดตวัตามจะอยูใ่นวรรคเดียวกนัเท่านนัจะขา้มไปวรรคอืน 

ไม่ได ้

2. สังเกตจากพยญัชนะ  “ฬ” จะมีใชใ้นภาษาบาลีในไทยเท่านนั  เช่น จุฬา ครุฬ อาสาฬห์ 
วฬิาร์ โอฬาร์ พาฬ เป็นตน้ 

3. สังเกตจากตวัตามในภาษาบาลี  จะมาเป็นตวัสะกดในภาษาไทยโดยเฉพาะวรรค  ฎ และ
วรรคอืนๆ บางตวั จะตดัตวัสะกดออกเหลือแต่ตวัตามเมือนาํมาใชใ้นภาษาไทย เช่น 

บาลี   ไทย   บาลี   ไทย 

รัฎฐ   รัฐ   อฎัฐิ   อฐิั 

ทิฎฐิ   ทิฐิ   วฑัฒนะ  วฒันะ 

ปุญญ   บุญ   วชิชา   วชิา 
สัตต   สัต   เวชช   เวช 

กิจจ   กิจ   เขตต   เขต 

นิสสิต   นิสิต   นิสสัย   นิสัย 

ยกเวน้คาํโบราณทีนาํมาใชแ้ลว้ไม่ตดัรูปคาํซาํออก เช่น ศพัทท์างศาสนา ไดแ้ก่คาํวา่  
วปัิสสนา  จิตตวสุิทธิ กิจจะ  ลกัษณะ เป็นตน้ 

เอือน เล่งเจริญ (2535: 17-19) ไดก้ล่าวถึงลกัษณะของคาํบาลีไว ้ สามารถสรุปไดด้งันี 

1. ในภาษาบาลีมีพยญัชนะ 33 ตวั พยญัชนะวรรค 25 ตวั พยญัชนะวรรค  8 ตวั (ไม่มี
พยญัชนะ ศ ษ) ดงันนั คาํใดทีมี ศ ษ (เช่น เศรษฐี, ฤๅษี) คาํนนัไม่ใช่คาํบาลีแต่เป็นคาํสันสกฤต 

2. ในภาษาบาลีมีสระ 8 ตวั อะ อา อิ อี อุ อู เอ โอ ไม่มีสระ ไอ เอา ฤ ฤๅ ดงันนั คาํใดทีมี
สระ 4 ตวั คือ ไอ เอา ฤ ฤๅ คาํนนัไม่ใช่คาํบาลี แต่เป็นคาํสันสกฤต เช่น ไปรษณีย,์ เบาราณ, มฤค 

3. พยญัชนะสังโยค หรือ ตวัสะกดตวัตามในภาษาบาลีมีกฎ ดงันี 
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1. พยญัชนะตวัที 1 สะกด พยญัชนะตวัที 1 ตาม (ซอ้นตวัเอง) ตวัอยา่งเช่น 

อตฺตา   ไทยใช ้  อตัตา  

กิจฺจ   ไทยใช ้  กิจ  

2. พยญัชนะตวัที 1 สะกด พยญัชนะตวัที 2 ตาม  ตวัอยา่งเช่น 
อจฺฉรา   ไทยใช ้  อจัฉรา  

วตฺถุ   ไทยใช ้  วตัถุ  

บุปฺผา   ไทยใช ้  บุบผา  

3. พยญัชนะตวัที 3 สะกด พยญัชนะตวัที 3 ตาม ตวัอยา่งเช่น 
เวชฺช   ไทยใช ้  เวช  

สทฺท   ไทยใช ้  สัทท  

4. พยญัชนะตวัที 3 สะกด พยญัชนะตวัที 4 ตาม ตวัอยา่งเช่น 
วฑฺฒน   ไทยใช ้  วฒันะ  

สุทฺธิ   ไทยใช ้  สุทธิ  

วฑฺุฒิ   ไทยใช ้  วฒิุ  

5. พยญัชนะตวัที 5 สะกด พยญัชนะในวรรคเดียวกนัตามไดท้งั 4 ตวัและตาม 

ตวัเองไดด้ว้ย (ยกเวน้ ง ตามตวัเองไม่ได)้ ตวัอยา่งเช่น 
สงฺฆ   ไทยใช ้  สงฆ์  

กงฺขา   ไทยใช ้  กงัขา  

สงฺคม   ไทยใช ้  สังคม  

องฺก   ไทยใช ้  องก์  

ป ฺญา   ไทยใช ้  ปัญญา  

การสังโยค (ตวัสะกดตวัตามในภาษาบาลี)จะตอ้งอยูใ่นวรรคเดียวกนั ต่างวรรคไม่ไดส่้วน
ในพยญัชนะอวรรค (พยญัชนะ 8 ตวั) มีหลกัในการซอ้น (สังโยค) ดงันี 

ย  ซอ้นตวัเองได ้เช่น  อยฺยกา  (อยักา)  

ล  ซอ้นตวัเองได ้เช่น  สลฺล  (ศลัย)์  

ส  ซอ้นตวัเองได ้เช่น  อุสฺสาห  (อุตสาหะ)  

วชัรีย ์ เพชรรรัตน์ (2553: 9) กล่าวถึงวธีิการสังเกตคาํบาลี สรุปไดด้งันี 

1. คาํในภาษาบาลีไม่มีสระ ฤ ฤๅ ฦ ฦๅ ไอ เอา  
2. คาํทีมาจากภาษาบาลีใช ้ส ทงัหมด (สันสกฤตมี ทงั ศ ษ ส) 
3. คาํสันสกฤต ไม่นิยมใช ้ฬ ดงันนัคาํทีมี ฬ จึงเป็นคาํภาษาบาลี เช่น กีฬา กาฬ  
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โกวฬิาร กกัขฬะ ประวาฬ ฯลฯ 
1. ภาษาบาลีไม่มีพยญัชนะประสมหรือควบกลาํ (บาลีใชค้าํควบกลาํนอ้ยกวา่ 

สันสกฤต) 
5. บาลีใช ้ริ เช่น อริยะ - จริยะ (อริย จริยา) ฯลฯ 
6. อิ อุ ในบาลี เช่น อิทธิ สันสกฤต จะเป็น ฤ เช่น ฤทธิ  ฯลฯ 

ตัวอย่างคําทมีาจากบาลี 

          สามญั วชิา อิสิ จริยา ฐาปนา สันติ วฒันา บุญ เวช สิทธิ จุฬา สิกขา อคัคี นิสิต สงฆ ์ทุกข ์
มจัฉา รังสี รัฐ วชิา โอฬาร กิริยา สมภาร โมลี วชิระ ปฐม เรขา เสนา โอสถ ปิตุ ปัจฉิม วชิชา ญาณ 
ฐาน วฑุฒิ ถาวร วติถาร ตณัหา ญาติ สิกขา มชัฌิมา นิพพาน กีฬา จุฬา สามี ปฏิเสธ สาวก สามญั 
ขณะ อุตุ นิจ สัจจ มจัฉา ฯลฯ 

3.4 ลกัษณะคําภาษาสันสกฤต 
วชัรีย ์ เพชรรรัตน์ (2553: 9) กล่าวถึงวธีิสังเกตคาํสันสกฤต สรุปไดด้งันี 

1. พยญัชนะสันสกฤต มี 35 ตวั คือ พยญัชนะบาลี 33 ตวั + 2 ตวั คือ ศ  ษ ฉะนนัจึงสังเกต             
จากตวั ศ   ษ  มกัจะเป็นภาษาสันสกฤต เช่น กษตัริย ์ศึกษา เกษียร พฤกษ ์ศีรษะ เป็นตน้ ยกเวน้       
คาํไทยบางคาํทีใชเ้ขียนดว้ยพยญัชนะทงั 2 ตวันี เช่น ศอก ศึก ศอ เศร้า ศก ดาษ กระดาษ ฝรังเศส 
ฝีดาษ ฯลฯ (ปรีชา ทิชินพงศ,์ 2534: 45) 

2. ไม่มีหลกัการสะกดแน่นอน ภาษาสันสกฤต ตวัสะกดตวัตามจะอยูข่า้มวรรคกนัได ้       
ไม่กาํหนดตายตวั เช่น อปัสร เกษตร ปรัชญา อกัษร เป็นตน้ 

3. สังเกตจากสระ สระในภาษาบาลี มี 8 ตวั คือ อะ อา อิ อี อุ อู เอ โอ ส่วนสันสกฤต คือ 
สระภาษาบาลี 8 ตวั + เพิมอีก 6 ตวั คือ สระ ฤ ฤๅ ฦ ฦๅ  ไอ เอา ถา้มีสระเหล่านีอยูแ่ละสะกดไม่ตรง
ตามมาตราจะเป็นภาษาสันสกฤต เช่น ตฤณมยั ไอศวรรย ์เสาร์ ไปรษณีย ์ฤๅษี คฤหาสน์ เป็นตน้ 

4. สังเกตจากพยญัชนะควบกลาํ ภาษาสันสกฤตมกัจะมีคาํควบกลาํขา้งทา้ย เช่น จกัร อคัร 
บุตร สตรี ศาสตร์ อาทิตย ์จนัทร์ เป็นตน้ 

5. สังเกตจากคาํทีมีคาํวา่ “เคราะห์ ” มกัจะเป็นภาษาสันสกฤต เช่น เคราะห์ พิเคราะห์ 
สังเคราะห์ อนุเคราะห์ เป็นตน้ 

6. สังเกตจากคาํทีมี “ฑ” อยู ่เช่น จุฑา กรีฑา ครุฑ มณเทียร จณัฑาล เป็นตน้ 
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7. สังเกตจากคาํทีมี “รร” อยู ่เช่น สรรค ์ธรรม์  วรรณ บรรพต ภรรยา บรรณารักษ ์มรรยาท 
กรรม ทรรศนะ สรรพ เป็นตน้ 

เอือน เล่งเจริญ (2535: 51-53) ไดก้ล่าวถึงลกัษณะของคาํสันสกฤตไว ้ดงันี 

1. พยญัชนะในภาษาสันสกฤตมีมากกวา่พยญัชนะบาลี คือ เพิม ศ ษ 

2. สระในภาษาสันสกฤตมีมากกวา่ในบาลี คือ บาลีมี 8 ส่วน ภาษาสันสกฤตมี 13 คือ อะ อา 
 อิ อี อุ อู เอ โอ (เหมือนบาลี) ไอ เอา ฤ ฤๅ ฦ ดงันนัคาํใดทีมี ศ หรือ ษ หรือสระตวัใดตวัหนึง คือ ไอ 
เอา ฤ ฤๅ ฦ คาํนนัเป็นคาํทีมาจากภาษาสันสกฤต ตวัอยา่ง เช่น  ศีรษะ ฤ ๅษี ศรัทธา กษณะ เกษตร 
ไปรษณีย ์เสาวคนธ์ตฤณ มฤค พฤกษา ฤกษ ์ไพจิตร ฤทธิ เป็นตน้ 

3. พยญัชนะสังโยค (ตวัสะกดตวัตาม) ในภาษาสันสกฤต ไม่จาํเป็นตอ้งอยูใ่นวรรคเดียวกนั
เหมือนภาษาบาลี คือ จะอยูต่่างวรรคกนัก็ได ้เช่น สัปดาห์ ปรัชญา มุกติ สัตว ์มตัสยา เป็นตน้ 

4. คาํในภาษาสันสกฤต นิยมอกัษรควบกลาํ เช่น ประเทศ ประเภท ราตรี ประสูติ ประธาน 
ประมาท ประทีป ปรัชญา ปรียา ประภา ประถม  เป็นตน้ 

5. คาํในภาษาสันสกฤตมี “รร” ซึงเรียกวา่ “เรผะ” เช่น 

ครรภ ์(ครฺภ)   พรรษ (วรฺษ)  

สวรรค ์(สฺวรฺค)   ทรรศนะ (ทรฺศฺน)  

มรรค (มารฺค)   กรรม (กรฺม)  

ธรรม (ธรฺม)   พรรค (วรฺค)   เป็นตน้ 

6. ในภาษาสันสกฤต นิยมใชปั้จจยั “อิน” เช่น เวทิน เมธิน วาทิน วศิน โยคิน เป็นตน้ 

7. ภาษาสันสกฤต มีตวัสะกดควบ เช่น อาทิตย ์จนัทร์ จิตร จกัร สมคัร สาํนกัพิมพ์ 
บาลีดิก (8 มิถุนายน 2557) ไดก้ล่าวถึงลกัษณะของภาษาสันสกฤต สรุปไดด้งันี  

1. สระสันสกฤต ต่างจากบาลี 6 ตวั คาํใดประสมดว้ยสระ ฤ ฤๅ ฦ ฦๅ ไอ เอา เป็นคาํใน
ภาษาสันสกฤต  

2. คาํใดประสมดว้ย ศ ษ มีในภาษาสันสกฤต ไม่มีในภาษาบาลี เช่น อภิเษก ศีรษะ อวกาศ 
ศตัรู ศิลปะ ราษฎร ศอก ศึก องักฤษ ศึกษาศาสตร์ 

3. คาํสันสกฤต ใช ้ฑ เช่น กรีฑา คาํสันสกฤต ไม่นิยมใช ้ฬ 
4. คาํในภาษาสันสกฤตมีระบบเสียงควบกลาํ หรือพยญัชนะประสม คาํควบกลาํจึงมกัเป็น

คาํภาษาสันสกฤต เช่น สตรี ปรารถนา สวสัดี สมคัร มาตรา อินทรา เป็นตน้ 
5. คาํทีไทยใช ้รร มาจากสันสกฤต ตวั ร ทีควบกบัคาํอืนและใชเ้ป็นตวัสะกด เช่น มรรค 

สรรพ มารค เป็นตน้ 

   ส
ำนกัหอ
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6. ฤ (ฤทธิ) ในสันสกฤต บาลีจะเป็น อิทฺธิ (อิ อุ) 
7. คาํทีใช ้ห์ มกัเป็นคาํทีมาจากภาษาสันสกฤต เช่น สังเคราะห์ โล่ห์ อุตส่าห์ เท่ห์ เล่ห์ 

เสน่ห์ (บาลี  ก็มี เช่น โลห อุสฺสาห เทห สิเนห เสนฺห)  เป็นตน้ 
 
ตัวอย่างคําทมีาจากสันสกฤต                                                                                                                
องักฤษ ศึก ศอก พฤกษ ์ประพฤติ ศาสนา เกษม ดรรชนี วทิย ุประจิม ธรรมศาสตร์ เกษตร  

ศิลปากร วชัระ สัตย ์มฤตย ูอินทร์ อคันี ภสัดา มธัยม ศึกษาศาสตร์ ศากยะ กษตัริย ์พิสดาร พฤษภ 
ปราณี สวรรค ์กรรม ฤทธิ ศรี รัศมี อภิเษก เกษียณ หฤทยั คฤหาสน์ วทิยา เสนา เลขา เสวก พิษ 
มนุษย ์กรีฑา ครุฑ อิศวร วเิศษ วศิาล วเิศษ สวามี เนตร สตรี อยธุยา อาศรม อาศยั ราษฎร ฤษี สัตว ์
กระดาษ ดาษดา พิศ เลิศ บาํราศ ปราศ พฤศจิกายน อศัจรรย ์โอษฐ ์กฤษณา พสัดุ เกษียร อาญา ฯลฯ  
 

3.5 วธีิสังเกตคํายมืทมีาจากภาษาบาลสัีนสกฤต 
ภาษาบาลีและสันสกฤตอยูใ่นตระกลูภาษาทีมีวภิตัปัจจยั คือเป็นภาษาทีทีมีคาํเดิมเป็นคาํ

ธาตุ เมือจะใชค้าํใดจะตอ้งนาํธาตุไปประกอบกบัปัจจยัและวภิตัติ เพือเป็นเครืองหมายบอกพจน์ 
ลิงค ์บุรุษ กาล มาลา วาจก โครงสร้างของภาษาประกอบดว้ย ระบบเสียง หน่วยคาํและระบบ
โครงสร้างของประโยค ภาษาบาลีและสันสกฤตมีหน่วยเสียง 2 ประเภท คือ หน่วยเสียงสระและ
หน่วยเสียงพยญัชนะ ดงันี 

หน่วยเสียงสระ 
หน่วยเสียงสระภาษาบาลีมี 8 หน่วยเสียง คือ อะ อา อิ อี อุ อู เอ โอ หน่วยเสียงภาษา 

สันสกฤต ตรงกบัภาษาบาลี 8 หน่วยเสียง และต่างจากภาษาบาลีอีก 6 หน่วยเสียง เป็น 14 หน่วย
เสียง คือ อะอา อิ อี อุ อู เอ โอ ไอ เอา ฤ ฤๅ ฦ ฦๅ  

หน่วยเสียงพยญัชนะ 
หน่วยเสียงพยญัชนะภาษาบาลีมี 33 หน่วยเสียง ภาษาสันสกฤตมี 35 หน่วยเสียง เพิม 

หน่วยเสียง ศ ษ ซึงหน่วยเสียงพยญัชนะทงัสองภาษานีแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ พยญัชนะวรรค
และพยญัชนะเศษวรรค 

ภาษาบาลีและสันสกฤตเป็นภาษาตระกลูเดียวกนั ลกัษณะภาษาและโครงสร้างอยา่ง
เดียวกนั ไทยรับภาษาทงัสองมาใช ้(บาลีดิก:2557) สามารถสรุปความแตกต่าง ไดด้งันี 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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1. ถา้คาํภาษาบาลีและสันสกฤตรูปร่างต่างกนั เมือออกเสียงเป็นภาษาไทยแลว้ไดเ้สียงเสียง
ตรงกนั เรามกัเลือกใชรู้ปคาํสันสกฤต เพราะภาษาสันสกฤตเขา้มาสู่ภาษาไทยก่อนภาษาบาลีเราจึง
คุน้กวา่ เช่น 

บาลี  สันสกฤต  ไทย  

กมฺม  กรฺม   กรรม  

จกฺก  จกฺร   จกัร  

2. ถา้เสียงต่างกนัเล็กนอ้ยแต่ออกเสียงสะดวกทงัสองภาษา มกัเลือกใชรู้ปภาษาสันสกฤต
มากกวา่ภาษาบาลี เพราะเราคุน้กวา่และเสียงไพเราะกวา่ เช่น 

บาลี  สันสกฤต  ไทย  

ครุฬ  ครุฑ   ครุฑ  

โสตฺถิ  สฺวสฺติ   สวสัดี  

3. คาํใดรูปสันสกฤตออกเสียงยาก ภาษาบาลีออกเสียงสะดวกกวา่ จะเลือกใชภ้าษาบาลี เช่น 

บาลี  สันสกฤต  ไทย  

ขนฺติ  กฺษานฺติ   ขนัติ  

ปจฺจย  ปฺรตฺย ย   ปัจจยั  

4. รูปคาํภาษาบาลีสันสกฤตออกเสียงต่างกนัเล็กนอ้ย แต่ออกเสียงสะดวกทงัคู่ บาง ครัง
นาํมาใชท้งัสองรูปในความหมายเดียวกนั เช่น 

บาลี  สันสกฤต  ไทย  

  กณฺหา  กฺฤษฺณา   กณัหา, กฤษณา  

  ขตฺติย  กฺษตฺริย   ขตัติยะ, กษตัริย ์

5. คาํภาษาบาลีสันสกฤตทีออกเสียงสะดวกทงัคู่ บางทีเรายมืมาใชท้งัสองรูป แต่นาํมาใชใ้น
ความหมายทีต่างกนั เช่น 

บาลี  สันสกฤต ไทย  ความหมาย  

กิริยา  กฺริยา  กิริยา  อาการของตน  

      กริยา  ชนิดของคาํ  

โทส  เทฺวษ  โทสะ  ความโกรธ  

      เทวษ  ความเศร้าโศก  

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



54 
 

ตารางที 4   ตารางเปรียบเทียบภาษาบาลีสันสกฤต 

ภาษาบาล ี ภาษาสันสกฤต 

1. สระมี 8 ตวั คือ อะ อา อิ อี อุ อู เอ โอ 1. สระมี 14 ตวัเพิมจากบาลี 6 ตวั คือ ฤ ฤๅ ฦ ฦๅ 
ไอเอา  (แสดงวา่คาํทีมีสระ 6 ตวันีจะเป็นบาลี
ไม่ได)้ 

2. มีพยญัชนะ 33 ตวั (พยญัชนะวรรค) 2. มีพยญัชนะ 35 ตวัเพิมจากภาษาบาลี 2 ตวัคือ ศ 
ษ (แสดงวา่คาํทีมี ศ ษ เป็นภาษาสันสกฤต * 

ยกเวน้ ศอก ศึก เศิก โศก เศร้า เป็น ภาษาไทยแท)้ 

3. มีตวัสะกดตวัตามแน่นอน เช่น กญัญา 
จกัข ุทกัขิณะปุจฉา อณัณพ คมัภีร์ เป็นตน้ 

3. มีตวัสะกดและตวัตามไม่แน่นอน เช่น กนัยา 
จกัษุ ทกัษิณ ปฤจฉา วทิย ุอธัยาศยั เป็นตน้ 

4. นิยมใช ้ฬ เช่น กีฬา จุฬา ครุฬ  เป็นตน้ 

 (จาํวา่ กีฬา-บาลี) 
4. นิยมใช ้ฑ เช่น กรีฑา จุฑา ครุฑ เป็นตน้ 

5. ไม่นิยมควบกลาํ เช่น ปฐม มจัฉา สามี  
ปทุม เป็นตน้ 

5. นิยมควบกลาํและอกัษรนาํ เช่น ประถม  สวามี 
มิตร สถาน  ประทุม สถาวร เปรม กริยา เป็นตน้ 

6. นิยมใช้  "ริ"เช่น ภริยา จริยา อจัฉริยะ    
เป็นตน้ 

6. นิยมใช้  “รร” เช่น ภรรยา จรรยา อศัจรรย ์   
เป็นตน้ 

เนืองจากแผลงมาจาก  รฺ (ร เรผะ) เช่น วรฺณ = 
วรรณ  ธรฺม = ธรรม * ยกเวน้ บรร เป็นคาํเขมร 

7. นิยมใช ้ณ นาํหนา้วรรค ฏะ เช่น มณฑล 
ภณัฑ ์หรือ ณ นาํหนา้ ห เช่น กณัหา ตณัหา
เป็นตน้ 

7. นิยม  "เคราะห์"เช่น วเิคราะห์ สังเคราะห์
อนุเคราะห์ เป็นตน้ 
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กาํชยั  ทองหล่อ (2540: 150) ไดอ้ธิบายถึงหลกัการสังเกตคาํบาลีและคาํสันสกฤต จาํแนก
ออกเป็นขอ้ๆ ดงันี 

1. สระบาลีมี 8 ตวั คือ อะ อา อิ อี อุ อู เอ โอ  สระสันสกฤตมี 14 ตวั คือ อะ อา อิ อี อุ อู ฤ 
ฤๅ ฦ ฦๅ เอ ไอโอ เอา ซึงแปลกไปกวา่บาลี 6 ตวั นอกนนัเหมือนกบับาลี เพราะฉะนนั คาํศพัทที์ใช้
สระทงั 6 ตวันี  ถา้ไม่ใช่คาํแผลงแลว้นบัวา่เป็นคาํสันสกฤต เช่น ฤๅษี ไอราวณั เอารส ส่วน  สระ ฦ 
ฦๅ บดันีไม่นิยมใชใ้นภาษาไทย 

2. พยญัชนะบาลีมี 32 ตวั ไดแ้ก่ ก  ข  ค  ฆ  ง  จ  ฉ  ช  ฌ  ญ  ฏ  ฐ  ฑ  ฒ  ณ  ต  ถ  ท  ธ  น  
ป  ผ  พ ภ   ม  ย  ร  ล  ว  ส  ห  ฬ พยญัชนะสันสกฤตมี 34 ตวั คือ  มีตวั  ศ  ษ เพิมเขา้มาอีก 2 ตวั 
นอกนนัเหมือนกบับาลี เพราะฉะนนั คาํศพัทที์ใชต้วั ศ ษ จึงนบัวา่เป็นคาํสันสกฤต 

3. ตวัสะกดในบาลี จะตอ้งมีตวัพยญัชนะตามหลงัตามวธีิสังโยค เช่น กงัขา  นนัทา สันติ  
กตัตุ เป็นตน้ แต่ตวัสะกดในสันสกฤตไม่ตอ้งมีพยญัชนะตามหลงัก็ได ้เช่น  มนสั หสัดิน ปกรณมั 
เป็นตน้ 

4. ตวัสะกดในภาษาบาลีแบ่งออกเป็น 2 พวก คือ เป็นพยญัชนะวรรคพวกหนึง เป็น  
พยญัชนะเศษวรรคพวกหนึง มีหลกัเกณฑด์งันี 

4.1. พยญัชนะวรรคใชเ้ป็นตวัสะกดไดเ้ฉพาะพยญัชนะตวัที 1 ที 3 และที 5 ของ 

วรรคเท่านนั นอกนนัเป็นตวัสะกดไม่ได ้ดงันี 

พยญัชนะตวัที 1 จะเป็นตวัสะกดไดก้็ต่อเมือมีพยญัชนะตวัที 1 หรือ 2 ในวรรคเดียวกนั
ตามหลงั เช่น จกักะ สักขี ปัจจยั มจัฉา อตัตา วตัถุ เป็นตน้ 

พยญัชนะตวัที 3 จะเป็นตวัสะกดไดก้็ต่อเมือมีพยญัชนะตวัที 3 หรือ 4 ในวรรคเดียวกนั
ตามหลงั เช่น อคัคี วชัชี มชัฌิมา วฑุฒิ ลทัธิ เป็นตน้ 

พยญัชนะตวัที 5 จะเป็นตวัสะกดไดจ้ะตอ้งมีพยญัชนะตวัใดตวัหนึงในวรรคเดียวกนั
ตามหลงั เช่น สันติ สัมปทาน กงัขา คนัถะ องัคาร อญัชลี กณัฑะ นนัทิ  อมัพร สังฆ ์ปัญญา สัมมา  

เป็นตน้ 

แต่พยญัชนะวรรคในสันสกฤต นอกจากจะใชเ้ป็นตวัสะกดตามหลกัเกณฑที์กล่าว 

ไวใ้นบาลีแลว้ ยงัมีแปลกไปกวา่นนัอีก คือ 

4.1.1 ตวัสะกดตวัตามไม่ตอ้งเรียงลาํดบัตามแบบบาลีก็ได ้เช่น ตวัที 3 

 สะกด ใชต้วัที 5 ตามได ้(ตามแบบบาลีตอ้งใชต้วัที 3 หรือ 4 ตาม) เช่นปราชญ ์อาชญา ฯลฯ 

4.1.2 ตวัสะกดกบัตวัตามเป็นพยญัชนะต่างวรรคกนัก็ได ้เช่น มุกดา  
ศกัดิ อคันี อาตมา สัปดาหะ ฯลฯ 

4.2 พยญัชนะเศษวรรคในบาลีทีใชเ้ป็นตวัสะกดไดมี้อยู ่5 ตวั คือ ย ล ว ส ฬ มี 
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หลกัเกณฑ ์ดงันี 

ตวั ย จะเป็นตวัสะกดไดใ้นเมือมีตวั ย หรือ ห ตามหลงั เช่น อยัยกิา คุยห ฯลฯ 

ตวั ล จะเป็นตวัสะกดไดใ้นเมือมีตวั ล ย หรือ ห ตามหลงั เช่น มลัลิกา กลัป์ยาณ ฯลฯ 

ตวั ว และ ฬ จะเป็นตวัสะกดไดใ้นเมือมีตวั ห ตามหลงั เช่น ชิวหา อาสาฬห (บูชา) ฯลฯ 

ตวั ส จะเป็นตวัสะกดไดใ้นเมือมีตวั ต น ม ย ว หรือ ส ตามหลงั เช่น ภสัตา มสัสุ ฯลฯ 

ในภาษาสันสกฤต มีหลกัเกณฑค์ลา้ยกบับาลี แต่มีตวัสะกดเพิมอีก 2 ตวั คือ ตวั ศ ษ เช่น 
อศัว พฤศจิกายน อิษฐ ราษฏร ฯลฯ  

ส่วนตวั ร กบัตวั ห เป็นตวัสะกดไม่ไดท้งัในคาํบาลีและสันสกฤต แต่เมือนาํมาใชใ้น
ภาษาไทย เราใหเ้ป็นตวัสะกดดว้ย เช่น พรหม พราหมณ์ จร ศร กร อมร  อาหาร บริวาร อาการ 
สมการ มรรค วรรค พรรค สรรพ มารค ฯลฯ 

เสนีย ์ วลิาวรรณ ( 2540: 172-173) ไดใ้หข้อ้สังเกตถึงความแตกต่างระหวา่งคาํทีมาจาก
ภาษาบาลีและสันสกฤตไวห้ลายประการ ดงันี 

1. สระ ภาษาบาลีใชส้ระ 8 เสียง คือ อะ อา อิ อี อุ อู เอ โอ ภาษาสันสกฤตใชส้ระ 14 เสียง  
คือ อะ อา อิ อี อุ อู เอ โอ ไอ เอา ฤ ฤๅ ฦ ฦๅ สาํหรับ ฦ ฦๅ ไม่มีใชใ้นภาษาไทย คาํทีมีลกัษณะมาจาก
ภาษาอืนโดยเฉพาะภาษาบาลีและสันสกฤตทีใชส้ระ ไอ เอา ฤ ฤๅ ส่วนมากเป็นคาํทีมาจากภาษา
สันสกฤต  เช่น ไกรลาส ไปรษณีย ์ไพฑูรย ์ไมตรี ไศล ไอราวณั เมาลี เสาร์ เอารส ฤกษ ์ฤดู ฤทธิ ฤษี 

2. พยญัชนะ ภาษาบาลีใชพ้ยญัชนะ 33 เสียง ภาษาสันสกฤตใชพ้ยญัชนะ  35 เสียง 
พยญัชนะทีภาษาสันสกฤตใชเ้พิมจากพยญัชนะบาลี คือ ศ ษ คาํทีใช ้ศ ษ  ส่วนมากมาจากภาษา
สันสกฤต เช่น ศต ศร ศรัทธา ศรี เกศ พิศวาส พิษ พิเศษ ประดิษฐ ์อธิษฐาน 

3. ภาษาบาลีไม่นิยมใชพ้ยญัชนะควบกลาํ ภาษาสันสกฤตนิยมใชพ้ยญัชนะควบกลาํ คาํทีใช้
พยญัชนะควบกลาํส่วนมากมาจากภาษาสันสกฤต เช่น  คาํบาลี ใช ้กีฬา แต่ สันสกฤตใช ้กรีฑา     
เป็นตน้ 

4. พยญัชนะ ฑ, ฬ ภาษาบาลีนิยมใช ้ฬ ภาษาสันสกฤตนิยมใช ้ฑ เช่น บาลีใชจุ้ฬา แต่
สันสกฤตใช ้จุฑา เป็นตน้  

5. คาํทีใช ้ “รร” ส่วนมากเป็นคาํทีมาจากภาษาสันสกฤต คาํทีมาจากภาษาบาลีไม่ใช ้ “รร”               
คาํทีใช ้“รร” ซึงมาจากภาษาสันสกฤต เช่น กรรม กรรณ ครรภ ์จรรยา ดรรชนี ฯลฯ 

6. คาํทีมาจากภาษาบาลีมีหลกัตวัสะกดตวัตามทีแน่นอน 

7. พยญัชนะบาลีมี 33 ตวั พยญัชนะสันสกฤตมี 35 ตวั ใชพ้อ้งกนั 33 ตวั พยญัชนะ
สันสกฤตทีเพิมจากพยญัชนะบาลี คือ ศ ษ 
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กระทรวงศึกษาธิการ ( 2542: 22-23) ได้กล่าวถึงขอ้สังเกตของคาํทีมาจากภาษาบาลีและ
สันสกฤต สรุปไดด้งันี 

1. คาํไทยทีมีหลายพยางคม์กัมาจากภาษาบาลีและสันสกฤต ส่วนมากใชเ้ป็นคาํนาม กริยา 
และวเิศษณ์ เช่น บิดา มารดา ศีรษะ พยญัชนะ ทกัษะ พยายาม เมตตา  กรุณา อนุเคราะห์ วเิศษ 
ประเสริฐ ปัจจุบนั ฯลฯ  

2. คาํทีสะกดต่างจากคาํไทยแทที้มาจากภาษาบาลีและสันสกฤต มกัสะกดไม่เหมือนคาํไทย
แท ้ตวัอยา่งเช่น 

แม่    ก กา  พีร์  เล่ห์   พา่ห์   โพธิ 

แม่   กง   สงฆ ์ วงศ ์  รงค ์  องค ์

แม่   กน  สนธิ  พล   พร   เกณฑ ์

แม่   กม  อารมณ์  สดมภ ์  อภิรมย ์อุปถมัภ์ 
แม่   เกย  นยัน์  นารายณ์ อาลยั  รัตนตรัย 

แม่   กก  อคัร  เมฆ   สุข  ทุกข ์

แม่   กด  ยศ  บาท   รัฐ  ฤทธิ 

แม่ กบ   นพ  ลาภ   บาป  กษาปณ์ 

3. คาํทีประสมดว้ยตวัอกัษร ฆ ฌ ญ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ธ ภ ศ ษ ฤ  มกัเป็นคาํบาลีหรือคาํ
สันสกฤต เช่น ฆาต มชัฌิม ปัญญา ชฎา ปฏิเสธ ฐานะ มณโฑ วฒิุ  เณร ธวชั ภาค เศรษฐี จุฬา ฤกษ ์
(คาํทีประสมดว้ย ศ ษ ฤ ฤๅ เป็นคาํทีมาจากภาษาสันสกฤต) 

4. คาํทีมีรูปวรรณยกุตแ์ละมีไมไ้ต่คูก้าํกบัอยูไ่ม่ใชค้าํทีมาจากภาษาบาลีสันสกฤต ยกเวน้    
คาํทีไทยมาเติมรูปวรรณยกุตเ์อกภายหลงั เช่น เล่ห์ พา่ห์ เสน่ห์ เป็นตน้ 

จากทีกล่าวมาสามารถ สรุปไดว้า่ หลกัการสังเกตคาํยมืทีมาจากภาษาบาลีสันสกฤตนนัจะ
พบวา่แตกต่างจากคาํดงัเดิมในภาษาไทย โดยมีรายละเอียดทีตอ้งจดจาํและทาํความเขา้ใจหลาย
ประการ ซึงการทีจะนาํไปใชไ้ดถู้กตอ้งนนัจาํเป็นตอ้งศึกษาหลกัเกณฑต่์างๆใหเ้ขา้ใจอยา่งถ่องแท้ 
   

3.6 ลกัษณะการรับคํายมืภาษาบาลสัีนสกฤตเข้ามาใช้ในภาษาไทย 
 

 บรรจบ พนัธุเมธา  (2517: 1) ไดก้ล่าวถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งภาษาบาลีและสันสกฤตกบั
ภาษาไทยไวว้า่  เรายมืคาํภาษาทงัสองมาใชม้ากมาย  ไม่เพียงแต่คาํทีใชใ้นทางศาสนา  แมใ้นภาษาที
ใชพ้ดูกนัทุกวนัก็มีคาํภาษาทงัสองนีใชอ้ยูไ่ม่นอ้ย  คาํทีใชใ้นวชิาการแขนงต่างๆ  ตลอดจนชือบุคคล  

ชือสถานที ก็เป็นคาํภาษาบาลีและสันสกฤตเป็นส่วนใหญ่บางคาํก็เป็นคาํบาลีสันสกฤตแท้ๆ  บางคาํ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



58 
 

เรานาํมาดดัแปลงเสียงบา้ งดดัแปลงความหมายบา้งบางคาํเราก็ยมืของเขามาตกแต่งใหม่ใหไ้ด้
ความหมายตามทีเราตอ้งการ  นอกจากนนัเรายงัยมืหลกัเกณฑแ์ละวธีิการบางอยา่งมาปรับเขา้กบั     
คาํไทยก็มี 

วสุิทธิ บุษยกุล (2522: 5) ไดใ้หข้อ้สังเกตเกียวกบัการรับคาํภาษาบาลีและสันสกฤตวา่  คาํที
เรารับมาจากภาษาบาลีและสันสกฤตนั นหลายคาํหาคาํไทยแทเ้ทียบไม่ได้   คาํเหล่านีถา้เป็นคาํศพัท์
ทางศาสนา ยอ่มเป็นของธรรมดาเพราะเรารับเอาความคิดใหม่เขา้มาดว้ย เราจึงมีคาํบางคาํ เช่น คาํวา่  

วญิญาณ นรก สวรรค ์บาป กรรม ฯลฯ แต่ก็มีคาํบางคาํทีเราใชศ้พัทบ์าลีสันสกฤต และไม่มีคาํไทยที
จะนาํมาเทียบได ้เช่น คาํวา่ โลก ชาติ สุข ทุกข ์ชีวติ อนัตราย เป็นตน้ 

ปรีชา ทิชินพงศ ์(2534: 7) ไดก้ล่าววา่ ภาษาบาลีสันสกฤตมีปรากฏอยูท่วัไปในวรรณกรรม
ทอ้งถิน  และแมใ้นภาษาพดูประจาํวนัของทอ้งถินต่างๆเพียงแต่นาํมาดดัแปลงเสียงใหเ้หมาะกบั
ทอ้งถินของตนเท่านนั ดงัตวัอยา่งต่อไปนี 

คาํบาลีสันสกฤตทีใชใ้นทอ้งถินภาคใต ้

สพฺเพ (ป.)   ใชว้า่   เพ เช่น ทงัเพ (ทงัปวง) 

สมฤติ (ส.)   ใชว้า่   สับเดะ (สติ) 

วจิารณา (ป.,ส.)  ใชว้า่   พิดหนา (พิจารณา) 
คาํบาลีสันสกฤตทีใชใ้นทอ้งถินภาคเหนือ 

กฺษมา (ส.)   ใชว้า่   สะมา (ขมา) 
ปกฺขี (ป.)   ใชว้า่   ปะขี (นก) 

วฺยคฺโฆ (ป.)   ใชว้า่   เปียกโฆ (เสือ) 

บาลีสันสกฤตทีใชใ้นทอ้งถินภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

เปฺรต (ส.)   ใชว้า่   เผต (ผเีปรต) 

จาริตฺต (ป.)   ใชว้า่   ฮีต (แบบแผน ประเพณี) 

เวสฺสนฺตร (ป.)   ใชว้า่   เผวส (พระเวสสันดร) 

วชัรี เพชรรรัตน์ (2553 : 7-9) กล่าวถึงลกัษณะการยมืคาํภาษาบาลี สันสกฤต สรุปไดด้งันี 

ภาษาบาลีและสันสกฤตเป็นภาษาตระกลูเดียวกนั ลกัษณะภาษาและโครงสร้างอยา่งเดียวกนั ไทยรับ
ภาษาทงัสองมาใช ้พิจารณาไดด้งันี 

1. ถา้คาํภาษาบาลีและสันสกฤตรูปร่างต่างกนั เมือออกเสียงเป็นภาษาไทยแลว้ไดเ้สียง 

เสียงตรงกนัเรามกัเลือกใชรู้ปคาํสันสกฤตเพราะภาษาสันสกฤตเขา้มาสู่ภาษาไทยก่อนภาษาบาลีเรา
จึงคุน้กวา่ เช่น 
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บาล ี  สันสกฤต  ไทย 
กมฺม   กรฺม   กรรม 

จกฺก   จกฺร   จกัร 
 

2. ถา้เสียงต่างกนัเล็กนอ้ยแต่ออกเสียงสะดวกทงัสองภาษา มกัเลือกใชรู้ปภาษาสันสกฤต 

มากกวา่ภาษาบาลี เพราะเราคุน้กวา่และเสียงไพเราะกวา่ เช่น 

บาล ี  สันสกฤต  ไทย 
ครุฬ   ครุฑ   ครุฑ 

โสตฺถิ   สฺวสฺติ   สวสัดี 

3. คาํใดรูปสันสกฤตออกเสียงยาก ภาษาบาลีออกเสียงสะดวกกวา่ จะเลือกใชภ้าษาบาลี เช่น 

บาล ี  สันสกฤต ไทย 
ขนฺติ   กฺษานฺติ   ขนัติ 

ปจฺจย   ปฺรตฺยย   ปัจจยั 

4. รูปคาํภาษาบาลีสันสกฤตออกเสียงต่างกนัเล็กนอ้ยแต่ออกเสียงสะดวกทงัคู่บางทีเรา
นาํมาใชท้งัสองรูปในความหมายเดียวกนั เช่น 

บาล ี  สันสกฤต ไทย 
กณฺหา   กฺฤษฺณา   กณัหา,กฤษณา 
ขตฺติย   กฺษตฺริย   ขตัติยะ,กษตัริย ์

5. คาํภาษาบาลีสันสกฤตทีออกเสียงสะดวกทงัคู ่บางทีเรายมืมาใชท้งัสองรูปแต่นาํมาใชใ้น
ความหมายทีต่างกนั เช่น 

บาล ี  สันสกฤต  ไทย   ความหมาย 
กิริยา   กฺริยา   กิริยา   อาการของคน กริยา ชนิดของคาํ 
โทส   เทฺวษ   โทสะ   ความโกรธ   เทวษ  ความเศร้าโศก 

 

3.7 ประโยชน์ของภาษาบาลสัีนสกฤตทมีีต่อภาษาไทย 
ภาษาไทยเป็นภาษาคนละตระกลูกบัภาษาบาลีและสันสกฤตแต่ ได้รับเอาคาํบาลีและ

สันสกฤตมาใชใ้นภาษาไทยไม่นอ้ย จนอาจกล่าวไดว้า่มากกวา่ภาษาอืนๆทีนาํมาใชใ้นภาษาไทยใน
ปัจจุบนั  แต่เมือนาํมาใชใ้นภาษาไทยแลว้ก็มีการเปลียนรูป เปลียนเสียง เปลียนความหมาย ฯลฯ 
หรือทีเรียกวา่การกลายรูป กลายเสียง กลายความหมาย ฯลฯ  ปัจจุบนั ภาษาบาลีและสันสกฤตมี
อิทธิพลต่อภาษาไทยอยา่งยงิ โดยเฉพาะภาษาไทยรับเอาคาํภาษาทงัสองนีมาใชเ้ป็นจาํนวนมาก 
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ดงักล่าวแลว้ขา้งตน้ ซึงแน่นอนวา่การจะศึกษาภาษาไทยใหไ้ดดี้นนัจาํเป็นจะตอ้งศึกษาภาษาทงัสอง
อยา่งหลีกเลียงไม่ได ้การเขา้ใจภาษาทงัสองยอ่มเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาภาษาไทยอยา่งมาก โดย
สามารถสรุปประโยชน์ของภาษาบาลีสันสกฤตสรุปไดเ้ป็นขอ้ๆ ดงันี (บาลีดิก: 2557) 

1. ทาํให้เข้าใจความหมายของคําต่างๆ ได้เป็นอย่างดี 
 1.1 คําราชาศัพท์  ในภาษาไทยเรามีคาํราชาศพัทที์เป็นคาํบาลีและสันสกฤต   

ตวัอยา่งเช่น 
พระเนตร  หมายถึง  ดวงตา  (บาลี เนตฺต, สันสกฤต เนตฺร) 
พระกรรณ  หมายถึง  หู  (บาลี กณฺณ, สันสกฤต กรฺณ) 
พระทนต ์หมายถึง  ฟัน  (บาลี ทนฺต, สันสกฤต ทนฺต) 
พระบาท  หมายถึง  เทา้  (บาลี ปาท, สันสกฤต ปาท) 
พระพาหา  หมายถึง  แขน  (บาลี พาหา, สันสกฤต พาหา) 
พระเศียร  หมายถึง  หวั  (บาลี สิร, สันสกฤต ศิรสฺ) 
1.2 ชือจังหวดั อาํเภอ ตวัอยา่งเช่น 
บุรีรัมย ์  แปลวา่  เมืองทีน่ายนิดี  แยกเป็น  บุรี + รัมย ์ 
ปทุมธานี  แปลวา่ เ มืองแห่งดอกบวั แยกเป็น  ปทุม + ธานี  
สมุทรปราการ  แปลวา่ กาํแพงแห่งทะเล  แยกเป็น  สมุทร + ปราการ  
สุราษฎร์ธานี  แปลวา่ เมืองคนดี  แยกเป็น  สุ + ราษฎร์ + ธานี  
วานรนิวาส  แปลวา่ ทีอยูข่องลิง  แยกเป็น  วานร + นิวาส  
เศลภูมิ   แปลวา่ แผน่ดินทีมีภูเขา  แยกเป็น  เศล + ภูมิ  
1.3 ชือ - นามสกุลของคน  ตวัอยา่งเช่น 
กุลสตรี   แปลวา่ สตรีของตระกลู  แยกเป็น กุล + สตรี  
กญัญารัตน์  แปลวา่ แกว้คือหญิงสาว  แยกเป็น กญัญา + รัตน์  
เศวตศิลา  แปลวา่ หินสีขาว  แยกเป็น เศวต + ศิลา  
1.4 ชือมหาวทิยาลยั สถานท ีวดั ตวัอยา่งเช่น 
ศิลปากร แปลวา่ บ่อเกิดแห่งศิลปะ แยกเป็น ศิลป + อากร 
เกษตรศาสตร์ แปลวา่ ศาสตร์เกียวกบัเกษตร แยกเป็น เกษตร + ศาสตร์  
เทพหสัดิน แปลวา่ ชา้งของเทพ  แยกเป็น เทพ + หสัดิน  
เศวตฉตัร   แปลวา่ ฉตัรสีขาว  แยกเป็น เศวต + ฉตัร  
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1.5 ชือเดือนทงั 12 ตวัอยา่งเช่น 
มกราคม  แปลวา่   การ มาถึงราศีมงักร   

แยกเป็น  มกร + อาคม 

กุมภาพนัธ์  แปลวา่   การ มาถึงราศีกุมภ ์
  แยกเป็น  กุมภ + อาพนัธ์  
มีนาคม   แปลวา่   การ มาถึงราศีมีน 
  แยกเป็น   มีน + อาคม  
กรกฎาคม  แปลวา่   การ มาถึงราศีกรกฎ 
  แยกเป็น  กรกฎ + อาคม  
1.6 คําทใีช้ในบทร้อยกรอง  ตวัอยา่งเช่น 

พฤษภกาสร   อีกกุญชรอนัปลดปลง 
โททนตเ์สน่งคง    สาํคญัหมายในกายมี 
นรชาติทีวางวาย    มลายสินทงัอินทรีย ์
สถิตทวัแต่ชวัดี    ประดบัไวใ้นโลกา ฯ 

                          (กฤษณาสอนนอ้งคาํฉนัท)์ 
1.7 คําทวัไป ตวัอยา่งเช่น 

บรรพต   แปลวา่ ภูเขา   (บาลี ปพฺพต, สันสกฤต ปรฺวต) 
ราตรี   แปลวา่ กลางคืน   (บาลี รตฺติ, สันสกฤต ราตฺริ,ราตฺรี) 
ไปรษณีย ์ แปลวา่ ของทีควรส่งไป  (บาลี เปสนีย, สันสกฤต ไปฺรษณีย) 
เกษียร   แปลวา่ นาํนม   (บาลี ขีร, สันสกฤต กฺษีร) 
เกษียณ   แปลวา่ สินไป   (บาลี ขีณ, สันสกฤต กฺษีณ) 

2. ใช้หรือประกอบคําภาษาบาลแีละสันสกฤตได้ถูกต้อง ตวัอยา่งเช่น 
โกวทิ   แปลวา่ ผูรู้้, ผูฉ้ลาด     (บาลี โกวทิ, สันสกฤต โกวทิ)  
ญาติ   แปลวา่ คนรู้จกั,ญาติพีนอ้ง  (บาลี ญาติ, สันสกฤต ชฺญาติ) 
อนุญาต   แปลวา่ ยนิยอม,รู้ตามแลว้    (บาลี อนุญาต, สันสกฤต อนุชฺญาต)  
อานิสงส์  แปลวา่ ผลหรือประโยชน์ทีได ้ (บาลี อานิสสํ, สันสกฤต  
                                                                อานิศสํ) 
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3.  ช่วยให้เรียนภาษาไทยหรือไวยากรณ์ไทยได้ง่าย  
   ผูที้ศึกษาภาษาบาลีเมือไปศึกษาภาษาไทยจะช่วยใหเ้รียนรู้ได้ ดีขึน  เช่น เมือพบคาํศพัท์

และลกัษณะไวยากรณ์ต่างๆ เช่น นาม คุณศพัท ์สรรพนาม บุรุษสรรพนาม วเิศษณสรรพนาม 
อุปสรรค นิบาต ปัจจยั สมาส ตทัธิต สนธิ ประธาน กริยา เป็นตน้  

4. ช่วยให้สามารถใช้คําภาษาบาลแีละสันสกฤตได้อย่างไพเราะสละสลวย  
    ในการแต่งร้อยกรองและเขียนร้อยแกว้ถา้เราใชค้าํภาษาบาลีและสันสกฤตแลว้จะไพเราะ

สละสลวยมากกวา่ทีจะใชค้าํในภาษาไทย เช่น  
   “อนัววัควายตายไปเหลือเขาหนงั ชา้งตายยงัเหลืองาเป็นศกัดิศรี” 

อยา่งนีก็ไดแ้ต่ดูเหมือนไม่สละสลวยในดา้นคาํศพัท ์แมใ้นบทร้อยแกว้ทวัๆไปก็เช่นเดียวกนัถา้หาก
ขาดคาํภาษาบาลีและสันสกฤตแลว้ ก็ดูเหมือนวา่จะทาํใหภ้าษาไทยขาดรสชาติ ขาดความหนกัแน่น
ไม่สละสลวยและไม่กระชบั 

  วสิันติ กฏแกว้ (2527: 2) ไดก้ล่าวถึงเหตุทีทาํใหค้าํบาลีและสันสกฤตเป็นทีนิยมชมชอบ
ในการนาํมาใชใ้นทางวรรณคดีพอจะสรุปไดด้งันี 

1. วรรณคดีไทยเป็นวรรณกรรมทีถือเอาเสียงไพเราะเป็นสาํคญั โดยเฉพาะอยา่งยงิวรรณคดี
ประเภทร้อยกรอง  นอกจากจะถือเอาความไพเราะของเสียงเป็นสาํคญัแลว้  ในการประพนัธ์
วรรณกรรมประเภทฉนัท์  จะตอ้งถือคาํ  ครุ ลหุ เป็นสาํคญัอีกดว้ย  คาํทีเป็นเสียงลหุในภาษาไทยมี
นอ้ยมาก จึงจาํเป็นจะตอ้งใชศ้พัทภ์าษาบาลีและสันสกฤตเพราะสามารถเลือกคาํ ลหุ ครุ ไดม้าก  

3. คนไทยถือวา่คาํบาลีและสันสกฤตเป็นคาํสูง  เพราะเป็นคาํทีใชเ้ผยแผค่าํสอนของ
พระพุทธเจา้ และผูที้ใชค้าํภาษาบาลีและสันสกฤตส่วนใหญ่อยูใ่นฐานะควรแก่การเคารพบูชาทวัไป  
เช่น พระสงฆ์ พราหมณ์ เป็นตน้ ดงันนัการแต่งฉนัทที์ถือกนัวา่เป็นของสูงจึงนิยมใชค้าํบาลีและ
สันสกฤต 

4. วรรณคดีไทยโดยมากมกัจะเป็นเรืองเกียวกบัจกัรๆวงศ์ๆ ซึงจะตอ้งใชค้าํราชาศพัท์        
การใชค้าํภาษาบาลีและสันสกฤตทีเป็นคาํราชาศพัทจึ์งมีความจาํเป็นอยา่งยงิ  เช่น  พระเนตร          
พระพกัตร์ เป็นตน้ 

5. การใชค้าํภาษาบาลีและสันสกฤตแต่งฉนัท์  เป็นเครืองแสดงภูมิรู้ของผูแ้ต่งวา่มีความรู้  
ภาษาบาลีและสันสกฤตเป็นอยา่งดี มีคนเคารพนบัถือและยกยอ่งวา่เป็น “ปราชญ”์ 
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 4. เอกสารทเีกยีวข้องกบับทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน  
 

4.1 ความหมายของบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน 

สาํนกัพฒันาเทคนิคการศึกษา  (2542: 3) ไดใ้หค้วามหมายของ  คอมพิวเตอร์ช่วยสอน  วา่ 
หมายถึง  บทเรียนทีมีลกัษณะการใชเ้นือหาในรูปแบบของคอมพิวเตอร์ สามารถใชไ้ดท้งัผูเ้รียนและ
ผูส้อน สามารถใชว้ดัผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนไดต้ามวตัถุประสงคข์องบทเรียน 

นกัการศึกษาดา้นเทคโนโลยแีละสือการเรียนการสอนหลายท่านไดใ้หค้วามหมายของ
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนหรือ CAI (Computer Assisted Instruction) เอาไวห้ลากหลาย ดงันี 

ฟอร์เซียร์  (Forcier,1996: 9) กล่าววา่ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  หมายถึง  การนาํเอา
คอมพิวเตอร์มาใชใ้นการจดัการเรียนการสอน  ลกัษณะของบทเรียนจะเป็นการโตต้อบกนัระหวา่ง
นกัเรียนกบัคอมพิวเตอร์โดยคอมพิวเตอร์เสนอเนือหาต่างๆใหน้กัเรียนไดศึ้กษาและนกัเรียน
สามารถทีจะเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง  

ถนอมพร (ตนัพิพฒัน์)  เลาหจรัสแสง  (2541: 7) ใหค้วามหมายของบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนไวว้า่ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  หมายถึง  สือการเรียนการสอนทางคอมพิวเตอร์
รูปแบบหนึงซึงใชค้วามสามารถของคอมพิวเตอร์ในการนาํเสนอสือประสม  อนัไดแ้ก่  ขอ้ความ  

ภาพนิง แผนภูมิ กราฟิก ภาพเคลือนไหว  วดีีทศัน์ และเสียง  เพือถ่ายทอดเนือหา  หรือองคค์วามรู้ใน
ลกัษณะใกลเ้คียงกบัการสอนจริงมากทีสุดโดยทีคอมพิวเตอร์ช่วยสอนจะนาํเสนอเนือหาทีละ
หนา้จอภาพ โดยเนือหาความรู้ในคอมพิวเตอร์ช่วยสอนจะไดรั้บการถ่ายทอดในลกัษณะทีถ่ายทอด
กนัออกไป ทงันีขึนอยูก่บัธรรมชาติ และโครงสร้างของเนือหา 

พิทกัษ ์ ศีลรัตนา (2531: 14) กล่าวถึงคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวา่มาจากคาํศพัทที์มีความหมาย
ใกลเ้คียงกนั 2 คาํคือ 

1. Computer – Aided Learning คาํยอ่ “CAL” นิยมใชก้นัในประเทศองักฤษและประเทศ
แถบยโุรปหมายถึงการนาํคอมพิวเตอร์มาช่วยในการเรียนคือใหค้วามสาํคญัทีตวัผูเ้รียน 

2. Computer – Assisted Instruction คาํยอ่วา่ “CAI” นิยมใชก้นัในประเทศสหรัฐอเมริกา  
หมายถึงการนาํคอมพิวเตอร์มาช่วยในการเรียนคือใหค้วามสาํคญัทีตวัผูส้อน 

นอกจากนี กิดานนัท์   มลิทอง  (2531: 9), ยนื ภู่วรวรรณ  (2531: 121), ศิริชยั สงวนแกว้ 
(2534: 173), บูรณะ สมชยั  (2542: 14), วฒิุชยั ประสารสอย  (2543: 10)  ยงัใหค้วามหมายของ
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไว ้ สรุปไดว้า่ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนหมายถึงการประยกุต์
นาํคอมพิวเตอร์มาประยกุตใ์ชใ้น   การสอนโดยมีโปรแกรมทีพฒันาขึนสาํหรับเสนอเนือหาใน
รูปแบบต่างๆ ใชใ้นการสอน การทบทวน  การทาํแบบฝึกหดั หรือการประเมินผล ทาํใหก้ารเรียน
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การสอนมีปฏิสัมพนัธ์กนัไดร้ะหวา่งผูเ้รียนกบั   เครืองคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์สามารถตอบสนอง
ต่อขอ้มูลทีผูเ้รียนป้อนเขา้ไปไดท้นัทีซึงเป็นการช่วยเสริมแรงใหแ้ก่ผูเ้รียนลกัษณะของบทเรียนจะมี
ตวัอกัษรภาพกราฟิกภาพนิงภาพเคลือนไหว รวมทงัเสียงประกอบทาํใหผู้เ้รียนสนุกกบัการเรียนไม่
รู้จกัเบือหน่ายการสร้างโปรแกรมบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไดอ้าศยัแนวความคิดจากทฤษฎี
การเชือมโยงระหวา่งสิงเร้ากบัการตอบสนองโดยการออกแบบโปรแกรมโดยการใหสิ้งเร้าแก่ผูเ้รียน
ประเมินการตอบสนองของผูเ้รียนใหข้อ้มูลยอ้นกลบัเพือเป็นการเสริมแรง 

จากความหมายขา้งตน้ สรุปไดว้า่คอมพิวเตอร์ช่วยสอน คือ การนาํคอมพิวเตอร์มาเป็น
เครืองช่วยสอน   โดยคอมพิวเตอร์จะถูกบรรจุคาํสอน  เนือหาต่างๆและแบบฝึกหดัลงไปนกัเรียน
สามารถศึกษาและทบทวนเนือหาไดด้ว้ยตนเองเป็นการเรียนรู้ทีตอบสนองศกัยภาพและความ
ตอ้งการของผูเ้รียนแต่ละคน 

 

4.2 ประเภทของบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน 

      ถนอมพร (ตนัพิพฒัน์)  เลาหจรัสแสง ( 2541: 11) จาํแนกการนาํคอมพิวเตอร์เขา้มาเป็น
ตวักลางในการสอน ไว ้ 5 ประเภท ดงันี 

    1. คอมพิวเตอร์ช่วยสอนประเภทติวเตอร์ คือ บทเรียนทีเสนอเนือหาแก่ผูเ้รียนไม่วา่เป็น
เนือหาใหม่หรือการทบทวนเนือหาเดิม มีแบบทดสอบหรือแบบฝึกหดัเพือทดสอบความเขา้ใจ 

     2. คอมพิวเตอร์ช่วยสอนประเภทแบบฝึกหดั คือ มุ่งเนน้ใหผู้ใ้ชท้าํแบบฝึกหดัจน
สามารถเขา้ใจเนือหาในบทเรียนนนัๆ 

     3. คอมพิวเตอร์ช่วยสอนประเภทการจาํลอง คือ การจาํลองสถานการณ์ทีเหมือนจริงแลว้
ใหผู้เ้รียนตดัสินใจแกปั้ญหาในบทเรียน 

     4. คอมพิวเตอร์ช่วยสอนประเภทเกม คือ ทาํใหผู้เ้รียนเพลิดเพลินจนลืมวา่กาํลงัเรียน 

     5. คอมพิวเตอร์ช่วยสอนประเภทแบบทดสอบโดยใชก้ารสร้างแบบทดสอบ  การจดั        
การสอบ การตรวจใหค้ะแนนและการคาํนวณผลสอบ 

     วฒิุชยั ประสานสอย (2543: 20-23) ไดแ้บ่งประเภทของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที
เนน้ความสาํคญัของวธีิถ่ายโยงความรู้ของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนดว้ยศาสตร์แห่งการรับรู้ 
(Cognitive Science) ในส่วนของการเสริมแรงดว้ยตนเอง ซึงอธิบายไดด้ว้ยกระบวนการสร้าง
ความสัมพนัธ์ระหวา่งผูเ้รียนกบัการใชค้อมพิวเตอร์ช่วยสอน ซึงแบ่งเป็น 2 วธีิ คือ วธีิการสอนแบบ
ผูส้อน ( Tutorial Method) ทีเนน้การใหผู้เ้รียนปฏิบติัตาม และวธีิแบบ ( Inquiry Method) ทีเนน้    
การใหผู้เ้รียนคน้หาความรู้จากบทเรียนดว้ยตนเอง สามารถสรุปได ้ดงันี 
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   1.วธีิแบบผูส้อน (Tutorial Method) เป็นการนาํเสนอความรู้แบบนีเป็นการใชค้อมพิวเตอร์
ควบคุมบทโตต้อบโดยบทเรียนถูกออกแบบใหน้าํเสนอความรู้ทีละจอภาพตามลาํดบั (Linear Page 

Turning) ซึงเป็นการจดัสถานการณ์ของการเรียนตามแนวคิดแบบพฤติกรรมนิยมของทฤษฎี         
การเรียนรู้แบบอาการกระทาํ (Operant Conditioning)  ของสกินเนอร์ (Skinner) ซึงเชือวา่การเรียนรู้
จะเกิดขึนในตวัผูเ้รียนเมือมีการใหแ้รงเสริม เช่น การใหแ้รงเสริมทุกครังและการใหแ้รงเสริมเป็น
ครังคราวหลกัสาํคญัของการใชแ้นวคิดทฤษฎี Operant Conditioning เพือออกแบบโปรแกรม       
การสอนสาํหรับบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน สรุปไดด้งันี 

 1.กาํหนดวตัถุประสงคข์องเนือหาบทเรียนทีตอ้งการใหผู้เ้รียนไดเ้รียนวา่ประกอบดว้ย
อะไร อยา่งไร และโดยวธีิการอยา่งใด 

 2. การจดักิจกรรมเสริมแรงควรจดัใหเ้มือผูเ้รียนแสดงพฤติกรรมทีตอ้งการในครังแรกและ
ต่อมาควรเป็นการใหแ้รงเสริมเป็นครังคราว 

 3. การใหแ้รงเสริมเชิงลบ เช่น การตาํหนิวา่ทาํไม่ถูกตอ้งหรือการกล่าวโทษเมือผูเ้รียนไม่
สามารถทาํตามกิจกรรมของบทเรียนทีกาํหนดเป็นสิงทีควรจดัใหมี้เพียงเล็กนอ้ยหรือหากจะมีก็ควร
เป็นในลกัษณะของการอธิบายขอ้ผดิพลาด 

 การสอนทีใชสิ้งเร้าทาํหนา้ทีเป็นตวักระตุน้ใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมและเสริมแรงเมือผูเ้รียน
ตอบสนองต่อความรู้นนัไดถู้กตอ้ง หรือแสดงพฤติกรรมทีสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคแ์ละเนือหา
ของบทเรียนทีผูเ้รียนทราบผลไดด้ว้ยการอธิบายหรือตอบคาํถาม เมือสินสุดกระบวนการดงักล่าว
แลว้ จึงจะเริมตน้ใหม่สาํหรับเนือหาในบทเรียนไดถู้กนาํมาเป็นแนวทางในการออกแบบบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เช่น บทเรียนแบบศึกษาเนือหาใหม่ และบทเรียนแบบฝึกทบทวน 

  1.1 โปรแกรมบทเรียนแบบศึกษาเนือหาใหม่ (Tutor) 

                   บทเรียนประเภทนีไดรั้บการพฒันาขึนใชอ้ยา่งแพร่หลาย โดยทวัไปเรียกวา่                 
“บทเรียนแบบติวเตอร์”   ทีเนน้การสรุปเนือหาทีผูเ้รียนควรจะมีความรู้ในเรืองนนัและเป็นการหรือ
ใชเ้พือเป็นการสอนเสริมและการสอนแบบกึงทบทวนหรือเพือใหผู้เ้รียนศึกษาหาความรู้ล่วงหนา้
ก่อนการเรียนในชนัเรียนปกติ การนาํเสนอความรู้ใหม่หรือการทบทวนความรู้เดิมจะมีแบบทดสอบ
หรือแบบฝึกหดัเพือทดสอบความเขา้ใจ 

 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบนีมกัจะเริมตน้ดว้ยบทนาํหรือส่วนนาํเพือบอกชือเรือง 
องคป์ระกอบของเนือหา วตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรมและการทบทวนความรู้พืนฐานต่อจากนนัจึงจะ
เสนอเนือหาบทเรียน  เมือนาํเสนอเนือหาแลว้จึงจะทบทวนความรู้หรือการสรุปเนือหาหรือทดสอบ
ระหวา่งการเรียนโดยทีผูเ้รียนสามารถทราบผลไดท้นัที หากผูเ้รียนไม่ผา่นเกณฑก์ารเรียนทีกาํหนด
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ในเนือหาส่วนใดส่วนหนึงก็อาจจะอธิบายความรู้ในส่วนนนัทนัทีเพือเป็นการชีขอ้ผดิพลาดของ    
การตอบคาํถามหรือกิจกรรมทีปฏิบติั 

  1.2 โปรแกรมบทเรียนแบบฝึกทบทวน (Drill and Practice)  
        บทเรียนแบบฝึกทบทวนจะเนน้การใหผู้เ้รียนทบทวนความรู้ทีไดเ้รียนไปแลว้ 
หรือความรู้ทีผูเ้รียนขาดความต่อเนืองในเนือหาและเรียนไม่ทนัจนสามารถเขา้ใจเนือหาของ
บทเรียน การถ่ายโยงความรู้ของบทเรียนประเภทนีจะไม่มีการเสนอเนือหาความรู้เดิมแก่ผูเ้รียนก่อน 
แต่จะเนน้การฝึกทกัษะและ การปฏิบติัอยา่งเป็นขนัตอนจนกระทงัผา่นการเรียนในขนัตอนเสียก่อน 
เช่น การเสนอคาํถามหรือปัญหาทีไดค้ดัเลือกมาใหผู้เ้รียนตอบแลว้มีการใหค้าํตอบทีถูกตอ้งเพือเป็ น
การสอบยนืยนัวา่ผูเ้รียนจะสามารถตอบคาํถามไดถู้กตอ้ง บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนประเภทนี
ไดรั้บความนิยมยา่งแพร่หลายตงัแต่เริมแรกโดยเฉพาะในการศึกษาระดบัอุดมศึกษา ส่วนใหญ่มกั
ผลิตขึนเพือใชส้าํหรับการเรียนวชิาคณิตศาสตร์และวชิาดา้นภาษาศาสตร์เพือเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนที
เรียนไม่ทนัคนอืนใหมี้โอกาสทาํความเขา้ใจไดด้ว้ยตนเอง 

 การถ่ายโยงความรู้ของบทเรียนแบบนีจะเนน้ความสาํคญัในการเลือกรูปแบบและวธีิการ
นาํเสนอขอ้คาํถาม รูปแบบและวธีิการนาํเสนอขอ้คาํถามเหล่านนัอาจจะกาํหนดใหเ้ป็นคลงัคาํถาม
อตัโนมติั กวา่คืออาจจะมีการวางคาํถามเรียงลาํดบัเอาไวต้ายตวัตงัแต่ขอ้แรกไปจนถึงขอ้สอบขอ้
สุดทา้ย วธีิการนีมีขอ้จาํกดัคือผูเ้รียนอาจจะจดจาํขอ้คาํถามไดด้งันนัจึงมีผูคิ้ดวธีิจดัระเบียบการวาง
ลาํดบัคาํถามแบบสุ่มอตัโนมติัโดยกาํหนดเงือนไขระบบจดัคิวคาํถามใหโ้ปรแกรมบทเรียนสุ่ม
คาํถามตามเงือนไข เช่น การตงัเงือนไขแบบแฟลชการ์ด ( Flash Card) โดยการเก็บขอ้คาํถามที
ผูเ้รียนตอบผดิในครังแรกเอาไวใ้นลาํดบัสุดทา้ย เมือผูเ้รียนสามารถตอบคาํถามขอ้ใดถูกตอ้งก็จะ
นาํเสนอขอ้คาํถามขอ้ต่อไป แต่หากผูเ้รียนตอบคาํถามขอ้ใดผดิก็จะจดัเอาคาํถามนนัไปวางต่อทา้ย 
เพือนาํเสนอขอ้คาํถามนนัเพือใหผู้เ้รียนทบทวนขอ้คาํตอบผดิอีกครังหนึง 

2. วธีิการแบบคน้ควา้หาความรู้ (Inquiry Method) 

      การออกแบบโปรแกรมการสอนแบบนีเป็นการจดัโปรแกรมทีจดัเตรียมความรู้
กระบวนการเรียนรวม และกิจกรรมของบทเรียนเอาไวอ้ยา่งมีระบบเพือใหผู้เ้รียนสืบคน้หาสิงที
ตอ้งการ ผูเ้รียนจะเป็นผูก้าํหนดการเรียนแต่ละหน่วยดว้ยตนเอง โดยอาจจะใชเ้ทคนิคการคิด
แกปั้ญหา (Problem Solving Technique) การสาธิตวธีิการตดัสินใจ และการใชเ้ทคนิคสอนแสดง 
(Demonstration Technique) ซึงเป็นกระบวนการส่งเสริมการเรียนรู้ทีเนน้การหยงัเห็น (Insight) 
และการรับรู้ (Perception) ตามแนวคิดของทฤษฎีการเรียนรู้ใน กลุ่มปัญญานิยม (Cognitivism) 
ดงันนัพฤติกรรมของการเรียนรู้ภายในและภายนอกซึงจะเกิดขึนเมือผูเ้รียนไดป้ระมวลความรู้จาก
การมีปฏิสัมพนัธ์กบักิจกรรมของโปรแกรมบทเรียนโดยเลือกทีจะรับรู้สิงต่างๆตามความอยากรู้

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



67 
 

อยากเห็นในสิงทีตนเองสนใจ ซึงประกอบดว้ยการสัมผสั (Sessation) ความรู้สึก (Feeling) และ
จินตนาการ (Imagination) ทาํใหเ้กิดความจาํ ตดัสินใจและความรู้สึกทีเกิดจากการไดส้ัมผสัและมี
ปฏิสัมพนัธ์จากบทเรียน 

 โปรแกรมการสอนตามแนวทฤษฎีกลุ่มปัญญานิยมมีความเชือวา่การเรียนรู้เกิดจาก
ประสบการณ์การรับรู้ (Perception Experiences) และ กระบวนการความรู้ (Cognitivism Processes)  
ซึงผูเ้รียนจะตอ้งลงมือกระทาํหรือเป็นผูริ้เริมในการเรียนรู้โดยอาศยัสือทีสัมผสัดว้ยการมองเห็น 
(Visual Media) และสืออืนๆผา่นทางประสาทสัมผสั โดยเริมตน้จากการสัมผสักิจกรรมใน
โปรแกรมบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพือกระตุน้ใหผู้เ้รียนเกิดความรู้และไดรั้บประสบการณ์ที
จาํเป็นจนสามารถจดจาํเนือหาความรู้เพือนาํไปสู่   การสร้างจินตนาการเพือเปรียบเทียบจนเกิดเป็น
ความคิดรวบยอดและสามารถนาํความรู้ทีไดไ้ปใชต้ามสภาวการณ์ต่างๆได ้

 โปรแกรม บท เรียนทีไดรั้บการออกแบบการสอนทีใหผู้เ้รียนคน้หาคาํตอบ ( Inquiry 

method) จดัวา่เป็นการพฒันาเครือข่ายของโครงสร้างทางสติปัญญาและการรู้คิดใหแ้ก่ผูเ้รียนโดย
ผา่นสือคือคอมพิวเตอร์เพือเสนอบทเรียนประเภทต่างๆ เช่น 

 2.1 โปรแกรมบทเรียนแบบสถานการณ์จาํลอง (Simulation) 

       บทเรียนประเภทนีเสนอเนือหาโดยจาํลองสถานการณ์ใหผู้เ้รียนไดส้ัมผสัเหตุการณ์ที
ใกลเ้คียงกบัสถานการณ์จริง โดยมีส่วนคาํแนะนาํเพือช่วยการตดัสินใจใหส้ามารถแกปั้ญหาของ
ผูเ้รียน เช่น คาํแนะนาํและส่วนแสดงผลลพัธ์ของการตดัสินใจ ส่วนมากบทเรียนประเภทนี
พฒันาขึนเพือใชใ้นกิจกรรมการดา้นการฝึกนกับิน ตาํรวจ  และทหาร หรือใชใ้นการสอนวชิาเคมี
เพือป้องกนัอนัตรายทีอาจเกิดขึนจากการเรียนรู้ในสถานการณ์จริงซึงอาจจะเกิดความผดิพลาดใน
การทดลองขึนได ้การนาํเสนอความรู้แบ่งเป็น 2 ลกัษณะ ไดแ้ก่   ดา้นความหมาย เป็นการมุ่งทีจะ
อธิบายความหมาย แนวคิดและกระบวนการเพือใหไ้ดค้าํตอบวา่สิงนนั “คืออะไร”   ดา้นวธีิการเป็น
การอธิบายวธีิการกระทาํต่อสถานการณ์เพือใหไ้ดค้าํตอบวา่ปรากฏการณ์หรือสถานการณ์นนัผูเ้รียน
จะ “ทาํอยา่งไร” 

2.2 โปรแกรมบทเรียนแบบเกมการสอน (Instructional Game) 

        ลกัษณะของบทเรียนประเภทนีอาจไม่เป็นการสอนโดยตรง การนาํเสนอเนือหาจะไม่มี         
การทบทวนสรุปหรือแนะนาํแหล่งความรู้ในการศึกษาเพิมเติม แต่จะใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมโดยการ
ฝึกทกัษะใหไ้ดรั้บความรู้ทงัทางตรงและทางออ้มเพือกระตุน้ความตอ้งการทีจะเรียนโดยใชท้ฤษฎี
สร้างแรงจูงใจของมาโลน (Malone)  ไดแ้ก่ ความทา้ทาย ความอยากรู้ ความอยากเห็น จินตนาการ 
และสร้างความรู้สึกวา่ตนเองสามารถควบคุมบทเรียนได ้โดยยดึหลกัการทีสาํคญัคือ                 
ความสนุกสนานใหผ้ลดีต่อการเรียนรู้  และความคงทนในการจาํดีกวา่การเรียนทีเกิดจากแรงจูงใจ
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ภายนอก บทเรียนประเภทนีนิยมใชใ้นระดบัอนุบาล ประถมศึกษาและระดบัมธัยมศึกษาเพือกระตุน้
ดว้ยสีสัน แสง และเสียง ก่อใหเ้กิดความอยากรู้อยากเห็น 

2.3 โปรแกรมบทเรียนแบบทดสอบ (Discovery) 

      การใชค้อมพิวเตอร์ในการสร้างแบบทดสอบ การสอบ การตรวจใหค้ะแนนและรายงาน
ผลการสอบทีสามารถใหผ้ลป้อนกลบัไดใ้นทนัที บทเรียนแบบนีจะเนน้การส่งเสริมใหผู้เ้รียนได้
เรียนรู้รายละเอียดส่วนยอ่ยเพือนาํไปสู่การสรุปเป็นกฎเกณฑท์าํใหเ้กิดการเรียนจากการไดม้องเห็น
องคป์ระกอบของความรู้หรือหลกัการอยา่งกวา้ง ๆ แลว้จึงนาํไปสู่องคร์วมของความรู้ซึงถือวา่เป็น
การ คน้พบ (Discovery) โดยเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนคน้หาคาํตอบหรือแกปั้ญหาแบบลองผดิลองถูก 

วชิระ วชิชุวรนนัท ์(2542: 4-5) ไดแ้บ่งประเภทคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไว ้สรุปไดด้งันี 

 1. สอนเนือหา ( Tutorial) เป็นบทเรียนทีนาํเสนอเนือหาโดยอาศยัหลกัของบทเรียน
โปรแกรมหรือบทเรียนสาํเร็จรูป คือ นาํเนือหามาแบ่งเป็นตอนยอ่ยๆนาํเสนอโดยลาํดบัตาม       
ความยากง่าย มีคาํถามใหผู้เ้รียนตอบสนองและมีการใหข้อ้มูลยอ้นกลบั 

 2. ฝึกทกัษะ ( Drill and Practice) เป็นการนาํคอมพิวเตอร์มาใชฝึ้กทกัษะ มกัเป็นการนาํ
เนือหาทีผูเ้รียนเรียนผา่นมาแลว้มาสร้างเป็นแบบฝึกหดัเพิมเติม ในรูปเติมคาํ จบัคู่ ถูกผดิ เลือก
คาํตอบ การสร้างมกัแยกเป็นชุดตามความยากง่ายเพือใหผู้เ้รียนมีโอกาสเลือกเรียนตาม
ความสามารถของตนเอง 

 3. สถานการณ์จาํลอง ( Simulation ) เหมาะสาํหรับใชใ้นการฝึกอบรมและการช่วยสอนใน
ลกัษณะสมจริงเพราะเนือหาบางอยา่งไม่สามารถทอลองใหเ้ห็นไดจ้ริง  เมือนาํเหตุการณ์มาสร้าง
เป็นสถานการณ์จาํลองจะทาํใหผู้เ้รียนมีปฏิสัมพนัธ์กบัเหตุการณ์ไดเ้หมือนอยูใ่นเหตุการณ์จริง 

 4. เกมการศึกษา ( Games) เป็นบทเรียนทีใหค้วามรู้ในลกัษณะของการแข่งขนักบัตนเอง
หรือกบัผูอื้น มีการกาํหนดกฎเกณฑใ์นการเล่น สร้างจากจินตนาการทาํใหส้นุกไม่น่าเบือ           
ช่วยพฒันาความคิดดา้นต่างๆของผูเ้รียนไดเ้ป็นอยา่งดี 

 5. การสาธิตและการทดลอง ( Demonstrations and Laboratory) เป็นบทเรียนทีแสดง
เรืองราว ปรากฏการณ์หรือเสนอขนัตอนการทดลองใหผู้เ้รียนไดศึ้กษาโดยไม่ตอ้งปฏิบติัจริงหรือ
ใหผู้เ้รียนศึกษาการทดลองจากเครืองคอมพิวเตอร์ควบคู่กบัการทดลองจริงในหอ้งปฏิบติัการโดย
บทเรียนคอมพิวเตอร์จะแนะนาํเป็นขนัตอน ชีแนะใหผู้เ้รียนตรวจสอบขอ้ผดิพลาดจนกวา่จะได้
ผลสรุปทีถูกตอ้ง 

 6. การสอบ (Testing) เป็นการใชค้อมพิวเตอร์มาทดสอบหลงัเรียนหรือหลงัปฏิบติักิจกรรม
โดยการสร้างแบบทดสอบวชิาทีตอ้งการไวเ้ป็นโปรแกรม เมือจะสอบก็แจกโปรแกรมใหน้กัเรียน
แต่ละคนทาํโดยป้อนคาํตอบผา่นแป้นพิมพ ์เมือทาํเสร็จแต่ละขอ้คอมพิวเตอร์จะตรวจคาํตอบและ
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แจง้ผลใหท้ราบและเมือทาํขอ้สอบเสร็จทงัหมดคอมพิวเตอร์จะประมวลผลวา่สอบผา่นหรือไม่ผา่น
ทนัที 

 
4.3 องค์ประกอบของบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน 

สุกรี  รอดโพธิทอง ( 2546: 107) กล่าวถึงองคป์ระกอบของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
วา่ ตอ้งประกอบดว้ยโครงสร้างหลกัๆ ดงันี 

1. ส่วนนาํชองบทเรียน 

2. ส่วนทดสอบความรู้ก่อนเรียน 

3. ส่วนสอนเนือหา 
4. ส่วนฝึกปฏิบติั/ตรวจสอบความรู้ 

5. ส่วนระเมินความรู้หลงัเรียน 
ถนอมพร  เลาหจรัสแสง  (2541: 45-49) ไดแ้บ่งลกัษณะองคป์ระกอบของบทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอนไว ้ดงันี  

1. เนือหาสาระ  (Information) หมายถึง เนือหาของบทเรียนคอมพิวเตอร์ทีใชท้าํใหผู้เ้รียน
เกิดการเรียนรู้  อาจเป็นการนาํเสนอเนือหาแบบทางตรงหรือทางออ้มก็ได้  โดยมีวตัถุประสงคใ์น        
การใหโ้อกาสผูเ้รียนในการฝึกทกัษะต่างๆ เช่น ทกัษะของการอ่าน  การจาํและทาํความเขา้ใจเนือหา
ทกัษะการฟัง  การเขียน  การคิดคาํนวณ  เป็นบทเรียนประเภทสอน  (Tutorial) แบบฝึกหดั  (Drill & 

Practic) แบบทดสอบ (Test) เกม(Game) หรือสถานการณ์จาํลอง  (Simulation) โดยออกแบบเพือให้
ผูเ้รียนฝึกทกัษะการคิดหรือการสาํรวจสิงต่างๆรอบตวั  เพือเป็นการสร้างบรรยากาศ  การเรียนรู้ที
สนุกสนาน เพลิดเพลินและจูงใจใหมี้ความตอ้งการทีจะเรียนมากขึน  

2. ปฏิสัมพนัธ์ (Interaction) คือ การโตต้อบกนัระหวา่งผูเ้รียนกบับทเรียนคอมพิวเตอร์  

การเรียนรู้จะมีประสิทธิภาพมากขึนเมือมนุษยมี์ปฏิสัมพนัธ์โดยเฉพาะปฏิสัมพนัธ์กบัผูส้อน  ดงันนั
ผูส้ร้างบทเรียนตอ้งออกแบบกิจกรรมการเรียนทีก่อใหเ้กิดปฏิสัมพนัธ์ทีมีความเกียวเนืองกบั
บทเรียนมี  ความสมาํเสมอทงับทเรียนและเอืออาํนวยใหเ้กิดการเรียนรู้อยา่งมีประสิทธิภาพ  

3. ความแตกต่างระหวา่งบุคคล  (Individualization) หมายถึง  บุคคลแต่ละบุคคลมี          
ความแตกต่างกนัในการเรียนรู้ อาจเกิดจากบุคลิกภาพ สติปัญญา ความสนใจ พืนฐานความรู้  ฯลฯ ที
แตกต่างกนัไป  ดงันนั  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนทีดีตอ้งออกแบบในลกัษณะทีสามารถ
ตอบสนองต่อความแตกต่างระหวา่งบุคคลใหม้ากทีสุดโดยใหผู้เ้รียนมีโอกาสควบคุมการเรียนรู้ของ
ตนเอง ซึงสามารถทาํไดห้ลายลกัษณะ ไดแ้ก่  
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3.1 การควบคุมเนือหา การเลือกทีจะเรียนส่วนใดส่วนหนึงหรือจะขา้มส่วนใด 

ส่วนหนึงการออกจากบทเรียนหรือยอ้นกลบั มาเรียนในส่วนทียงัไม่ไดเ้รียน  เช่น มีเมนูหรือรายการ
ทีแยกเนือหาตามหวัขอ้อยา่งชดัเจน หรือปุ่มควบคุมต่างๆในการสืบไปในบทเรียน  

3.2 การควบคุมลาํดบัของการเรียน  ส่วนใดก่อนส่วนใดหลงัหรือสร้างลาํดบั      
การเรียนดว้ยตนเอง  เช่น ลกัษณะการเรียนเนือหาแบบโยงใย  หรือ Hypermedia ซึงผูเ้รียนสามารถ
เลือกขอ้มูลทีตอ้งการเรียนตามความสนใจ ตามความถนดัหรือตามพืนฐานความรู้ของตนเอง  

3.3 การควบคุมการฝึกปฏิบติัหรือการทดสอบ ตอ้งการทีจะทาํหรือไม่มากนอ้ย 

เพียงใดเช่น มีปุ่มควบคุมทีจดัไวทุ้กหนา้ทีจาํเป็น ไดแ้ก่ ปุ่มเลิก ปุ่มกลบัไปหนา้เดิม 

สรุปไดว้า่องคป์ระกอบคอมพิวเตอร์ช่วยสอนทีจาํเป็นในการจดัการเรียนการสอนคือ
อุปกรณ์ต่างๆ รวมถึงตวับทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนทีมีรายละเอียดต่างๆสมบูรณ์  

 
4.4 คุณลกัษณะของบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน 

นกัการศึกษาหลายท่านได้กล่าวถึงคุณลกัษณะของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไว ้อาทิ 
ถนอมพร  เลาหจรัสแสง (2541: 8-10) ไดก้ล่าวถึงคุณลกัษณะทีสาํคญัของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนไว ้สามารถสรุปได ้ดงันี 

คุณลกัษณะของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมี  4 ประการ  ไดแ้ก่  สารสนเทศ              
ความแตกต่างระหวา่งบุคคล การโตต้อบและการใหผ้ลตอบกลบัโดยทนัที  

1. สารสนเทศ  (Information) หมายถึง เนือหาสาระทีไดรั้บการเรียบเรียงแลว้อยา่งดีทาํให้
นกัเรียนเกิดการเรียนรู้หรือไดรั้บทกัษะอยา่งหนึงอยา่งใด  ตามทีผูส้ร้างบทเรียนไดก้าํหนด
วตัถุประสงคไ์วโ้ดยการนาํเสนอเนือหานีอาจจะเป็นการนาเสนอในรูปแบบต่างๆ  

2. ความแตกต่างระหวา่งบุคคล  (Individualization) การตอบสนองความแตกต่างระหวา่ง  

บุคคลเป็นคุณลกัษณะสาํคญัของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  บุคคลแต่ละบุคคลมีความแตกต่าง
กนัในดา้นของการเรียนรู้ซึงเกิดจากบุคลิกภาพ  สติปัญญา ความสนใจพืนฐาน  ความรู้ทีแตกต่างกนั  

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนจาํเป็นตอ้งไดรั้บการออกแบบใหมี้ลกัษณะทีสามารถตอบสนองต่อ
ความแตกต่างส่วนบุคคลใหม้ากทีสุด  มีความยดืหยุน่มากพอทีจะใหน้กัเรียนมีอิสระในการควบคุม
การเรียน ไม่วา่จะเป็นการควบคุมเนือหา   การควบคุมลาํดบัของการเรียน  การควบคุมการฝึกปฏิบติั
หรือการทดสอบ  

3. การโตต้อบ  (Interaction) คือ การมีปฏิสัมพนัธ์กนัระหวา่งนกัเรียนกบับทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดมี้ปฏิสัมพนัธ์กบัผูส้อนไดม้ากทีสุดเพือใหเ้อือต่อ
การเรียนรู้  
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4. การใหผ้ลป้อนกลบัโดยทนัที (Immediate Feedback) ผลป้อนกลบัหรือการใหค้าํตอบถือ
เป็นการเสริมแรงอยา่งหนึงแก่นกัเรียน  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสามารถใหผ้ลป้อนกลบัแก่
นกัเรียนทนัทีทาํใหน้กัเรียนตรวจสอบการเรียนของตนเองได ้ 

สรุปไดว้า่  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีคุณลกัษณะ  4 ประการ  ไดแ้ก่  สารสนเทศ      
ความแตกต่างระหวา่งบุคคล การโตต้อบและการใหผ้ลตอบกลบัโดยทนัที 

 

4.4 บทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอนประเภทเกม 
 

มีนกัการศึกษาหลายท่านไดก้ล่าวถึงเกมบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนประเภทเกม ไวด้งันี  
ศิริรัตน์  กระจาดทอง (2555: 193-194 )กล่าวถึง เกม  วา่เป็นนวตักรรมการศึกษาอยา่งหนึง  ทีครู

ส่วนมากยอมรับวา่การเล่นเกมสามารถสร้างแรงจูงใจไดแ้ละสามารถนาํไปใช้ ในการจดั กิจกรรม
การเรียนการสอนเพือใหด้าํเนินไปสู่ เป้าหมายได ้เกมเป็นสืออยา่งหนึงทีทาํให้เกิดความสนุกสนาน 

เป็นเครืองมือฝึกทกัษะทีทาํใหผู้เ้รียนเกิดความรู้  ความเขา้ใจและมีทศันคติเบืองตน้ทีดีต่อการเรียน  

เป็นทียอมรับกนัมานานแลว้วา่การเล่นเกมเป็นกิจกรรมทีสนุกสนาน เกมช่วยในการเรียนรู้เป็นอยา่ง
ดี เกมมีเป้าหมายทีแน่นอนวา่ผูเ้ล่นตอ้งพยายามใหบ้รรลุเป้าหมายคือชยัชนะเพราะฉะนนัหา กมี    
การเสริมแรงดว้ยความรู้โดยทีผูเ้ล่นเองยงัไดรั้บความสนุกสนานเช่นเดิมก็ยงิจะ ช่วยเสริมสร้างทงั
ความรู้และความสนุกสนานควบคู่กนั จากผลการใชเ้กมเขา้มาช่วยในการเรียนการสอนในโรงเรียน
แห่งหนึงทีสหรัฐอเมริกาจะเห็นไดว้า่ผลทีไดท้าํใหผู้เ้รียนมีความสนใจในการเรียนมากขึน  

กระตือรือร้นทีจะคน้ควา้และหาความรู้เพิมเติม  เป็นผลสัมฤทธิทางการเรียนของผูเ้รียนเองก็
พฒันาขึนอยา่งต่อเนือง 

วฒิุชยั ประสานสอย (2543:23) กล่าวถึงโปรแกรมบทเรียนแบบเกมการสอน (Instructional 

Game) ไวว้า่ บทเรียนประเภทนีอาจไม่เป็นการสอนโดยตรง การนาํเสนอเนือหาจะไม่มีการทบทวน
สรุปหรือแนะนาํแหล่งความรู้ในการศึกษาเพิมเติม แต่จะใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมโดยการฝึกทกัษะให้
ไดรั้บความรู้ทงัทางตรงและทางออ้มเพือกระตุน้ความตอ้งการทีจะเรียนโดยใชท้ฤษฎีสร้างแรงจูงใจ
ของมาโลน (Malone) ไดแ้ก่ ความทา้ทาย ความอยากรู้ ความอยากเห็น จินตนาการและสร้าง
ความรู้สึกวา่ตนเองสามารถควบคุมบทเรียนได ้โดยยดึหลกัการทีสาํคญัคือ ความสนุกสนานใหผ้ลดี
ต่อการเรียนรู้และความคงทนในการจาํดีกวา่การเรียนทีเกิดจากแรงจูงใจภายนอก บทเรียนประเภท
นีนิยมใชใ้นระดบัอนุบาล ประถมศึกษาและระดบัมธัยมศึกษาเพือกระตุน้ดว้ยสีสัน แสงและเสียง 
ก่อใหเ้กิดความอยากรู้อยากเห็น 
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กิดานนัท์  มลิทอง (2543: 132) กล่าวถึงขอ้ดีของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนทีมีการใช้
รูปแบบเกมวา่ เกมมีโครงสร้างทีดึงดูดความสนใจไดเ้ป็นอยา่งดี เนืองจากเกมมีความสนุกอยูใ่นตวั  

มีความแปลกใหม่แตกต่างไปจากการเรียนแบบปกติในหอ้งเรียน สามารถสร้างบรรยากาศให้
ความรู้สึกผอ่นคลายและน่าพึงพอใจแก่ผูเ้รียน นอกจากนีเกมยงัสามารถดึงความสนใจของผูเ้รียน
ในงานทีตอ้งทาํซาํๆกนัไดดี้กวา่เรียนดว้ยการฝึกฝนธรรมดา 

ถนอมพร   เลาหจรัสแสง ( 2541: 107) ไดก้ล่าวถึงบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนประเภท
เกมไวว้า่ บทเรียน คอมพิวเตอร์ช่วยสอนประเภทเกม  เป็นบทเรียนทีสนุกสนาน ทาํใหผู้เ้รียน
เพลิดเพลินจนลืมวา่กาํลงัเรียน  

วชิระ วชิชุวรนนัท ์( 2542: 4-5) กล่าวถึงบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนประเภทเกม ไวว้า่ 
เกมการศึกษา (Games) เป็นบทเรียนทีใหค้วามรู้ในลกัษณะของการแข่งขนักบัตนเองหรือกบัผูอื้น มี
การกาํหนดกฎเกณฑใ์นการเล่น สร้างจากจินตนาการทาํใหส้นุกไม่น่าเบือ ช่วยพฒันาความคิดดา้น
ต่างๆของผูเ้รียนไดเ้ป็นอยา่งดีโดยเฉพาะการแกปั้ญหาระยะ 

 

4.5 ขนัตอนในการออกแบบบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน 
 

 ขนัตอนการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนถือเป็นขนัตอนทีสาํคญัเป็น มีนกัการศึกษา
และผูเ้ชียวชาญดา้นบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนหลายท่านได้ กล่าวถึงหลกัการและขนัตอน      
การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไว ้ดงันี 

รอมมิสซอสกี  (Romiszowski,1986: 271-272) ไดเ้สนอขนัตอนการพฒันาบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 7 ขนัคือ 

 1. การกาํหนดวตัถุประสงคเ์ฉพาะ 

 2. วเิคราะห์พฤติกรรม เป้าหมายของผูเ้รียนและกฎเกณฑเ์พือสร้างรูปแบบบทเรียน  

3. ออกแบบบทเรียน 

 4. สร้างบทเรียนตามทีออกแบบไว ้

 5. เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ดว้ยภาษาทีเหมาะสม 

 6. การทดลองเพือพฒันาบทเรียน 

 7. ประเมินผลความเทียงตรงทงัดา้นเทคนิคคอมพิวเตอร์และดา้นการสอน 

เคมป์ (Kemp, 1985: 248) ไดส้รุปขนัตอนการพฒันาบทเรียนซึงถือเป็นขนัทีมีความสาํคญั
ในการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เป็น 8 ขนั ดงันี 
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 1. จดัเตรียมเครืองมือ และอุปกรณ์ทีจะใช ้

 2. ออกแบบและเขียนผงังาน (Flow Chart) ตามลาํดบัขนัของกระบวนการสอน 

 3. พฒันาคาํถามทีจะใชส้าํหรับทบทวนและเสนอแนะ 

 4. วางแนวคิดทีจะใชส้าํหรับทบทวนบทเรียนบนจอคอมพิวเตอร์ 

 5. เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

 6. เพิมความสนใจใหแ้ก่บทเรียน โดยใชเ้ทคนิคดา้นภาพและเสียง 

 7. จดัเตรียมวสัดุสิงพิมพที์จะประกอบบทเรียน   

8. ทดสอบ และปรับปรุงบทเรียน 

สาํหรับในประเทศไทยนนั นกัการศึกษาของไทยหลายท่านไดก้ล่าวถึงขนัตอนการสร้าง
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยไว ้ดงันี 

โรเบิร์ต กาเย ่( Robert Gange')ไดน้าํเอาแนวแนวความคิด 9 ประการ มาใชป้ระกอบ        
การออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ เพือใหไ้ดบ้ทเรียนในลกัษณะการเรียนการสอนจริงโดยยดึ
หลกัการนาํเสนอเนือหาและจดักิจกรรมการเรียนรู้จากการมีปฏิสัมพนัธ์ ไดแ้ก่ 

1. เร้าความสนใจ (Gain Attention)  

2. บอกวตัถุประสงค ์(Specify Objective)  

3. ทบทวนความรู้เดิม (Activate Prior Knoeledge)  

4. นาํเสนอเนือหาใหม่ (Present New Information)  

5. ชีแนะแนวทางการเรียนรู้ (Guide Learning)  

6. กระตุน้การตอบสนองบทเรียน (Elicit Response)  

7. ใหข้อ้มูลยอ้นกลบั (Provide Feedback)  

8. ทดสอบความรู้ใหม่ (Assess Performance)  

9. สรุปและนาํไปใช ้(Review and Transfer)  

โดยแต่ประการมีรายละเอียด ดงันี 

1. เร้าความสนใจ (Gain Attention) ก่อนทีจะเริมการนาํเสนอเนือหาบทเรียน ควรจูงใจและ
เร่งเร้าความสนใจใหผู้เ้รียนอยากเรียน ดงันนั บทเรียนคอมพิวเตอร์จึงควรเริมดว้ยการใชภ้าพ แสง สี 
เสียง หรือใชสื้อประกอบกนัหลายๆ อยา่ง โดยสือทีสร้างขึนมานนัตอ้งเกียวขอ้งกบัเนือหาและ
น่าสนใจ ซึงจะมีผลโดยตรงต่อความสนใจของผูเ้รียน นอกจากเร่งเร้าความสนใจแลว้ ยงัเป็น        
การเตรียมความพร้อมใหผู้เ้รียนพร้อมทีจะศึกษาเนือหาต่อไปในตวัอีกดว้ย 

2. บอกวตัถุประสงค ์( Specify Objective) วตัถุประสงคข์องบทเรียน  เป็นส่วนสาํคญัยงิต่อ
กระบวนการเรียนรู้ ทีผูเ้รียนจะไดท้ราบถึงความคาดหวงัของบทเรียนจากผูเ้รียน นอกจากผูเ้รียนจะ
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ทราบถึงพฤติกรรมขนัสุดทา้ยของตนเองหลงัจบบทเรียนแลว้ จะยงัเป็นการแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ถึง
ประเด็นสาํคญัของเนือหา รวมทงัเคา้โครงของเนือหาอีกดว้ย การทีผูเ้รียนทราบถึงขอบเขตของ
เนือหาอยา่งคร่าวๆจะช่วยใหผู้เ้รียนสามารถผสมผสานแนวความคิดในรายละเอียดหรือส่วนยอ่ย
ของเนือหาใหส้อดคลอ้งและสัมพนัธ์กบัเนือหาในส่วนใหญ่ได ้ซึงมีผลทาํใหก้ารเรียนรู้มี
ประสิทธิภาพยงิขึน นอกจากจะมีผลดงักล่าวแลว้ผลการวจิยัยงัพบดว้ยวา่ ผูเ้รียนทีทราบ
วตัถุประสงคข์องการเรียนก่อนเรียนบทเรียน จะสามารถจาํและเขา้ใจในเนือหาไดดี้ขึนอีกดว้ย 

3. ทบทวนความรู้เดิม ( Activate Prior Knowledge) การทบทวนความรู้เดิมก่อนทีจะ
นาํเสนอความรู้ใหม่แก่ผูเ้รียน มีความจาํเป็นอยา่งยงิทีจะตอ้งหาวธีิการประเมิน ความรู้ทีจาํเป็น
สาํหรับบทเรียนใหม่ เพือไม่ใหผู้เ้รียนเกิดปัญหาในการเรียนรู้ วธีิปฏิบติัโดยทวัไปสาํหรับบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนก็คือ   การทดสอบก่อนบทเรียน ( Pre-test) ซึงเป็นการประเมินความรู้ของ
ผูเ้รียนเพือทบทวนเนือหาเดิมทีเคยศึกษาผา่นมาแลว้และเพือเตรียมความพร้อมในการรับเนือหาใหม่ 
นอกจากจะเป็นการตรวจวดัความรู้พืนฐานแลว้ บทเรียนบางเรืองอาจใชผ้ลจากการทดสอบก่อน
บทเรียนมาเป็นเกณฑจ์ดัระดบัความสามารถของผูเ้รียน  เพือจดับทเรียนใหต้อบสนองต่อระดบั
ความสามารถของผูเ้รียน เพือจดับทเรียนใหต้อบสนองต่อระดบัความสามารถทีแทจ้ริงของผูเ้รียน
แต่ละคน แต่อยา่งไรก็ตาม ในขนัการทบทวนความรู้เดิมนีไม่จาํเป็นตอ้งเป็นการทดสอบเสมอไป 
หากเป็นบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนทีสร้างขึนเป็นชุดบทเรียนทีเรียนต่อเนืองกนัไปตามลาํดบั 
การทบทวนความรู้เดิ มอาจอยูใ่นรูปแบบของการกระตุน้ใหผู้เ้รียนคิดยอ้นหลงัถึงสิงทีไดเ้รียนรู้มา
ก่อนหนา้นีก็ได ้การกระตุน้ดงักล่าวอาจแสดงดว้ยคาํพดู คาํเขียน ภาพหรือผสมผสานกนัแลว้แต่
ความเหมาะสม ปริมาณมากนอ้ยเพียงใดนนัขึนอยูก่บัเนือหา เช่น การนาํเสนอเนือหาเรืองการต่อตวั
ตา้นทานแบบผสม ถา้ผูเ้รียนไม่สามารถเขา้ใจวธีิการหาความตา้นทานรวม กรณีนีควรจะมีวธีิการวดั
ความรู้เดิมของผูเ้รียนก่อนวา่มีความเขา้ใจเพียงพอทีจะคาํนวณหาค่าต่างๆ ในแบบผสมหรือไม่ ซึง
จาํเป็นตอ้งมีการทดสอบก่อน ถา้พบวา่ผูเ้รียนไม่เขา้ใจวธีิการคาํนวณ บทเรียนตอ้งชีแนะใหผู้เ้รียน
กลบัไปศึกษาเรืองการต่อตวัตา้นทานแบบอนุกรมและแบบขนานก่อนหรืออาจนาํเสนอบทเรียน
ยอ่ยเพิมเติมเรืองดงักล่าว เพือเป็นการทบทวนก่อนก็ได ้

4. นาํเสนอเนือหาใหม่ ( Present New Information) หลกัสาํคญัในการนาํเสนอเนือหาของ
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนก็คือ ควรนาํเสนอภาพทีเกียวขอ้งกบัเนือหา ประกอบกบัคาํอธิบาย
สันๆแต่ไดใ้จความ การใชภ้าพประกอบ จะทาํใหผู้เ้รียนเขา้ใจเนือหาง่ายขึนและมีความคงทนใน
การจาํไดดี้กวา่การใชค้าํอธิบายเพียงอยา่งเดียว โดยหลกัการทีวา่ ภาพจะช่วยอธิบายสิงทีเป็น
นามธรรมใหง่้ายต่อการรับรู้ แมใ้นเนือหาบางช่วงจะมีความยากในการทีจะคิดสร้างภาพประกอบ 
แต่ก็ควรพิจารณาวธีิการต่างๆ ทีจะนาํเสนอดว้ยภาพใหไ้ด ้แมจ้ะมีจาํนวนนอ้ย แต่ก็ยงัดีกวา่
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คาํอธิบายเพียงคาํเดียว อยา่งไรก็ตามการใชภ้าพประกอบเนือหาอาจไม่ไดผ้ลเท่าทีควร หากภาพ
เหล่านนัมีรายละเอียดมากเกินไป ใชเ้วลามากไปในการปรากฏบนจอภาพ ไม่เกียวขอ้งกบัเนือหา 
ซบัซอ้น เขา้ใจยาก และไม่เหมาะสมในเรืองเทคนิคการออกแบบ เช่น ขาดความสมดุล 
องคป์ระกอบภาพไม่ดี เป็นตน้ 

5. ชีแนะแนวทางการเรียนรู้ ( Guide Learning) ตามหลกัการและเงือนไขการเรียนรู้ 
(Condition of Learning) ผูเ้รียนจะจาํเนือหาไดดี้ หากมีการจดัระบบการเสนอเนือหาทีดีและ
สัมพนัธ์กบัประสบการณ์เดิมหรือความรู้เดิมของผูเ้รียน บางทฤษฎีกล่าวไวว้า่ การเรียนรู้ทีกระจ่าง
ชดั (Meaningfull Learning) นนั ทางเดียวทีจะเกิดขึนไดก้็คือการทีผูเ้รียนวเิคราะห์และตีความใน
เนือหาใหม่ลงบนพืนฐานของความรู้และประสบการณ์เดิม รวมกนัเกิดเป็นองคค์วามรู้ใหม่ ดงันนั 
หนา้ทีของผูอ้อกแบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในขนันีก็คือ พยายามคน้หาเทคนิคในการทีจะกระตุน้
ใหผู้เ้รียนนาํความรู้เดิมมาใชใ้นการศึกษาความรู้ใหม่ นอกจากนนั ยงัจะตอ้งพยายามหาวถีิทางทีจะ
ทาํใหก้ารศึกษาความรู้ใหม่ของผูเ้รียนนนัมีความกระจ่างชดัเท่าทีจะทาํได ้เป็นตน้วา่ การใชเ้ทคนิค
ต่างๆเขา้ช่วย ไดแ้ก่ เทคนิคการใหต้วัอยา่ง ( Example) และตวัอยา่งทีไม่ใช่ตวัอยา่ง ( Non-example) 

อาจจะช่วยทาํใหผู้เ้รียนแยกแยะความแตกต่างและเขา้ใจมโนคติของเนือหาต่างๆไดช้ดัเจนขึน
ผูอ้อกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดียอาจใชว้ธีิการคน้พบ ( Guided Discovery) ซึงหมายถึง 
การพยายามใหผู้เ้รียนคิดหาเหตุผล คน้ควา้ และวเิคราะห์หาคาํตอบดว้ยตนเอง โดยบทเรียนจะ
ค่อยๆชีแนะจากจุดกวา้งๆ จนแคบลงๆ จนผูเ้รียนหาคาํตอบไดเ้อง นอกจากนนั การใชค้าํอธิบาย
กระตุน้ใหผู้เ้รียนไดคิ้ดก็เป็นเทคนิคอีกประการหนึงทีสามารถนาํไปใชใ้นการชีแนวทางการเรียนรู้
ได ้สรุปแลว้ในขนัตอนนีผูอ้อกแบบจะตอ้งยดึหลกัการจดัการเรียนรู้ จากสิงทีมีประสบการณ์เดิม
ไปสู่เนือหาใหม่ จากสิงทียากไปสู่สิงทีง่ายกวา่ ตามลาํดบัขนั 

6. กระตุน้การตอบสนองบทเรียน ( Elicit Response)นกัการศึกษากล่าววา่ การเรียนรู้จะมี
ประสิทธิภาพมากนอ้ยเพียงใดนนัเกียวขอ้งโดยตรงกบัระดบัและขนัตอนของการประมวลผลขอ้มูล 
หากผูเ้รียนไดมี้โอกาสร่วมคิด ร่วมกิจกรรมในส่วนทีเกียวกบัเนือหา และร่วมตอบคาํถาม จะส่งผล
ใหมี้ความจาํดีกวา่ผูเ้รียนทีใชว้ธีิอ่านหรือคดัลอกขอ้ความจากผูอื้นเพียงอยา่งเดียว บทเรียน
คอมพิวเตอร์มีขอ้ไดเ้ปรียบกวา่โสตทศันูปการอืนๆ เช่น วดีิทศัน์ ภาพยนตร์ สไลด ์เทปเสียง เป็นตน้ 
ซึงสือการเรียนการสอนเหล่านีจดัเป็นแบบปฏิสัมพนัธ์ไม่ได ้( Non-interactive Media) แตกต่างจาก
การเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ผูเ้รียนสามารถมีกิจกรรมร่วมในบทเรียนไดห้ลาย
ลกัษณะ ไม่วา่จะเป็นการตอบคาํถาม  แสดงความคิดเห็น เลือกกิจกรรมและปฏิสัมพนัธ์กบับทเรียน 
กิจกรรมเหล่านีเองทีไม่ทาํใหผู้เ้รียนรู้สึกเบือหน่าย เมือมีส่วนร่วม ก็มีส่วนคิดนาํหรือติดตาม
บทเรียน ยอ่มมีส่วนผกูประสานใหค้วามจาํดีขึน 
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7. ใหข้อ้มูลยอ้นกลบั ( Provide Feedback) ผลจากการวจิยัพบวา่ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนจะกระตุน้ความสนใจจากผูเ้รียนไดม้ากขึน ถา้บทเรียนนนัทา้ทาย โดยการบอกเป้าหมายที
ชดัเจนและแจง้ใหผู้เ้รียนทราบวา่ขณะนนัผูเ้รียนอยูที่ส่วนใด ห่างจากเป้าหมายเท่าใด การใหข้อ้มูล
ยอ้นกลบัดงักล่าว  ถา้นาํเสนอดว้ยภาพจะช่วยเร่งเร้าความสนใจไดดี้ยงิขึน โดยเฉพาะถา้ภาพนนั
เกียวกบัเนือหาทีเรียน อยา่งไรก็ตาม การใหข้อ้มูลยอ้นกลบัดว้ยภาพ หรือกราฟิกอาจมีผลเสียอยูบ่า้ง
ตรงทีผูเ้รียนอาจตอ้งการดูผล วา่หาก  ทาํผดิ แลว้จะเกิดอะไรขึน ตวัอยา่งเช่น บทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนแบบเกมการสอนแบบแขวนคอสาํหรับการสอนคาํศพัทภ์าษาองักฤษ ผูเ้รียนอาจตอบโดย
การกดแป้นพิมพไ์ปเรือยๆโดยไม่สนใจเนือหา เนืองจากตอ้งการดูผลจากการแขวนคอ วธีิหลีกเลียง
ก็คือ เปลียน เป็นการนาํเสนอภาพ ในทางบวก เช่น ภาพเล่นเรือเขา้หาฝัง ภาพขบัยานสู่ดวงจนัทร์ 
ฯลฯ ซึงจะไปถึงจุดหมายไดห้ากตอบถูกเท่านนั หากตอบผดิจะไม่เกิดอะไรขึน อยา่งไรก็ตามถา้เป็น
บทเรียนทีใชก้บักลุ่มเป้าหมายระดบัสูงหรือเนือหาทีมีความยาก การใหข้อ้มูลยอ้นกลบัดว้ยคาํเขียน
หรือกราฟจะเหมาะสมกวา่ 

8. ทดสอบความรู้ใหม่ ( Assess Performance) การทดสอบความรู้ใหม่หลงัจากศึกษา
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรียกวา่ การทดสอบหลงับทเรียน ( Post-test) เป็นการเปิดโอกาสให้
ผูเ้รียนไดท้ดสอบความรู้ของตนเอง นอกจากนีจะยงัเป็นการวดัผลสัมฤทธิทางการเรียนวา่ผา่น
เกณฑที์กาํหนดหรือไม่เพือทีจะไปศึกษาในบทเรียนต่อไปหรือตอ้งกลบัไปศึกษาเนือหาใหม่       
การทดสอบหลงับทเรียนจึงมีความจาํเป็นสาํหรับบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนทุกประเภท 
นอกจากจะเป็นการประเมินผลการเรียนรู้แลว้  การทดสอบยงัมีผลต่อความคงทนในการจดจาํ
เนือหาของผูเ้รียนดว้ย แบบทดสอบจึงควรถามแบบเรียงลาํดบัตามวตัถุประสงคข์องบทเรียน        
ถา้บทเรียนมีหลายหวัเรืองยอ่ย อาจแยกแบบทดสอบออกเป็นส่วนๆตามเนือหา โดยมีแบบทดสอบ
รวมหลงับทเรียนอีกชุดหนึงก็ได ้ทงันีขึนอยูก่บัวา่ผูอ้อกแบบบทเรียนตอ้งการแบบใด 

9. สรุปและนาํไปใช ้(Review and Transfer) การสรุปและนาํไปใช ้จดัวา่เป็นส่วนสาํคญัใน
ขนัตอนสุดทา้ยทีบทเรียนจะตอ้งสรุปมโนคติของเนือหาเฉพาะประเด็นสาํคญัๆ รวมทงั
ขอ้เสนอแนะต่างๆเพือเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดมี้โอกาสทบทวนความรู้ของตนเองหลงัจากศึกษา
เนือหาผา่นมาแลว้ ในขณะเดียวกนั บทเรียนตอ้งชีแนะเนือหาทีเกียวขอ้งหรือให้ แหล่งอา้งอิงขอ้มูล
เพิมเติมเพือแนะแนวทางใหผู้เ้รียนไดศึ้กษาต่อหรือนาํไปประยกุตใ์ชก้บังานอืนต่อไป 

ถนอม  เลาหจรัสแสง  (2541: 31–39) ไดก้ล่าวถึงขนัตอนในการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนไว ้สรุปไดด้งันี  
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1. ขนัตอนการเตรียม  (Preparation) เป็นขนัของการเตรียมความพร้อมในการออกแบบ
บทเรียน  ขนัตอนเป็นขนัตอนทีสาํคญัเพราะการเตรียมพร้อมทีดีในส่วนนีจะทาํใหข้นัตอนต่อไป
ต่อเนืองและมีประสิทธิภาพ ขนัตอนการเตรียมยงัแยกออกไดด้งันี  

1.1 กาํหนดวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย (Determine goals objectives) คือ             
การกาํหนดวา่ผูเ้รียนจะตอ้งทาํอะไรบา้งหลงัจากเรียนจบแลว้  เช่น นกัเรียนสามารถยกตวัอยา่งได้
หรืออธิบายได ้นกัเรียนสามารถตอบคาํถามไดถู้กตอ้ง เป็นตน้  

1.2 เก็บรวบรวมขอ้มูล (Collect Resources) คือ การเตรียมพร้อมในดา้น ของ 

ทรัพยากรสารสนเทศทงัหมดทีเกียวกบัเนือหาจากตาํรา หนงัสือ วารสารทางวชิาการ  หนงัสืออา้งอิง
และสือในการนาํเสนอบทเรียนคอมพิวเตอร์ ตลอดจนพฒันาการออกแบบบทเรียนในส่วนเนือหา  

1.3 เรียนรู้รายละเอียดของเนือหา (Learn Content) คือ การศึกษาเนือหาทีจะสอน 

อยา่งละเอียดรอบคอบ การเขา้ใจในเนือหาทีผวิเผนินนัจะทาํใหเ้กิดปัญหาในการออกแบบทีดีได ้ 

1.4 สร้างความคิด (Generate) เป็นการระดมสมอง ใชค้วามคิดสร้างสรรคจ์าก    
เพือนร่วมงานหรือผูเ้ชียวชาญเพือใหไ้ดแ้นวคิดเพือเชิงสร้างสรรคผ์ลงานอยา่งมีคุณภาพ  

2. ขนัตอนการออกแบบบทเรียน (Design Instruction) เป็นขนัตอนทีสาํคญัทีขนัตอนหนึงที
จะกาํหนดวา่บทเรียนจะออกมามีลกัษณะใด โดยมีรายละเอียดการออกแบบดงันี  

2.1 ทอนความคิด (Elimination of Ideas) เริมจากการคดัเอาขอ้คิดทีไม่อาจจะ 

ปฏิบติัไดห้รือทีซาํซอ้นกนัออกไปและรวบรวมความคิดทีน่าสนใจทีเหลืออยูม่าพิจารณาอีกครัง  

อภิปรายถึงรายละเอียดและขดัเกลาขอ้คิดต่างๆ  

2.2 วเิคราะห์เนือหา จดัเรียงลาํดบัความสาํคญัของเนือหาใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ 

ตามจุดประสงคที์ตอ้งการ เป็นการคิดวเิคราะห์ทีมีความสาํคญัเพือหาแนวการเรียนรู้ทีเหมาะสมกบั
เนือหาและผูเ้รียน และใหไ้ดม้าซึงผลงานสาหรับการออกแบบบทเรียนทีมีประสิทธิภาพ  

2.3 ออกแบบบทเรียนขนัแรก (Preliminary Lesson Description) เป็นการนาํ 
แนวคิดมาผสมผสานใหก้ลมกลืนและออกแบบเป็นบทเรียนภายใตท้ฤษฎีการเรียนรู้ทีเกียวขอ้งกบั
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแต่ละประเภท ปัจจยัทีตอ้งคาํนึงถึงในการออกแบบการสอนคือลาํดบั 

(Sequence) ของบทเรียนทีดีทีสุด 

2.4 ประเมินและปรับปรุงการออกแบบ (Evaluation and revision of the design)               

การประเมินนนัเป็นสิงทีตอ้งทาํเป็นระยะๆ ระหวา่งการออกแบบ หลงัจากการออกแบบแลว้  ควรจะ
มีการประเมินโดยผูเ้ชียวชาญเนือหา  ผูเ้ชียวชาญการออกแบบ  การหาเนือหาเพิม  การทอนความคิด
ออกไปอีก  การปรับแกว้เิคราะห์งาน  หรือแมแ้ต่การเปลียนประเภทของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  

หลงัจากการแกไ้ขแลว้ จนถึงการไดบ้ทเรียนทีมีคุณภาพ  
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3. ขนัตอนการเขียนผงังาน  (Flowchart Lesson) การเขียนผงังานคือ  ชุดสัญลกัษณ์ต่างๆที
อธิบายขนัตอนการทาํงานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนทีดีจะตอ้งมีปฏิสัมพนัธ์อยา่งสมาํเสมอ  

และถูกถ่ายทอดออกมาในรูปของสัญลกัษณ์  ซึงแสดงกรอบการตดัสินใจและกรอบของเหตุการณ์  

นาํเสนอตามลาํดบัขนัตอน  โครงสร้างของคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีผงังานทาหนา้ทีเสนอขอ้มูล
เกียวกบัโปรแกรม  

4. ขนัตอนการสร้างสตอรีบอร์ด  (Create Storyboard) เป็นขนัตอนของการเสนอขอ้ความ  

ภาพ  รวมทงัสือในรูปแบบของมลัติมิเดียต่างๆลงบนกระดาษเพือใหก้ารนาํเสนอเป็นไปอยา่ง
เหมาะสม เป็นการนาํเสนอเนือหา  รวมถึงการเขียนสคริปต์  เช่น เนือหา ขอ้มูล คาํถาม ผลป้อนกลบั  

คาํแนะนาํ คาํชีแจง ขอ้ความเรียกความสนใจ ภาพนิงและภาพเคลือนไหว  รวมถึงการประเมินแกไ้ข
บทเรียนจากสตอรีบอร์ด  

5. ขนัตอนการเขียนโปรแกรม  (Program Lesson) เป็นการเปลียนแปลงจากสตอรีบอร์ดให้
กลายเป็นบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  ผูอ้อกแบบตอ้งเลือกใชโ้ปรแกรมทีเหมาะสมเพือใหไ้ด้
บทเรียนทีออกมามีคุณภาพ เหมาะสมกบัเนือหาทีจะนาํเสนอ  

6. ขนัตอนการผลิตเอกสารประกอบการเรียน  (Produce Support Materials) การผลิต
เอกสารประกอบการเรียนแบ่งออกเป็น  4 ประเภท คือ คู่มือการใชง้านของผูเ้รียน  คู่มือการใชง้าน
ของผูส้อน คู่มือการแกปั้ญหาทางเทคนิคต่างๆและเอกสารประกอบการเรียน  ผูเ้รียนและผูส้อนยอ่ม
มีความตอ้งการแตกต่างกนัไป ดงันนัคู่มือของผูเ้รียนและของผูส้อนจึงตอ้งไม่เหมือนกนั  ผูส้อนอาจ
ตอ้งการขอ้มูลการติดตงัโปรแกรม  การเขา้ไปดูขอ้มูลผูเ้รียนและการใช้ บทเรียน คอมพิวเตอร์        
ช่วยสอน ผูเ้รียนอาจตอ้งการขอ้มูลในการจดัการกบับทเรียน  คู่มือปัญหาทางเทคนิคก็มีความจาํเป็น
หากการติดตงับทเรียนมีปัญหา  

7. ขนัตอนการประเมินและแกไ้ขบทเรียน  (Evaluate and revise) บทเรียนและเอกสาร
ประกอบทงัหมด  ควรทีจะไดรั้บการประเมิน  โดยเฉพาะการนาํเสนอและการทางานของบทเรียน  

โดยผูมี้ประสบการณ์หรือผูเ้ชียวชาญในการออกแบบมาก่อน  ส่วนการประเมินการทางานของ
บทเรียน  ควรสังเกตพฤติกรรมของผูเ้รียนในขณะทีใชบ้ทเรียนและหลงัการใชบ้ทเรียนรวมถึง       
การทดสอบความรู้ของผูเ้รียนจากบทเรียนเอกสารประกอบการเรียนดว้ย  

วชัรพล วบิูลยศริน (2556: 105-108) กล่าววา่ การออกแบบบทเรียนประกอบดว้ยขนัตอน
ต่างๆ ดงัต่อไปนี 
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 1. การวเิคราะห์หลกัสูตรและเนือหา 

     เนือหาบทเรียนไดม้าจากการศึกษาและวเิคราะห์รายวชิาและเนือหาของหลกัสูตร รวมถึง
แผนการจดัการเรียนรู้และคาํอธิบายรายวชิา หนงัสือ ตาํรา และเอกสารประกอบในการสอนแต่ละ
วชิา หลงัจากไดร้ายละเอียดของเนือหามาแลว้โดย  
  1.1 นาํมากาํหนดวตัถุประสงคท์วัไป 

  1.2 จดัลาํดบัเนือหาใหมี้ความสัมพนัธ์ต่อเนืองกนั 

  1.3 เขียนหวัขอ้เรืองตามลาํดบัเนือหา 

  1.4 เลือกหวัขอ้เรืองและเขียนหวัขอ้ยอ่ย 

  1.5 เลือกเรืองทีจะนาํมาสร้างบทเรียน 

  1.6 นาํเรืองทีเลือกมาแยกเป็นหวัขอ้ยอ่ย แลว้จดัลาํดบัความต่อเนือง และ
ความสัมพนัธ์ในหวัขอ้ยอ่ยของเนือหา 

 2. กาํหนดวตัถุประสงคข์องบทเรียน 

    วตัถุประสงคค์วรบ่งบอกถึงสิงทีคาดหวงัวา่ผูเ้รียนจะไดรั้บ ซึงอาจเกิดขึนระหวา่งเรียน
หรือหลงัเรียนก็ได ้วตัถุประสงคที์ดีควรเขียนเป็นวตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม  

 3. การวเิคราะห์เนือหาและกิจกรรม 

     กาํหนดเนือหา กิจกรรมการเรียน และมโนทศัน์ทีคาดหวงัวา่จะใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้ เขียน
เนือหาสันๆ ทุกหวัขอ้ยอ่ยใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม เขียนมโนทศัน์ทุกหวัขอ้ยอ่ย 
จากนนันาํมา 
  ก. จดัลาํดบัเนือหา ไดแ้ก่  

   1. บทนาํ 
   2. ระดบัของเนือหาและกิจกรรม 
   3. ลาํดบัและความสาํคญัก่อนหลงัของเนือหา 
   4. ความต่อเนืองของเนือหาแต่ละกรอบ 

   5. ความยากง่ายของเนือหา 

   6. การเลือกและกาํหนดสือทีจะช่วยใหเ้กิดการเรียนรู้ พิจารณาในแต่ละ
กิจกรรมวา่ตอ้งการใชสื้อชนิดใดแลว้ระบุลงในกิจกรรมนนั 

  ข. เขียนผงังาน ( Layout content) เช่น 

   1.  แสดงการเริมตน้ และจุดจบของเนือหา 

   2. แสดงการเชือมต่อและความสัมพนัธ์การเชือมโยงของบทเรียน 

   3. แสดงปฏิสัมพนัธ์ของกรอบต่างๆ ของบทเรียน 
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   4. แสดงความต่อเนืองของวธีิการนาํเสนอเนือหาและกิจกรรม  

  ค. การออกแบบจอภาพและการแสดงผล  

   1. บทนาํและวธีิการใชโ้ปรแกรม 

   2. การจดักรอบ หรือแต่ละหนา้จอ 

   3. การใหสี้ แสง เสียง ภาพ ลาย และกราฟิกต่างๆ 

   4. การกาํหนดรูปแบบการมีปฏิสัมพนัธ์ 

   5. การแสดงผลบนจอภาพและเครืองพิมพ์ 
   6. การจดัตาํแหน่งและขนาดกรอบเนือหา 

   7. การออกแบบกรอบต่างๆ ของบทเรียนและการนาํเสนอ 

   8. การออกแบบการวดัและประเมินผล เช่น การจบัคู่ เติมคาํ ฯ 

 4. การกาํหนดขอบข่ายบทเรียน  
                 กาํหนดขอบข่ายบทเรียนโดยจดัลาํดบัเนือหาและกิจกรรมในการนาํเสนอใหส้อดคลอ้ง
กบัวตัถุประสงค ์จากนนัจึงสร้างโปรแกรมบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  
 ขนัตอนการสร้างโปรแกรมบทเรียนประกอบดว้ยขนัตอนดงันี  

 1. การป้อนขอ้มูลดา้นเนือหาและกิจกรรม โดยคาํนึงถึงขอ้มูลทีจะแสดงบทจอ สิงที
คาดหวงัและการตอบสนอง และขอ้มูลสาํหรับการควบคุมการตอบสนอง  

 2.การพฒันาบทเรียนโดยการใชโ้ปรแกรมสาํหรับการสร้างบทเรียนโดยเฉพาะหรือใช้
ภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาใดภาษาหนึง โดยมีการตรวจสอบขอ้ผดิพลาดต่างๆ เช่น รูปแบบคาํสังพลาด 
(Syntax error) เป็นการใชค้าํสังไม่ถูกตอ้งตามขอ้กาํหนดของภาษานนั หรือแนวความคิดผดิพลาด 
(Logical error) เป็นขอ้ผดิพลาดเนืองจากผูเ้ขียนเขา้ใจขนัตอนการทาํงานคลาดเคลือน 

 3. การทดสอบการทาํงาน โดยการนาํโปรแกรมทีสร้างไปใหผู้ส้อนเนือหาตรวจดู         
ความถูกตอ้งบนจอภาพ อาจมีการแกไ้ขโปรแกรมในบางส่วนและนาํไปทดสอบกบัผูเ้รียนในสภาพ
การใชง้านจริง เพือทดสอบการทาํงานของโปรแกรมและหาขอ้บกพร่องทีคาดไม่ถึงเพือนาํขอ้มูล
เหล่านนักลบัมาปรับปรุงแกไ้ขโปรแกรมเพือนาํไปใช่ต่อไป 

วภิา อุตมฉนัท ์( 2544: 133) กล่าวถึงขนัตอนการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ 10 ขนัตอน 
ดงันี  

1. กาํหนดจุดมุ่งหมาย 

2. เก็บขอ้มูล 

3. เรียนรู้เนือหา 
4. พฒันาความคิด 
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5. ออกแบบ 

6. เขียนผงังาน 

7. สร้างสตอรีบอร์ด 

8. เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

9. สร้างคู่มือ 

10. ประเมินผล 

วฒิุชยั ประสารสอย (2543: 28-31) กล่าววา่  การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเนน้
การพฒันาตามขนัตอนการจดักิจกรรมการเรียนการสอนในชนัเรียนปกติ  เนน้สร้างเนือหาและ      
การนาํเสนอใหเ้หมาะสมกบัพฤติกรรมและการตอบสนองของผูใ้ชบ้ทเรียน  ซึงมีขนัตอนใน         
การสร้าง 8 ขนัตอน ดงันี  

1. วตัถุประสงคท์วัไป (Goal/Objective) เป็นการกาํหนดวา่บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที
สร้างขึนนีตอ้งการจะนาํไปใชเ้พือใคร  และตอ้งการใหผู้เ้รียนเรียนรู้เพือบรรลุอะไรบา้ง  โดย
วเิคราะห์จากคาํอธิบายรายวชิามาสร้างสือบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนใหต้รงตามเป้าหมายที
ตอ้งการ  

2. รายละเอียดของเนือหาวชิา  (Content Specification) ไดแ้ก่เนือหาความรู้ทีกาํหนดเอาไว้  
เพือใหผู้เ้รียนเกิดพฤติกรรมตามวตัถุประสงค์  ซึงไดม้าจากการวเิคราะห์เนือหาของหลกัสูตร
แกนกลาง  หลกัสูตรสถานศึกษา  ศึกษาเอกสาร  คู่มือครู ตาราต่างๆ  มีการบูรณาการดา้นเนือหาและ
จดักิจกรรมบทเรียนทีเหมาะสมกบัระดบัความสามารถของผูเ้รียนดว้ย  

3. วเิคราะห์เนือหาวชิา (Content Analysis) วธีิการนี จะเริมตน้จากการวเิคราะห์รายละเอียด
ของเนือหา ภาระงาน (Task Analysis) เพือวางแผนการจดัทาํเนือหาอยา่งเป็นระบบ  มีลาํดบัขนัตอน
ใหเ้หมาะสม  ถูกตอ้ง และสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคท์วัไป  จนไดร้ายละเอียดของเนือหาทีจะสอน
หรือหวัขอ้การสอน  (Topic Content)  ต่อจากนนัจึงนาํเอารายละเอียดทีไดม้าทาํการแบ่งออกเป็น
หน่วยยอ่ยตามความเหมาะสม การแบ่งเนือหาควรแบ่งแต่ละตอนใหส้มดุลและสัมพนัธ์กนั อาจ
สลบัหวัขอ้ใหม่หรือรวมหวัขอ้ทีคลา้ยคลึงกนัไดเ้พือใหต่้อเนือง หรือเพิมเติมเพือความเขา้ใจก็ยอ่ม
ทาํได ้ขอ้สาํคญั คือ ไม่ควรตดัทอนเนือหาใหน้อ้ยกวา่ทีกาํหนด 

4. วตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม  (Behavioral Objectives) เป็นการกาํหนดพฤติกรรมเชิง
ความรู้ (Knowledge-Based Behavior) เพือใหผู้เ้รียนไดรั้บรู้วา่เมือเรียนจบบทเรียนแลว้จะไดรั้บสิง
ใดจากบทเรียน  ซึงมีการกาํหนดวตัถุประสงคใ์นการเรียนไวล่้วงหนา้อยา่งชดัเจน  เป็นการบอกให้
ผูเ้รียนทราบวา่  จะไดรั้บการพฒันาความสามารถ  ( Competency – Base Learning) จนประสบ
ผลสาํเร็จในการเรียนอยา่งไร  
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5. กลยทุธ์ทางการสอนและนาํเสนอ  (Teaching Strategies & Models of Delivery)ไดแ้ก่
การเลือกวา่จะใชว้ธีิสือสารเพือใหเ้กิดความรู้ไดอ้ยา่งไร  เช่น การนาํเสนอขอ้มูลเนือหาดว้ยขอ้ความ  

รูปภาพ ภาพเคลือนไหว  เป็นตน้ โดยกาํหนดหลกัการใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม
และธรรมชาติของเนือหาวชิา  เพือนาํไปสู่การเรียนรู้ในทีสุดและการกาํหนดกลยทุธ์ทางการสอน
และการนาํเสนอบทเรียน  มีการแบ่งเนือหาเป็นหน่วยยอ่ยทีสัมพนัธ์กนัเป็นอยา่งดีและนาํเสนอ
เนือหาความรู้นนัทีละนอ้ยๆเพือใหผู้เ้รียนประสบความสาํเร็จในการเรียนทีต่อเนืองกนัและสามารถ
กลบัมาเรียนซาํไดไ้ม่จาํกดัครัง 

6. ออกแบบและลงมือสร้างบทเรียน  (Design & Implementation) ในขนัตอนนีเกียวขอ้งกบั          
การเตรียมผลิตบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  ไดแ้ก่การนาํรายละเอียดทีไดจ้ากการปฏิบติัทีผา่นมา
ทงัหมดมาจาํแนกรายละเอียดเป็นการเฉพาะในแต่ละส่วน  และเป็นการกาํหนดแผน  วธีิการปฏิบติั
ในรายละเอียดทีเกียวขอ้ง  เพือใหไ้ดข้อ้มูลในการปฏิบติั  หากพบวา่มีขอ้บกพร่องทีส่วนใด  ก็ได้
ปรับปรุงและแกไ้ขใหส้มบูรณ์ทีสุด  

7. นาํเสนอต่อผูเ้รียน  (Delivery) เป็นวธีิการนาํไปสู่กระบวนการหาประสิทธิภาพโดย
คาํนึงถึงหลกัการดา้นความยดืหยุน่  (Flexibility) และสร้างรูปแบบนาํเสนอใหเ้หมาะสมกบัระดบั
ความสามารถของผูเ้รียน  ควรเลือกวธีิการนาํเสนอความรู้อยา่งรอบคอบรัดกุม  โดยอาจจะใชว้ธีิ
ออกแบบกิจกรรมในบทเรียนใหผู้เ้รียนไดมี้โอกาสรับการสอนซ่อมเสริม  (Remedial Teaching) เพือ
เสริมสร้างความร่วมมือกนัระหวา่งผูเ้รียนกบัผูเ้รียนและผูเ้รียนกบัผูส้อน  ซึงเป็นการสร้าง
บรรยากาศของการใชน้วตักรรมและเทคโนโลยใีหส้อดคลอ้งกบัการส่งเสริมพฒันาการทาง  เจตคติ
หรือเขา้ใจความรู้สึกมนุษย์  คือ ใหเ้ป็นตามแนวความคิดของการสอนแนวใหม่  (Alternative 

Teaching) เนน้ความเป็นกนัเองระหวา่งผูส้อนกบัผูเ้รียน  ไม่เคร่งเครียด  เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนมีส่วน
ร่วมในการเรียน  ผูเ้รียนมีเสรีภาพในการเลือกเรียนสิงทีตนเองสนใจและใชเ้วลาเรียนไดอ้ยา่งเตม็ที  

และเนน้กิจกรรมแบบความร่วมมือกนัของกลุ่มมากกวา่การแข่งขนั  

8. การวดัและประเมินผล  (Evaluation) เพือใหไ้ดต้ามเกณฑที์กาํหนดเอาไวใ้นบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เช่น การประเมินความถูกตอ้งของการทาํกิจกรรมทีจะจดัใหมี้ขึนในบทเรียน
นนั มีการประเมินสรุป ซึงเป็นการประเมินทงัดา้นเนือหาและกิจกรรมทีสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์
ทีกาํหนดไว ้

ไพโรจน์  ตีรณธนากุล  (2541: 17) กล่าวถึงขนัขนัตอนการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์      
ช่วยสอน 5 ขนัตอน ดงันี 

1. ขนัตอนการวเิคราะห์เนือหา 
1.1 สร้างแผนภูมิระดมสมอง 
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1.2 สร้างแผนภูมิหวัเรืองสัมพนัธ์ 

1.3 สร้างแผนภูมิโครงข่ายเนือหา 
2. การออกแบบการสอนบทเรียน 

2.1 กาํหนดวธีิการนาํเสนอและวตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม 

2.2 สร้างแผนภูมิการนาํเสนอในแต่ละหน่วย 

3. การพฒันากรอบเนือหา 
3.1 เขียนรายละเอียดเนือหาตามรูปแบบทีไดก้าํหนดโดยเขียนเป็นกรอบ 

3.2 จดัลาํดบัเนือหาเป็นการนาํกรอบเนือหามาเรียบเรียงตามลาํดบัการนาํเสนอ 

3.3 นาํเสนอคณะกรรมการผูค้วบคุมวทิยานิพนธ์ตรวจเนือหาทียงัเป็นสิงพิมพ ์

3.4 นาํเสนอผูเ้ชียวชาญตรวจเนือหาทียงัเป็นสิงพิมพ ์

4. การพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

4.1 เลือกโปรแกรมสาํเร็จรูปทีเหมาะสม 

4.2 จดัเตรียมรูปภาพเสียงไวใ้หพ้ร้อมทีจะใชง้านโดยสร้างไวเ้ป็นแฟ้ม 

4.3 นาํเสนอผูเ้ชียวชาญเพือตรวจสอบคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

และนาํมาแกไ้ข 

4.4 ทดลองใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเริมจากการทดลองรายบุคคล 

4.5 ทดลองกลุ่มยอ่ยกบันกัเรียนทีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งแลว้นาํมาปรับปรุง 

4.6 นาํบทเรียนทีปรับปรุงแกไ้ขแลว้ไปทดลองกบันกัเรียนกลุ่มตวัอยา่ง 

5. การประเมินค่า (Evaluation) 

 อรพนัธ์ุ ประสิทธิรัตน์ (2530: 144) ไดส้รุปขนัตอนในการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนไว ้11 ขนัตอน คือ 

 1. เลือกเนือหาและกาํหนดจุดมุ่งหมายทวัไป 

 2. วเิคราะห์ผูเ้รียน 

 3. กาํหนดจุดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรม 

 4. วเิคราะห์เนือหาแยกเป็นหน่วยยอ่ย 

 5. ออกแบบบทเรียนโปรแกรม 

 6. สร้างบทเรียนโปรแกรมตามแบบ 
 7. เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

 8. ป้อนเขา้เครืองคอมพิวเตอร์ 

 9. ทดลองหาประสิทธิภาพ 
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 10. นาํไปใช ้

 11. ประเมินผลและปรับปรุงแกไ้ข 

             จากแนวคิดของนกัศึกษาดงักล่าวขา้งตน้ สรุปไดว้า่ การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
โดยทวัไปจะมีขนัตอนดงันี 

 1. ศึกษาขอ้มูลพืนฐาน และ กาํหนดจุดประสงค ์
 2. ศึกษาเนือหาและ กาํหนดเนือหา แบ่งเนือหาออกเป็นตอนๆ  วเิคราะห์ความยากง่าย 
รวมถึงเกณฑป์ระเมินผล 

 3.ศึกษาหลกัเกณฑแ์ละหลกัการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

 4. ดาํเนินการสร้างสตอรีบอร์ด (Story Board) หรือบท (Script) 

 5. นาํสตอรีบอร์ดใหผู้เ้ชียวชาญพิจารณา แลว้นาํมาแกไ้ข 

 6. สร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

 7. สร้างคู่มือการใชง้านบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
 8. ทดลองใชบ้ทเรียน เพือตรวจสอบความถูกตอ้งของเนือหา การทาํงานของโปรแกรมและ
เพือทราบความคิดเห็นของผูใ้ชโ้ปรแกรม 

 9. ปรับปรุงบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  แลว้นาํเสนอผูเ้ชียวชาญพิจารณาความถูกตอ้ง
เหมาะสม 
 10. นาํบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไปใชห้รือเผยแพร่ 

 ในการวจิยัครังนี ผูว้จิยัจะสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยมีขนัตอน คือ วเิคราะห์
ปัญหา หลกัสูตรและผูเ้รียน กาํหนดเนือหา กาํหนดจุดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรม  วเิคราะห์เนือหาโดย
แยกเป็นหน่วยยอ่ย  ออกแบบบทเรียน สร้างบทเรียนตามแบบ ป้อนบทเรียนโปรแกรมเขา้เครือง
คอมพิวเตอร์ นาํไปทดลองและหาประสิทธิภาพ 

 

4.6 ทฤษฎทีางจิตวทิยาทเีกยีวข้องกบับทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน 
ทฤษฎีทางจิตวทิยาหลายทฤษฎีสามารถนาํมาประยกุตใ์ชเ้ป็นแนวทางในการสร้างบทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอนได ้ในทีนีจะยกมากล่าวเพียงบางทฤษฎีทีมีความสาํคญั  

 วฒิุชยั  ประสานสอย ( 2543: 19-23) กล่าวถึง ทฤษฎีการถ่ายโยงการเรียนรู้ ซึงเกียวขอ้งกบั
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ดงันี  
 การใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เป็นการประยกุตเ์อาความรู้ทางดา้นจิตวทิยาการศึกษา  

เขา้มาใชร่้วมกบัความรู้ทางคอมพิวเตอร์  และใชเ้ทคโนโลยกีาํหนดแนวทางส่งเสริมบูรณาการดา้น
เนือหา และการสอนทีมีประสิทธิภาพใหเ้กิดขึน  การใชเ้ทคโนโลยปีระมวลเนือหาความรู้เพือถ่าย
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โยงไปสู่ตวัผูเ้รียน  เรียกวา่ กระบวนการสารสนเทศ  (Information Process)โดยเนน้ทีความสาํคญั
ของเรืองกระบวนการทางความคิด  และการจดัลาํดบัขนัในการจดจาํฟืนคืนความรู้เดิม  และการ
ประมวลความรู้  ทาํใหเ้กิดการพฒันาของ  ศาสตร์แห่งการรับรู้  (Cognitive Science) ซึงใช้           
หลกัจิตวทิยาและทฤษฎีการเรียนรู้  (วฒิุชยั ประสารสอย , 2543) การจดัสภาวการณ์เพือการถ่ายโยง
ความรู้ มีองคป์ระกอบสาํคญั 4 ประการ ไดแ้ก่ 

  1. การสร้างแรงจูงใจภายในตนเอง  (Self-Motivation) เป็นการเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนได้
สาํรวจ คน้หาความรู้ และมีความอยากรู้ อยากเห็นสิงทีอยูร่อบกายดว้ยตนเอง 

  2. โครงสร้างของบทเรียน  (Structure) จะเนน้การจดักิจกรรมในบทเรียนทีเหมาะสมกบั
ผูเ้รียนและธรรมชาติของบทเรียนแต่ละหน่วย  โดยมีส่วนแนะนาํใหผู้เ้รียนมองเห็นความสัมพนัธ์
ของเนือหาบทเรียนเพือใหผู้เ้รียนคน้พบความรู้ใหม่ 
  3. จดัลาํดบัความยากง่าย  (Sequence) เป็นการจดัลาํดบัถ่ายโยงความรู้ไปสู่ผูเ้รียนที
เหมาะสมกบัพฒันาการทางสติปัญญาของผูเ้รียนและวธีิการทีใชเ้ป็นเครืองมือในการสร้าง
ปฏิสัมพนัธ์กบัเนือหาความรู้ในบทเรียน  ไดแ้ก่ การสินสุดบทเรียน  (Enactive) การแสดงสัญลกัษณ์  

(Iconic) และเครืองหมาย (Symbolic) เป็นตน้ 

  4. แรงเสริมดว้ยตนเอง  (Self-Reinforcement) การใหผู้เ้รียนเสริมแรงดว้ยตนเอง               
มีความหมายต่อตวัผูเ้รียนมากกวา่แรงเสริมภายนอง  (Extrinsic Reinforcement) เพราะเสริมแรงดว้ย
ตนเองเป็นการเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนตงัความคาดหวงัทีเหมาะสมกบัระดบัความสามารถของตน  และ 

คิดหาหนทางแกปั้ญหาและมีแรงจูงใจทีอยากจะรับรู้และไดเ้รียนรู้เนือหาอืน 

สุรางค์   โคว้ตระกลู  (2541: 355-360) ไดก้ล่าวถึงทฤษฎีทางจิตวทิยาทีเกียวขอ้งกบั         
การเรียนรู้โดยในทีนีจะกล่าวถึงเฉพาะในส่วนทีสาํคญั ดงัต่อไปนี 

 
ทฤษฎกีารสร้างแรงจูงใจ  

ทฤษฎีการสร้างแรงจูงใจ  ของมาสโลว์ (Maslow) เป็นทฤษฎีทีเนน้การสร้างบรรยากาศที
สนองความสนใจของนกัเรียน  การจดัประสบการณ์ใหน้กัเรียนได้ รู้จกัความสาํเร็จในสิงทีเรียนจะ
นาํไปสู่ความสาํเร็จในระดบัสูงต่อไป  (จีรารัตน์  ชิรเวทย์ 2542 : 44-45) ทฤษฎีการสร้างแรงจูงใจมี
แนวคิด 2 ประการคือ  

1. แรงจูงใจ  (motivation) ซึงเกิดจากความตอ้งการอนัจะไปกระตุน้ใหบุ้คคลแสดง
พฤติกรรมหรือปฏิบติัใหบ้รรลุการตอบสนองความตอ้งการจนครบถว้น  

2. ความตอ้งการ  ซึงเป็นมนุษยมี์ความตอ้งการอยู่  5 ขนั คือ ความตอ้งการทางกาย  ความ
ตอ้งการความมนัคงปลอดภยั  ความตอ้งการความรักและความอบอุ่นและการยอมรับของหมู่คณะ  
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ความตอ้งการเกียรติยศชือเสียงและขนัสุดทา้ยคือความตอ้งการประสบความสาํเร็จในการเป็นมนุษย์
ทีสมบูรณ์ 89  

จากทฤษฎีดงักล่าว สามารถนาํมาประยกุตใ์ชใ้นการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนได้  
คือ การออกแบบบทเรียนใหมี้เนือหาจากง่ายไปยาก โดยใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้จากสิงทีง่ายไปหายาก
และจากสิงทีรู้ไปสู่สิงทีไม่รู้ใหซึ้งจะช่วยใหง่้ายต่อการทาํความเขา้ใจเนือหาบทเรียน 

 
ทฤษฎกีารเรียนรู้พฤติกรรมนิยม  

ทฤษฎีการเรียนรู้พฤติกรรมนิยม  (behaviorism) มีแนวคิดวา่  พฤติกรรมทุกอยา่งเกิดขึนได้
โดยการเรียนรู้และสามารถสังเกตได้  พฤติกรรมแต่ละชนิดเป็นผลรวมของการเรียนทีเป็นอิสระ
หลายอยา่งและแรงเสริม จะช่วยทาํใหพ้ฤติกรรมเกิดขึนไดแ้ละไดเ้สนอวธีิการสอนโดยใชเ้ครืองมือ
ช่วยสอน หรือการสอนแบบโปรแกรมขึน  ซึงเชือวา่เป็นการช่วยครูได้  อยา่งมากและผลก็คือจะทาํ
ใหน้กัเรียนทุกคนเรียนรู้ตามวตัถุประสงคที์ตงัไว ้โดยมีหลกัการดงันี  

1. แบ่งบทเรียนแต่ละบทออกเป็นหน่วยยอ่ยเป็นขนัๆ  เรียกวา่ กรอบ (frame) ประกอบดว้ย
ความคิดรวบยอด (concept) ทีตอ้งการจะใหน้กัเรียนเรียนรู้ทีละอยา่งเพือใหแ้น่ใจวา่ผูเ้รียนตอบและ
จาํได ้ 

2. การจดัลาํดบักรอบตอ้งจดัตามลาํดบัจากง่ายไปหายาก  จึงจะช่วยผูเ้รียนใหเ้รียนรู้เป็น
ขนัๆตามหลกั shaping ของสกินเนอร์  

3. ผูเ้รียนจะตอ้งตอบคาํถามในทุกๆกรอบตามลาํดบั  

4. ทุกครังทีผูเ้รียนใหค้าํตอบจะไดรั้บผลยอ้นกลบั ใหท้ราบทนัทีวา่ตอบถูกหรือผดิซึง 

จะช่วยเสริมแรงใหผู้เ้รียนอยากเรียนรู้  

 
ทฤษฎกีารวางเงือนไขการกระทาํ  

สกินเนอร์ (Skinner) เป็นผูคิ้ดทฤษฎีการวางเงือนไขการกระทาํทีเนน้การกระทาํของผูรั้บ
การทดลองหรือผูที้เรียนรู้มากกวา่สิงเร้าทีผูท้ดลองหรือผูส้อนกาํหนดโดยทฤษฎีนีเชือวา่ถา้ตอ้งการ
ใหพ้ฤติกรรมคงอยูห่รือลดลงจะตอ้งใหแ้รงเสริมตอบสนองต่อการกระทาํนนั  ถา้แรงเสริมที
ตอบสนองต่อพฤติกรรมนนัเป็นสิงทีผูเ้รียนพึงปรารถนา พฤติกรรมนนัก็จะเพิมขึนแต่ถา้แรงเสริมที
ไดรั้บเป็นสิงทีผูเ้รียนไม่พึงพอใจก็จะลดพฤติกรรมนนัไปเอง แรงเสริมแบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภท  

1. แรงเสริมทางบวก  เป็นสิงทีช่วยเพิมพฤติกรรมทีพึงปรารถนาหรือรางวลัทีไดรั้บ  เช่น 

ของขวญั คาํชม คะแนนสะสม เป็นตน้ เมือผูเ้รียนไดรั้บสิงต่างๆเหล่านี  พฤติกรรมทีทาํใหไ้ดร้างวลั
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มาก็จะเพิมความถีขึน  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไม่สามารถใหแ้รงเสริมประเภทสิงของไดแ้ต่
จะกล่าวชมเชยหลงัจากทีผูเ้รียนสามารถตอบสนองเงือนไขของบทเรียนไดถู้กตอ้ง  

2. แรงเสริมทางลบเป็นแรงเสริมทีไม่พึงปรารถนา  ไม่ตอ้งการใหเ้กิดขึนเพราะเป็นเสมือน
การทาํโทษ เช่น การถูกหกัคะแนน การใหก้ลบัไปเรียนซาํจนกวา่จะเขา้ใจหรือตดัโอกาสเล่นเกม  

 
วธีิการเสริมแรง  

1. ใหเ้สริมแรงทุกครังอยา่งต่อเนือง ถา้ผูเ้รียนแสดงพฤติกรรมถึงปรารถนาก็จะใหแ้รงเสริม
ทางบวกแต่ถา้ผูเ้รียนแสดงพฤติกรรมทีไม่พึงปรารถนาก็จะใหแ้รงเสริมทางลบ  สาํหรับการพฒันา
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน การใหแ้รงเสริมแบบนีจะทาํไดโ้ดยง่ายเนืองจากมีเงือนไขทีแน่นอน  

จดัทาํไดง่้าย    

 2. ใหแ้รงเสริมเป็นครังคราว การใหแ้รงเสริมแบบนีจะทาํเป็นครังคราว  แมว้า่ผูใ้ชบ้ทเรียน
จะแสดงพฤติกรรมไดถู้กตอ้ง บางครังก็จะไม่ไดรั้บรางวลั การใหเ้สริมแรงแบบนีจะมีประสิทธิภาพ
ดีกวา่แบบแรก  แต่การสร้างบทเรียนทาํไดย้ากกวา่  เนืองจากตอ้งตรวจสอบเงือนไขในโปรแกรม
มากกวา่  ขอ้เสนอแนะ  การประยกุตใ์ชท้ฤษฎีการวางเงือนไขการกระทาํในการผลิตบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน สรุปไดด้งันี  

2.1 ตงัพฤติกรรมเป้าหมายหรือพฤติกรรมทีตอ้งการใหช้ดัเจน เช่น ถา้ตอ้งการให ้

ผูเ้รียนสามารถบวกและลบเลขไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ควรแยกบทเรียนใหช้ดัเจน  เช่น ถา้ตอ้งการใหผู้เ้รียน
ออกเป็นหน่วยยอ่ยๆอยา่งนอ้ย 2 หน่วยคือหน่วยสาหรับเสนอบทเรียนเรืองการบวกและการลบออก
จากกนั  

2.2 เลือกแบบการนาํเสนอบทเรียน หรือการเลือกวธีิสอนตามกลวธีิการสอนทีใช้ 
ในบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  

2.3 เลือกวธีิการเสริมแรงสาํหรับใชใ้นบทเรียนในหน่วยยอ่ยนนัหลายๆรูปแบบ  

2.4 จดัลาํดบัขนัตอนของพฤติกรรม โดยกาํหนดเรืองทีผูเ้รียนเรียนรู้เป็น 

ฐานความรู้สาํหรับทีจะศึกษาในหน่วยทีสูงขึน  เช่น ถา้ตอ้งการเสนอเนือหาเรืองการบวก  ลบ คูณ 

หาร  ควรจะเสนอเรืองการบวกและการลบก่อน  โดยใหก้ารเสริมแรงเป็นระยะแลว้ค่อยลดลง  

จากนนัจึงเสนอเนือหาเกียวกบัการคูณและการหารและใหก้ารเสริมแรงทีไม่ซาํกบัแบบแรก เป็นตน้  

 
ทฤษฎกีารเรียนรู้ปัญญานิยม  

ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มปัญญานิยม  (cognitivism) เป็นทฤษฎีทีเกิดจากแนวคิดของชอมสกี  

(Chomsky) เนน้การรับรู้โดยส่วนรวมมากกวา่การเนน้ทีส่วนยอ่ย  กลุ่มทฤษฎีการเรียนรู้ปัญญานิยม
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กล่าววา่ การเรียนรู้เกิดจากการรับรู้เป็นส่วนรวมมากกวา่ส่วนยอ่ยรวมกนัและประสบการณ์ก็มีส่วน
สาํคญัในเรืองของการเรียนรู้ ซึงเป็นหลกัการเรียนรู้ของกลุ่มนี แบ่งเป็น 2 ลกัษณะ คือ  

1. การหยงัเห็น  (insight) เป็นความเขา้ใจทีเกิดขึนโดยเขา้ใจขนัตอนในการแกปั้ญหาวา่จะ
แกต้รงจุดใดก่อนหลงั การหยงัเห็นเป็นความเขา้ใจทีเกิดขึนหลงัจากทีมีการคิดแกปั้ญหาดว้ยการคิด
วธีิอืนมาก่อนระยะหนึงแลว้ในลกัษณะของการลองผดิลองถูกซึงในบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
นนัสามารถใหผู้เ้รียนเรียนดว้ยตนเองได ้ 

2. การรับรู้  (perception) หมายถึง  การะบวนการแปลความหมายของสิงเร้าทีมากระทบ
ประสาทสัมผสัทงัหา้  เป็นการสร้างความหมายเกียวกบัสิงนนัๆ  การรับรู้มีความสาํคญัอยา่งมากต่อ
การเรียนการสอน ในการเรียนรู้ผูเ้รียนจะตอ้งรับก่อนทีจะเรียนจึงจะทาํใหเ้กิดการเรียนรู้  

หลกัการและแนวคิดของทฤษฎีปัญญานิยม  สามารถนาํมาใชใ้นการออกแบบบทเรียนบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ไดด้งันี (กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวชิาการ 2544: 42-43)  

1. ใชเ้ทคนิคเพือสร้างความสนใจแก่ผูเ้รียนก่อนเริมเรีย นโดยการผสมผสานขอ้มูลและ                 
การออกแบบชือเรืองทีเร้าความสนใจ  

2. ควรสร้างความน่าสนใจในการศึกษาบทเรียนอยา่งต่อเนือง  ดว้ยวธีิการและรูปแบบที
แตกต่างกนัออกไป  

3. ใชภ้าพและกราฟิกประกอบการสอนควรตอ้งคาํนึงถึงความสอดคลอ้งกบัเนือหา  
4. คาํนึงถึงความแตกต่างของผูเ้รียนในแง่ของการเลือกเนือหาการเรียนการเลือกกิจกรรม

การเรียน การควบคุมการศึกษาบทเรียน การใชภ้าษา การใชก้ราฟิกประกอบบทเรียน  

5. ผูเ้รียนควรไดรั้บการชีแนะในรูปแบบทีเหมาะสม  หากเนือหาทีศึกษามีความซบัซอ้น
หรือมีโครงสร้างเนือหาทีเป็นหมวดหมู่และสัมพนัธ์กนั  

6. ควรเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนทบทวนความรู้เดิมทีสัมพนัธ์กบัความรู้ใหม่ในรูปแบบที
เหมาะสม  

7. กิจกรรมการสอนควรผสมผสานการใหค้วามรู้  การใหค้าํถามเพือใหผู้เ้รียนคิดวเิคราะห์
หาคาํตอบ  

8. สร้างแรงจูงใจโดยเนน้ความพึงพอใจทีเกิดขึนจากความสาํเร็จในการเรียนรู้  

 

ทฤษฎกีารเรียนรู้ทางสังคม  
กลุ่มทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม  มีแนวคิดทีวา่  การเรียนรู้ของมนุษยเ์กิดขึนจากการสังเกต

หรือการเลียนแบบจากตวัแบบซึงอาจจะเป็นรูปภาพ  การ์ตูน  โทรทศัน์  หนงัสือ  หรือสัญลกัษณ์       
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เราสามารถนาํสิงเหล่านีมาเป็นองคป์ระกอบทีสาํคญัในการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ได ้กระบวนการทีสาํคญัในการเรียนรู้โดยการสังเกตนีมี 4 อยา่ง ไดแ้ก่  

1. กระบวนการความใส่ใจใส่ (attention)  

2. กระบวนการจดจาํ (retention)  

3. กระบวนการแสดงพฤติกรรมเหมือนตวัอยา่ง (reproduction)  

4. กระบวนการจูงใจ (motivation)  

ผูเ้รียนจะมีแรงจูงใจทีจะแสดงพฤติกรรมเหมือนตวัแบบเพราะคาดหวงัวา่การเลียนแบบจะ
นาํประโยชน์มาให้  เช่น  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบเกมอาจจูงใจใหผู้เ้รียนอยากทีจะ
เอาชนะเพือจะไดรั้บรางวลัในตอนทา้ยหรืออาจจะใหข้อ้มูลยอ้นกลบัวา่ผูเ้รียนไปถึงระดบัใดของ
บทเรียน เช่น อาจจะมีระบบการเก็บคะแนนและบอกคะแนนใหผู้เ้รียนทราบวา่ผูเ้รียนทาํคะแนนได้
เท่าใด  สิงเหล่านีสามารถนาํเสนอผา่นองคป์ระกอบทีน่าสนใจ  เช่น  มีภาพกราฟิกหรือ
ภาพเคลือนไหว เป็นตน้  

 
ทฤษฎกีารเรียนรู้แบบต่อเนือง  

ธอร์นไดค์  (Thorndike) เป็นนกัการศึกษาและนกัจิตวทิยาทีใหก้าํเนิดทฤษฎีการเรียนรู้
แบบต่อเนืองหรือทฤษฎีการเรียนรู้ทีเนน้ความสัมพนัธ์เชือมโยงระหวา่งสิงเร้ากบัการตอบสนอง  

ทฤษฎีนีมีแนวคิดวา่    การลองผดิลองถูกจะทาํใหเ้กิดการเชือมโยงระหวา่งสิงเร้ากบัการตอบสนอง
และการเรียนรู้ก็คือการทีมีการเชือมโยงระหวา่งสองสิงนีเขา้ดว้ยกนัซึงเชือวา่การลองผดิลองถูกจะ
นาํไปสู่การเรียนรู้เพราะเมือมีสิงเร้ามากระตุน้  ผูเ้รียนจะพยายามตอบสนองสิงเร้านนัหลายๆแบบ
จนกวา่จะพบวธีิทีดีทีสุด ธอร์นไดค ์ไดต้งักฎแห่งการเรียนรู้ขึนมา 3 กฎ ดงันี  

1. กฎแห่งเหตุและผล  กล่าววา่ การเชือมโยงกนัระหวา่งสิงเร้ากบัการตอบสนองจะดียงิขึน
เมือผูเ้รียน 

2. แน่ใจวา่พฤติกรรมตอบสนองของตนถูกตอ้งการใหร้างวลัจะส่งเสริมการแสดง
พฤติกรรมนนัๆ ใหเ้พิมขึนอีก 2 กฎแห่งการฝึกหดั กล่าววา่การไดมี้โอกาสไดท้าพฤติกรรมใดๆซาํๆ
จะทาํใหพ้ฤติกรรมนนัสมบูรณ์ยงิขึน  

3. กฎแห่งความพร้อม กล่าววา่เมือผูเ้รียนมีความพร้อมทีจะตอบสนองหรือแสดงพฤติกรรม
ใดๆ ถา้มีโอกาสไดก้ระทาํยอ่มเป็นทีพึงพอใจ  แต่ถา้ไม่พร้อมทีจะตอบสนองหรือแสดงพฤติกรรม
การตอบสนองหรือมีการบงัคบัใหก้ระทาํยอ่มทาํใหเ้กิดทศันคติทางลบ  

ขอ้เสนอแนะการประยกุตใ์ชท้ฤษฎีการเรียนรู้แบบต่อเนืองในการผลิตบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน สรุปไดด้งันี  
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1. เนือหาของบทเรียนควรมีเกียวขอ้งและมีความต่อเนืองกนั  

2. ในส่วนยอ่ยของเนือหาควรมีทางเลือกสาํหรับการตอบสนองหลายๆแบบโดยแต่ละแบบ
ไม่ควรมีลกัษณะแตกต่างกนัอยา่งชดัเจนเกินไป  

3. ไม่ควรเขา้สู่เนือหาของแต่ละบทเร็วเกินไปแต่ควรมีกิจกรรมในลกัษณะของการนาํเขา้สู่
บทเรียนเพือใหผู้เ้รียนเกิดความพร้อมในการเรียน  

4. ควรมีการชีทางออกใหก้บัผูเ้รียน เมือมีการแสดงพฤติกรรมทีมากเกินไป  เช่น เมือผูเ้รียน
ตอบคาํถามหลายครังแต่ไม่ถูกตอ้งจะเกิดความเบือหน่าย ควรมีบทเรียนชีแนะทางออกทีง่ายกวา่เดิม
แลว้คอยเพิมความซบัซอ้นขึน  

     สรุปไดว้า่ในการพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนควรคาํนึงถึงทฤษฎีและหลกัจิตวทิยา
ต่างๆ โดยควรนาํทฤษฎีและหลกัจิตวทิยาต่างๆมาบูรณาการใหเ้หมาะสมกบัเนือหาวชิา โดยคาํนึงถึง
ผูเ้รียนเป็นสาํคญั เพือใหบ้ทเรียนมีประสิทธิภาพสูงสุด  

  นอกจากนี Gagne’ Bitter (1988: 254-255) ยงัไดน้าํเสนอวธีิสอนของ  Gagne  และ Briggs  

9 ขนั ทีเอือต่อการเรียนรู้ โดยกล่าวถึงการประยกุตใ์ชก้บัการสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์แบบช่วย
สอนไวด้งันี  

1. การดึงดูดความสนใจ  (Capturing Attention) โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนทีมี
ประสิทธิภาพตอ้งสามารถดึงดูดความสนใจของนกัเรียนใหต้งัใจเรียนจนจบบทเรียน  มิฉะนนั  

นกัเรียนก็ไม่ไดเ้รียนรู้สาระสาํคญัและการฝึกทกัษะทีจาํเป็น 

2. การกาํหนดวตัถุประสงค ์(Stating Objective) การกาํหนดวตัถุประสงคข์องบทเรียนใหมี้ 

ความหมายและชดัเจนเป็นสิงสาํคญัเพราะจะทาํใหเ้ราสามารถตรวจสอบไดว้า่  นกัเรียนไดเ้รียน
เนือหาสาระ และฝึกทกัษะครบถว้นหรือไม่  

3. การทบทวนทกัษะและความรู้พืนฐานทีจาํเป็น  (Reviewing Prerequisite Skill and 

Knowledge) เมือเราตอ้งการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในเนือหาหรือทกัษะใดใหไ้ดผ้ลดี
ทีสุด เราตอ้งทบทวนทกัษะพืนฐานทีจาํเป็นก่อนเรียนเสียก่อน  เราอาจทบทวนในโปรแกรมทีสร้าง
ขึนก็ได ้หรือจะทบทวนโดยใชท้กัษะอืนๆ เช่น ตาํราเรียนก็ได ้ 

4.การเตรียมสิงเร้าหลายๆแบบ (Providing Guidance) คุณลกัษณะเด่นของคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนไม่วา่จะเป็นกราฟิก  การเคลือนไหว  สีสัน และเสียง  ควรนาํมาใชใ้นการเสนอหลายๆรูปแบบ  

เพือกระตุน้และสร้างแรงจูงใจ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนทีสร้างโดยการเสนอเนือหายาวๆ  มีแต่
ตวัหนงัสือบนจอภาพ ทีไม่ต่างอะไรกบัหนงัสือเรียน ก็จะทาํใหน้กัเรียนเบือหน่ายไดง่้าย  

5. การเสนอสิงชีแนะ  (Offering Guidance) สิงชีแนะทีมีประโยชน์  เช่นการบอกใบจ้ะช่วย
ควบคุมเนือหาใหอ้ยูใ่นประเด็น  สามารถทาํใหน้กัเรียนเรียนกบับทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนได้
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ประสบผลสาํเร็จอยา่งสมบูรณ์และยงัช่วยป้องกนัไม่ใหน้กัเรียนเกิดความรู้สึกทอ้ถอย  เมือนกัเรียน
ไม่เขา้ใจกบับทเรียน 

6. การติดตามการปฏิบติั  (Monitoring Performance) ลกัษณะบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนทีดีตอ้งตรวจสอบ  และติดตามการปฏิบติัของนกัเรียนตลอดเวลาทีเรียนบทเรียนนนัๆไม่ใช่
เพียงแค่ตรวจสอบเฉพาะตอนจบบทเรียนเท่านนั  โปรแกรมตอ้งสามารถทาํนายไดว้า่  คาํตอบทีมี
โอกาสทีจะตอบผดิมีอะไรบา้งและเตรียมขอ้มูลป้อนกลบัในรูปแบบต่างๆไวค้อยแนะนาํในสิงที
ถูกตอ้งแก่นกัเรียน  

7. การเตรียมขอ้มูลป้อนกลบัทีเป็นประโยชน์และทนัเวลา (Providing Timely and Useful  

Feedback) ซึงมีความจาํเป็นมากในการใหข้อ้มูลป้อนกลบัแก่นกัเรียน  ในทนัทีทีนกัเรียนทาํ
ผดิพลาดหรือตอบคาํถามผดิ การเรียนควรไดรั้บขอ้มูลป้อนกลบัทีเร็วและเป็นระบบมากทีสุด  

8. การประเมินผลการปฏิบติั (Measuring Performance) ในตอนจบของบทเรียนโปรแกรม 

คอมพิวเตอร์ช่วยสอนทีดี จะตอ้งแจง้ผลคะแนนหรือการประเมินผลการปฏิบติัในรูปแบบอืนๆของ
นกัเรียนแต่ละคน  ซึงสิงเหล่านีสามารถใชเ้ป็นแรงจูงใจสาํหรับนกัเรียนในการปรับปรุงหรือเป็น
พืนฐานในการเรียนเรืองทีตอ้งเรียนต่อไป โปรแกรมยงัอาจตอ้งเตรียมสาํหรับการประเมินผลทงัชนั  

และช่วยครูในการประเมินวา่กลุ่มทีเรียนนนัมีความกา้วหนา้เพียงใด  

9. การช่วยใหน้กัเรียนจดจาํและถ่ายโอนทกัษะ  (Helping the student retain and transfer 

skill) ในการตรวจสอบและทาํแบบฝึกหดัในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสามารถทาํใหเ้กิด
ความคงทนในการเรียนรู้ของเนือหาและทกัษะทีอยูใ่นบทเรียน ซึงผูเ้รียนสามารถนาํประสบการณ์ที
ไดรั้บไปปรับใชใ้นสถานการณ์อืนๆอีกต่อไป 

 จากทฤษฎีและแนวคิดเกียวกบัจิทยาการเรียนรู้ทีกล่าวมาจะเห็นไดว้า่มีทฤษฎีและแนวคิดที
หลากหลาย อยา่งไรก็ตามในการพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผูผ้ลิตควรคาํนึงถึงจิตวทิยา
การเรียนรู้ของผูเ้รียนเพือจะไดส้ร้างบทเรียนทีเอือต่อการเรียนรู้ของผูเ้รียน 
 
4.8 การหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน 

กนก จนัทร์ทอง (2544: 70) กล่าววา่การพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ใหมี้ประสิทธิภาพตอ้ง
ใชเ้นือหาทีผา่นการศึกษาวเิคราะห์อยา่งเป็นขนัตอน ผา่นการเลือกสรรจากครูผูส้อนและนกัวชิาการ
มาใชอ้ยา่งเหมาะสมในการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์  

ศิริณา จิตตจ์รัส (2541: 15) กล่าววา่การหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
เป็นสิงทีมีความจาํเป็น ดงันี 
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1. การหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นการประกนัคุณภาพของ
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวา่อยูใ่นขนัสูงเหมาะสมกบัการทีจะลงทุนผลิต  หากไม่มีการหา
ประสิทธิภาพก่อน หากผลิตออกมาใชป้ระโยชน์ไม่ไดก้็ตอ้งทาํใหม่เป็นการสินเปลืองเวลา  แรงงาน
และเงิน  

2. สือการสอนทาหนา้ทีสอนโดยสร้างภาพการเรียนรู้ใหผู้เ้รียนเปลียนพฤติกรรมตามที
มุ่งหวงั บางครังตอ้งช่วยครูสอน  บางครังตอ้งสอนแทนครู  ดงันนั ก่อนนาสือการสอนไปใชค้รูตอ้ง
มนัใจวา่สือการสอนนนัมีประสิทธิภาพในการช่วยใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ทีแทจ้ริง  การหา
ประสิทธิภาพตามลาํดบัขนัจะช่วยใหเ้ราไดสื้อการสอนทีมีคุณค่าทางการสอนตามเกณฑที์กาํหนด  

3. การทดสอบประสิทธิภาพทาํใหผู้ผ้ลิตมนัใจวา่เนือหาทีบรรจุในสือทีสร้างขึนนนั
เหมาะสม เขา้ใจง่าย เป็นการประหยดัสมอง แรงงาน เวลาและเงินในการเตรียมตน้ฉบบั  

สรุปไดว้า่ในการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนนนัจาํเป็นตอ้งมีการหาประสิทธิภาพ
ของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนก่อนทีจะนาํไปใชจ้ริงเพือจะไดท้ราบ ถึงประสิทธิภาพและ
ขอ้บกพร่องของ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน และดาํเนินการ แกไ้ขใหเ้ป็นบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนทีมีคุณภาพก่อนนาํไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่ง 

 

การกาํหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน   
เกณฑป์ระสิทธิภาพ  หมายถึง ระดบัประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนทีจะ

ช่วยใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้  เป็นระดบัทีผูผ้ลิตบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนจะพึงพอใจวา่  หาก
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีประสิทธิภาพถึงระดบันนัแลว้  แสดงวา่บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนนนัมีคุณค่าทีจะนาํไปสอนนกัเรียน (กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวชิาการ 2544: 162)  

การกาํหนดเกณฑป์ระสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนนนัทาโดยการประเมิน
พฤติกรรมของผูเ้รียน  2 ประเภท  คือ พฤติกรรมต่อเนือง  (กระบวนการ ) และพฤติกรรมสุดทา้ย
(ผลลพัธ์) โดยกาํหนดค่าประสิทธิภาพเป็น  E1 (ประสิทธิภาพของกระบวนการ ) E2 (ประสิทธิภาพ
ของผลลพัธ์) ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกาํหนดเป็นเกณฑที์ผูส้อนคาดหมาย
วา่นกัเรียนจะเปลียนแปลงพฤติกรรมเป็นทีพอใจ  โดยกาํหนดเป็นค่าเฉลีย  คิดเป็นร้อยละของ
คะแนนทีไดจ้ากการทาํแบบทดสอบหลงัเรียน  การทีกาํหนดเกณฑผ์ูส้อนจะเป็นผูพ้ิจารณาโดยปกติ
เนือหาทีเกียวกบัความรู้ความจาํมกัตงัไวที้  80/80,85/85 หรือ 90/90 ส่วนเนือหาทีเป็นทกัษะ  หรือ 

เจตคติอาจตงัไว ้70/70, 75/75 หาก  ค่าประสิทธิภาพตาํกวา่หรือสูงกวา่เกณฑที์ตงัไวไ้ม่เกิน  5.00 ถือ
วา่ค่าประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑที์กาํหนด  (กระทรวงศึกษาธิการ ,กรมวชิาการ  2544: 162-163)

สาํหรับขนัตอนการทดลองหาประสิทธิภาพ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีขนัตอน ดงัต่อไปนี 
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1. ทดลองแบบหนึงต่อหนึง  โดยนาํบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนทีสร้างขนัไปทดลองกบั  

นกัเรียนจาํนวน  3 คน โดยเลือกจากนกัเรียนทีมีระดบัผลการเรียนสูง  ปานกลางและตาํ  ระดบัละ  1 

คนเพือดูวา่บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีความเหมาะสมกบัผูเ้รียนอยา่งไรและมีขอ้บกพร่อง  

อยา่งไรเพือนาํไปปรับปรุงแกไ้ข  

2. ทดลองแบบกลุ่มเล็ก โดยนาํบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนทีปรับปรุงแกไ้ขแลว้จาก  

การทดลองแบบหนึงต่อหนึงไปทดลองใชก้บันกัเรียนโดยเลือกจากระดบัผลการเรียนสูง  ปานกลาง 

และตาํ ระดบัละ 3 คน รวม 9 คน หลงัจากนนัปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องอีกครังหนึง  

3. ทดลองแบบภาคสนาม  โดยนาํบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนทีทดสอบกบักลุ่มเล็กและ  

ปรับปรุงแกไ้ขแลว้ไปทดลองใชก้บันกัเรียนจาํนวน  30 คน แลว้นาํ ผลทีไดม้าหาค่าประสิทธิภาพ  

และค่าดชันีประสิทธิผลเพือตรวจสอบหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวา่เหมาะสม  

เพียงใด โดยใชว้ธีิการคาํนวณหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยใชสู้ตร E1/E2 

(กระทรวงศึกษาธิการ,กรมวชิาการ, 2545: 63-64)                                

           E 1  =      

 

  

                             E 2    =  F  

 

 

เมือ      E 1 แทน ค่าเฉลียของคะแนนแบบ ทดสอบระหวา่งเรียนดว้ย 

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  

E 2 แทน ค่าเฉลียของคะแนนทดสอบวดัผลสัมฤทธิทางการเรียน  

หลงัเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  

     แทน คะแนนรวมของนกัเรียนจากการทาํแบบ ทดสอบ
ระหวา่งเรียน 

F  แทน คะแนนรวมของนกัเรียนจากการทาํแบบทดสอบ  

วดัผลสัมฤทธิทางการเรียนหลงัเรียน 

   N แทน จาํนวนนกัเรียน  

   A แทน คะแนนเตม็ของแบบทดสอบ ระหวา่งเรียน 

   B แทน คะแนนเตม็ของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิทางการเรียน  

                                                                                    หลงัเรียน 

100

100
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4.9 ประโยชน์ของบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน 

มีนกัการศึกษาหลายท่านทีไดก้ล่าวถึงประโยชน์ของการใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ไว้   
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  (2538: 22) ทรงแสดงปาฐกถาถึงประโยชน์ของ
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไวด้งันี 

 

การใชเ้ทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในฐานสือการเรียนการสอนนนัมีขอ้ดีคือช่วยให ้

ผูเ้รียนสามารถยอ้นกลบัเพือทบทวนบทเรียนหากไม่เขา้ใจและสามารถกาํหนเวลาเรียน 

ของตนเองไดน้อกจากนียงัสามารถเกบ็ขอ้มลูการเรียนของผูเ้รียนแต่ละคนไวด้ว้ยเพือ 

การปรับปรุงแกไ้ขในภายหลงัและทีสาํคญัอีกประการหนึงกคื็อมีการโตต้อบทนัที
ระหวา่งผูเ้รียนกบัคอมพิวเตอร์ซึงเปรียบเสมือนครูผูส้อนช่วยใหก้ารเรียนรู้ไดผ้ลมากขึน 

 

สุกรี รอดโพธิทอง (2546: 44-46) ไดก้ล่าวถึงประโยชน์ของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

 โดยแบ่งเป็นดา้นต่างๆ สามารถสรุปไดด้งันี 
 1.ดา้นการเพิมปฏิสัมพนัธ์ 

    ปฏิสัมพนัธ์ในทีนี หมายถึง การแลกเปลียนข่าวสารทนัทีระหวา่งผูเ้รียนรู้กบับทเรียน
คอมพิวเตอร์ ช่วยสอน ซึงบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ใหป้ ฏิสัมพนัธ์สูงสุดและหลากหลาย
รูปแบบขึนอยูก่บัผูอ้อกแบบบทเรียนวา่ตอ้งการใหเ้กิดปฏิสัมพนัธ์ในลกัษณะใดและมากนอ้ย
เพียงใด  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ทีดีจะตอ้งออกแบบใหมี้ปฏิสัมพนัธ์เป็นระยะต่อเนืองตงัแต่
ตน้จนจบบทเรียน  มีรูปแบบทีเหมาะสมกบัผูเ้รียนและสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์ รูปแบบของ
ปฏิสัมพนัธ์ทีสามารถทาํไดใ้น บทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน คือ การเลือกตอบ การพิมพค์าํตอบ 
การจบัคู่แบบวางลาก (Drag  and Drop) นอกจากนีผูเ้รียนยงัสามารถโตต้อบกบับทเรียนดว้ยเสียง
หรือการสัมผสัจอภาพไดอี้กดว้ย 

 2. ดา้นความแตกต่างระหวา่งบุคคล 

      บทเรียน คอมพิวเตอร์ ช่วยสอนเป็นสือการสอนทีตอบสนองความแตกต่างระหวา่ง
ผูเ้รียนไดเ้ป็นอยา่งดีเนืองจากผูเ้รียนมีพืนความรู้แตกต่างกนั ใชเ้วลาในการเรียนแตกต่างกนั ฯลฯ 
ความแตกต่างดงักล่าวนีสามารถตอบสนองไดด้ว้ยการออกแบบโปรแกรมทีดีเพือใหผู้เ้รียนทดสอบ
ก่อนการเรียน (Pretest) และไดรั้บคาํแนะนาํหลงัการทดสอบวา่มีความจาํเป็นตอ้งศึกษาบทเรียน
หรือไม่ ขณะทีผูเ้รียนศึกษาบทเรียน โปรแกรมจะเปิดโอกาสใหผู้เ้รียน เลือกเนือหาและควบคุม 
(Control) รูปแบบการเรียนตามตอ้งการ ขณะเดียวกนัคอมพิวเตอร์ก็สามารถเก็บขอ้มูลของผูเ้รียนแต่
ละคนเพือวเิคราะห์และใหค้าํแนะนาํในการเรียนต่อๆไปดว้ย  
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 3. ดา้นความคุม้ค่า 
     นกัการศึกษายอมรับวา่หากบทเรียน คอมพิวเตอร์ช่วยสอนไดรั้บการออกแบบทีดี ผลของ
การเรียนจะไม่ดอ้ยกวา่ผลการเรียนในชนัเรียนปกติและอาจมีแนวโนม้ทีดีกวา่และแมว้า่การลงทุน
ในการผลิตบทเรียนทีมีประสิทธิภาพแต่ละหน่วยนนัจะตอ้งลงทุนทงัเงินและเวลา แต่หากบทเรียนที
ไดรั้บการผลิตนนัถูกนาํไปใชอ้ยา่งกวา้งขวางก็ถือวา่การลงทุนนนัคุม้ค่า โดยเฉพาะในกรณีที
บทเรียนนนัๆสามารถใชใ้นรายวชิาทีขาดแคลนผูส้อนได ้นอกจากนีการเรียนดว้ยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ยงัไม่จาํกดัจาํนวนผูเ้รียน สถานทีและเวลาเรียนอีกดว้ย 

 4. ดา้นผลป้อนกลบั 

     บทเรียน คอมพวิเตอร์ช่วยสอน ให้ผลป้อนกลบัทนัทีทนัใด (Immediate Feedback) ช่วย
ใหผู้เ้รียนเรียนรู้แบบกระฉบักระเฉง รับรู้ผลจากการกระทาํดว้ยความรวดเร็ว การใหผ้ลป้อนกลบัใน
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนจะถูกนาํเสนอใหผู้เ้รียนหลงัจากการทีคอมพิวเตอร์ไดต้ดัสินคาํตอบ
แลว้ รูปแบบของการใหผ้ลป้อนกลบัขึนอยูก่บัผูอ้อกแบบการสอน ขึนอยูก่บัลกัษณะผูเ้รียนและ    
การประยกุตผ์ลการวจิยัทีเกียวขอ้งมาใช ้

 5. ดา้นแรงจูงใจ 

     ความชอบเนืองจากความแตกต่างจากการสอนปกติและความชอบเพราะความแปลกใหม่
คงไม่ใช่มูลเหตุสาํคญัของแรงจูงใจ แต่แรงจูงใจน่าจะเกิดจากการออกแบบบทเรียนทีมี
ประสิทธิภาพซึงสอดคลอ้งกบัหลกัและทฤษฏีการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  
 6. ดา้นความสมาํเสมอของการสอน 

      เป็นทียอมรับโดยทวัไปวา่ไม่มีผูส้อนท่านใดทีสอนไดดี้สมาํเสมอ แมจ้ะในเรืองเดิมที
เคยสอนแลว้ก็ตาม ตวัแปรทีทาํใหก้ารสอนแต่ละครังเปลียนแปลงตลอดเวลามีหลากหลายดว้ยกนั 
เช่น ความพร้อมของผูส้อน อารมณ์ของผูส้อน ตวัแปรดา้นผูเ้รียนและสภาพแวดลอ้ม ฯลฯ          
การเรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนนนัเราถือวา่คอมพิวเตอร์เป็นผูส้อน จะสอนกีครังก็
เหมือนเดิม ตวัแปรทีจะส่งผลใหก้ารสอนผา่นบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนจะแตกต่างไปบา้งมี
เพียงประการเดียว คือ ระบบคอมพิวเตอร์นนัเอง 

 7. ดา้นทศันคติต่อการเรียน 

     ทศันคติทีดีต่อการเรียนจากคอมพิวเตอร์เป็นผลซึงเกิดขึนจากขอ้ไดเ้ปรียบดา้นต่างๆที
กล่าวไวข้า้งตน้ การทีผูเ้รียนไดมี้โอกาสควบคุมการเรียนดว้ยตนเอง  เรียนตามความสามารถตาม
เวลาทีตอ้งการ สามารถทบทวนบทเรียนตรวจสอบความกา้วหนา้ของการเรียน เป็นส่วนตวั ไม่ตอ้ง
กงัวลกบัคาํตอบทีตอบผดิ ฯลฯ สิงเหล่านีช่วยใหผู้เ้รียนเกิดทศันคติทีดีต่อการเรียน 
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วชิระ  วชิชุวรนนัท ์( 2542: 5-6) กล่าวถึงคุณค่าของคอมพิวเตอร์ช่วยสอนต่อผูเ้รียนและต่อ
ผูส้อนไวส้รุปไดด้งันี 

คุณค่าต่อผู้เรียน 
 1.  ผูเ้รียนสามารถศึกษาไดต้ามความสามารถและความสนใจโดยไม่จาํกดัเวลา 
 2.  ไม่น่าเบือเพราะบทเรียนนาํเสนอไดท้งัขอ้ความ ภาพ สีสันและเสียง มีความน่าสนใจ 

 3.  ผูเ้รียนสามารถประเมินผลความกา้วหนา้ไดเ้อง 

 4.   ผูเ้รียนสามารถทบทวนบทเรียนทีเรียนมาแลว้ 

 5.   ฝึกใหผู้เ้รียนคิดอยา่งมีเหตุผล จากการทีตอ้งคอยแกปั้ญหาอยูต่ลอดเวลา 
 6.   ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้ไดอ้ยา่งแทจ้ริงเพราะบทเรียนบงัคบัใหผู้เ้รียนตอ้งเรียนรู้ก่อนจึง
จะผา่นบทเรียนนนัไดแ้ละไม่สามารถแอบดูคาํตอบก่อนได ้

 7. ผูเ้รียนไดเ้รียนตามลาํดบัความยากง่ายทาํใหเ้ขา้ใจไดช้ดัเจน 

 8. ทาํใหผู้เ้รียนมีทศันคติทีดีต่อวชิาทีเรียนซึงเกิดจากมีโอกาสประสบความสาํเร็จในการ
เรียนสูง 

 คุณค่าต่อผู้สอน 
 1. ครูใชเ้วลาสอนดว้ยตนเองนอ้ยลง มีเวลาเหลือไปศึกษาและพฒันาการสอนมากขึน 

 2. ช่วยพฒันางานทางวชิาการ 

 3. ครูทราบความสามารถของผูเ้รียนไดอ้ยา่งต่อเนือง 

สรุปไดว้า่บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนนนัมีประโยชน์ในดา้นต่างๆมากมายในดา้น       
การจดัการศึกษา  รวมถึงสามารถนาํมาใชเ้ป็นสือการเรียนการสอนเพือช่วยแกปั้ญหาต่างๆใน      
การจดัการเรียนการสอนไดอี้กดว้ย 

 
5. งานวจัิยทีเกยีวข้อง 

 
5.1 งานวจัิยในประเทศ 

อนนัต ์ เหล่าเลิศวรกุล ( 2539: 81) ไดศึ้กษาลกัษณะคาํยมืและการเปลียนแปลงคาํยมืภาษา
บาลี-สันสกฤตทีใชใ้นมหาชาติคาํหลวง กณัฑท์ศพร ชูชก และกุมาร การศึกษาครังนีมุ่งศึกษา
ลกัษณะคาํยมืและการเปลียนแปลงคาํยมืภาษาบาลี-สันสกฤตทีใชใ้นมหาชาติคาํหลวง กณัฑท์ศพร 
ชูชก และกุมาร วทิยานิพนธ์แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วน 1 กล่าวถึงลกัษณะการเปลียนแปลงคาํยมืจาก
ภาษาบาลีสันสกฤตมาสู่ภาษาไทยทีใชใ้นมหาชาติคาํหลวงทงัทางรูปลกัษณ์ ไวยากรณ์ และ
ความหมายตามลาํดบั ส่วนที 2  กล่าวถึงลกัษณะของคาํยมืภาษาบาลีสันสกฤตทีใชใ้นมหาชาติคาํ
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หลวงผลการศึกษาพบวา่คาํยมืภาษาบาลีสันสกฤตทีใชใ้นมหาชาติคาํหลวงมีการเปลียนแปลงทาง
เสียงเป็นอยา่งมาก การเปลียนปลงทางเสียงเป็นการปรับลกัษณะทางเสียงของภาษาบาลีสันสกฤต
ใหก้ลายเป็นไทยโดยไม่คาํนึงความถูกตอ้งของการออกเสียงตามรูปเขียนในภาษาบาลีสันสกฤตเดิม 
การเปลียนแปลงเบียงเบนความหมายทีใชใ้นภาษาเดิมมาเป็นความหมายใหม่และการขยาย
ความหมายเดิมใหก้วา้งออก นอกจากนียงัพบวา่มหาชาติคาํหลวงนิยมใชค้าํทียมืมาจากภาษา
สันสกฤตมากกวา่คาํทียมืมาจากภาษาบาลี ความนิยมเช่นทีกล่าวนีทาํใหมี้การสร้างคาํทีมีลกัษณะ
คลา้ยคลึงกบัภาษาสันสกฤตขึนใชเ้ฉพาะ และใชค้าํยมืภาษาสันสกฤตในการแปลคาถาภาษาบาลี 
เนือเรืองเกียวเนืองกบัพุทธศาสนาทาํใหก้ารใชศ้พัท ์การผกูฉนัทลกัษณ์ส่วนใหญ่ทีเป็นร่าย ช่วยให้
สามารถสร้างคาํทีใชส้มาสยาวๆได ้

วไิลพร   จีนเมือง  (2545: 71-77) วจิยัเพือพฒันาและหาประสิทธิภาพของบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรืองคาํลกัษณนามกลุ่มตวัอยา่งทีใชใ้นการวจิยัคือชาวต่างประเทศทีมีความรู้
ทางภาษาไทยอยูใ่นระดบัเริมตน้ทีสมคัรใจจาํนวน  10 คนเครืองมือทีใชใ้นการวจิยัไดแ้ก่บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรืองคาํลกัษณนามจาํนวน 4 บทเรียนแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิทางการเรียน
ก่อนและหลงัเรียนและแบบสอบถามความคิดเห็นทีมีต่อการเรียนก่อนและหลงัเรียนผลการวจิยั
พบวา่บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนทีสร้างขึนมีประสิทธิภาพสูงกวา่เกณฑม์าตรฐานทีกาํหนดไว้
คือ 75/75 ผลสัมฤทธิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและ
กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นทีดีต่อการเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

กรองแกว้   กิงสวสัดิ  (2546: 77-81) วจิยัเพือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรียนและ      
ความคงทนในการเรียนรู้วชิาภาษาไทยสาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที  1 จากบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนทีมีตวัชีนาํและไม่มีตวัชีนาํกลุ่มตวัอยา่งทีใชใ้นการวจิยัคือนกัเรียนชนั
มธัยมศึกษาปีที  1 ภาคเรียนที  2 ปีการศึกษา  2545 จาํนวน  2 หอ้งเรียนโรงเรียนขามแก่นนคร     
จงัหวดัขอนแก่น  เครืองมือทีใชใ้นการวจิยั  ไดแ้ก่ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนทีมีตวัชีนาํและไม่
มีตวัชีนาํและแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิทางการเรียน    ผลการวจิยั   พบวา่  นกัเรียนทีเรียนดว้ย
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนทีมีตวัชีนาํมีผลสัมฤทธิทางการเรียนแตกต่างจากนกัเรียนทีเรียนดว้ย
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนทีไม่มีตวัชีนาํโดยผลสัมฤทธิของนกัเรียนทีเรียนดว้ยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนทีมีตวัชีนาํสูงกวา่บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนทีไม่มีตวัชีนาํและนกัเรียนที
เรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนทีมีตวัชีนาํมีความคงทนในการเรียนรู้แตกต่างจากนกัเรียนที
เรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนทีไม่มีตวัชีนาํอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 

รัตน์เรขา  ฤทธิศร (2546: 87-92) ไดศึ้กษาการใชแ้ละความพึงพอใจของผูเ้รียนในการเรียน
ดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรืองการสนทนาภาษาไทยสาํหรับผูเ้รียนภาษาไทยเป็น
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ภาษาต่างประเทศ ประชากรคือชาวต่างประเทศทีเรียนภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศของ
มหาวทิยาลยัพายพัจาํนวน  10 คนเครืองมือทีใชคื้อบทเรียนคอมพิวเตอร์เรืองการสนทนาภาษาไทย 
แบบวดัความสามารถในการสนทนาก่อนและหลงัเรียนแบบสอบถามความคิดเห็นของผูเ้รียนทีมีต่อ
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและแบบประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดย
ผูเ้ชียวชาญผลการวจิยัพบวา่ผูที้เรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสอบผา่นเกณฑก์ารประเมิน
ร้อยละ 80 และสามารถทาํคะแนนเฉลียของแบบทดสอบหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน 

พดัชา  พฒันโสภณ  (2547: 61-65) วจิยัเพือหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนเรืองกลอนสีสาํหรับนกัเรียนทีมีความสามารถพิเศษในระดบัชนัประถมศึกษาปีที  3 และ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรียนก่อนและหลงัเรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกลุ่ม
ตวัอยา่งทีใชใ้นการวจิยัคือนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที  3 ทีเรียนในภาคเรียนที  2 ปีการศึกษา  2546

จาํนวน  52 คน โรงเรียนไผทอุดมศึกษาเครืองมือทีใชใ้นการวจิยัไดแ้ก่บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนเรืองกลอนสีแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิก่อนและหลงัเรียนผลการวจิยัพบวา่บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนทีสร้างขึนมีประสิทธิภาพเท่ากบั  83.33/86.00 และผลสัมฤทธิทางการเรียน
หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที ระดบั .05 

ภิญโญ  ทองเหลา (2547: 58-59) วจิยัเพือศึกษาผลของการใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ เพือช่วย
ในการเรียนรู้วชิาภาษาไทยเรืองการวเิคราะห์และสังเคราะห์ประโยคทีมีต่อผลสัมฤทธิและเจตคติ
ต่อการเรียนของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที  5 กลุ่มตวัอยา่งไดแ้ก่นกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที  5         
ทีกาํลงัเรียนวชิาภาษาไทยภาคเรียนที  2 ปีการศึกษา  2546 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือจาํนวน  58 คนเครืองมือทีใชใ้นการวจิยัไดแ้ก่บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย         
การเรียนรู้เรืองการวเิคราะห์และสังเคราะห์ประโยคแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิทางการเรียนและ
แบบวดัเจตคติต่อการเรียนรู้ผลการวจิยัพบวา่บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนทีสร้างขึน                      
มีประสิทธิภาพเท่ากบั  85.29/79.67 ผลสัมฤทธิทางการเรียนหลงัไดรั้บการจดัการเรียนรู้ดว้ย
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 และนกัเรียนมี
เจตคติทีดีต่อการเรียนวชิาภาษาไทย 

สมศกัดิ   อมัพรวสิิทธิโสภา  (2548: 83-87) พฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรือง
รามเกียรติ  ตอน ศึกไมยราพ การวจิยัมีวตัถุประสงคเ์พือศึกษาขอ้มูลพืนฐานในการพฒันาบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรือง  รามเกียรติ  ตอน ศึกไมยราพ   เปรียบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรียนก่อน
และหลงัเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนทีมีต่อบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน   กลุ่มตวัอยา่งคือนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที  6 ภาคเรียนที  2 ปีการศึกษา  

2548 โรงเรียนประมุขวทิยา  เขตบางพลดั กรุงเทพมหานครจาํนวน 30 คน เครืองมือทีใชใ้นการวจิยั
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ประกอบดว้ย   บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรืองรามเกียรติ  ตอน  ศึกไมยราพ   แบบทดสอบวดั
ผลสัมฤทธิทางการเรียน เรืองรามเกียรติ ตอน ศึกไมยราพ  แบบสอบถามความคิดเห็นของผูเ้รียนทีมี
ต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  วเิคราะห์ขอ้มูลโดยการทดสอบค่าสถิติ  t-test ค่าเฉลีย  (X) และ
ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน  (S.D.) ผลการวจิยั   พบวา่ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน   เรือง รามเกียรติ
ตอนศึกไมยราพมีค่าประสิทธิภาพเท่ากบั  80.00 / 90.35 ซึงสูงกวา่เกณฑ์  80/80 ทีกาํหนดไวค่้าเฉลีย
ของผลสัมฤทธิทางการเรียนของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที  6 หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน  อยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั  .01 นกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที  6 ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนในระดบัมากทีสุด 

ลลิตา  อุ่นทอง (2550 : 64-69) ไดเ้ปรียบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรียนเรืองคาํบาลีสันสกฤต
ทีไดรั้บการสอนโดยใชเ้กมกบัการสอนแบบปกติสาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที  3 การวจิยัครัง
นีมีความมุ่งหมายเพือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรียนคาํบาลีสันสกฤตของนกัเรียนทีไดรั้บ    
การสอนโดยใชเ้กมประกอบการสอนกบัการสอนแบบปกติกลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัเรียนชนั
มธัยมศึกษาปีที  3 ภาคเรียนที  1 ปีการศึกษา  2549โรงเรียนบางกะปิสุขมุนวพนัธ์อุปถมัภ์
กรุงเทพมหานครรวม  90 คนแบ่งเป็นกลุ่มทดลอง  45 คนกลุ่มควบคุม  45 คนสุ่มตวัอยา่งโดยวธีิ      
สุ่มแบบกลุ่ม  (Cluster random sampling) เครืองมือทีใชใ้นการวจิยัประกอบดว้ย   แผนการจดั        
การเรียนรู้และแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิทางการเรียนเรืองคาํบาลีสันสกฤต    สถิติทีใชว้เิคราะห์
ขอ้มูล ไดแ้ก่ t-test แบบ Dependent และ t-test แบบ Independent Groups ในรูป Difference Score

ผลการวจิยั   พบวา่  นกัเรียนทีไดรั้บการสอนโดยใชเ้กมมีผลสัมฤทธิทางการเรียน  เรือง  คาํบาลี
สันสกฤตหลงัการทดลองสูงกวา่ก่อนการทดลองอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั  .01 นกัเรียนที
ไดรั้บการสอนแบบปกติมีผลสัมฤทธิทางการเรียนเรืองคาํบาลีสันสกฤตหลงัการทดลองสูงกวา่ก่อน   
การทดลองอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั  .01นกัเรียนทีไดรั้บการสอนโดยใชเ้กมมีผลสัมฤทธิ
ทางการเรียน  เรือง คาํบาลีสันสกฤตสูงกวา่นกัเรียนทีไดรั้บการสอนแบบปกติอยา่งมีนยัสาํคญัทาง
สถิติทีระดบั .01 

พิมณิชา  พรหมมานต ( 2553: 121-127) ไดพ้ฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรือง     
ไตรภูมิพระร่วง ตอน มนุสภูมิ การวจิยัมีวตัถุประสงคเ์พือพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรือง ไตรภูมิพระร่วง  ตอน มนุสสภูมิ สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที  

6   เปรียบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรียนก่อนและหลงัเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและ
ศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที  6 ทีมีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน           
กลุ่มตวัอยา่งทีใชใ้นการวจิยั   ไดแ้ก่  นกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที  6 ภาคเรียนที  2 ปีการศึกษา  2553 

โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคมจาํนวน  30 คนทีไดจ้ากการสุ่มตวัอยา่งอยา่งง่ายใชเ้วลาในการทดลอง  4 
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ชวัโมง  ผลการวจิยั   พบวา่ ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรือง ไตรภูมิพระร่วง  
ตอน มนุสสภูมิ  มีค่าเท่ากบั  80.33/83.67 คะแนนผลสัมฤทธิทางการเรียนหลงัเรียนดว้ยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั  .01 และนกัเรียนมีความ
คิดเห็นต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนอยูใ่นระดบัมากมีค่าเฉลียเท่ากบั  4.22 และค่าเบียงเบน
มาตรฐานเท่ากบั 0.15 

 รัชฎาภรณ์   ทิพยก์าญจนรัตน์ ( 2554: ง) ไดพ้ฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรือง       
คาํและการสร้างคาํสาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที  1 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ   การวจิยัมี
วตัถุประสงคเ์พือพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรือง คาํและการสร้างคาํสาํหรับนกัเรียนชนั
มธัยมศึกษาปีที  1 ทีมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80 ศึกษาเปรียบเทียบระดบัผลสัมฤทธิทาง        
การเรียนของนกัเรียนก่อนและหลงัการใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรือง คาํและการสร้างคาํ 
และศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนทีมีต่อการเรียนโดยใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรือง     
คาํและการสร้างคาํ สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที  1 กลุ่มตวัอยา่งทีใชใ้นการศึกษาคือนกัเรียน
ชนัมธัยมศึกษาปีที  1 โรงเรียนอนุราชประสิทธิสังกดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษา
นนทบุรีเขต  1 ภาคเรียนที  2 ปีการศึกษา  2554 ไดม้าโดยวธีิการสุ่มแบบเจาะจง ( Purposive 

sampling) จาํนวน 1 หอ้งเรียน คือ นกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 1/3 จาํนวน39 คน 

ผลการศึกษาพบวา่บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรืองคาํและการสร้างคาํชนัมธัยมศึกษา       
ปีที 1 ทีสร้างขึนมีประสิทธิภาพเท่ากบั  82.12/83.22 ซึงเป็นไปตามเกณฑที์กาํหนดไว ้ผลสัมฤทธิ
ทางการเรียนของนกัเรียนทีเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรือง คาํและการสร้างคาํสาํหรับ
ชนัมธัยมศึกษาปีที  1 หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั  .01 และ          
ความพึงพอใจของนกัเรียนทีมีต่อการเรียนโดยใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรืองคาํและ        
การสร้างคาํสาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 1 อยูใ่นระดบัมาก 

 
5.2 งานวจัิยต่างประเทศ 

แทน (Tan, 2000: Abstract) ไดว้จิยั เรือง การใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในการสอน
เพือพฒันาทกัษะการแกไ้ขปัญหาดา้นการสือสารและอารมณ์ การวจิยัในครังนีมีวตัถุประสงคเ์พือ
นาํเอาซอฟทแ์วร์ดา้นการพฒันา การแกไ้ขปัญหาในดา้นการสือสารและอารมณ์ มาเพือปรับปรุง
ทกัษะการคิดทางเลือกในการแกไ้ขปัญหาของเด็กออทิสติกจาํนวน 3 คน ผลการวจิยัพบวา่ เด็ก
จาํนวนทงั 3 คน สามารถแกไ้ขปัญหาต่างๆในสถานการณ์ปัญหาทีไดรั้บการฝึกฝนและไม่ไดรั้บ    
การฝึกฝนไดเ้พิมมากขึน 
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โจนส์ ( Jones, 2000: Abstract) ไดศึ้กษาเปรียบเทียบการใชค้อมพิวเตอร์ช่วยสอนใน        
การอบรมผูเ้ขา้อบรมในหอ้งเรียนปกติของผูป้ฏิบติังานบาํรุงรักษาระบบสือสารของเครืองบิน โดย
แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 25 คนใชค้อมพิวเตอร์ช่วยสอนในการอบรมและกลุ่มควบคุม 83 คน ใชผู้ ้
อบรมปกติ ผลการศึกษาพบวา่  กลุ่มทดลองทีใชค้อมพิวเตอร์ช่วยสอนใชเ้วลาในการเรียนนอ้ยกวา่
และไดค้ะแนนสอบหลงัจากจบหลกัสูตรสูงกวา่ แต่การวดัระดบัความพึงพอใจกบัพบวา่ในกลุ่ม
ความคุมทีใชผู้อ้บรมกบัมีระดบัความพึงพอใจในการอบรมมากกวา่กลุ่มทดลอง ผลการวจิยั พบวา่ 
แมก้ารอบรมโดยใชค้อมพิวเตอร์ช่วยสอนจะสามารถช่วยเพิมประสิทธิภาพการเรียนและผูเ้รียน
ประสบความสาํเร็จในการเรียนมากขึน แต่ระดบัความพึงพอใจอยูใ่นระดบันอ้ยลงแสดงใหเ้ห็นวา่
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนไม่สามารถทดแทนการอบรมดว้ยหอ้งเรียนปกติได ้

เออร์เนต (Ernest, 2008: Abstract) ไดว้จิยัการใชค้อมพิวเตอร์ช่วยสอน ในการสอน เรือง
มาตราส่วนแผนที การวจิยัในครังนีมีวตัถุประสงคเ์พือหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน เรือง  มาตราส่วนแผนที ผลการวจิยัพบวา่ การทาํความเขา้ใจในเนือหา เรืองมาตราส่วน
แผนทีภายหลงัจากการเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนของผูเ้รียนสูงขึน  แสดงใหเ้ห็นถึง
ทศันคติทางบวกของผูเ้รียนทีมีต่อการทาํความเขา้ใจในเนือหาเรืองอตัราส่วนแผนที  

จากการศึกษาผลงานการวจิยัเรืองต่างๆเกียวกบับทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  สามารถ
สรุปไดว้า่ การนาํบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเขา้มาใชใ้นการจดัการเรียนรู้ทาํใหผ้ลสัมฤทธิ
ทางการเรียนของผูเ้รียนดียงิขึน และผูเ้รียนส่วนใหญ่พึงพอใจต่อการเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน 
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บทที 3 
วธีิดําเนินการวจัิย 

 
การวจิยั  เรือง การพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรือง คาํยมืภาษาบาลีสันสกฤตใน

ภาษาไทย  สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3 เป็นการวจิยัเชิงทดลอง (Experimental Designs) ซึง
ดาํเนินการทดลองแบบกลุ่มตวัอยา่งเดียวมีการทดสอบก่อนและหลงัการทดลอง  (นิคม ตงัคะพิภพ  

2543: 310) มีวธีิดาํเนินการวจิยั ดงันี 

1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
1.1 ประชากร 

1.2 กลุ่มตวัอยา่ง 
2. ตวัแปรทีศึกษา 
 2.1 ตวัแปรตน้ 
 2.2 ตวัแปรตาม 
3. รูปแบบการทดลอง 

4. เครืองมือทีใชใ้นการวจิยั 

 4.1 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรือง คาํยมืภาษาบาลีสันสกฤตในภาษาไทย 

 4.2 แผนการจดัการเรียนรู้ เรือง คาํยมืภาษาบาลีสันสกฤตในภาษาไทย 
 4.3 แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิทางการเรียน  เรือง  คาํยมืภาษาบาลีสันสกฤตใน

ภาษาไทย 

 4.4 แบบสอบถามความคิดเห็นของผูเ้รียนทีมีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
เรือง คาํยมืภาษาบาลีสันสกฤตในภาษาไทย 

5. ขนัตอนการพฒันาและหาประสิทธิภาพเครืองมือในการวจิยั  

5.1 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

5.2 แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิทางการเรียน 

5.3 แบบสอบถามความคิดเห็น 

6. วธีิการดาํเนินการทดลอง 

7. การวเิคราะห์ขอ้มูล 
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1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1.1 ประชากร 
                 ประชากรทีใชใ้นการวจิยัครังนีเป็นนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที  3 โรงเรียนสุวรรณาราม
วทิยาคม  สังกดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 1 ภาคเรียนที 1 ปีการศึกษา  2557 

จาํนวน 10 หอ้ง รวมจาํนวนนกัเรียนทงัหมด 305  คน 

      1.2 กลุ่มตัวอย่าง 
      กลุ่มตวัอยา่งทีใชใ้นการวจิยัครังนีคือนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที  3 โรงเรียน        

สุวรรณารามวทิยาคม สังกดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 1 ภาคเรียนที  1                

ปีการศึกษา  2557 จาํนวน 1 หอ้งไดจ้ากการสุ่มหอ้งเรียนโดยวธีิการสุ่มอยา่งง่าย  (Simple random 

sampling) โดยใชว้ธีิการจบัสลาก ไดห้อ้ง ม. 3/4 มีนกัเรียนจาํนวน 40 คน 

 
2. ตัวแปรทศึีกษา 
 2.1 ตัวแปรต้น 

2.1.1 การจดัการเรียนรู้โดยใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรือง คาํยมืภาษาบาลี 

สันสกฤตในภาษาไทย 

 2.2 ตัวแปรตาม  
2.2.1 ผลสัมฤทธิทางการเรียนภาษาไทย เรือง คาํยมืภาษาบาลีสันสกฤตใน 

ภาษาไทย ชนัมธัยมศึกษาปีที 3 ทีเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

2.2.2 ความคิดเห็นของนกัเรียนทีมีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรือง คาํยมื 

ภาษาบาลีสันสกฤตในภาษาไทย  

 
3. รูปแบบของการวจัิย 

การวจิยัครังนีใชรู้ปแบบกลุ่มตวัอยา่งเดียวมีการทดสอบก่อนและหลงัเรียน (One Group 

Pretest - Posttest Design)  (นิคม  ตงัคะพิภพ 2543 : 310) ซึงมีรูปแบบดงันี 
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O1     X      O2 

เมือ O1 แทน    การทดสอบก่อนเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  

 เรือง  คาํยมืภาษาบาลีสันสกฤตในภาษาไทย  

X แทน การ จดัการเรียนรู้โดยใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  
เรือง คาํยมืภาษาบาลีสันสกฤตในภาษาไทย 

                           O2     แทน การทดสอบหลงัเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  

 เรือง คาํยมืภาษาบาลีสันสกฤตในภาษาไทย 

 

4. เครืองมือทใีช้ในการวจัิย 
   เครืองมือทีใชใ้นการวจิยัครังนีมีดงันี 

4.1 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรือง คาํยมืภาษาบาลีสันสกฤตในภาษาไทย 

4.2 แผนการจดัการเรียนรู้ เรือง คาํยมืภาษาบาลีสันสกฤตในภาษาไทย 
4.3 แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิทางการเรียน  เรือง คาํยมืภาษาบาลีสันสกฤตในภาษาไทย

เป็นแบบเลือกตอบชนิด  4 ตวัเลือกจาํนวน  1 ชุด 30 ขอ้ใชท้ดสอบก่อนและหลงัการเรียนดว้ย
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

4.4 แบบสอบถามความคิดเห็นของผูเ้รีย นทีมีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็น
แบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) 5 ระดบั 

 

5. ขนัตอนการพฒันาและหาประสิทธิภาพเครืองมือในการวจัิย 
5.1 บทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอนเรืองคํายมืภาษาบาลสัีนสกฤตในภาษาไทย 

                  มีขนัตอนในการสร้างเครืองมือดงันี 

5.1.1 ศึกษาสาระและมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจาก 

หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐานพุทธศกัราช  2551 และหลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียน
สุวรรณารามวทิยาคม  เพือทาํความเขา้ใจเกียวกบัวตัถุประสงคเ์นือหา  วธีิสอนและการวดัและ
ประเมินผล รวมถึงกาํหนดจุดประสงค ์

5.1.2 ศึกษาเนือหาเรืองคาํยมืภาษาบาลีสันสกฤตในภาษาไทย จากนนักาํหนด 

เนือหาโดยวเิคราะห์ความยากง่ายของเนือหาและแบ่งเนือหาออกเป็นตอนๆตามลาํดบัความยากง่าย 
รวมถึงเกณฑป์ระเมินผล 
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5.1.3 ศึกษาหลกัการวธีิการและรายละเอียดทีเกียวขอ้งกบัการสร้างบทเรียน 

คอมพิวเตอร์ช่วยสอนจากตาํราเอกสารงานวจิยัต่างๆ 

5.1.4 ดาํเนินการสร้างสตอรีบอร์ด (Story Board) ในขนัตอนนีผูว้จิยันาํเสนอสือใน 

รูปต่างๆ ลงบนกระดาษเพือใหก้ารนาํเสนอเป็นไปอยา่งเหมาะสมบนหนา้จอคอมพิวเตอร์ต่อไป 

5.1.5 นาํสตอรีบอร์ด (Story Board) ทีจดัทาํเรียบร้อยแลว้ เสนอทีอาจารยป์รึกษา 
วทิยานิพนธ์ พิจารณาตรวจดูความเหมาะสมของเรืองและการนาํเสนอเนือหา  จากนนัแกไ้ขเนือหา
และรูปแบบการนาํเสนอตามคาํแนะนาํของอาจารยที์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ 

5.1.6 นาํสตอรีบอร์ด (Story Board) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนทีผา่นการ 

ตรวจสอบแลว้มาสร้างเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยใชโ้ปรแกรมช่วยสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน 

5.1.7 ศึกษาการสร้างคู่มือการใชง้านบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนจากตาํราและ 

เอกสารต่างๆ จากนนั ออกแบบคู่มือการใชง้านบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยเขียนลงใน
กระดาษ 

5.1.8 นาํบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและคู่มือการใชง้านบทเรียนคอมพิวเตอร์ 

ช่วยสอน   เรือง คาํยมืภาษาบาลีสันสกฤตในภาษาไทย ไปใหอ้าจารยที์ปรึกษาวทิยานิพนธ์พิจารณา           
ความถูกตอ้งเหมาะสมของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและตรวจแกไ้ข จากนนันาํบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนและคู่มือการใชง้านบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมาปรับปรุงแกไ้ข
ขอ้บกพร่อง 

5.1.9 นาํบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและคู่มือการใชง้านบทเรียนคอมพิวเตอร์ 

ทีแกไ้ขปรับปรุงแลว้เสนอผูเ้ชียวชาญทางดา้นภาษาไทยจาํนวน 3 ท่าน ผูเ้ชียวชาญทางดา้น
คอมพิวเตอร์จาํนวน 3 ท่าน  เพือพิจารณาความถูกตอ้งและความเหมาะสมโดยใชแ้บบประเมิน
คุณภาพสือมลัติมีเดียเพือการศึกษาประเภทคอมพิวเตอร์ช่วยสอนของกระทรวงศึกษาธิการเป็น
เครืองมือประเมิน โดยแบ่งการประเมินเป็นสองส่วน ส่วนแรกคือ ขอ้มูลพืนฐาน ส่วนที  2 คือ
รายการประเมินคุณภาพสือมลัติมิเดียเพือการศึกษาองคป์ระกอบหลกั  ไดแ้ก่ ส่วนนาํของบทเรียน  
เนือหาของบทเรียน การใชภ้าษา การออกแบบระบบการเรียนการสอน ส่วนประกอบดา้นมลัติมีเดีย
และการออกแบบปฏิสัมพนัธ์ การประเมิน  ในส่วนที 2 กาํหนดระดบัคุณภาพการประเมินเป็น  4 

ระดบั คือ ดีมาก ดี พอใชแ้ละปรับปรุงส่วนที  3 เป็นการสรุปผลการตรวจประเมินในเชิงคุณภาพ  
เกณฑก์ารพิจารณาคือไม่ตาํกวา่ระดบั 3 หรือ ดี   ดา้นส่วนนาํของบทเรียน ค่าเฉลียเท่ากบั 4.00     

ส่วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.00 อยูใ่นระดบัมาก  ดา้นเนือหาของบทเรียน ค่าเฉลียเท่ากบั  4.39 
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ส่วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.48 อยูใ่นระดบัมาก  ดา้นการใชภ้าษา ค่าเฉลียเท่ากบั  4.67         
ส่วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.58 อยูใ่นระดบัมากทีสุด ดา้นการออกแบบระบบการเรียนการสอน 
ค่าเฉลียเท่ากบั  4.47 ส่วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.58 อยูใ่นระดบัมากทีสุด ดา้นส่วนประกอบ
ดา้น Multimedia ค่าเฉลียเท่ากบั  4.42 ส่วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.58 อยูใ่นระดบัมากและ  
ดา้นการออกแบบปฏิสัมพนัธ์ ค่าเฉลียเท่ากบั  4.50 ส่วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.58 อยูใ่นระดบั
มาก ค่าเฉลียรวมทุกดา้นเท่ากบั 4.41 อยูใ่นระดบัมาก และไดส่้วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.63  

5.1.10 นาํบทเรียนคอมพิวเตอร์ทีแกไ้ขแลว้ไปทดลองใชเ้พือหาประสิทธิภาพของ 

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนดงันี 

5.1.10.1 ทดสอบแบบหนึงต่อหนึง (One to One Testing) โดยทดลองกบั 

นกัเรียนระดบัชนัมธัยมศึกษาปีที 3 โรงเรียนสุวรรณารามวทิยาคมทีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งและ
ไม่เคยเรียนเนือหาเรืองนีมาก่อนจาํนวน  3 คนโดยเลือกนกัเรียนทีมีผลการเรียนระดบั  4 หรือ 3 

จาํนวน 1 คนผลการเรียนระดบั 2 จาํนวน 1 คนและผลการเรียนระดบั 1 จาํนวน 1 คนโดยพิจารณา
จากคะแนนในปีการศึกษาทีผา่นมา ใหน้กัเรียนทดลองใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพือหา
ขอ้บกพร่องของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแลว้นาํไปแกไ้ขปรับปรุงพร้อมทงัหาประสิทธิภาพ
ของสือตามเกณฑ์  80/80 โดยคิดจากคะแนนการทาํแบบทดสอบทา้ยหน่วยแต่ละตอนระหวา่งเรียน
และทาํแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิทางการเรียนหลงัเรียนเพือหาขอ้บกพร่อง  ซึงผลการทดสอบ
ระหวา่งเรียนมีคะแนนเฉลียร้อยละ 70.00 และผลการทดสอบหลงัเรียนมีคะแนนเฉลียร้อยละ  74.43
แสดงวา่บทเรียน คอมพิวเตอร์ช่วยสอ นมีค่าประสิทธิภาพ ในขนัทดลองสอบหนึงต่อหนึงเท่ากบั  
70.00 /74.43  ไม่ถึงเกณฑ ์80/80 ดงัตารางทีปรากฏในตารางที 5 
 

ตารางที 5  ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรือง คาํยมืภาษาบาลีสันสกฤตใน 
     ภาษาไทยในการทดลองแบบหนึงต่อหนึง จาํนวนนกัเรียน  3 คน 

การทดสอบ คะแนนเตม็ คะแนนรวม ค่าเฉลีย 
ส่วนเบียงเบน 

มาตรฐาน 
ประสิทธิภาพ 

E1 / E2 
ระหวา่งเรียน 
หลงัเรียน 

20 
30 

42 
67 

14 
22.33 

1.00 
1.53 

70.00 
74.43 
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จากการทดลองแบบหนึงต่อหนึงพบขอ้บกพร่อง คือ โปรแกรมเปิดไดช้า้และเสียงเพลง
ประกอบดงัจนกลบเสียงบรรยายในบางหนา้ ซึงผูว้จิยัไดน้าํบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมา
ปรับแกไ้ข  

5.1.10.2 ทดสอบกลุ่มเล็ก ( Small Group Testing ) ทดลองกบันกัเรียน 

ระดบัชนัมธัยมศึกษาปีที  3 โรงเรียนสุวรรณารามวทิยาคมทีไม่เคยเรียนเนือหานีมาก่อนจาํนวน  9 

คน โดยเลือกนกัเรียนทีมีผลการเรียนระดบั   4 หรือ 3 จาํนวน  3 คน ผลการเรียนระดบั 2 จาํนวน 3 
คน และผลการเรียนระดบั 1 จาํนวน 3 คนแลว้ทดลองใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพือหา
ขอ้บกพร่องในดา้นเทคนิคและการจดัวางเครืองมือต่างๆบนจอภาพและพิจารณาวา่มีกรอบใดของ
โปรแกรมทียงัมีขอ้บกพร่องอยูแ่ลว้ปรับปรุงใหมี้ประสิทธิภาพตามเกณฑข์องสือ 80/80  ซึงผล     
การทดสอบระหวา่งเรียนมีคะแนนเฉลียร้อยละ  81.10 และผลการทดสอบหลงัเรียนมีคะแนนเฉลีย     
ร้อยละ  81.86 แสดงวา่บทเรียน คอมพิวเตอร์ช่วยสอ นมีค่าประสิทธิภาพ ในการทดสอบกลุ่มเล็ก
เท่ากบั 81.10 /81.86 ซึงมีค่าตามเกณฑ ์80/80 ทีกาํหนด ดงัปรากฏในตารางที 6   
 
ตารางที 6 ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรือง คาํยมืภาษาบาลีสันสกฤตใน 
      ภาษาไทยในการทดลองแบบ กลุ่มเล็ก  ( Small Group Testing ) จาํนวนนกัเรียน   9  คน 
 

การทดสอบ คะแนนเต็ม คะแนนรวม ค่าเฉลีย 
ส่วนเบียงเบน 
มาตรฐาน 

ประสิทธิภาพ 
E1 / E2 

ระหวา่งเรียน 
หลงัเรียน 

20 
30 

146 
221 

16.22 
24.56 

1.39 
1.67 

81.10 
81.86 

 
จากการทดลองแบบกลุ่มเล็ก พบขอ้บกพร่อง คือ คอมพิวเตอร์บางเครืองไม่สามารถอ่าน

เปิดบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนได ้ซึงผูว้จิยัไดน้าํขอ้บกพร่องทีไดม้าปรับแกไ้ขก่อนทีจะนาํไป
ทดลองกบักลุ่มตวัอยา่งจริงต่อไป  

5.1.12 นาํบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนทีไดรั้บการปรับปรุงแกไ้ขแลว้นาํไปใช้
กบักลุ่มตวัอยา่ง หลงัจากนนัใหก้ลุ่มตวัอยา่งทาํแบบทดสอบแลว้นาํผลการทดลองมาวเิคราะห์หา
ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนตามเกณฑ ์80/80 
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5.2 แผนการจัดการเรียนรู้ เรือง คํายมืภาษาบาลสัีนสกฤตในภาษาไทย 
                  มีขนัตอนในการสร้างเครืองมือดงันี 

5.2.1 ศึกษาหลกัการวธีิการและรายละเอียดเกียวกบัการสร้างแผนการจดัการเรียนรู้ 

โดยเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญัและการนาํวธีิการจดัการเรียนรู้โดยใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมาใช้
เป็นแนวทางในการจดักิจกรรมการเรียนการสอน 

5.2.2 ศึกษาสาระและมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจาก 

หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐานพุทธศกัราช  2551 และหลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียน
สุวรรณารามวทิยาคม  เพือทาํความเขา้ใจเกียวกบัวตัถุประสงค์  เนือหา วธีิสอนและการวดัและ
ประเมินผล  

5.2.3 ศึกษาเอกสารและงานวจิยัทีเกียวกบัคาํยมืภาษาบาลีสันสกฤต  

5.2.4 สร้างแผนการจดัการเรียนรู้ เรือง คาํยมืภาษาบาลีสันสกฤตทีเหมาะสมกบั 

การจดัการเรียนรู้โดยใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน จาํนวน 1 แผน  เวลา 4 คาบ  คาบละ 50 นาที 
โดยมีรายละเอียดของแผนการจดัการเรียนรู้ ดงันี 1) มาตรฐานการเรียนรู้ 2) สาระสาํคญั                 
3) จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 4) สาระการเรียนรู้  5) คุณลกัษณะทีพึงประสงค ์ 6) ชนังาน /ภาระงาน        

7) กิจกรรมการเรียนรู้ 8) สือ/แหล่งการเรียนรู้และ 9) การวดัและประเมินผล ซึงมีขนัตอนดงันี 

   1. ขนันาํเขา้สู่บทเรียน ครูใชกิ้จกรรมนาํเขา้สู่บทเรียน เช่น เกม สนทนา 
ซกัถาม เพลง การพดูคุย เป็นการนาํเขา้สู่บทเรียน 

   2. ขนัสอน ครูนาํเสนอเนือหาโดยการอธิบาย ซกัถาม บรรยาย อภิปราย
ประกอบการใชสื้อต่างๆ 

   3. ขนัสรุป ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปเนือหาทีเรียน 

   4. ขนัการวดัและประเมินผล ในขนัตอนนีจะทดสอบวา่นกัเรียนไดบ้รรลุ
ตามวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้หรือไม่โดยการสังเกตพฤติกรรมของนกัเรียนขณะปฏิบติักิจกรรม     
การตอบคาํถามและการตรวจแบบทดสอบ  
  5.2.5 เสนอแผนการจดัการเรียนรู้ต่ออาจารยที์ปรึกษาวทิยานิพนธ์เพือตรวจสอบ
ความถูกตอ้งดา้นการใชภ้าษาและเนือหา จากนนัปรับปรุงและแกไ้ขแผนการจดัการเรียนรู้ตาม
คาํแนะนาํของอาจารยที์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ 

  5.2.6 เสนอแผนการจดัการเรียนรู้ต่อผูเ้ชียวชาญจาํนวน 3 คน ประกอบดว้ย 
ผูเ้ชียวชาญดา้นเนือหา ผูเ้ชียวชาญดา้นการจดัการเรียนรู้ และผูเ้ชียวชาญดา้นการวดัและประเมินผล 
เพือตรวจสอบความถูกตอ้งและความเทียงตรงของเนือหาโดยพิจารณาหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง
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ระหวา่งจุดประสงค ์เนือหาและการจดักิจกรรมการเรียนรู้ (บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ, 2535: 139)   
ซึงมีเกณฑป์ระเมินดงันี 

   + 1   หมายถึง  แน่ใจวา่เนือหาและการจดักิจกรรมการเรียนรู้สอดคลอ้ง  

     กบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้  

   0     หมายถึง ไม่แน่ใจวา่เนือหาและการจดักิจกรรมการเรียนรู้  

สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้หรือไม่ 
   -1    หมายถึง แน่ใจวา่เนือหาและการจดักิจกรรมการเรียนรู้  

ไม่สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

                 ไดค้่าความสอดคลอ้งเท่ากบั 1.00 

5.2.7 ปรับปรุงแกไ้ขแผนการจดัการเรียนรู้ตามคาํแนะนาํของผูเ้ชียวชาญ จาํนวน 3

คน โดยปรับแกไ้ขในส่วนของจุดประสงคก์ารเรียนรู้และปรับแกไ้ขระยะเวลาในการจดัการเรียนรู้
ใหเ้หมาะสม 

 5.2.8 นาํแผนการจดัการเรียนรู้ทีไดรั้บการปรับปรุงแกไ้ขแลว้ใชก้บักลุ่มตวัอยา่ง 

 
5.3 แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิทางการเรียน 
แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิทางการเรียนดาํเนินการสร้างตามขนัตอนดงัต่อไปนี 

5.3.1 ศึกษาวธีิสร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิทางการเรียนตามแนวทางของอนนัต ์        
ศรีโสภา (2524:78-139) และลว้น สายยศและองัคณา สายยศ (2541) 

5.3.2 วเิคราะห์เนือหาและจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมของบทเรียนทีสร้างขึน แลว้สร้าง
ตารางวเิคราะห์ขอ้สอบดงัตารางที 7 
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ตารางที 7  ตารางวเิคราะห์ขอ้สอบ เรือง คาํยมืภาษาบาลีสันสกฤตในภาษาไทย 

เนือหา 
พฤติกรรม 

รู้-จาํ เขา้ใจ นาํไปใช ้ วเิคราะห์ สงัเคราะห์ ประเมินค่า รวม 

ประวติัความเป็นมาของภาษาบาลี
สนัสกฤตในภาษาไทย 

2 1 - - - - 3 

ลกัษณะของคาํบาลี 1 2  2   5 

ลกัษณะของคาํสนัสกฤต 1 2  3   6 

วธีิสงัเกตคาํบาลี   1 5   6 

วธีิสงัเกตคาํสนัสกฤต   1 5   6 

ประโยชน์ของคาํบาลีสนัสกฤตใน
ภาษาไทย 

  1  1 2 4 

รวม 4 5 3 15 1 2 30 
 

5.3.3 เขียนขอ้สอบวดัผลสัมฤทธิทางการเรียน  เรือง คาํยมืภาษาบาลีสันสกฤตในภาษาไทย 
เป็นแบบทดสอบแบบปรนยัชนิด 4 ตวัเลือก จาํนวน 1 ฉบบั 60 ขอ้  

5.3.4 นาํแบบทดสอบทีสร้างเสร็จแลว้เสนออาจารยที์ปรึกษาวทิยานิพนธ์เพือตรวจความ
ถูกตอ้งของเนือหาและการใชภ้าษา จากนนันาํมาปรับปรุงแกไ้ขตามคาํแนะนาํ 

5.3.5 นาํแบบทดสอบทีปรับปรุงแลว้ไปใหผู้เ้ชียวชาญจาํนวน 3 คน ตรวจสอบความถูกตอ้ง
ดา้นความเทียงตรงเชิงเนือหาและดา้นการวดัและประเมินผล โดยใชเ้กณฑก์าํหนดคะแนนความ
คิดเห็นของ พวงรัตน์  ทวรัีตน์ (2538: 117) ดงันี 

คะแนน   + 1    หมายถึง     สาํหรับขอ้คาํถามทีแน่ใจวา่วดัตรงเกณฑข์อ้นนั 

คะแนน      0      หมายถึง     สาํหรับขอ้คาํถามทีไม่แน่ใจวา่ตรงเกณฑข์อ้นนัหรือไม่ 
คะแนน    - 1     หมายถึง     สาํหรับขอ้คาํถามทีแน่ใจวา่ไม่ตรงเกณฑข์อ้นนั 

จากนนับนัทึกผลการพิจารณาของผูเ้ชียวชาญในแต่ละขอ้แลว้นาํไปคาํนวณหาค่าดชันี               
ความสอดคลอ้ง  (IOC) ระหวา่งจุดประสงคแ์ละขอ้คาํถามของแบบทดสอบจาํนวน  60 ขอ้ ไดค้่า
ดชันีความสอดคลอ้ง  (IOC) ระหวา่ง 0.33 - 1.00 (รายละเอียดภาคผนวกหนา้ 224) จากนนัคดัเลือก
ขอ้สอบทีมี ค่าดชันีความสอดคลอ้งตงัแต่  0.5 เก็บไวแ้ละปรับปรุงขอ้สอบทีมีค่าดชันี                  
ความสอดคลอ้งตาํกวา่ 0.5 ใหมี้ความถูกตอ้ง จากนนันาํไปใหผู้เ้ชียวชาญประเมินอีกครังหนึง ไดค้่า
ดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ตาํสุดเท่ากบั 0.67 สูงสุดเท่ากบั 1.00 (รายละเอียดภาคผนวกหนา้ 227) 
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 5.3.6 นาํแบบทดสอบทีปรับปรุงแกไ้ขแลว้ไปทดลองใชก้บันกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที  3 

ซึงเคยเรียนเนือหาเรือง คาํยมืภาษาบาลีสันสกฤตในภาษาไทย มาแลว้ทีไม่ใช่กลุ่มทดลองจาํนวน  30 

คน 

5.3.7 วเิคราะห์หาค่าความยาก  (p) และหาค่าอาํนาจจาํแนก ( r) เพือเลือกขอ้สอบใหไ้ด้
จาํนวน 30 ขอ้โดยพิจารณาจากค่าความยากทีอยูร่ะหวา่ง  0.2-0.8 และค่าอาํนาจจาํแนกตงัแต่  0.2 ขึน
ไป ไดค้่าความยาก ( p) ระหวา่ง 0.20 – 0.90 ไดค้่าอาํนาจจาํแนก ( r) ระหวา่ง 0.18 - 0.87 โดยผูว้จิยั
เลือกขอ้สอบทีมีค่าความยาก ( p) ระหวา่ง 0.20-0.80 และค่าอาํนาจจาํแนก ( r) ทีมีค่าตงัแต่ 0.20 ขึน
ไป โดยไดข้อ้สอบทีมีค่าความยาก ( p) ระหวา่ง 0.40 - 0.80 โดยขอ้สอบมีค่าความยากเฉลียเท่ากบั  

0.60 และค่าอาํนาจจาํแนก ระหวา่ง 0.25 -0.76 (r) โดยขอ้สอบมีค่าอาํนาจจาํแนกเฉลียเท่ากบั 0.51  

(รายละเอียด ภาคผนวกหนา้ 225) 
 5.3.8 หาค่าความเชือมัน (reliability) ของแบบทดสอบโดยใชสู้ตร  KR–20 ของ Kuder - 

Richardson ไดค้่าความเชือมนั  (reliability) เท่ากบั 0.85 จากนนัจดัทาํแบบทดสอบใหส้มบูรณ์เพือ
ใชเ้ป็นแบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนสาํหรับกลุ่มตวัอยา่งต่อไป 
 

5.4 แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนทีมีต่อบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน เรือง    
คํายมืภาษาบาลสัีนสกฤตในภาษาไทย 

5.4.1 ศึกษาเอกสารวธีิการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า  

(rating scale) ตามแนวทางของ พวงรัตน์ ทวรัีตน์ (2543: 107-108)  
5.4.2 สร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนทีมีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  

เรือง คาํยมืภาษาบาลีสันสกฤตในภาษาไทย ในดา้นเนือหา ดา้นกราฟิกและการออกแบบ และดา้น
ประโยชน์ทีไดรั้บ โดยการกาํหนดค่าระดบัความคิดเห็นแต่ละช่วงคะแนนและความหมายตาม
แนวคิดของลิเคิร์ท จาํนวน 20 ขอ้เป็นแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดบัคือ  มากทีสุด มาก ปานกลาง 
นอ้ย นอ้ยทีสุดโดยกาํหนดขอ้ความใหมี้ความหมายทางบวกทงัหมด 

5.4.3 นาํแบบสอบถามความคิดเห็นทีสร้างขึนจาํนวน  10 ขอ้เสนอต่ออาจารยที์ปรึกษา
วทิยานิพนธ์เพือตรวจสอบความถูกตอ้งของเนือหาและภาษา 

5.4.4 นาํแบบสอบถามความคิดเห็นทีปรับปรุงแกไ้ขตามคาํแนะนาํของอาจารยที์ปรึกษา
วทิยานิพนธ์แลว้ เสนอผูเ้ชียวชาญจาํนวน  3 คน เพือตรวจดูความถูกตอ้งแกไ้ขภาษาและหาค่า      
ความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้คาํถามโดยใชเ้กณฑใ์นการพิจารณาดงันี 

คะแนน    +1  หมายถึง    แน่ใจวา่ขอ้คาํถามสอดคลอ้งกบัจุดประสงคใ์นการถาม 

คะแนน      0  หมายถึง    ไม่แน่ใจวา่ขอ้คาํถามสอดคลอ้งกบัจุดประสงคใ์นการถาม 
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คะแนน     -1  หมายถึง    แน่ใจวา่ขอ้คาํถามไม่สอดคลอ้งกบัจุดประสงคใ์นการถาม 
 

แลว้นาํมาหาค่าเฉลียของขอ้คาํถามโดยพิจารณาขอ้คาํถามทีมีดชันีค่าความสอดคลอ้ง
มากกวา่หรือเท่ากบั  0.5 ขึนไป ถือวา่เป็นขอ้คาํถามทีมีความสอดคลอ้งและเป็นไปตามจุดประสงค์  

โดยไดค้่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ระหวา่ง 0.67-1.00 (รายละเอียด ภาคผนวกหนา้ 230)  
 5.4.5 นาํแบบสอบถามทีปรับปรุงแลว้ไปใหก้ลุ่มตวัอยา่งทาํ แลว้นาํผลทีไดม้าแปล
ความหมายตามค่าระดบั ไดค้่าระดบัในระดบัมากทีสุด 

 

6. วธีิดําเนินการทดลอง 
ผูว้จิยัดาํเนินการทดลองตามขนัตอนดงันี 

6.1 ติดต่อบณัฑิตวทิยาลยัมหาวทิยาลยัศิลปากรขอเอกสารแนะนาํตวัเพือขอความอนุญาต
ทดลองเครืองมือวจิยักบันกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที  3 โรงเรียนสุวรรณารามวทิยาคม ปีการศึกษา  

2557 

6.2 กลุ่มตวัอยา่งทาํแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิก่อนเรียน  (pretest) จาํนวน 30 ขอ้ จากนนั
ตรวจและบนัทึกคะแนนของนกัเรียนแต่ละคน 

6.3 อธิบายและแนะนาํวธีิการใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแก่นกัเรียนกลุ่มตวัอยา่ง 
6.4 กลุ่มตวัอยา่งศึกษาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรือง คาํยมืภาษาบาลีสันสกฤตใน

ภาษาไทยพร้อมทงัทาํแบบฝึกหดัระหวา่งการเรียน  

6.5 กลุ่มตวัอยา่งทาํแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิหลงัเรียน  (posttest) จาํนวน 30 ขอ้ ซึงเป็น
แบบทดสอบชุดเดิมกบัแบบทดสอบก่อนเรียน แต่สลบัขอ้คาํถาม จากนนั นาํคะแนนทีไดไ้ป
คาํนวณหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและเปรียบเทียบผลสัมฤทธิก่อนและ
หลงัเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนของกลุ่มตวัอยา่ง  

6.6 นาํขอ้มูลทีไดม้าวเิคราะห์หาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและ
ผลสัมฤทธิทางการเรียน เรือง คาํยมืภาษาบาลีสันสกฤตในภาษาไทย 

 6.7 กลุ่มตวัอยา่งทาํแบบสอบถามความคิดเห็นทีมีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ เรือง คาํยมืภาษา
บาลี สันสกฤตในภาษาไทย จากนนัวเิคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถามความคิดเห็น 

  

 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



113 

 

7. สถิติทใีช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
ผูว้จิยันาํขอ้มูลทงัหมดมาวเิคราะห์ดว้ยวธีิการทางสถิติ สรุปผลการทดลองและทดสอบ

สมมุติฐานโดยแบ่งออกเป็น  
7.1 สถิติทีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้สอบไดแ้ก่ 

7.1.1 วเิคราะห์แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิเป็นรายขอ้เพือหาค่าความยาก (P) และ 

หาค่าอาํนาจจาํแนก (r)โดยพิจารณาจากค่าความยากทีอยูร่ะหวา่ง 0.2-0.8 และค่าอาํนาจจาํแนกตงัแต่ 

0.2 ขึนไป 

7.1.2 หาค่าความเชือมนัของแบบวดัผลสัมฤทธิทางการเรียนและแบบประเมินผล 

ใชสู้ตรของคูเดอร์ ริชาร์ดสัน KR–20 (กญัจนา ลินทรัตนศิริกุล, 2538: 65) 
 7.2 สถิติทีใชใ้นการตรวจสอบคุณภาพเครืองมือ 

7.2.1 หาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรือง คาํยมืภาษาบาลี 

สันสกฤตในภาษาไทยโดยใชค้่าเฉลียร้อยละและคาํนวณจากสูตรการหาประสิทธิภาพของบทเรียน 
E 1/ E 2 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2545: 63-64) 

7.2.2 เปรียบเทียบพฒันาการทางการเรียนก่อนและหลงัเรียนดว้ยบทเรียน 

คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรือง คาํยมืภาษาบาลีสันสกฤตในภาษาไทย ของกลุ่มตวัอยา่งโดยใช้  t-test 

(dependent) 

 7.2.3 วเิคราะห์ความคิดเห็นของนกัเรียนทีมีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  

เรือง คาํยืมภาษาบาลีสันสกฤตในภาษาไทย โดยนาํค่ามาตราส่วนประมาณค่าระดบัทีไดม้าหา
ค่าเฉลีย ( X ) และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน  ( S.D. ) (บุญชม ศรีสะอาด . 2545: 105) โดยนาํมาเทียบ
กบัเกณฑด์งันี 

ค่าเฉลียคะแนนระหวา่ง  1.00 - 1.50   หมายถึง   มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบันอ้ยทีสุด 

ค่าเฉลียคะแนนระหวา่ง  1.51 - 2.50   หมายถึง   มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบันอ้ย 

ค่าเฉลียคะแนนระหวา่ง  2.51 - 3.50    หมายถึง   มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัปานกลาง 

ค่าเฉลียคะแนนระหวา่ง  3.51- 4.50    หมายถึง   มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก 

ค่าเฉลียคะแนนระหวา่ง  4.51 - 5.00   หมายถึง   มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากทีสุด 
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บทท ี4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
 การวจิยั  เรือง การพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรือง คาํยมืภาษาบาลีสันสกฤตใน
ภาษาไทย สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3 ผูว้จิยัไดน้าํเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลโดยแบ่งเป็น 
3 ตอน ดงัต่อไปนี 
 ตอนที 1  ผลการพฒันาและหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสอน เรือง 
คาํยมืภาษาบาลีสันสกฤตในภาษาไทย สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3 
 ตอนที 2   ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรียนก่อนและหลงัเรียนดว้ยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรือง คาํยมืภาษาบาลีสันสกฤตในภาษาไทย สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษา
ปีที 3 

ตอนที 3  ผลการศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียน ชนัมธัยมศึกษาปีที 3  ทีมีต่อบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน สอน เรือง คาํยมืภาษาบาลีสันสกฤตในภาษาไทย สาํหรับนกัเรียนชนั
มธัยมศึกษาปีที 3 

โดยมีรายละเอียดในแต่ละตอน ดงันี 
 
ตอนท ี1    ผลการพฒันาและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน  เรือง คํายมืภาษาบาลี
สันสกฤตในภาษาไทย สําหรับนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีท ี3 
 
    ผูว้จิยัไดด้าํเนินการนาํบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไปทดลองใชก้บักลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 
40 คน จากนนัวเิคราะห์หาค่าประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยหา ร้อยละของ
คะแนนเฉลียจากการทาํแบบทดสอบระหวา่งเรียนและแบบทดสอบหลงัเรียน ผลการวเิคราะห์แสดง
ในตารางที 8 ดงันี 
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ตารางที 8  ค่าประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนจากการทดสอบประสิทธิภาพ 
    กลุ่มตวัอยา่ง 

การทดสอบ 
จาํนวน
นกัเรียน 

คะแนนเต็ม คะแนนรวม ค่าเฉลีย 
ค่าเบียงเบน
มาตรฐาน 

ประสิทธิภาพ
E 1/ E 2 

ระหวา่งเรียน 
(กระบวนการ) 

40 20 649 16.23 1.69 81.15 

หลงัเรียน 
(ผลลพัธ์) 

40 30 1021 25.53 1.89 85.10 

 
จากตารางที  8 พบวา่ ผลการทดสอบระหวา่งเรียนร้อยละ ของคะแนนเฉลียเท่ากบั  81.15 

และทดสอบหลงัเรียนมีร้อยละ ของคะแนนเฉลียเท่ากบั  85.10 แสดงวา่บทเรียน คอมพิวเตอร์ช่วย
สอน เรือง คาํยมืภาษาบาลีสันสกฤตในภาษาไทย มีประสิทธิภาพ 81.15/85.10  

 
ตอนท ี2   ผลการเปรียบเทยีบผลสัมฤทธิทางการเรียนก่อนและหลงัเรียนด้วยบทเรียนคอมพวิเตอร์ 
                ช่วยสอน เรืองคํายมืภาษาบาลสัีนสกฤตในภาษาไทย สําหรับนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีท ี3 

 
  ผูว้จิยัไดท้ดสอบเพือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรียนของนกัเรียนทีเรียนดว้ยบทเรียน 

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ก่อนเรียน ( pretest) และหลงัเรียน  (posttest) แลว้นาํขอ้มูลทีไดม้าวเิคราะห์
ทางสถิติ  ปรากฏผลดงัตารางที 9 
 
ตารางที 9   ผลการเปรียบเทียบผลการทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์  
                  ช่วยสอนของกลุ่มตวัอยา่ง  

 
จาํนวนนกัเรียน คะแนนเต็ม คะแนนเฉลีย 

ส่วนเบียงเบน
มาตรฐาน 

t p 

ก่อนเรียน 40 30 18.03 2.97 -20.35 .00 
หลงัเรียน 40 30 25.53 1.89 
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จากตารางที 9 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลพบวา่คะแนนเฉลียของผลการเรียนรู้ เรือง  คาํยมืภาษา
บาลีสันสกฤตในภาษาไทย สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3 ของกลุ่มตวัอยา่ง ก่อนเรียนและ
หลงัเรียน แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 โดยค่าเฉลียของคะแนนหลงัการทดลอง
เรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  ( X  = 25.53, S.D. = 1.89) สูงกวา่คะแนนเฉลียของคะแนน
ก่อนการทดลองใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ( X  = 18.03, S.D. = 2.97) 
 
ตอนท ี3  ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียน ชันมัธยมศึกษาปีท ี3ทมีีต่อบทเรียนคอมพวิเตอร์ 

ช่วยสอน  เรือง คํายมืภาษาบาลสัีนสกฤตในภาษาไทย สําหรับนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีท ี3 
 
  ผูว้จิยัไดใ้หก้ลุ่มตวัอยา่งทงั 40 คน ทาํแบบสอบถามความคิดเห็นทีมีต่อบทเรีย น

คอมพิวเตอร์ช่วยสอนจาํนวน 20 ขอ้ หลงัการใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน จากนนันาํค่าระดบั
ทีไดม้าหาค่าเฉลีย ( ) และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน ( S.D.) แลว้นาํไปแปลความหมายค่าระดบัตาม
เกณฑที์กาํหนดไว ้ปรากฏผล ดงัตารางที 10 
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ตารางที 10   ค่าเฉลีย ( ) และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ความคิดเห็นของนกัเรียนทีมีต่อ  
                    บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
  

รายการประเมิน X  S.D. ค่าระดบั ลาํดบัที 
ด้านเนือหา 
     ส่วนนํา 
     1.การนาํเขา้สู่บทเรียนมีความน่าสนใจ 4.65 0.53 

 
 
มากทีสุด 9 

     2.บทเรียนมีการออกแบบใหใ้ชง่้าย  เมนูไม่สับสน 4.65 0.53 มากทีสุด 9 
     3.มีการแจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้ใหผู้เ้รียนทราบ 4.85 0.36 มากทีสุด 3 
     4. คาํแนะนาํในการใชง้านบทเรียนเขา้ใจง่าย 4.88 0.33 มากทีสุด 2 
     ส่วนเนือหา 
     5. เนือหาสอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

 
4.90 

 
0.30 

 
มากทีสุด 1 

     6.บทเรียนมีความยากง่ายเหมาะสมกบัผูเ้รียน 4.68 0.57 มากทีสุด 8 
     7.บทเรียนเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมตลอดการเรียน 4.85 0.36 มากทีสุด 3 
     8. การใชภ้าษาสามารถสือความหมายไดช้ดัเจน   เขา้ใจง่าย 4.78 0.42 มากทีสุด 5 
     9. บทเรียนการยกตวัอยา่งในปริมาณและโอกาสทีเหมาะสม 4.63 0.59 มากทีสุด 11 
     ส่วนสรุป  
     10. บทเรียนมีการสรุปเนือหาในแต่ละตอนอยา่งเหมาะสม 

 
4.72 

 
0.51 

 
มากทีสุด 7 

     11.ความเหมาะสมของจาํนวนขอ้สอบ 4.78 0.42 มากทีสุด 5 
รวม 4.76 0.45 มากทีสุด 2 

ด้านกราฟิกและการออกแบบ 
     12. การออกแบบหนา้จอภาพโดยรวม 

 
4.83 

 
0.39 

 
มากทีสุด 3 

     13. รูปภาพประกอบสามารถสอดคลอ้งกบัเนือหา 4.85 0.36 มากทีสุด 1 
     14.ขนาดและตวัอกัษรทีใชเ้หมาะสม 4.85 0.36 มากทีสุด 1 
     15.ความเหมาะสมในการใชภ้าพ  เสียงและเสียงบรรยาย 4.80 0.41 มากทีสุด 4 
     16.ความเหมาะสมของการใชสี้ในการออกแบบจอภาพ 4.80 0.41 มากทีสุด 4 
     17.คุณภาพของกราฟิกทีใชป้ระกอบการเรียน 4.75 0.44 มากทีสุด 6 

รวม 4.81 0.39 มากทีสุด 1 
ด้านประโยชน์ทีได้รับ  
     18.มีความรู้ความเขา้ใจเรืองคาํยมืภาษาบาลีสันสกฤตมากขึน 

 
4.75 

 
0.44 

 
มากทีสุด 1 

     19.ความสนุกในการเรียน 4.72 0.45 มากทีสุด 3 
     20. ความรู้สึกวา่การเรียนเรืองคาํยมืไม่น่าเบือ 4.75 0.44 มากทีสุด 1 

รวม 4.74 0.43 มากทีสุด 3 
รวมทุกด้าน 4.77 0.36 มากทีสุด  
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จากตารางที 10  สรุปผลการวเิคราะห์ความคิดเห็นของนกัเรียนทีมีต่อ บทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน เรือง คาํยมืภาษาบาลีสันสกฤตในภาษาไทย  รวมทุกดา้น พบวา่ อยูใ่นระดบัมากทีสุด 
( X =4.77,S.D.= 0.36) สรุปไดว้า่นกัเรียนมีความคิดเห็นมากทีสุดต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
และจากการศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนทีมีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในดา้นเนือหา ดา้น
กราฟิกและการออกแบบและดา้นประโยชน์ทีไดรั้บ ผลการวเิคราะห์พบวา่ ดา้นกราฟิกและ        
การออกแบบนกัเรียนมีความคิดเห็นในระดบัมากทีสุด  ( X = 4.81,S.D = 0.39) รองลงมาคือดา้น
เนือหา นกัเรียนมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบั ( X = 4.76, S.D = 0.45) และดา้นทีนกัเรียนมีระดบั    
ความคิดเห็นตาํสุด คือ ดา้นประโยชน์ มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากทีสุด ( X = 4.74, S.D = 0.43) 

เมือวเิคราะห์ในแต่ละดา้น พบวา่  ดา้นที  1 ดา้นเนือหา  พบวา่ ลาํดบัที 1 เนือหาสอดคลอ้ง
กบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ อยูใ่นระดบัมากทีสุด ( X = 4.90, S.D = 0.30) ลาํดบัที 2 คาํแนะนาํใน    
การใชง้านบทเรียนเขา้ใจง่าย   อยูใ่นระดบัมากทีสุด ( X  = 4.88, S.D = 0.33) ลาํดบัที 3 มีการแจง้
จุดประสงคก์ารเรียนรู้ใหผู้เ้รียนทราบ  และบทเรียนเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมตลอดการเรียน
อยูใ่นระดบัมากทีสุด ( X  = 4.85,S.D = 0.36)  ลาํดบัที 4  การใชภ้าษาสามารถสือความหมายได้
ชดัเจน เขา้ใจง่าย  และความเหมาะสมของจาํนวนขอ้สอบ  อยูใ่นระดบัมากทีสุด ( X = 4.78 , S.D = 
0.42)  ลาํดบัที 5 บทเรียนมีการสรุปเนือหาในแต่ละตอนอยา่งเหมาะสม  อยูใ่นระดบัมากทีสุด ( X = 
4.72, S.D = 0.51)  ลาํดบัที 6 บทเรียนมีความยากง่ายเหมาะสมกบัผูเ้รียน  อยูใ่นระดบัมากทีสุด ( X  
= 4.68, S.D = 0.57)  ลาํดบัที 7 การนาํเขา้สู่บทเรียนมีความน่าสนใจ  และบทเรียนมีการออกแบบให้
ใชง่้ายเมนูไม่สับสน อยูใ่นระดบัมากทีสุด ( X  = 4.65, S.D = 0.53) ลาํดบัที 8 บทเรียน มี               
การยกตวัอยา่งในปริมาณและโอกาสทีเหมาะสม อยูใ่นระดบัมากทีสุด ( X  = 4.63, S.D = 0.59)   

ดา้นที 2 ดา้นกราฟิกและการออกแบบ พบวา่ ลาํดบัที 1 รูปภาพประกอบสามารถสอดคลอ้ง
กบัเนือหาและขนาดและตวัอกัษรทีใชเ้หมาะสม  อยูใ่นระดบัมากทีสุด ( X = 4.85, S.D = 0.36)  
ลาํดบัที 2 การออกแบบหนา้จอภาพโดยรวม อยูใ่นระดบัมากทีสุด  ( X = 4.83, S.D = 0.39)  ลาํดบัที  
3 ความเหมาะสมในการใชภ้าพ  เสียงและเสียงบรรยาย และความเหมาะสมของการใชสี้ในการ
ออกแบบจอภาพ  อยู่ในระดบัมากทีสุด ( X = 4.80,S.D = 0.41) ลาํดบัที 4 คุณภาพของกราฟิกทีใช้
ประกอบการเรียน อยูใ่นระดบัมากทีสุด ( X = 4.75, S.D = 0.44)  
              ดา้นที 3 ดา้นประโยชน์ทีไดรั้บ  พบวา่ ลาํดบัที 1 มีความรู้ความเขา้ใจเรือง คาํยมืภาษาบาลี
สันสกฤตมากขึนและรู้สึกวา่การเรียน เรืองคาํยมืไม่ น่าเบือ อยูใ่นระดบัมากทีสุด ( X = 4.75, S.D = 
0.44)  ลาํดบัที 2 ความสนุกในการเรียน อยูใ่นระดบัมากทีสุด ( X = 4.72, S.D = 0.45)  
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จากผลการวเิคราะห์ตารางที 10 แสดงใหเ้ห็นวา่โดยภาพรวมแลว้นกัเรียนกลุ่มตวัอยา่งทีได้
เรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีความคิดเห็นต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยเฉลีย
รวมอยูใ่นระดบัมาก ทีสุด  จึงสรุปไดว้า่ นกัเรียนมีความคิดเห็นทีดีต่อบทเรียนซึงเป็นไปตาม
สมมติฐาน 
 นอกจากนีจากการสังเกตพฤติกรรมของนกัเรียนและการสอบถามนกัเรียน พบวา่ นกัเรียน
มีความพึงพอใจในการเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน รู้สึก สนุก มีอิสระทีไดเ้รียนรู้ดว้ย
ตนเองและมีความสุขในการเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
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บทท ี5 

สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 

การวจิยั เรือง การพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรือง คาํยมืภาษาบาลีสันสกฤตใน
ภาษาไทย สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาที 3  เป็นการวจิยัเชิงทดลอง  (Experimental Designs)       
มีวตัถุประสงคเ์พือ  1) พฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรือง คาํยมืภาษาบาลีสันสกฤตใน
ภาษาไทย สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาที 3 ใหมี้ประสิทธิภาพตามเกณฑ ์ 80/80 2) เพือ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรียนก่อนและหลงัเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนของ
นกัเรียนและ 3) เพือศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนทีมีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  กลุ่ม
ตวัอยา่งทีใชใ้นการวจิยัครังนีคือ นกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3 ในภาคเรียนที 1 ปีการศึกษา 2557 

โรงเรียนสุวรรณารามวิ ทยาคม สังกดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 1 ใชว้ธีิการสุ่ม
ตวัอยา่งโดยวธีิการสุ่มอยา่งง่าย  (Simple random sampling) ดว้ยใช้วธีิการจบัสลาก  ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง
จาํนวน 40 คน เครืองมือทีใชใ้นการวจิยัประกอบดว้ย  1) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรือง คาํยมื
ภาษาบาลีสันสกฤตในภาษาไทย สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาที 3  2) แผนการจดัการเรียนรู้ เรือง 
คาํยมืภาษาบาลีสันสกฤตในภาษาไทย  3) แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิทางการเรียน จาํนวน 30 ขอ้ 
และ  4) แบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3 ทีมีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน  ผูว้จิยัไดด้าํเนินการทดลองเป็นเวลา 2 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 ชวัโมงรวมทงัหมด 4 ชวัโมง  

การวเิคราะห์ขอ้มูลและทดสอบสมมุติฐาน ผูว้จิยัวเิคราะห์ขอ้มูล โดยใชว้ธีิการทางสถิติเพือ
ตรวจสอบสมมติฐานการวจิยั กล่าวคือ  หาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยใช้
สูตร E 1/ E 2 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรียนก่อนและหลงัเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนโดยใช้ การทดสอบค่า สถิติที แบบไม่เป็นอิสระต่อกนั  ( t-test dependent) และวเิคราะห์         
ความคิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่งทีมีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยหาค่าเฉลีย ( ) และ        
ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) แลว้นาํไปแปลความหมายค่าระดบัตามเกณฑที์กาํหนดไว ้  
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สรุปผลการวจัิย  
 จากการศึกษาและวเิคราะห์ขอ้มูล สามารถสรุปผลการวจิยัไดด้งันี  

1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรือง คาํยมืภาษาบาลี
สันสกฤตในภาษาไทย สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษา ปีที 3 มีประสิทธิภาพเท่ากบั 81.15/85.10

แสดงวา่บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนทีสร้างขึนมี ประสิทธิภาพตามเกณฑที์กาํหนดไว ้คือ 80/80 

สอดคลอ้งกบัสมมุติฐานการวจิยั 
2. ผลสัมฤทธิทางการเรียนของนกัเรียนหลงัเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรือง 

คาํยมืภาษาบาลีสันสกฤตในภาษาไทย สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาที 3 สูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 ซึงสอดคลอ้งกบัสมมุติฐานการวจิยัทีกาํหนดไว ้

3. ผลการศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนทีมีต่อการเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
เรือง  คาํยมืภาษาบาลีสันสกฤตในภาษาไทย สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาที 3 โดยภาพรวม พบวา่ 
นกัเรียนมีความคิดเห็นต่อการเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมากทีสุด  

 

การอภิปรายผล 
 การวจิยัครังนีเป็นการวจิยัเพือพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรือง คาํยมืภาษาบาลี
สันสกฤตในภาษาไทย สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาที 3 ผลการวจิยัเป็นไปตามสมมติฐานที
กาํหนดไว ้สามารถอภิปรายผลการวจิยัไดด้งันี 

1. จากผลการทดลองหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรือง คาํยมืภาษา
บาลีสันสกฤตในภาษาไทย สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาที 3 ซึงผูว้จิยัไดต้งัสมมุติฐานไว ้ 80/80 

ผลปรากฏวา่ บทเรียนมีประสิทธิภาพ 81.15/85.10 เป็นไปตามสมมุติฐานการวจิยั ขอ้ที 1 

หมายความวา่  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรือง คาํยมืภาษาบาลีสันสกฤตในภาษาไทย สาํหรับ
นกัเรียนชนัมธัยมศึกษาที 3 ช่วยใหน้กัเรียนเกิดการเรียนรู้ระหวา่งเรียนคิดเป็น ร้อยละของคะแนน
เฉลียเท่ากบั 81.15 และทาํคะแนนจากการทดสอบวดัผลสัมฤทธิทางการเรียน คิดเป็นร้อยละของ
คะแนนเฉลียเท่ากบั  85.10 ทงันีเนืองมาจากเหตุผลดงัต่อไปนี 

1.1 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรือง คาํยมืภาษาบาลีสันสกฤตในภาษาไทย 

ไดรั้บการพฒันาขึนอยา่งเป็นระบบตามขนัตอน คือ เริมจากการศึกษาปัญหาของการเรียนการสอน
วชิาภาษาไทยจากผูมี้ส่วนเกียวขอ้งคือครูและนกัเรียน ศึกษาวเิคราะห์หลกัสูตรและ เนือหาของ
บทเรียน และนาํผลมาเป็นแนวทางในการพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนซึงได้ ผา่น             
การประเมินคุณภาพจากผูเ้ชียวชาญทงัดา้นเนือหาและดา้นสือ และไดด้าํเนินการ ทดลองตามลาํดบั
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ขนัตอน โดยผูว้จิยัไดป้ฏิบติัตามแนวคิดดา้นการทดลองหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนของกรมวชิาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2545 : 63-64)  ดงันี 1) ทดสอบประสิทธิภาพแบบหนึง
ต่อหนึงโดยนาํบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนทีสร้างขนัไปทดลองกบันกัเรียนจาํนวน 3 คน โดย
เลือกจากนกัเรียนทีมีระดบัผลการเรียนสูง ปานกลางและตาํ ระดบัละ 1 คนเพือดูวา่บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเหมาะสมกบัผูเ้รียนอยา่งไรและมีขอ้บกพร่องอยา่งไรเพือนาํไปปรั บปรุง
แกไ้ข 2) ทดสอบประสิทธิภาพแบบกลุ่มเล็ก โดยนาํบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนทีปรับปรุ งแกไ้ข
จากการทดลองแบบหนึงต่อหนึงไปทดลองใชก้บันกัเรียนโดยเลือกจากระดบัผลการเรียนสูง      
ปานกลางและตาํ ระดบัละ 3 คน รวม 9 คน แลว้ปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องอีกครังหนึง และ 3) 
ทดสอบประสิทธิภาพกลุ่มตวัอยา่ง โดยนาํบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนทีทดสอบกบักลุ่มเล็กและ
ปรับปรุงแกไ้ขแลว้ไปทดลองใชก้บันกัเรียนจาํนวน  40 คน แลว้นาํผลทีไดม้าหาค่าประสิทธิภาพ
และค่าดชันีประสิทธิผลเพือตรวจสอบหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวา่เหมาะสม
เพียงใด   ซึงสอดคลอ้งกบัขนัตอนการหาประเมินบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 6 ขนัตอนของ
วชิระ อินทร์อุดม ( 2539: 41-42) คือ  1) การประเมินคุณภาพโดย ผูส้อนและ ผูเ้ชียวชาญดา้น
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพือพิจารณาความถูกตอ้งดา้นเนือหา และดา้นโปรแกรม   2) แกไ้ขปรับปรุง
บทเรียนและโปรแกรมตามคาํแนะนาํของผูส้อนและผูเ้ชียวชาญ  3) นาํบทเรียนทีไปทดลองใชเ้พือดู
ปฏิกิริยาของนกัเรียนกบับทเรียน ดูอตัราการตอบผดิ ความกา้วหนา้ของลาํดบัการเรียนและ          
การบรรลุวตัถุประสงคข์องบทเรียน  ผลการทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน จากนนันาํขอ้มูลมา
วเิคราะห์หาค่าทางสถิติ  4) ปรับปรุงแกไ้ขบทเรียนแลว้นาํไปใหผู้ส้อนและผูเ้ชียวชาญดา้น
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนประเมิน 5) ปรับปรุงแกไ้ขบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดย ตาม
ขอ้เสนอแนะ ของผูส้อนและผูเ้ชียวชาญดา้นคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 6) นาํบทเรียนทีแกไ้ขแลว้ไป
ทดลองใชก้บักลุ่มตวัอยา่งโดยจดัใหมี้การทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนเพือหาประสิทธิภาพของบทเรียนและปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆต่อไป     
  1.2 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรือง คาํยมืภาษาบาลีสันสกฤตในภาษาไทย 
สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาที 3 สร้างขึนโดยยดึหลกัจิตวทิยาการเรียนรู้แนวพฤติกรรมนิยม 
(behaviorism) กล่าวคือ มีการแบ่งเนือหาบทเรียนออกเป็นหน่วยยอ่ยๆในแต่ละด่านเพือใหแ้น่ใจวา่
ผูเ้รียนเขา้ใจและจดจาํได ้ เนือหาและแบบฝึกหดัไดถู้กจดัลาํดบัจากง่ายไปหายาก จดัเนือหาใหมี้
สัมพนัธภาพเกียวโยงกนัอยา่งเป็นระบบระเบียบจึงช่วยใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้เป็นลาํดบัขนั จนเกิด
ความคิดรวบยอด บทเรียนไดถู้กออกแบบใหผู้เ้รียนตอ้งศึกษาและเล่มเกมในแต่ละด่านทุกด่านโดย
ตอ้งตอบคาํถามในแต่ละด่านใหถู้กตอ้งทงัหมดจึงสามารถจะผา่นด่านไดจึ้งเป็นการกาํกบัใหผู้เ้รียน
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ไดเ้รียนเนือหาทุกส่วนตามลาํดบั นอกจากนีทุกครังทีผูเ้รียนใหค้าํตอบก็จะไดรั้บผลยอ้นกลบัทนัที
วา่ตอบถูกหรือผดิซึงช่วยเสริมแรมใหผู้เ้รียนอยากเรียนรู้ต่อไปซึงสอดคลอ้งกบัที  ถนอมพร          
(ตนัพิพฒัน์) เลาหจรัสแสง (2541: 52) ไดก้ล่าววา่ คอมพิวเตอร์ช่วยสอนทีออกแบบตามแนวคิดของ
ทฤษฏีพฤติกรรมนิยมจะมีโครงสร้างบทเรียนในลกัษณะเส้นตรง ( Linear) โดยผูเ้รียนทุกคนจะ
ไดรั้บการเสนอเนือหาตามลาํดบัเนือหาทีถูกพิจารณาแลว้วา่ดี ผูเ้รียนถูกตงัคาํถามอยา่งสมาํเสมอ
หากตอบถูกจะไดรั้บการตอบสนองในรูปผลป้อนกลบัทางบวกหรือรางวลัหากตอบผดิจะไดรั้บการ
ตอบสนองในทางลบและคาํอธิบาย ซึงผลป้อนกลบันีถือเป็นการเสริมแรงเพือใหเ้กิดพฤติกรรมที
ตอ้งการ สอดคลอ้งกบัที ทกัษิณา สวนานนท,์ 2530: 211) อธิบายวา่ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
เป็นบทเรียนทีมีลกัษณะสาํคญั คือ  เริมจากสิงทีรู้ไปสู่สิงทีไม่รู้ เนือหาจะค่อยเพิมขึนทีละนอ้ย      
แต่ละกรอบแนะนาํความรู้ใหม่เพียงสิงเดียวเพราะหากเนือหามากเกินไปจะทาํใหส้ับสนในระหวา่ง
การเรียนตอ้งใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมในการทาํกิจกรรม มีการทบทวนเนือหาใหม่หากเลือกคาํตอบผดิ
หรือมีกรอบใหม่ทีอธิบายความผดิพลาดโดยใหผ้ลตอบกลบัในทนัที เป็นการเรียนทีใหผู้เ้รียนได้
เรียนตามความสามารถของตน เนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคล ทาํใหก้ารเรียนมีความหมายโดย
การสรุปผลการเรียนของผูเ้รียน ฯ  นอกจากนีบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนยงัถูกออกแบบให้
สัมพนัธ์กบักระบวนการเรียนรู้ภายในตวัของผูเ้รียน ดงัทีวฒิุชยั ประสารลอย ( 2543: 15-16) ได้
กล่าวไวว้า่  บุคคลจะเรียนรู้ไดจ้ะตอ้งมีองคป์ระกอบทีสาํคญั 2 ดา้น คือ กระบวนการเรียนรู้ภายใน 
(Internal Learning Process) และสือการสอนภายนอก ( External Instruction Even) เพือช่วยให้
ผูเ้รียนเกิดการรับรู้จากอวยัวะรับสือในรูปแบบสือประสม  ขนัตอนการเรียนรู้เป็นกระบวนการที
เกิดขึนภายในตวัผูเ้รียน แบ่งเป็น 4 ขนัตอน ไดแ้ก่  ขนัสนใจปัญหา ( Motivation) หรือขนันาํเขา้สู่
บทเรียน ขนัศึกษาขอ้มูล ( Information) ขนัพยายาม ( Application) หรือขนัตอนทีผูเ้รียนพยายามเอา
ความรู้มาแกปั้ญหา และ ขนัสาํเร็จผล ( Progress) หรือขนัทีสามารถแกปั้ญหาจนสาํเร็จผล แต่หาก
ไม่สาํเร็จผลก็อาจยอ้นกลบัไปทบทวนเนือหาใหม่อีกครัง โดยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนทีสร้าง
ขึนมานนัผูว้จิยัไดค้าํนึงถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งกระบวนการเรียนรู้ภายในของผูเ้รียนและสือการ
เรียนรู้ภายนอกซึงคือตวับทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กล่าวคือ ผูว้จิยัสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนโดยใหบ้ทเรียนนาํผูเ้รียนเขา้สู่บทเรียนดว้ยการบอกเล่าความเป็นมาของเกมอยา่งน่าสนใจ 
พร้อมทงัอธิบายขอ้มูลวธีิการเรียนรู้และเล่นเกมต่างๆอยา่งละเอียด  สอดคลอ้งกบัขนัสนใจปัญหา 
จากนนัใหผู้เ้รียนศึกษาเนือหาในดา้นต่างๆ สอดคลอ้งกบัขนัศึกษาขอ้มูลและใหผู้เ้รียนไดใ้ช ้    
ความพยายามในการตอบปัญหาและเล่นเกมในด่านต่างๆสอดคลอ้งกบัขนัพยายามและในทีสุด
ผูเ้รียนก็จะไปสู่ขนัสาํเร็จผลคือทราบผลความพยายามและความรู้ของตนเองในทีสุด  
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2. จากผลการวจิยั พบวา่ ผลสัมฤทธิทางการเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนหลงั
เรียนสูงกวา่ก่อนเรียนและมีความแตกต่างอยา่งมีนยัทีสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.1 ทงันีเนืองมาจาก  

2.1 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบเกม (Games) ทาํใหบ้ทเรียนน่าสนใจมาก 

ยงิขึนเพราะนกัเรียนรู้สึกวา่การเรียนรู้นนัไม่เครียดจนเกินไปอีกทงัยงัรู้สึกสนุกและตืนเตน้กบั      
การเรียนรู้มากขึนสอดคลอ้งกบัที กิดานนัท์ มลิทอง (2543: 132) ทีไดก้ล่าวถึงขอ้ดีของบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนทีมีการใชรู้ปแบบเกมวา่เกมมีโครงสร้างทีดึงดูดความสนใจไดเ้ป็นอยา่งดี 
ทงันีเนืองจากเกมจะมีความสนุกอยูใ่นตวั  มีความแปลกใหม่แตกต่างไปจากการเรียนแบบปกติใน
หอ้งเรียน  สามารถสร้างบรรยากาศ ใหค้วามรู้สึกผอ่นคลายและน่าพึงพอใจแก่ผูเ้รียน นอกจากนี
เกมยงัสามารถดึงความสนใจของผูเ้รียนในงานทีตอ้งทาํซาํ ๆ กนัไดดี้กวา่เรียนดว้ยการฝึกฝน
ธรรมดา สอดคลอ้งกบัที วฒิุชยั ประสานสอย ( 2543: 23) กล่าววา่บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนจะ
ใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมโดยการฝึกทกัษะใหไ้ดรั้บความรู้ทงัทางตรงและทางออ้มเพือกระตุน้          
ความตอ้งการทีจะเรียนโดยใชท้ฤษฏีแรงจูงใจของมาโลน ( Malone) ไดแ้ก่ ความทา้ทาย ความอยาก
รู้อยากเห็น จินตนาการและสร้างความรู้สึกวา่ตนเองสามารถควบคุมบทเรียนไดโ้ดยยดึหลกัการที
สาํคญั คือ ความสนุกสนานใหผ้ลดีต่อการเรียนรู้และความคงทนในการจาํดีกวา่การเรียนทีเกิดจาก
แรงจูงใจภายนอก บทเรียนประเภทนีจะกระตุน้ดว้ยสีสัน แสง และเสียง ก่อใหเ้กิดความอยากรู้
อยากเห็น  สอดคลอ้งกบั วชิระ วชิชุวรนนัท ์( 2542: 4-5) ทีกล่าววา่ เกมการศึกษา ( Games) เป็น
บทเรียนทีใหค้วามรู้ในลกัษณะของการแข่งขนักบัตนเองหรือกบัผูอื้น มีการกาํหนด กฎเกณฑ์ ใน   
การเล่น สร้างจากจินตนาการทาํใหส้นุกไม่น่าเบือ ช่วยพฒันาความคิดดา้นต่างๆของผูเ้รียนไดเ้ป็น
อยา่งดีโดยเฉพาะการแกปั้ญหา และการแกปั้ญหาในเกมด่านต่างๆนนัก็เท่ากบัเป็นการสอนให้
นกัเรียนคิดและลงมือกระทาํดว้ยตนเอง สอดคลอ้งกบัที  บาํรุง กลดัเจริญและฉววีรรณ กินาวงศ ์      
(2527: 151-153) กล่าววา่   ครูควรสอนโดย ใหน้กัเรียนเรียนรู้จากการลงมือกระทาํและสอดคลอ้ง
กบัที ศิริรัตน์  กระจาดทอง (2555: 193-194) กล่าววา่ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบเกม ส่งผล
ดีต่อการเรียนรู้และช่วยใหผู้เ้รียนสามารถจดจาํเนือหาไดดี้กวา่การเรียนรู้ทีเกิดจากแรงจูงใจภายนอก  

(Extrinsic Motivation) เป้าหมายของบทเรียนประเภทนีออกแบบขึนมาเพือใชฝึ้กและทบทวน
เนือหา รวมทงัแนวคิดและทกัษะทีได ้เรียนไปแลว้คลา้ยกบับทเรียนแบบฝึกทบทวน แต่ปรับเปลียน
รูปแบบการนาํเสนอใหส้นุกสนาน  ตืนเตน้  และเร้าความสนใจ ของผูเ้รียน ให้ติดตามบทเรียน  

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบมีเกมการสอนจึงเป็นประโยชน์อยา่งยงิในการ จดัเรียนการสอน  

ซึงส่งผลใหป้ระสิทธิภาพการเรียนรู้เกิดสูงขึนตามไปดว้ย   นอกจากนีเกมในบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนทีผูว้จิยัสร้างขึนยงัมีลกัษณะเป็นเกมทีสัมพนัธ์กบัเนือหาคือเริมจากง่ายไปหายากจึง ทาํให้
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นกัเรียนสามารถเรียนรู้ไดดี้ขึน สอดคลอ้งกบั หลกั shaping ของ สกินเนอร์ ทีกล่าววา่ การจดัลาํดบั
กรอบเนือหาตามลาํดบัจากง่ายไปหายากจะช่วยผูเ้รียนใหเ้รียนรู้เป็นขนัๆไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ    
สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ ลลิตา อุ่นทอง (2550: 64-69) ทีพบว่า นกัเรียนทีไดรั้บการสอนโดยใช้
เกม มีผลสัมฤทธิทางการเรียน เรืองคาํบาลีสันสกฤต หลงัการทดลอง สูงกวา่ก่อนการทดลองอยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01    

2.2 การจดัการเรียนรู้ดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นการจดัการเรียนรู้ในลกัษณะ
การศึกษารายบุคคลทีตอบสนองความแตกต่างระหวา่งบุคคลไดเ้ป็นอยา่งดี เนืองจากผูเ้รียนสามารถ
เรียนรู้ไดต้ามความตอ้งการและความสามารถของตนเอง ซึงสอดคลอ้งกบัทฤษฎีปัญญานิยมตาม
แนวคิดของ Chomsky (กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวชิาการ 2544: 41) ทีกล่าววา่การออกแบบการ
เรียนการสอนควรคาํนึงถึงความแตกต่างดา้นความคิด  ความรู้สึกและโครงสร้างการรับรู้ดว้ย
เนืองจากนกัเรียนแต่ละคน ยอ่มมีความสามารถในการเรียนรู้ที แตกต่างกนั  สอดคลอ้งกบั ทีสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา  ฯ สยามบรมราชกุมารี  (2538: 22) ไดท้รงแสดงปาฐกถาถึงประโยชน์ของ
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน  ไวส้รุปไดว้า่ การใชเ้ทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ในฐาน ะสือการเรียนการสอน  

ช่วยใหผู้เ้รียนสามารถยอ้นกลบัเพือทบทวนบทเรียนหากไม่เขา้ใจ  สามารถกาํหนดเวลาเรียนของ
ตนเองได้    และยงัสามารถเก็บขอ้มูลการเรียน  ของผูเ้รียนแต่ละคนไวเ้พือการปรับปรุงแกไ้ขใน
ภายหลงัและทีสาํคญัก็คือ  มีการโตต้อบทนัทีระหวา่งผูเ้รียนกบัคอมพิวเตอร์ซึงเปรียบเสมือ น
ครูผูส้อน ช่วยใหก้ารเรียนรู้ไดผ้ลมากขึน  สอดคลอ้งกบัความคิดเห็นของ กิดานนัท ์มลิทอง (2543: 

243) ทีกล่าววา่ คอมพิวเตอร์สามารถนาํมาใชใ้นลกัษณะของการศึกษารายบุคคลไดดี้ ลกัษณะของ
โปรแกรมทีใหผู้เ้รียนแต่ละคนทราบผลความกา้วหนา้ของตนเองใหเ้ห็นทีและใหค้วามเป็นส่วนตวั
เอือต่อให้ ผูเ้รียนทีเรียน รู้ได้ชา้สามารถเรียนไดโ้ดยสะดวก  สอดคลอ้งกบัที ถนอมพร  (ตนัติพฒัน์)  
เลาหจรัสแสง  (2541: 13) กล่าววา่ สือบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน สามารถแกไ้ขปัญหาเรือง     
ภูมิหลงัทีแตกต่างกนัของผูเ้รียนเนืองจากผูเ้รียนสามารถเลือกลกัษณะและรูปแบบการเรียนที
เหมาะสมกบัตนเองได ้เช่น ความเร็วความชา้ของการเรียน  เนือหาและลาํดบัของการเรียน 
สอดคลอ้งกบัที สุจริต เพียรชอบ  และสายใจ  อินทรัมพรรย์  (2531: 65-82) ไดก้ล่าวถึงวธีิสอน
ภาษาไทยวา่ ครูภาษาไทยจะตอ้งคาํนึงอยูเ่สมอวา่นกัเรียนแต่ละคนมีความรู้  ความถนดั  

ความสามารถและความสนใจทางภาษาแตกต่างกนั เด็กหญิงและเด็กชายก็มีความถนดัทางภาษา
ต่างกนั เด็กแมแ้ต่เพศเดียวกนัระดบัอายเุดียวกนัก็ยงัมีความสามารถทางภาษาต่างกนั  ครูภาษาไทย
จึงควรคาํนึงถึงความแตกต่างเหล่านี  ไม่ควรคาดหวงัทีจะใหเ้ด็กทุกคนทาํไดเ้หมือนกนัหมดแต่ควร
พยายามจดัระบบการเรียนการสอนและจดักิจกรรมเพือใหเ้ด็กไดเ้รียนรู้  เกิดความเจริญงอกงามให้

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



126 

 

มากทีสุดเท่าทีจะมากไดแ้ละสร้างสถานการณ์ใหเ้ด็กทุกคนมีความรู้สึกวา่ตนเองประสบความสาํเร็จ
ในการเรียนภาษาไทย  และสอดคลอ้งกบัที บุญชม  ศรีสะอาด ( 2537: 123) กล่าววา่ บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนช่วยให้ ผูเ้รียนสามารถเรียน รู้ได้อยา่งอิสระ  และกา้วหนา้ไปตามอตัราการ
เรียนรู้ของตน  ผูเ้รียนทีมีอตัราการเรียนรู้เร็วก็ไม่ตอ้ง เสียเวลารอผูเ้รียนคนอืน  ส่วนผูเ้รียนทีมีอตัรา
การเรียนรู้ชา้ก็ไม่ จะประสบกบัปัญหาเรียนไม่ทนัจึง รู้สึกสบายใจในการเรียน  นอกจากนี ผูเ้รียนยงั
สามารถเลือกเวลาเรียนไดต้ามทีตนตอ้งการ ไม่กาํหนดเวลาตายตวั  

3. จากผลการวจิยัพบวา่ผูเ้รียนมีความคิดเห็นเฉลียต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ เรือง คาํยมืภาษา
บาลีสันสกฤตในภาษาไทย สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาที 3 ในระดบัมากทีสุด ( X = 4.77,S.D. = 

0.36) ทงันีเกิดจากเหตุผลดงันี  

    3.1 ค่าเฉลียของความคิดเห็นของนกัเรียนดา้นทีมากทีสุด คือ  ดา้นเนือหาโดยขอ้ที
นกัเรียนมีความเห็นมากทีสุด 3 อนัดบัแรก คือ 1) เนือหาสอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้           

2) คาํแนะนาํในการใชง้านบทเรียนเขา้ใจง่าย  และ 3) มีการแจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้ใหผู้เ้รียน
ทราบทงันีเพราะในการนาํเสนอเนือหาในบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนนนั ผูว้จิยันาํเสนอเนือหา
สอดคลอ้งกบัจุดประสงคอ์ยา่งเป็นลาํดบัขนัตอน  ในการกาํหนดจุดประสงคก์ารเรียนรู้นนัผูว้จิยัได้
วเิคราะห์ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน 2551 และหลกัสูตรสถานศึกษา จากนนัจึง
เขียนจุดประสงคอ์อกมาใหเ้ป็นรูปธรรม คือ กาํหนดวา่ใหน้กัเรียนตอ้งทาํสิงใดไดเ้มือศึกษาบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนจบ การเขียนจุดประสงคเ์ช่นนีจึงทาํใหน้กัเรียนเขา้ใจง่าย  ซึงในการออกแบบ
และจดัทาํเนือหาของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผูว้จิยัไดก้าํหนดเนือหาโดยมุ่งเนน้ใหผู้เ้รียนเกิด
พฤติกรรมตามวตัถุประสงค ์โดยไดว้เิคราะห์เนือหาตามหลกัสูตรการแกนกลางการศึกษาขนั
พืนฐาน 2551 และหลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสุวรรณารามวทิยาคม รวมทงัใหผู้เ้ชียวชาญตรวจ
ประเมินความถูกตอ้งและความเหมาะสมของเนือหา สอดคลอ้งกบัที วฒิุชยั ประสานสอย ( 2543: 

29) ไดก้ล่าวเกียวกบัขนัตอนการออกแบบเนือหาไว ้วา่ ตอ้งนาํเนือหามาวเิคราะห์ความสาํคญัและ
คุณค่า ตอ้งกาํหนดคุณสมบติัของเนือหาความรู้และกิจกรรมบทเรียนทีเหมาะสมกบัระดบั
ความสามารถของผูเ้รียน เริมตน้จากวเิคราะห์งานหรือเนือหา ( Task Analysis) เพืออธิบายกิจกรรม
การเรียนการสอนและจดัลาํดบักิจกรรมนนัใหเ้หมาะสม ถูกตอ้งและสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์
ทวัไปจนไดร้ายละเอียดของเรืองทีจะสอนหรือหวัขอ้การสอน ( Topic Content) ต่อจากนนัจึงนาํเอา
รายละเอียดทีไดแ้บ่งเป็นหน่วยยอ่ยตามความเหมาะสมใหส้มดุลและสัมพนัธ์กนั  นอกจากนี       
การออกแบบเนือหาของบทเรียนผูว้จิยัยงัไดเ้รียงลาํดบัเนือหาจากง่ายไปหายาก สอดคลอ้งกบัที 
บาํรุง กลดัเจริญและฉววีรรณ  กินาวงศ์ (2527: 151-153) ไดก้ล่าวถึงหลกัการสอนที มีประสิทธิภาพ
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วา่ครูควรสอนจากสิงทีไม่รู้ไปหาสิงทีรู้  จากสิงง่ายไปหาสิงยาก  จากสิงทีมีตวัตนไปสู่สิงทีไม่มี  

ตวัตน จากสิงง่ายไปสู่สิงซบัซอ้นและจากเหตุไปหาผล   คาํแนะนาํในการใชง้านบทเรียนเขา้ใจง่าย   
ผูว้จิยัไดใ้ชข้อ้ความสันๆง่ายๆประกอบเสียงบรรยายในการอธิบายขอ้แนะนาํในการใชง้านบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยคาํแนะนาํไดเ้ขียนเป็นขอ้ๆตามลาํดบัขนัตอนในการใชง้านในตอนตน้
ของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  นอกจากนีเมือนกัเรียนเขา้ไปศึกษา เล่นเกม รวมถึงทาํ
แบบทดสอบก็จะมีขอ้ความอธิบายถึงวธีิการใชง้านพร้อมเสียงบรรยายประกอบในทุกลาํดบัขนัตอน
จึงน่าจะทาํใหผู้เ้รียนเขา้ใจการใชง้านไดเ้ป็นอยา่งดี   และมีการแจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้ใหผู้เ้รียน
ทราบ  ผูว้จิยัใหค้วามสาํคญักบัการแจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้ใหผู้เ้รียนทราบก่อนทีจะเรียนรู้ 
เนืองจากการทาํใหน้กัเรียนตระหนกัวา่สิงทีเรียนนนัมีคุณค่าอยา่งไรยอ่มส่งผลใหผู้เ้รียนเรียนอยา่งมี
ความหมาย มีจุดมุ่งหมายและเห็นคุณค่าในสิงทีตนเรียนซึงยอ่มทาํใหก้ารเรียนรู้นนัมีประสิทธิภาพ  
  3.2 จากการสังเกตพฤติกรรมของนกัเรียนและจากการสอบถามนกัเรียนทาํให้
ทราบวา่  นกัเรียนรู้สึกสนใจและมีความกระตือรือร้นทีจะเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสามารถ เร้าความสนใจของนกัเรียนเพราะบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนทีสร้างขึนสร้างขึนในรูปแบบของเกมจึงทาํใหน้กัเรียนรู้สึกสนุกสนานและมีแรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ นอกจากนี ผูว้จิยัยงันาํเสนอเนือหาดว้ยวธีิการที หลากหลาย  เช่น ภาพนิง ภาพเคลือนไหว  

กราฟิก ขอ้ความ เสียงเพลง เสียงบรรยายและเทคนิคการใชเ้สียงต่างๆซึงตวักระตุน้ต่างๆเหล่านี ช่วย
ทาํใหบ้ทเรียนน่าสนใจ และช่วยใหน้กัเรียนเรียนรู้ไดดี้ยงิขึน  สอดคลอ้งกบัที  กานเย่  (Gagne1988: 

254-255) ไดน้าํเสนอวธีิการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไวท้งัหมด 9 ขอ้ โดยระบุในขอ้ที
กล่าวถึงการเตรียมสิงเร้าทีหลากหลาย ( Providing Guidance) วา่คุณลกัษณะเด่นของคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนในดา้นต่างๆ อาทิ กราฟิก  แสง สี เสียง  และการเคลือนไหว สามารถนาํมาใชเ้พือกระตุน้
และสร้างแรงจูงใจใหแ้ก่ผูเ้รียนได ้ สอดคลอ้งกบัความคิดเห็นของกิดานนัท์   มลิทอง (2543: 245) ที
กล่าววา่บทเรียนทีมีการใชสี้  ภาพเคลือนไหว  เสียงดนตรีเป็นการเพิมความเหมือนจริงและช่วยเร้า
ความสนใจ   นอกจากนีการเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนยงัทาํใหน้กัเรียนมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมไดเ้ตม็ที (Active Participation) สามารถเรียนรู้ไดต้ามความสามารถของตนเอง  สามารถ
ควบคุมบทเรียนไดด้ว้ยตนเอง และสามารถมีปฏิสัมพนัธ์กบับทเรียนได้  ทาํใหผู้เ้รียนรู้สึกสนุกและ  

รู้สึกเป็นอิสระ  ดงันนัผูเ้รียนจึงมีทศันคติทีดีต่อการเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและ
นกัเรียนส่วนใหญ่ชอบการเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  สอดคลอ้งกบัผลการสาํรวจ
งานวจิยัทีเกียวกบัการศึกษาทศันคติของผูเ้รียนทีมีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนของ คลีเมนท์  
(Clement, 1981: 28) ทีพบวา่ ผูเ้รียนทีเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนส่วนใหญ่จะมีทศันคติ
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ทีดีต่อการเรียนดว้ยคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเนืองจาก เหตุผลสาํคญัดงันี  1) ผูเ้รียนสามารถ กาํหนด
อตัราความกา้วหนา้ในการเรียนไดเ้อง  2) ผูเ้รียนไม่รู้สึกอายหรือกงัวลหากตอบคาํถามผดิ  3) ผูเ้รียน
ไดรั้บขอ้มูลยอ้นกลบัในทนัทีทนัใด  และ 4) ผูเ้รียนรู้สึกวา่เรียนรู้ไดดี้และเขา้ใจมากกวา่การเรียน
ดว้ยวธีิธรรมดา  

ข้อเสนอแนะ 

จากการวจิยัการพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรือง คาํยมืภาษาบาลีสันสกฤตใน
ภาษาไทย สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาที 3 ตามทีไดเ้สนอไปแลว้ขา้งตน้ ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะ
ดงัต่อไปนี 

ข้อเสนอแนะในการนําผลการวจัิยไปใช้ 
1. ควรกาํชบัใหน้กัเรียนศึกษาคู่มือการใชง้านบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนก่อนการใช ้

งานจริงเพือใหผู้เ้รียนสามารถเรียนไดถู้กตอ้งตามขนัตอน 
2. ควรส่งเสริมใหน้กัเรียนนาํบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไปศึกษานอกเวลาดว้ยตนเอง 

เพือใหมี้โอกาสทบทวนบทเรียนเพิมเติม  

ข้อเสนอแนะในการวจัิยครังต่อไป 
1. ควร มีการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรียนบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกบั

นวตักรรมอืน อาทิ  แทบ็เล็ต วดีีทศัน์แบบมีปฏิสัมพนัธ์ (Interactive Video) เป็นตน้ 
2. ควรมีการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวชิาภาษาไทยดา้นทกัษะอืน เช่น การฟัง 

การอ่าน การดู การพดู และการเขียน เป็นตน้ 
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รายนามผู้เชียวชาญ 

 

ผู้เชียวชาญด้านการสร้างสือบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน 

1. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. นาํมนต ์ เรืองฤทธิ 

อาจารยป์ระจาํภาควชิาเทคโนโลยกีารศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร 

2. อาจารยม์ณฑิรา  พนัธ์ุอน้ 

อาจารยพ์ิเศษภาควชิาเทคโนโลยกีารศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร 

3. นายนวฤกษ ์ จิตรวบิลูย ์
 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี โรงเรียนสุวรรณารามวทิยาคม  

 
ผู้เชียวชาญด้านเนือหา 

1. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. อคัวทิย ์ เรืองรอง 

 อาจารยป์ระจาํภาควชิา ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา 
2. นางสาวภณัฑิลา  เผอืนโภคา 

 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ตาํแหน่ง ครูคศ. 3 โรงเรียนโพธิสารพิทยากร  
3. นางกษมน  จนัทร์ถม 

 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ตาํแหน่ง ครูคศ. 2 โรงเรียนโพธิสารพิทยากร  
 

ผู้เชียวชาญด้านการวดัและประเมินผล 

1. อาจารย ์สาธิต จนัทรวนิิจ 

อาจารยส์าขาวชิา การศึกษา ภาควชิาพืนฐานทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์  
มหาวทิยาลยัศิลปากร 
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ภาคผนวก ข 

เครืองมือทีใชใ้นการวจิยั 

 

- บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  เรือง คาํยมืภาษาบาลี 

  สันสกฤตในภาษาไทย สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3 

- แผนการจดัการเรียนรู้ เรือง คาํยมืภาษาบาลีสันสกฤตในภาษาไทย  

- แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิทางการเรียน เรือง คาํยมืภาษาบาลีสันสกฤตในภาษาไทย  
  สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3 

- แบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนทีมีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรือง คาํยมื 

  ภาษาบาลีสันสกฤตในภาษาไทย สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3 
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บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรือง คาํยมืภาษาบาลีสันสกฤตในภาษาไทย 

สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3 
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คูมือครูในการใชงานบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน 

 

เรื่อง 
คํายืมภาษาบาลีสันสกฤตในภาษาไทย 
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ 

โดย 
 นายปยวัช  สีกันหา 
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คํานํา 
 

คูมือครูในการใชงานบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง คํายืมภาษาบาลีสันสกฤต
ในภาษาไทยน้ีจัดทําขึ้นเพื่อใหเปนคูมือสําหรับครูผูสอนในการจัดการเรียนรูโดยใชบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนเรื่องนี้ เพื่อใหครูผูสอนเขาใจลําดับขั้นตอนการใชงานบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนและสามารถนําไปใชจัดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 ขาพเจาหวังเปนอยางยิ่งวาคูมือครูในการใชงานบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน จะ
ชวยใหครูผูสอนชวยเหลือและแนะนําผูเรียนใหเรียนรูดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนได
อยางดี 
 
 
            ปยวัช    สีกันหา 
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สารบัญ 
 

เร่ือง          หนา  
วัตถุประสงคของการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน    ๑ 
บทบาทของครูผูสอน        ๑ 
คําแนะนําในการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน    ๒ 
ขั้นตอนการจัดการเรียนรูโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน   ๓ 
ตัวอยางแผนการจัดการเรียนรู       ๔ 
การเปดและการศึกษาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน    ๖ 
ประวัติผูวิจัย         ๘  
อางอิงภาพ         ๙  
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 วัตถุประสงคของการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
 

๑. เพื่อใชเปนสื่อการเรียนรูในพื้นท่ีท่ีขาดแคลนครู 
๒. เพื่อเสริมสรางความมีวินัยและความซ่ือสัตยใหแกนักเรียน 
๓. เพื่อใหนักเรียนไดรูจักการคนควาหาความรูดวยตนเอง 
๔. เพื่อใหนักเรียนไดเรียนรูตามความสามารถและความตองการของตนเอง 

 
 

บทบาทของครูผูสอน 
 

๑. มีทักษะพ้ืนฐานในการใชงานคอมพิวเตอรเบ้ืองตน 
๒. สามารถใชงานโปรแกรมบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนได 
๓. ศึกษาเนื้อหาเรื่องคํายืมภาษาบาลี สันสกฤตในภาษาไทยใหเขาใจอยางถองแท 
๔. ศึกษาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนใหเขาใจกอนจัดการเรียนรูจริง เพื่อให

สามารถชวยนักเรียนแกไขปญหาหรือขอสงสัยท่ีอาจพบขณะเรียน 
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คําแนะนําในการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
 
 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง ภาษาบาลีสันสกฤตในภาษาไทยนี้บรรจุอยูใน
แผนซีดี (CD-ROM) ในการใชงาน ครูผูสอนควรเตรียมความพรอม  ดังนี ้
 ๑. ศึกษาคูมือครูในการใชงานบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง คํายืมภาษาบาลี
สันสกฤตในภาษาไทยเลมนี้อยางละเอียด 
 ๒. เตรียมอุปกรณตางๆใหพรอม ไดแก  

๒.๑  เคร่ืองคอมพิวเตอร จะตองมีเคร่ืองอานแผนซีดี (CD-ROM) 
คอมพิวเตอรตองอยูในสภาพดี สามารถอานแผนดีวีดีไดอยางรวดเร็ว ตองมี Sound Card 
เพื่อใหสามารถฟงเสียงได  จัดใหนักเรียนมีคอมพิวเตอร ๑คนตอ ๑ เครื่อง 

๒.๒ หูฟง เนื่องจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีเสียงบรรยายประกอบ 
ควรใหนักเรียนทุกคนมีหูฟงสวนตัวเพื่อไมใหเสียงรบกวนผูอื่น 

๓. แผนดีวีดี (CD) บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  เรื่อง คํายืมภาษาบาลีสันสกฤต 
ในภาษาไทยตองใหอยูในสภาพดีไมมีรอยขีดขวน  และควรมีแผนสํารองสําหรับกรณีท่ีแผน
มีปญหา 
 ๔. ควรกํากับดูแลใหนักเรียนศึกษาเนื้อหาดวยตนเองตามข้ันตอนตางๆ  ท่ีกําหนด
ไวสงเสริมใหผูเรียนศึกษาบทเรียนใหครบทุกบทและมีความซ่ือสัตยในการทําแบบทดสอบ 
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ขั้นตอนการจัดการเรียนรูโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

 
ในการเรียนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  ครูควรกํากับใหนักเรียนทํา

กิจกรรมใหครบท้ัง ๔ ขั้นตอน ดังตอไปนี้ 
 

 ขั้นท่ี  ๑ นักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน 
ขั้นที่  ๒  ศึกษาเนื้อหา 

 ขั้นท่ี  ๓ นักเรียนเลนเกมดานตางๆ 
 ขั้นท่ี  ๔ นักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน  
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แผนการจัดการเรียนรู 
 

เรื่อง คํายืมภาษาบาลีสันสกฤต                    กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๓ เวลา ๔ ชั่วโมง    ผูสอน นายปยวัช  สีกันหา 
โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม 
๑. มาตรฐานการเรียนรู 

มาตรฐานการเรียนรูท 4.1 ม.3/1 วิเคราะหอิทธิพลของภาษาตางประเทศและภาษาถ่ิน 
 

๒. สาระสําคัญ 
 คํายืมภาษาบาลีสันสกฤตเปนคํายืมจากภาษาตางประเทศท่ีมีอิทธิพลตอภาษาไทยมากท่ีสุด 
การศึกษาเร่ืองคํายืมภาษาบาลีสันสกฤตจะทําใหเขาใจความหมายและที่มาของคําศัพทแตละคําได
กระจางมากข้ึน  การที่นักเรียนจะสามารถเขาใจความสําคัญ ลักษณะสําคัญและความหมายของคํายืม
ภาษาบาลีสันสกฤตไดนั้นนักเรียนจําเปนตองศึกษาความเปนมาลักษณะของคํายืมภาษาบาลีสันสกฤต 
รวมถึงความหมายของคําบาลีสันสกฤตเพ่ือใหเกิดความรูความเขาใจและสามารถนําไปประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวันได 
 
๓. จุดประสงคการเรียนรู 

๑. นักเรียนตอบคําถามเก่ียวกับประวัติความเปนมา 
๒. นักเรียนบอกขอสังเกตของคํายืมภาษาบาลีสันสกฤตได 
๓.นักเรียนบอกความหมายหมายของคํายืมภาษาบาลีสันสกฤตได 
๔.นักเรียนใชคํายืมภาษาบาลีสันสกฤตไดถูกตองได 
๕. นักเรียนวิเคราะหคุณคาของคํายืมได 

 
๔.สาระการเรียนรู 

๑. ความหมายและความสําคัญของคํายืม 

๒.ประวัติความเปนมาคํายืมภาษาบาลีสันสกฤตในภาษาไทย 
๓. ขอสังเกตคํายืมภาษาบาลีสันสกฤต 
๔. ความหมายของคํายืมภาษาบาลีสันสกฤต 

๕. ประโยชนของคํายืม 

๕. คุณลักษณะท่ีพึงประสงค 
๑. ใฝเรียนรู 
๒. รักความเปนไทย 

๓. มีมารยาทในชั้นเรียน 
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๖. ชิ้นงาน/ภาระงาน 

๑. แบบฝกหัด 
๗. กิจกรรมการเรียนรู 
ขั้นนําเขาสูบทเรียน 

๑. ครูตกลงกับนักเรียนเรื่องที่จะจัดการการเรียนรูเรื่องคํายืมภาษาบาลีสันสกฤตโดยใช
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

๒. ครูแจกคูมือการใชงานคอมพิวเตอรชวยสอนใหนักเรียนและอธิบายเรื่องการใชงาน
คอมพิวเตอรชวยสอน 
ขั้นสอน 

๓. ครูใหนักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียนในบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  

๔. ครูบันทึกคะแนนการทําแบบทดสอบกอนเรียนของนักเรียนทุกคน  
๕. ครูใหนักเรียนศึกษาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนดวยตนเองและทาํแบบฝกหัด  
๖. ครูใหนักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน 
๗. ครูบันทึกคะแนนการทําแบบทดสอบหลังเรียนของนักเรียนทุกคน  

ขั้นสรุป 
 ๘.ครูและนักเรียนรวมกันสรุปบทเรียน 
 
๘. ส่ือ/แหลงการเรียนรู 
 ๑.บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง คํายืมภาษาบาลีสันสกฤต สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ ๓ 
 
๙. การวัดและประเมินผล 
วิธีการวัดและประเมินผล  
                บนัทึกเปรียบเทียบคะแนนการทาแบบทดสอบกอนเรียนแบบฝกหัดและแบบทดสอบ
หลังเรียนเครื่องมือวัดและประเมินผล 

๑. แบบทดสอบกอนเรียน 
๒. แบบฝกหัดระหวางเรียน 
๓. แบบทดสอบหลังเรียน 

 
บันทึกหลังการจัดการเรียนรู 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
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การเปดและการศึกษาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
 

๑. นําแผนซีดี (CD)บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง คํายืมภาษาบาลีสันสกฤต
ในภาษาไทยใสใน  CD-ROM ของเคร่ืองคอมพิวเตอร จากนั้นแผนโปรแกรมจะแสดง
หนาจอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยอัตโนมัติ แตหากเคร่ืองคอมพิวเตอรไมสามารถ
แสดงหนาจอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยอัตโนมัติใหปฏิบัติตามขั้นตอน ดังตอไปนี้ 
 

๑.๑ ดับเบ้ิลคลิกท่ี My Computer บนหนาจอของเคร่ืองคอมพิวเตอร 
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๑.๒ ดับเบ้ิลคลิกท่ี CD–RW  บทเรียนก็จะปรากฏข้ึนในกรณีท่ีบทเรียนยัง

ไมปรากฏขึ้นใหเปลี่ยนแผนซีดีใหม 
 
 

 
 

 
  ๑.๓ ครูควรชวยกํากับใหนักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน   ศึกษาเน้ือหาและเลน
เกมจนผานดานครบทุกดาน  รวมถึงย้ําเตือนใหนักเรียนเขาไปทําแบบทดสอบหลังเรียนได 
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ประวัติผูวิจัย 

 
 

 
 

 
ชื่อ     นายปยวัช  สีกันหา 
วันเกิด    ๒๕  มกราคม ๒๕๒๕ 
ภูมิลําเนา    เลย 
ประวัติการศึกษา 

  -ประถมศึกษา  โรงเรียนบานนาตาด 
  -มัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนบานนาตาด 

  -มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดธรรมมงคล 
  -ปริญญาตรี   คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย 
      มหามกุฏราชวิทยาลัย 

ประวัติการทํางาน   รับราชการครู ตําแหนง ครู คศ. ๑  
 โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม 
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อางอิง 
 
ขอขอบคุณรูปภาพจาก 
 
http://www.clipart-box.com/cliparts/AUZEIA1c95bW1g4bd/ 
http://funny-pictures.picphotos.net/owl-teacher-cartoon-characters/cartoon-school- 
clipart.clipartonline.net*_*rsrc*1391501319844*cute-animal-school-clip- 
art*Back_To_School_owl_image_1.pngquestionmarkheight=320ampersandwidth=320/ 
http://funny-pictures.picphotos.net/pirate-ship-nature-translucent-boat-sail-image- 
resolution-wallpaper/ 
http://www.galbadiax.com/ff14/classes/archer/ 
http://hackslashmaster.blogspot.com/2013/04/on-ecology-of-giant.html 
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เรื่อง 
คํายืมภาษาบาลีสันสกฤตในภาษาไทย 
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๓ 

 
 
 
                       โดย 
            นายปยวัช    สีกนัหา 
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สารบัญ 
เรื่อง                                                                             หนา  

การเตรียมตัวของนักเรียน      ๑  
บทบาทของนักเรียน       ๑ 
การเปดบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน      ๒ 
ขั้นตอนการเรียนบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน   ๖ 
ประวัติผูวิจัย        ๑๒  
อางอิง         ๑๓  
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คํานํา 
คูมือนักเรียนในการใชงานบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง คํายืม

ภาษาบาลีสันสกฤตในภาษาไทย เลมนี้จัดทําขึ้นเพื่อใหนักเรียน ไดเขาใจลําดับ
ขั้นตอนและวิธีการใชงานบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน   

 ขาพเจาหวังเปนอยางย่ิงวาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง คํายืม
ภาษาบาลีสันสกฤตในภาษาไทย จะชวยใหผูเรียนมีความรูความเขาใจเรื่อง      
คํายืมภาษาบาลีสันสกฤตในภาษาไทยมากย่ิงขึ้นรวมถึงรูสึกวาการเรียนวิชา
ภาษาไทยนั้นสนุก เขาใจงายและไมใชเรื่องยาก 

 

                 ปยวัช  สีกันหา 
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การเตรียมตัวของนักเรียน 
 ในการศึกษาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง คํายืมภาษาบาลีสันสกฤตใน
ภาษาไทย นักเรียนควรเตรียมตัวดังตอไปนี้ 

 ๑ . ศึกษาคูมือการใชงานบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง คํายืมภาษาบาลี
สันสกฤตในภาษาไทยอยางละเอียดทุกขั้นตอน กอนท่ีจะใชงานบทเรียนจริงเพื่อใหสามารถ
ปฏิบัติตามขั้นตอนตางๆไดถูกตองตามลําดับ การเรียนเปนไปอยางราบร่ืน เขาใจเนื้อหา
สาระและเกิดประโยชนสูงสุดในการเรียนรู 
 ๒ . เตรียมหูฟงหรือุปกรณในการฟงเพื่อใชในการเรียนบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอนเพราะบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีเสียงบรรยายประกอบ  หากนักเรียนไมมี
อุปกรณดังกลาวควรแจงใหครูผูสอนทราบลวงหนากอนวันท่ีจะเรียนบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอน 
 

บทบาทของนักเรียน  
๑. ควรมีทักษะพ้ืนฐานในการใชงานคอมพิวเตอรเบ้ืองตน 
๒. ศึกษาเนื้อหาในบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนอยางตั้งใจ 
๓. ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนดในการเรียนบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
๔. ทําแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนอยางต้ังใจและซื่อสัตย 
๕. ระหวางเรียนไมควรรบกวนสมาธิการเรียนของนักเรียนคนอื่นๆ 
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การเปดบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

๑. นําแผนซีดี (CD)บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่องคํายืมภาษาบาลีสันสกฤตใน
ภาษาไทยใสใน  CD-ROMของเคร่ืองคอมพิวเตอร จากนั้นแผนโปรแกรมจะแสดงหนาจอ
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยอัตโนมัติแตหากเคร่ืองคอมพิวเตอรของนักเรียนไม
สามารถแสดงหนาจอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยอัตโนมัติใหนักเรียนปฏิบัติตาม
ขั้นตอน ดังตอไปนี้ 

๑.๑ ดับเบ้ิลคลิกท่ี My Computer บนหนาจอของเคร่ืองคอมพิวเตอร 
 

 

๑.๒ ดับเบ้ิลคลิกท่ี CD–RW  บทเรียนก็จะปรากฏข้ึนในกรณีท่ี 
บทเรียนยังไมปรากฏข้ึนใหนักเรียนแจงครูผูสอนเพื่อเปล่ียนแผนซีดีใหม 
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๑.๓ เมื่อสามารถเขาสูบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนไดแลว ใหนักเรียน 
พิมพชื่อและนามสกุล ของตนเองลงไปในชองวางแลวกด Enter  

 

 

๑.๔ บทเรียนจะนํานักเรียนเขาสูหนาแนะนําปุมตางๆในการใชงานบทเรียน ให
นักเรียนศึกษาการใชงานปุมตางๆใหเขาใจ 

 

 

คูมือนักเรียนในการใชงานบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เร่ือง คํายืมภาษาบาลีสันสกฤตในภาษาไทย 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



159 
 

 

๑.๕ ใหนักเรียนคลิกอานกติกาของการผจญภัยใหเขาใจกอนหากเพ่ิงเคย
เขามาศึกษาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องคํายืมภาษาบาลีสันสกฤตใน
ภาษาไทยคร้ังแรก แตหากเคยเขามาศึกษาบทเรียนนี้แลวก็ไมจําเปนตองเขาไป
อานกติกาของการผจญภัยอีก  

 

๑.๖ ใหนักเรียนคลิกเขาไปศึกษาจุดประสงคการเรียนรูใหเขาใจกอนศึกษา
บทเรียน 
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๑.๗ เมื่อเขาสูหนาเมนูหลักจะมีแผนท่ีการเดินทางของดานตางๆ และปุม 
เมนูตางๆนักเรียนจะตองเขาทําแบบทดสอบกอนเรียนกอนจึงจะสามารถเขาเลนเกมใน
ดานตางๆได 
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ขั้นตอนการเรียนบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
ในการเรียนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน นักเรียนตองทํากิจกรรมตาม

ขั้นตอนใหครบท้ัง ๔ ขั้นตอน ดังนี้ 
ขั้นที่ ๑ ทําแบบทดสอบกอนเรียน  
         ( แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบจํานวน ๓๐ ขอ ) 
ขั้นที่ ๒  ศึกษาเนื้อหา 
ขั้นที่ ๓  เลนเกมในดานตางๆ  
ขั้นที่ ๔ ทําแบบทดสอบหลังเรียน นักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียนแบบปรนัย

ชนิดเลือกตอบจํานวน ๓๐ ขอ  
 

ขั้นที่ ๑ ทําแบบทดสอบกอนเรียน 

๑.๑ ใหนักเรียนคลิกเลือกปุมแบบทดสอบกอนเรียน   ในหนาเมนูหลักเพ่ือเขาไป
ทําแบบทดสอบกอนเรียนสําหรับนักเรียนท่ีเขามาเรียนเน้ือหาเรื่องนี้เปนครั้งแรก แตหาก
นักเรียนเคยเขามาเรียนเน้ือหาเรื่องนี้แลวไมตองทําแบบทดสอบกอนเรียนซ้ําอีก  
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แบบทดสอบกอนเรียนเปนแบบทดสอบปรนัย ๔ ตัวเลือก จํานวน ๓๐  ขอ ขอสอบจะปรากฏ

ขึ้นบนหนาจอคร้ังละ ๑  ขอ ใหนักเรียนเลือกคําตอบท่ีคิดวาถูกตองที่สุดเพียงขอเดียว เมื่อเลือก
คําตอบแลวใหคลิกปุม ขอตอไปเพ่ือทําแบบทดสอบขอตอไป   ในการทําแบบทดสอบกอนและหลัง
เรียนนักเรียนตองมีความซื่อสัตยหามเปดดูเนื้อหาและไมลอกคําตอบของนักเรียนคนอ่ืนๆ 

๑.๒ เมื่อนักเรียนทําขอสอบครบ ๓๐  ขอ คอมพิวเตอรจะแจงผลคะแนนใหนักเรียนทราบ
ในทันท ี

๑.๓ เมื่อทําแบบทดสอบกอนเรียนเสร็จใหนักเรียนคลิก กลับเมนู เพื่อกลับไปยังหนาเมนูหลัก 
ขั้นตอนที่ ๒ ศึกษาบทเรียน 

๒.๑ นักเรียนคลิกดานตางๆเพ่ือเขาไปศึกษา โดยนักเรียนจะตองเลนเกมในแตละดาน
ตามลําดับใหผานทุกดานจึงจะสามารถไปดานตอไปได  

 

๒.๒ ดานตางๆมีทั้งหมด ๑๐ ดาน แตละดานมีดังนี้  
๑.  มูลเหตุที่คําบาลีสันสกฤตเขามาปนในภาษาไทย  
๒. ประวัติภาษาบาลีสันสกฤต 
๓. สระภาษาบาลีสันสกฤต 
๔. พยัญชนะวรรค 
๕. วิธีสังเกตคําบาลี 
๖. วิธีสังเกตคําสันสกฤต 
๗. คําที่มาจากภาษาบาลี 
๘. คําที่มาจากภาษาสันสกฤต 
๙. การเปลี่ยนรูปคํา 
๑๐. ประโยชนของภาษาบาลีสันสกฤต  
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๒.๓ เมื่อนักเรียนเขาไปแตละดาน จะมีขอความบอกวิธีการศึกษาขอมูลของแตละ
ดานใหนักเรียนศึกษาใหเขาใจ 

 

๒.๔ หากในดานตางๆมีปุมใหคลิกเลือกเพ่ือเขาไปเรียนเนื้อหายอยใหนักเรียนคลิก
ซายท่ีปุมเพื่อเขาไปเรียนเนื้อหาตามหัวขอท่ีปรากฏบนปุมตางๆ 
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ขั้นตอนที่ ๓ เลนเกมในดานตางๆ 
๓.๑ เมื่อศึกษาเนื้อหาในแตละดานเสร็จจะมีเกมทายดาน ใหนักเรียนเขาไปเลนเกม

ซึ่งคือแบบฝกหัดตางๆซึ่งมีประเภท ตางๆ เชน ถูกผิด เติมคํา ฯ โดยในแตละเกมจะมีคํา
บรรยายวิธีเลนเกมไวให 

 

๓.๒ หลังเลนเกมแตละดานเสร็จ ใหคลิกปุม  กลับหนาเมนูหลัก เพื่อจะไดเลือกเขา 
ไปศึกษาเนื้อหาในดานอื่นๆตอไป 
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ขั้นตอนที่ ๔ ทําแบบทดสอบหลังเรียน 
๔.๑ เมื่อนักเรียนศึกษาเนื้อหาครบทุกเร่ือง ใหนักเรียนกลับไปท่ีหนาจอเมนูหลัก 

แลวคลิกเลือกทําแบบทดสอบหลังเรียน  

 

 

          แบบทดสอบหลังเรียนเปนแบบทดสอบปรนัย ๔ ตัวเลือก จํานวน ๓๐ ขอ ขอสอบ
จะปรากฏขึ้นบนหนาจอคร้ังละ ๑ ขอ ใหนักเรียนกดเลือกคําตอบท่ีคิดวาถูกตองท่ีสุดเพียง
ขอเดียว เมื่อเลือกคําตอบแลวใหคลิก ปุม ทําขอสอบหนาถัดไปเชนเดียวกับการทําขอสอบ
กอนเรียน 
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๔.๒ เมื่อทําขอสอบครบทุกขอระบบคอมพิวเตอรจะประมวลผลคะแนนการทําเลน
เกมแตละดาน และคะแนนการแบบทดสอบกอนและหลังเรียน โดยนักเรียนสามารถคลิกดู
ผลคะแนนไดโดยการคลิกปุม  สรุปคะแนน 
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ประวัติผูวิจัย 

 

ชื่อ     นายปยวัช  สีกันหา 
วันเกิด     ๒๕  มกราคม ๒๕๒๕ 
ภูมิลําเนา    เลย 
ประวัติการศึกษา 

  -ประถมศึกษา   โรงเรียนบานนาตาด 
  -มัธยมศึกษาตอนตน  โรงเรียนบานนาตาด 

 -มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดธรรมมงคล 

  -ปริญญาตรี   คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย  

      มหามกุฏราชวิทยาลัย 
ประวัติการทํางาน  รับราชการครู ตําแหนง ครู คศ.๑ 

   โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม 
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อางอิง 

ขอขอบคุณรูปภาพจาก 
http://en.dark-omen.org/items/magic/book-of-ashur.html 
http://disneysite.org/medieval-castle-3/ 
http://www.draconika.com/types/metallic.php 
http://www.realwiccaninfo.com/book-of-shadows 
http://www.yenta4.com/cutie/view_img.php?d_id=1057 
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ตวัอยา่งบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
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แผนการจดัการเรียนรู้ เรือง คาํยมืภาษาบาลีสันสกฤตในภาษาไทย  
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แผนการจัดการเรียนรู้ 

 

เรือง คํายมืภาษาบาลสัีนสกฤต                              กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ชันมัธยมศึกษาปีท ี๓ เวลา ๔ ชัวโมง          ผู้สอน นายปิยวชั  สีกนัหา 
โรงเรียนสุวรรณารามวทิยาคม 
 
๑. มาตรฐานการเรียนรู้ 

มาตรฐานการเรียนรู้ท 4.1 ม.3/1 วเิคราะห์อิทธิพลของภาษาต่างประเทศและภาษาถิน 

 
๒. สาระสําคัญ 

 คาํยมืภาษาบาลีสันสกฤตเป็นคาํยมืจากภาษาต่างประเทศทีมีอิทธิพลต่อภาษาไทยมากทีสุด 
การศึกษาเรืองคาํยมืภาษาบาลีสันสกฤตจะทาํใหเ้ขา้ใจความหมายและทีมาของคาํศพัทแ์ต่ละคาํได้
กระจ่างมากขึน  การทีนกัเรียนจะสามารถเขา้ใจความสาํคญั ลกัษณะสาํคญัและความหมายของคาํ
ยมืภาษาบาลีสันสกฤตไดน้นันกัเรียนจาํเป็นตอ้งศึกษาความเป็นมาลกัษณะของคาํยมืภาษาบาลี
สันสกฤต รวมถึงความหมายของคาํบาลีสันสกฤตเพือใหเ้กิดความรู้ความเขา้ใจและสามารถนาํไป
ประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจาํวนัได ้

 
๓. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

๑. นกัเรียนตอบคาํถามเกียวกบัประวติัความเป็นมา 
๒. นกัเรียนบอกขอ้สังเกตของคาํยมืภาษาบาลีสันสกฤตได ้
๓.นกัเรียนบอกความหมายหมายของคาํยมืภาษาบาลีสันสกฤตได ้
๔.นกัเรียนใชค้าํยมืภาษาบาลีสันสกฤตไดถู้กตอ้งได้ 
๕. นกัเรียนวเิคราะห์คุณค่าของคาํยมืได้ 

 
๔.สาระการเรียนรู้ 

๑. ความหมายและความสาํคญัของคาํยมื 

๒.ประวติัความเป็นมาคาํยมืภาษาบาลีสันสกฤตในภาษาไทย 
๓. ขอ้สังเกตคาํยมืภาษาบาลีสันสกฤต 

๔. ความหมายของคาํยมืภาษาบาลีสันสกฤต 
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๕. ประโยชน์ของคาํยมื 

 
๕. คุณลกัษณะทพีงึประสงค์ 

๑. ใฝ่เรียนรู้ 

๒. รักความเป็นไทย 

๓. มีมารยาทในชนัเรียน 
 
๖. ชินงาน/ภาระงาน 

๑. แบบฝึกหดั 

 

๗. กจิกรรมการเรียนรู้ 

ขันนําเข้าสู่บทเรียน 
๑. ครูตกลงกบันกัเรียนเรืองทีจะจดัการการเรียนรู้เรืองคาํยมืภาษาบาลีสันสกฤตโดยใช้

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

๒. ครูแจกคู่มือการใชง้านคอมพิวเตอร์ช่วยสอนใหน้กัเรียนและอธิบายเรืองการใชง้าน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

ขนัสอน 
๓. ครูใหน้กัเรียนทาํแบบทดสอบก่อนเรียนในบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  

๔. ครูบนัทึกคะแนนการทาํแบบทดสอบก่อนเรียนของนกัเรียนทุกคน 

๕. ครูใหน้กัเรียนศึกษาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนดว้ยตนเองและทาํแบบฝึกหดั  

๖. ครูใหน้กัเรียนทาํแบบทดสอบหลงัเรียน 

๗. ครูบนัทึกคะแนนการทาํแบบทดสอบหลงัเรียนของนกัเรียนทุกคน  

ขันสรุป 
 ๘.ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปบทเรียน 
 
๘. สือ/แหล่งการเรียนรู้ 

 ๑.บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรือง คาํยมืภาษาบาลีสันสกฤต สาํหรับนกัเรียนชนั
มธัยมศึกษาปีที ๓ 
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๙. การวดัและประเมินผล 
วธีิการวดัและประเมินผล  
                บนัทึกเปรียบเทียบคะแนนการทาแบบทดสอบก่อนเรียนแบบฝึกหดัและแบบทดสอบ
หลงัเรียนเครืองมือวดัและประเมินผล 

๑. แบบทดสอบก่อนเรียน 

๒. แบบฝึกหดัระหวา่งเรียน 

๓. แบบทดสอบหลงัเรียน 

 
บันทกึหลงัการจัดการเรียนรู้ 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
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แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิทางการเรียน 

เรือง คาํยมืภาษาบาลีสันสกฤตในภาษาไทย สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3 
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แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิทางการเรียน 
เรือง คํายมืภาษาบาลสัีนสกฤตในภาษาไทย                                                       ชันมัธยมศึกษาปีท ี๓ 
ภาคเรียนที ๑   ปีการศึกษา ๒๕๕๗    โรงเรียนสุวรรณารามวทิยาคม  
 
คําสัง จงเลอืกคําตอบทถูีกต้องทสุีดเพยีงข้อเดียว 
๑. ขอ้ความใดต่อไปนีหมายถึงการยมืคาํ 
 ก. การทาํใหค้าํสามญัมีระดบัสูงขึน  

ข. การบญัญติัศพัทขึ์นใหม่ในภาษาไทย 

 ค. การนาํคาํศพัทเ์ฉพาะในแต่ละศาสตร์มาใช้  

 ง. การนาํคาํจากภาษาหนึงมาใชใ้นอีกภาษาหนึง  
๒. ภาษาใดใชใ้นการแต่งมหากาพยร์ามายณะ 

 ก.บาลี      ข.สันสกฤต 

ค. ทมิฬ       ง.ฮินดี 
๓. คาํวา่ “รามายณะ มหาภารตยทุธ”ทีปรากฏในภาษาไทยถือเป็นการรับคาํยมืภาษาบาลีสันสกฤต
ผา่นความสัมพนัธ์ดา้นใด 
 ก.ดา้น วฒันธรรม    ข.ดา้น การคา้ 
 ค.ดา้นวชิาการ     ง.ดา้นวรรณคดี 

๔. เหตุใดจึงกล่าววา่ภาษาบาลีเป็นภาษาสูง 

 ก. ภาษาบาลีมกัใชใ้นการแต่งคาํประพนัธ์  

ข.ภาษาบาลีมกัใชเ้พือแสดงภูมิรู้ทางภาษา 

 ค. ภาษาบาลีใชใ้นการแต่งมหากาพยเ์รืองรามเกียรติ  

 ง. ภาษาบาลีมกัใชใ้นการจารึกคมัภีร์เพือเผยแผค่าํสอนของพระพุทธเจา้  

๕. คาํบาลีนนั ถา้พยญัชนะของวรรคใดเป็นตวัสะกด จะตอ้งมีพยญัชนะของวรรคนนัเป็นตวัตาม
โดยมีหลกัสังเกตอยา่งไร  
 ก. ตวัที ๑ สะกด, ตวัที ๑ หรือ ๒ ตาม   ข. ตวัที ๑ สะกด, ตวัที ๓  หรือ ๔ ตาม 

 ค. ตวัที ๓ สะกด, ตวัที ๑ หรือ ๒ ตาม   ง. ตวัที ๓ สะกด, ทุกตวัตามได ้

๖. ทุกข ์อกัษรทีขีดเส้นใตเ้รียกวา่อยา่งไร 
 ก. ตวัสะกด     ข.  ตวัตาม  

 ค. ตวัการันต ์    ง. ไมท้ณัฑมาต  
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๗. ควรเติมคาํใดลงในช่องวา่งจึงจะไดใ้จความสมบูรณ์ถูกตอ้งทีสุด  
“ฆราวาสธรรมเป็นธรรมะสาํหรับ......................หรือผูค้รองเรือน”  

ก. คฤหสัถ ์    ข.ขตัติยา 
ค.กญัญา     ง.อิตถี 

๘. ควรเติมคาํใดลงไปในประโยคต่อไปนีจึงจะไดใ้จความสมบูรณ์และถูกตอ้งทีสุด 

 “เศรษฐีรู้สึก...................ยงินกัเมือทราบวา่บุตรชายของเขาไดส้ังหารมารดาของตนเอง” 

 ก. อาบติั      ข. โสมนสั 

 ค. โทมนสั     ง. ริษยา 
๙. คาํวา่ “โอฬาร” เป็นภาษาบาลี สังเกตไดอ้ยา่งไร 
 ก. มีหลายพยางค์      ข.  ภาษาบาลีใชต้วั ฬ 

ค.  สะกดไม่ตรงตามมาตรา   ง. คาํสันสกฤตเขียนเป็น โอฑาร 

๑๐. การแบ่งพยญัชนะวรรคนนัยดึหลกัใดเป็นสาํคญั 
ก.  มีเสียงใกลเ้คียงกนั    ข. ทาํหนา้ทีอยา่งเดียวกนั  

ค.  มีฐานทีเกิดเสียงเดียวกนั   ง.  เป็นตวัสะกดซึงกนัและกนั  

๑๑. คาํในขอ้ใดเป็นคาํมาจากภาษาบาลี 

 ก.  กรีฑา     ข.  ขนัติ 

 ค.  กรรม      ง. วเิคราะห์ 

๑๒. ขอ้ใดเป็นลกัษณะของภาษาสันสกฤต 

ก. มีสระ 8 ตวั      

ข. นิยมใชต้วั ฬ 
ค. มีพยญัชนะ 33 ตวั     

ง.  ตวัสะกด ตวัตามไม่จาํเป็นตอ้งอยูว่รรคเดียวกนั 
๑๓. ถา้ภาษาสันสกฤตใช ้ฤ ภาษาบาลีใชส้ระอะไร  
 ก. อะ อา     ข.อะ อี 

 ค. อะอิ อุ     ง. อะอิ อี 

๑๔. คาํในขอ้ใดเวลาอ่านจะตอ้งออกเสียงตวั ฤ เป็นเสียง เออ  
 ก.มฤค      ข.พฤกษ์  

 ค.ฤกษ ์     ง.กฤษณา  
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๑๕. คาํบาลีสันสกฤตในขอ้ใดใชค้าํไม่ถูกตอ้งตามความหมาย 

 ก. เขาถูกตดัสินวา่มีความผดิฐานะฆ่าคนตายโดยเจตนา 

ข. ขา้ราชการร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะเนืองในวนัปิยมหาราช 

 ค.ในการประชุมวนันีทุกคนต่างร่วมกนั อภิปรายแสดงความคิดเห็น  

 ง.  สมาชิกราษฎรอาสาสมคัรพิทกัษป่์าต่างร่วมมือร่วมใจกนัพิทกัษรั์กษาทรัพยากรป่าไม ้
๑๖. คาํวา่“ฤษี” เป็นคาํสันสกฤต สังเกตจากอะไร  
 ก. ใช ้ฤ และมี ษ      ข. คาํนีไม่มีในภาษาบาลี 

 ค. ตรงกบัคาํภาษาบาลีวา่ อิสิ    ง. ไม่มีตวัสะกดและเป็นคาํเรียงพยางค ์

๑๗. ขอ้ใดมีคาํทีมาจากภาษาสันสกฤตทุกคาํ 
 ก. สัจจะ   มิตร สถานะ     ข.ศิลปะ  กรีฑา  ประเทศ 

 ค. คมัภีร์  มจัฉา  มนตรา    ง. วตัถุ บุษบา  ปัญญา 
๑๘. ขอ้ใดไม่ใช่คาํยมืภาษาสันสกฤต  
              ก. ขจี   ข. เกษตร  

 ค. มรรค      ง. มธัยม  

๑๙.นกัเรียนทีกาํลงัจะเรียนจบชนัมธัยมศึกษาปีที ๓ ทุกคนตอ้งเขา้ร่วมพิธี........................ 
        ควรเติมคาํใดลงในช่องวา่งจึงสือความหมายไดถู้กตอ้งทีสุด  
 ก.ปฐมนิเทศ     ข. มชัฌิมนิเทศ  

 ค.ปัจฉิมนิเทศ     ง.ศึกษานิเทศก์  

๒๐. “ในสมยัก่อนเยาวชนจะศึกษาหาความรู้ในวดัวาอารามต่างๆ” จากขอ้ความนีมีคาํทีภาษาบาลี
และสันสกฤตใชร่้วมกนัทงัหมดกีคาํ 
 ก. ๒      ข. ๓ 
 ค. ๔      ง. ๕ 
๒๑. ยมืภาษาบาลี สันสกฤต คู่ใดมีความหมายทีใชใ้นภาษาไทยเหมือนกนั  
 ก.กริยา  กิริยา     ข.กีฬา  กรีฑา  

 ค.วชิา  วทิยา     ง.โทสะ เทวษ  
๒๒. คาํวา่ “มสฺสุ”ทีหมายถึง หนวด เป็นคาํภาษาบาลีสังเกตไดอ้ยา่งไร  
 ก.มีหลายพยางค ์    

ข.ไม่ใชต้วั ศ หรือ ษ  
ค. ภาษาสันสกฤตใชค้าํวา่ ศฺมศฺรุ   

ง.ตวั ส  ในเศษวรรค จะเป็นตวัสะกดไดต่้อเมือมีตวัมนัเองตามหลงั  
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๒๓.  คาํวา่ “พฤษภ” แปลวา่อะไร  
 ก. ววั      ข.  สุนขั  

 ค. แพะ      ง. แกะ  

๒๔. ขอ้ใดเหมาะสมทีจะเติมลงในช่องวา่ง 
“พฤษภกาสร  อีก............อนัปลดปลง  

โททนตเ์สน่งคง   สาํคญัหมายในกายมี ”  
 ก. วานร      ข. อากร  

 ค. กุญชร     ง. สิงขร  

๒๕. พรุ่งนีทีบา้นของฉนัจะทาํบุญขึนบา้นใหม่ พอ่จึงบอกใหฉ้นัไป.......หลวงตาทีวดัขา้งบา้น      
ควรเติมคาํใดลงในขอ้ความขา้งตน้จึงเหมาะสมทีสุด 

 ก. ทาํวตัร     ข. ประเคน  

 ค. นิมนต ์    ง. สรงนาํ  
๒๖. ขอ้ใดแปลความหมายตามรากศพัทข์องชือจงัหวดัไม่ถูกตอ้ง  
 ก.ชยันาท แปลวา่ เสียงของการรบ   

ข.ปทุมธานี  หมายถึง เมืองแห่งดอกบวั  

 ค.สุราษฏร์ธานี แปลวา่  เมืองคนดี   

ง.สมุทรปราการ  แปลวา่ กาํแพงแห่งทะเล 

๒๗. คาํภาษาบาลีสันสกฤตคาํใดเมือนาํมาใชใ้นภาษาไทยมีความหมายกวา้งออก  
 ก. วติก      ข. กมล  

 ค. เปรต      ง. สุขมุ  

๒๘. คาํภาษาบาลีสันสกฤตคาํใดเมือนาํมาใชใ้นภาษาไทยมีความหมายแคบเขา้ 

 ก. วรี      ข. คูหา  

 ค. มาลา      ง. วายุ  

๒๙. ขอ้ใดไม่ใช่ประโยชน์ของคาํยมืภาษาบาลีสันสกฤตในภาษาไทย 
 ก.ช่วยใหสื้อสารกบัคนอินเดียไดเ้ป็นอยา่งดี  

ข.ทาํใหเ้ขา้ใจความหมายของคาํราชาศพัทไ์ดเ้ป็นอยา่งดี 

 ข. มีคาํหลากหลายไวส้าํหรับใชใ้นการแต่งบทร้อยกรอง  

 ง. ช่วยในการศึกษาคาํศพัทแ์ละลกัษณะไวยากรณ์ไทย  
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๓๐. นกัเรียนนาํคาํทีกาํหนดใหส้ร้างเป็นประโยคทีมีความหมายสมบูรณ์และถูกตอ้งทีสุดไดอ้ยา่งไร 
       “ เมือ  สกุณา เวลา  สกุณา  สินธพ  สายณัห์ บิน แนว เหนือ สิงขร  รพี   เพือ รัง กลบั  รุ่งอรุณ”  

 ก.เมือเวลารุ่งอรุณสกุณาบินเหนือแนวรพีเพือกลบัสู่รัง 

 ข.  เมือเวลาสายณัห์สกุณาบินเหนือแนวสิงขรเพือกลบัสู่รัง  

 ค.เมือเวลารุ่งอรุณสินธพบินเหนือแนวรพีเพือกลบัสู่รัง  

 ง. เมือเวลาสายณัห์สินธพบินเหนือแนวสิงขรเพือกลบัสู่รัง  
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แบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนทีมีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  

เรือง คาํยมืภาษาบาลีสันสกฤตในภาษาไทย สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3 
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แบบสอบถามความคิดเห็น 
 

เรือง    ความคิดเห็นของนกัเรียนทีมีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรือง คาํยมืภาษาบาลี 

สันสกฤตในภาษาไทย สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3 

 
คําชีแจง 

1. คาํตอบของนกัเรียนไม่มีผลต่อการเรียนของนกัเรียน  

2. ขอใหน้กัเรียนตอบคาํถามทุกขอ้ตามความคิดเห็นหรือสภาพทีเป็นจริงเนืองจากคาํตอบ  

   ของนกัเรียนจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงสือการสอนต่อไป  

3. แบบสอบถามความคิดเห็นมี 1 ตอน จาํนวน 20 ขอ้ 

 

ตอนที 1  ความคิดเห็นของนกัเรียนทีมีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรือง คาํยมืภาษาบาลี   

   สันสกฤตในภาษาไทย สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3 

 
 

 
 
 
 

ปิยวชั   สีกนัหา 
นกัศึกษาปริญญาโท  สาขาการสอนภาษาไทย 

บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัศิลปากร 
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ตอนที 1    ความคิดเห็นของนกัเรียนทีมีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรือง คาํยมืภาษา
บาลีสันสกฤตในภาษาไทย สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3 

 

คาํชีแจง  ตวัเลขในช่องระดบัความคิดเห็นของนกัเรียนดา้นขวามือของแบบสอบถามเป็น  

เกณฑส์าํหรับการพิจารณาขอ้ความทีกาํหนดให ้ มีความหมายดงัต่อไปนี  
 

ระดบั  5  หมายถึง  นกัเรียนเห็นดว้ยมากทีสุด  

ระดบั  4  หมายถึง  นกัเรียนเห็นดว้ยมาก  

ระดบั  3  หมายถึง  นกัเรียนเห็นดว้ยปานกลาง  

ระดบั  2  หมายถึง  นกัเรียนเห็นดว้ยนอ้ย  

ระดบั  1  หมายถึง  นกัเรียนเห็นดว้ยนอ้ยทีสุด  

 

ตวัอยา่ง 

 
 

รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

มากทีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยทีสุด 

5 4 3 2 1 
ด้านเนือหา 
ส่วนนํา  
 
1.นกัเรียนชอบเรียนภาษาไทย 

  

 

 

   

2.นกัเรียนชอบเรียนดว้ยสือบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

   
 

  

 
ขอ้ 1  หมายความวา่นกัเรียนเห็นดว้ยในระดบัมาก กบัขอ้ความ “นกัเรียนชอบเรียนภาษาไทย” 

ขอ้ 2  หมายความวา่นกัเรียนเห็นดว้ยในระดบัปานกลาง กบัขอ้ความ “ นกัเรียนชอบเรียนดว้ยสือ 

 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน” 
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คาํอธิบาย โปรดอ่านขอ้ความแต่ละขอ้อยา่งละเอียดแลว้พิจารณาวา่เมือนกัเรียนเรียน  เรือง   
คาํยมืภาษาบาลีสันสกฤตในภาษาไทย สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3  
นกัเรียนมีความคิดเห็นต่อขอ้ความเหล่านนัในระดบัใด จากนนัใหน้กัเรียน         
ทาํเครืองหมายถูก ( ) ลงในช่องใหต้รงกบัความคิดเห็นทีแทจ้ริง 

 

 
รายการ 

ระดบัความคดิเห็น 
มากทีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยทีสุด 

5 4 3 2 1 
ด้านเนอืหา 
   ส่วนนํา  
   1. การนาํเขา้สู่บทเรียนมีความน่าสนใจ 

     

   2. บทเรียนมีการออกแบบให้ใชง่้าย  เมนูไม่สบัสน      

   3. มีการแจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้ให้ผูเ้รียนทราบ      

   4. คาํแนะนาํในการใชง้านบทเรียนเขา้ใจง่าย      

   ส่วนเนอืหา 
   5. เนือหาสอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

     

   6. บทเรียนมีความยากง่ายเหมาะสมกบัผูเ้รียน      

   7. บทเรียนเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมตลอดการเรียน      

   8. การใชภ้าษาสามารถสือความหมายไดช้ดัเจน      

   9. บทเรียนการยกตวัอยา่งในปริมาณและโอกาสทีเหมาะสม      

   ส่วนสรุป  
   10. บทเรียนมีการสรุปเนือหาในแต่ละตอนอยา่งเหมาะสม 

     

   11. ความเหมาะสมของจาํนวนขอ้สอบ      

ด้านกราฟิกและการออกแบบ 

  12. การออกแบบหนา้จอภาพโดยรวม 

     

  13. รูปภาพประกอบสามารถสือความหมายและมีความ 

สอดคลอ้งกบัเนือหา 
     

   14. ขนาดและตวัอกัษรทีใชมี้ความเหมาะสม      

   15. ความเหมาะสมในการใชภ้าพ  เสียงและเสียงบรรยาย      

   16. ความเหมาะสมของการใชสี้ในการออกแบบจอภาพ      

   17. คุณภาพของกราฟิกทีใชป้ระกอบการเรียน      

ด้านประโยชน์ทีได้รับ  
   18. มีความรู้ความเขา้ใจเรืองไตรภูมิพระร่วงมากขึน 

     

   19. เกิดความกระตือรือร้นและมีความสนุกในการเรียน      

   20. รู้สึกวา่การเรียนวรรณคดีไม่น่าเบือ      
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ข้อเสนอแนะ  
……………………………………………………….........................................................................
...............................…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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ภาคผนวก ค 

การตรวจสอบคุณภาพเครืองมือทีใชใ้นการวจิยั  

 

- บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรือง คาํยมืภาษาบาลีสันสกฤตในภาษาไทย  
   สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3 

-  แผนการจดัการเรียนรู้ เรือง คาํยมืภาษาบาลีสันสกฤตในภาษาไทย 
-  แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิทางการเรียน เรือง คาํยมืภาษาบาลีสันสกฤตในภาษาไทย 

-  แบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนทีมีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  
   เรือง คาํยมืภาษาบาลีสันสกฤตในภาษาไทย 
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1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรือง คาํยมืภาษาบาลีสันสกฤตในภาษาไทย สาํหรับนกัเรียน 

   ชนัมธัยมศึกษาปีที 3 

 

   1.1 แบบประเมินคุณภาพสือมลัติมีเดียเพือการศึกษาประเภทบทเรียนคอมพิวเตอร์  

ช่วยสอนของกระทรวงศึกษาธิการ 

 

แบบประเมินคุณภาพสือมัลติมีเดียเพอืการศึกษา 

ประเภทคอมพวิเตอร์ช่วยสอนกระทรวงศึกษาธิการ 

 
คําชีแจง 

 

แบบประเมินนีใชส้าํหรับการตรวจประเมินคุณภาพสือมลัติมีเดียเพือการศึกษาประเภท
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนของกระทรวงศึกษาธิการแบ่งเป็น  3 ส่วนดงันี 

 

ส่วนที 1  ขอ้มูลพืนฐาน 

ส่วนที 2  รายการประเมินคุณภาพสือมลัติมีเดียเพือการศึกษาใหพ้ิจารณาตามองคป์ระกอบ  
ดงันี 

1) ส่วนนาํของบทเรียน 

2) เนือหาของบทเรียน 

3) การใชภ้าษา 
4) การออกแบบระบบการเรียนการสอน 

5) ส่วนประกอบดา้นมลัติมีเดีย 

6) การออกแบบปฏิสัมพนัธ์ 
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ส่วนที 3  สรุปผลการตรวจประเมินเชิงคุณภาพ 

ระดบัการประเมิน แบ่งเป็น 5 ระดบัคือ 

เหมาะสมมากทีสุดหมายถึง นาํเสนอไดส้มบูรณ์ทุกองคป์ระกอบตรงตาม  

วตัถุประสงคข์องโปรแกรม ส่งเสริมการเรียนรู้ไดดี้มาก  

ทาํใหผู้เ้รียนเกิดทกัษะการเรียนรู้ไดอ้ยา่งดีตลอดจนมี  

เจตคติทีดีมากต่อวชิาทีเรียน 

เหมาะสมมาก หมายถึง  นาํเสนอไดต้ามองคป์ระกอบตรงตาม 

วตัถุประสงคข์องโปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ไดดี้ 

ผูเ้รียนเกิดทกัษะการเรียนรู้ตลอดจนมีเจตคติทีดีต่อวชิาที
เรียน 

เหมาะสม หมายถึง นาํเสนอไดต้ามองคป์ระกอบตรงตาม 

วตัถุประสงคข์องโปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้สร้างเจต  

คติทีดีมีขอ้บกพร่องบา้งแต่ไม่เป็นประเด็นสาํคญัและไม่ 
มีผลเสียต่อการเรียนรู้ของผูเ้รียน 

เหมาะสมนอ้ย หมายถึง นาํเสนอไดต้ามองคป์ระกอบแต่ยงัไม่สมบูรณ์  

ครบถว้นและมีขอ้บกพร่องทีมีผลเสียต่อการเรียนรู้ของ 

ผูเ้รียน 

เหมาะสมนอ้ย หมายถึง ไม่ส่งเสริมการเรียนรู้ตามวตัถุประสงคข์อง 
โปรแกรมจาํเป็นตอ้งปรับปรุงแกไ้ข     

  

เงือนไขการประเมิน 

1. ส่วนเนือหาสาระของบทเรียน องคป์ระกอบยอ่ยของรายการประเมินทีตอ้งไดรั้บ  

การประเมินในระดบัเหมาะสมมากหรือเหมาะสมมากทีสุดคือ 

        1.1. ความถูกตอ้งตามหลกัวชิา 

1.2. ไม่ขดัต่อความมนัคงของชาติและคุณธรรมจริยธรรม  

1.3. การใชภ้าษาถูกตอ้งเหมาะสม 

2. องคป์ระกอบยอ่ยของแต่ละองคป์ระกอบยกเวน้ขอ้ 1 ตอ้งไดรั้บการประเมินเหมาะสม
เหมาะสมมากหรือเหมาะสมมากทีสุดอยา่งใดอยา่งหนึง 

3. หากพบวา่มีขอ้ผดิพลาด (bug) ทีมีผลต่อการใชโ้ปรแกรมจะไม่พิจารณาใหผ้า่น 

การประเมิน 

   ส
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ส่วนที 1 ข้อมูลพนืฐาน 

1. ชือสือ........................................................................................................................................  
2. วชิา................................................................................................ระดบัชนั.............................  

3. ลกัษณะสือทีใชเ้ก็บบทเรียน CD-ROM DISKETTE จาํนวน .......... แผน่ 

4. เนือหาสาระสือคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

 ตามหลกัสูตร        อิงหลกัสูตร  

5. เอกสารประกอบ..........................................ชินคือ 

   คู่มือการใชโ้ปรแกรม      คู่มือประกอบการเรียนการสอนอืนๆ  ................  

6. อุปกรณ์ประกอบการนาํเสนอบทเรียน (ไมโครโฟน, หูฟังฯลฯ) ..........................ชินคือ 

……………………………………………..................................................................……… 

7. ระบบคอมพิวเตอร์ทีจาํเป็น 

 เครือง           PC       Macintosh  

 CPU รุ่น..........................................RAM ตงัแต่ ................................................MB  

อุปกรณ์อืนๆ
...................................................................................................................................................  
8. ประเภทของบทเรียน 

…….............………………………….………….………………………………………… 

9. เนือหาโดยยอ่
...............................................................................................................................................  

10. คุณค่าและประโยชน์ทีผูเ้รียนและผูส้อนไดรั้บ
..............................................................................................................................................  

11. องคป์ระกอบทวัไป 

- การติดตงัโปรแกรม  

ยาก   ง่ายสะดวก  ไม่เหมาะสม   อืนๆ ............  

- ความเหมาะสมกบั Hardware ปัจจุบนั  

เหมาะสม  ไม่เหมาะสม  อืนๆ  ............  

-ความเหมาะสมของขอ้มูลทีจาํเป็น (โครงสร้างบทเรียนวตัถุประสงคก์ารใชบ้ทเรียนการ
ติดตงั โปรแกรมฯลฯทีกาํหนดใน Help, Read Meเอกสารประกอบหรือส่วนนาํของ
บทเรียน)  

เหมาะสม  ไม่เหมาะสม  อืนๆ  ............  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ส่วนที 2  รายการประเมินคุณภาพ 

คาํชีแจง  โปรดแสดงความคิดเห็นของท่านโดยทาํเครืองหมาย ลงในช่องระดบั 

การประเมินความคิดเห็น  ตามระดบัประมาณค่าของสือบทเรียนคอมพิวเตอร์  

ช่วยสอนซึงกาํหนดเป็นเกณฑต์ดัสินคุณภาพ เป็น 5 ระดบั ดงันี 

 

 ระดบั 5   หมายถึง  เหมาะสมมากทีสุด 
 ระดบั 4   หมายถึง  เหมาะสมมาก  

 ระดบั 3  หมายถึง  เหมาะสม  

 ระดบั 2  หมายถึง  เหมาะสมนอ้ย  

 ระดบั 1   หมายถึง  เหมาะสมนอ้ยทีสุด 

 

รายการประเมิน 
ระดบัความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

1. ส่วนนําของบทเรียน 

เร้าความสนใจ , ใหข้อ้มูลพืนฐานทีจาํเป็น 

(วตัถุประสงค,์ เมนูหลกัฯลฯ)  

 

     

2. เนือหาของบทเรียน 

  2.1 โครงสร้างเนือหาชดัเจนมีความกวา้งลึกความเชือมโยงความรู้   
       เดิมกบัความรู้ใหม่ 
  2.2 มีความถูกตอ้งตามมาตรฐานหลกัสูตร 

  2.3 สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์

  2.4 สอดคลอ้งกบัการประยกุตใ์ชก้บัการเรียนการสอน 
      มีความสัมพนัธ์ต่อเนือง 

  2.5 ความยากง่ายเหมาะสมกบัผูเ้รียน 

  2.6 ไม่ขดัต่อความมนัคงของชาติและคุณธรรมจริยธรรม 

     

3. การใช้ภาษา 
ใชภ้าษาถูกตอ้งเหมาะสมกบัวยัของผูเ้รียนสือความหมายไดช้ดัเจน
เหมาะสมกบัผูเ้รียน 

     

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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รายการประเมิน 
ระดบัความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

4. การออกแบบระบบการเรียนการสอน 

  4.1 ออกแบบดว้ยระบบตรรกะทีดีเนือหามีความสัมพนัธ์ต่อเนือง 

  4.2 ส่งเสริมการพฒันาความคิดสร้างสรรค์ 
  4.3 มีความยดืหยุน่สนองความแตกต่างระหวา่งบุคคลควบคุมลาํดบั    
      เนือหาลาํดบัการเรียนและแบบฝึกได้ 
  4.4 ความยาวของการนาํเสนอแต่ละหน่วยแต่ละตอนเหมาะสม 

  4.5 มีการประเมินผลใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ไดเ้หมาะสมมีความ 
      หลากหลายและปริมาณเพียงพอทีสามารถตรวจสอบความเขา้ใจ 

      บทเรียนดว้ยตนเอง 

  4.6 มีกลยทุธ์การประเมินผลใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ใหเ้หมาะสม 
มีความหลากหลายและประมาณทีเพียงพอทีสามารถตรวจสอบ 

ความเขา้ใจบทเรียนดว้ยตนเอง 

 

     

5. ส่วนประกอบด้าน Multimedia  
  5.1 ออกแบบหนา้จอเหมาะสมง่ายต่อการใชส้ัดส่วนเหมาะสม 
      สวยงาม 

  5.2 ลกัษณะของขนาดสีตวัอกัษรชดัเจนสวยงามอ่านง่าย 

เหมาะกบัระดบัของผูเ้รียน 

  5.3 ภาพกราฟิกเหมาะสมชดัเจนสอดคลอ้งกบัเนือหาและมี 
     ความสวยงามมีความคิดสร้างสรรคใ์นการออกแบบ 

  5.4 คุณภาพการใชเ้สียงประกอบบทเรียนเหมาะสมชดัเจนน่าสนใจ 
 

     

6.  การออกแบบปฏิสัมพนัธ์ 

  6.1 ออกแบบปฏิสัมพนัธ์ใหใ้ชบ้ทเรียนง่ายสะดวกควบคุมเส้นทาง    
      การเดินของบทเรียนชดัเจนและสามารถยอ้นกลบัหรือออกจาก  

      บทเรียนไดง่้าย 

  6.2  การใหผ้ลป้อนกลบัเสริมแรงเหมาะสมตามความจาํเป็น 
 

     

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



216 
 

ส่วนที 3 สรุปผลการตรวจประเมินในเชิงคุณภาพ 
สรุปผลการพิจารณาในเชิงคุณภาพโดยใหเ้หตุผลพร้อมตวัอยา่งตามองคป์ระกอบการ
ประเมินระบุขอ้ดีขอ้เสียและขอ้เสนอแนะเพือปรับปรุงและพฒันาโปรแกรมตามประเด็น
หลกัหรือองคป์ระกอบของรายการประเมินคือ  

 

1. ส่วนนาํของบทเรียน 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................  
2.เนือหาสาระของบทเรียน 

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 
3.การใชภ้าษา 
.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................  
4.การออกแบบระบบการเรียนการสอน 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................  
5.ส่วนประกอบดา้นมลัติมีเดีย 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................  
6.การออกแบบดา้นปฏิสัมพนัธ์ 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................  
 

ผลการตดัสิน  ผา่นเกณฑก์ารประเมิน  

ไม่ผา่นเกณฑก์ารประเมิน 

 

  (…….…...........................…….……..)  
                      ผูเ้ชียวชาญ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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1.2 ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยผูเ้ชียวชาญดา้นเนือหาและ
ดา้นสือบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
 

ตารางที 11  ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. ค่าระดบั ลาํดบัที 

1. ส่วนนําของบทเรียน 

เร้าความสนใจ , ใหข้อ้มูลพืนฐานทีจาํเป็น 

(วตัถุประสงค,์ เมนูหลกัฯลฯ)  

4.00 1.00 มาก 1 

รวม 4.00 1.00 มาก  
2. เนือหาของบทเรียน 

  2.1 โครงสร้างเนือหาชดัเจนมีความกวา้งลึกความเชือมโยงความรู้      
       เดิมกบัความรู้ใหม่ 

4.33 0.58 มาก 2 

  2.2 มีความถูกตอ้งตามมาตรฐานหลกัสูตร 4.33 0.58 มาก 2 
  2.3 สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์ 4.67 0.58 มากทีสุด 1 
  2.4 สอดคลอ้งกบัการประยกุตใ์ชก้บัการเรียนการสอน 
      มีความสัมพนัธ์ต่อเนือง 

4.67 0.58 มากทีสุด 1 

  2.5 ความยากง่ายเหมาะสมกบัผูเ้รียน 4.00 0.00 มาก 3 
  2.6 ไม่ขดัต่อความมนัคงของชาติและคุณธรรมจริยธรรม 4.33 0.58 มาก 2 

รวม 4.39 0.48 มาก  
3. การใช้ภาษา 
ใชภ้าษาถูกตอ้งเหมาะสมกบัวยัของผูเ้รียนสือความหมายไดช้ดัเจน
เหมาะสมกบัผูเ้รียน 

4.67 0.58 มากทีสุด 1 

รวม 4.67 0.58 มากทสุีด  
4. การออกแบบระบบการเรียนการสอน 

  4.1 ออกแบบดว้ยระบบตรรกะทีดีเนือหามีความสัมพนัธ์ต่อเนือง 
4.67 0.58 มากทีสุด 1 

  4.2 ส่งเสริมการพฒันาความคิดสร้างสรรค์ 4.33 0.58 มาก 2 
  4.3 มีความยดืหยุน่สนองความแตกต่างระหวา่งบุคคลควบคุมลาํดบั   
      เนือหาลาํดบัการเรียนและแบบฝึกได้ 

4.33 0.58 มาก 2 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที 11 (ต่อ) 

 
 

 

รายการประเมิน 

ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. ค่าระดบั ลาํดบัที 

  4.4 ความยาวของการนาํเสนอแต่ละหน่วยแต่ละตอนเหมาะสม 4.33 0.58 มาก 2 
  4.5 มีการประเมินผลใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ไดเ้หมาะสมมีความ 

      หลากหลายและปริมาณเพียงพอทีสามารถตรวจสอบความ 

เขา้ใจบทเรียนดว้ยตนเอง 

4.67 0.58 มากทีสุด 1 

รวม 4.47 0.58 มากทสุีด  
5.ส่วนประกอบด้าน Multimedia 
  5.1 ออกแบบหนา้จอเหมาะสม ง่ายต่อการใช ้สัดส่วนเหมาะสม 
      สวยงาม 

4.33 0.58 มาก 2 

  5.2 ลกัษณะของขนาดสีตวัอกัษรชดัเจนสวยงามอ่านง่าย 

เหมาะกบัระดบัของผูเ้รียน 
4.33 0.58 มาก 2 

  5.3 ภาพกราฟิกเหมาะสมชดัเจนสอดคลอ้งกบัเนือหาและมี 
ความสวยงามมีความคิดสร้างสรรคใ์นการออกแบบ 

4.67 0.58 มากทีสุด 1 

  5.4 คุณภาพการใชเ้สียงประกอบบทเรียนเหมาะสมชดัเจน 

น่าสนใจ 4.33 0.58 มาก 2 

รวม 4.42 0.58 มาก  
6.  การออกแบบปฏิสัมพนัธ์ 

  6.1 ออกแบบปฏิสัมพนัธ์ใหใ้ชบ้ทเรียนง่ายสะดวกควบคุม
เส้นทางการเดินของบทเรียนชดัเจนและสามารถยอ้นกลบัหรือ
ออกจากบทเรียนไดง่้าย 

4.33 0.58 มาก 2 

  6.2  การใหผ้ลป้อนกลบัเสริมแรงเหมาะสมตามความจาํเป็น 4.67 0.58 มากทีสุด 1 
รวม 4.50 0.58 มาก  

รวมทุกด้าน 4.41 0.63 มาก  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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1.3 ค่าประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

นาํบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไปทดลอง (try-out) เพือหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 
80/80 โดยกาํหนดค่าประสิทธิภาพเป็น E1 (คะแนนเฉลียคิดเป็นร้อยละจากการทาแบบทดสอบ
ระหวา่งเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน) E2 (คะแนนเฉลียคิดเป็นร้อยละจากการทาํ
แบบทดสอบหลงัเรียนจบบทเรียนทงัหมด)  

 

ขนัที 1 ทดลองแบบหนึงต่อหนึง 

 

ตารางที12  ค่าประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนของการทดสอบแบบหนึงต่อหนึง  

 

นกัเรียน 
คะแนนทดสอบ 

ระหวา่งเรียน 

(คะแนนเต็ม 20คะแนน) 

ร้อยละ 

คะแนนทดสอบ 

หลงัเรียน 

(คะแนนเต็ม 30คะแนน) 

ร้อยละ 

1 14 70.00 21 70.00 

2 13 65.00 22 73.33 

3 15 75.00 24 80.00 

รวม 42 70.00 67 74.43 

 

ไดค้่าประสิทธิภาพบทเรียน (E1/ E2) = 70.00/74.43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ขนัที 2  การทดลองกลุ่มเล็กเพือหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  

 

ตารางที 13   ค่าประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนของการทดสอบกลุ่มเล็ก  

 

นกัเรียน 
คะแนนทดสอบ 

ระหวา่งเรียน 

(คะแนนเต็ม 20 คะแนน) 

ร้อยละ 

คะแนนทดสอบ 

หลงัเรียน 

(คะแนนเต็ม 30 คะแนน) 

ร้อยละ 

1 16 80.00 24 80.00 

2 18 90.00 25 83.33 

3 17 85.00 25 83.33 

4 14 70.00 23 76.67 

5 15 75.00 21 70.00 

6 16 80.00 26 86.67 

7 18 90.00 25 83.33 

8 17 85.00 26 86.67 

9 15 75.00 26 86.67 

รวม 146 81.10 221 81.86 

 

ไดค้่าประสิทธิภาพบทเรียน (E1/ E2) = 81.10/81.86 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ขนัที 3 การทดลองภาคสนามเพือหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  
 

ตารางที 14   ค่าประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนของการทดลองกลุ่มตวัอยา่ง  

นกัเรียน 
คะแนนทดสอบ 

ระหวา่งเรียน 

(คะแนนเต็ม 20 คะแนน) 

ร้อยละ 

คะแนนทดสอบ 

หลงัเรียน 

(คะแนนเต็ม 30 คะแนน) 

ร้อยละ 

1 18 90.00 23 76.67 

2 14 70.00 24 80.00 

3 16 80.00 26 86.67 

4 15 75.00 23 76.67 

5 16 80.00 27 90.00 

6 18 90.00 29 96.67 

7 17 85.00 21 70.00 

8 19 95.00 25 83.33 

9 15 75.00 26 86.67 

10 16 80.00 27 90.00 

11 16 80.00 25 83.33 

12 18 90.00 28 93.33 

13 16 80.00 25 83.33 

14 16 80.00 23 76.67 

15 18 90.00 24 80.00 

16 17 85.00 28 93.33 

17 19 95.00 28 93.33 

18 17 85.00 26 86.67 

19 16 80.00 23 76.67 

20 14 70.00 24 80.00 

21 18 90.00 28 93.33 

22 17 85.00 25 83.33 

23 16 80.00 24 80.00 

24 15 75.00 26 86.67 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที14 (ต่อ) 
 

 

ไดค้่าประสิทธิภาพบทเรียน (E1/ E2) =81.15/85.10 

 

 

 

 

 

 

นกัเรียน 
คะแนนทดสอบ 

ระหวา่งเรียน 

(คะแนนเต็ม 20 คะแนน) 

ร้อยละ 

คะแนนทดสอบ 

หลงัเรียน 

(คะแนนเต็ม 30 คะแนน) 

ร้อยละ 

25 17 85.00 27 90.00 

26 15 75.00 24 80.00 

27 19 95.00 29 96.67 

28 13 65.00 26 86.67 

29 15 75.00 25 83.33 

30 19 95.00 29 96.67 

31 17 85.00 25 83.33 

32 13 65.00 25 83.33 

33 15 75.00 27 90.00 

34 14 70.00 26 86.67 

35 13 65.00 24 80.00 

36 16 80.00 26 86.67 

37 17 85.00 25 83.33 

38 15 75.00 24 80.00 

39 18 90.00 24 80.00 

40 16 80.00 27 90.00 

รวม 649 81.15 1021 85.10 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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2. แผนการจดัการเรียนรู้ เรือง คาํยมืภาษาบาลีสันสกฤตในภาษาไทย 

2.1 ตรวจสอบความสอดคลอ้งระหวา่งจุดประสงคแ์ละขอ้คาํถามของแบบทดสอบโดยหา  

ค่าดชันีความสอดคลอ้ง ( IOC :Index of Item Objective Congruence) มีเกณฑพ์ิจารณาดงันี 

 

คะแนน  +1  หมายถึง   ขอ้คาํถามทีแน่ใจวา่สอดคลอ้งกบัจุดประสงคใ์นการถาม 

คะแนน   0  หมายถึง  ขอ้คาํถามทีไม่แน่ใจวา่สอดคลอ้งกบัจุดประสงคใ์นการถาม 

คะแนน - 1  หมายถึง  ขอ้คาํถามทีแน่ใจวา่ไม่สอดคลอ้งกบัจุดประสงคใ์นการถาม 

 
ตารางที  15    ความสอดคลอ้งระหวา่ง จุดประสงค ์เนือหาและการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใช ้

        บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรือง คาํยมืภาษาบาลีสันสกฤตในภาษาไทย 

 

แผนท ี เนือหา จุดประสงค์ ผู้เชียวชาญ IOC 1 2 3 
๑ 

 
 

๑.ความหมายและความสาํคญั
ของคาํยมื 

๑. นกัเรียนบอกความหมายและ
ความสาํคญัการคาํยมืได ้ +1 +1 +1 +1 

๒. ประวติัความเป็นมาคาํยมื
ภาษาบาลีสนัสกฤตในภาษาไทย 

๒. นกัเรียน สามารถ ตอบคาํถาม
เกียวกบัประวติัความเป็นมาของคาํ
ยมืภาษาบาลีสนัสกฤตได ้

+1 +1 +1 +1 

๓. ขอ้สงัเกตคาํยมืภาษาบาลี
สนัสกฤต 

๓. นกัเรียนสามารถบอกขอ้สงัเกต
ของคาํยมืภาษาบาลีสนัสกฤต และ
จาํแนกคาํยมืภาษาบาลี สนัสกฤต
ได ้

+1 +1 +1 +1 

๔. ความหมายของคาํยมืภาษา
บาลีสนัสกฤต 

๔.นกัเรียนสามารถบอก
ความหมายของคาํยมืภาษาบาลี
สนัสกฤตและใชค้าํยมืภาษาบาลี
สนัสกฤตไดถู้กตอ้งได ้

+1 +1 +1 +1 

๕. ประโยชน์ของคาํยมื ๕. นกัเรียนสามารถวเิคราะห์คุณค่า
ของคาํยมืได ้ +1 +1 +1 +1 

 

ค่าดชันีความสอดคลอ้งโดยรวม = 1.00 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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3. แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิทางการเรียน เรือง คาํยมืภาษาบาลีสันสกฤตในภาษาไทย 

 

3.1 ตรวจสอบความสอดคลอ้งระหวา่งจุดประสงคแ์ละขอ้คาํถามของแบบทดสอบโดยหา  

ค่าดชันีความสอดคลอ้ง ( IOC: Index of Item Objective Congruence) มีเกณฑพ์ิจารณาดงันี 

 

คะแนน   +1  หมายถึง  ขอ้คาํถามทีแน่ใจวา่สอดคลอ้งกบัจุดประสงคใ์นการถาม 

คะแนน     0  หมายถึง   ขอ้คาํถามทีไม่แน่ใจวา่สอดคลอ้งกบัจุดประสงคใ์นการถาม 

คะแนน  - 1  หมายถึง  ขอ้คาํถามทีแน่ใจวา่ไม่สอดคลอ้งกบัจุดประสงคใ์นการถาม 
 

ตารางที 16    ค่าความสอดคลอ้งระหวา่งจุดประสงคแ์ละขอ้คาํถามของแบบทดสอบจาํนวน 60 ขอ้ 

เนือหา ประเภท ขอ้ 
ผูเ้ชียวชาญ 

IOC 
1 2 3 

คาํยมื เขา้ใจ 1 +1 +1 +1 1.00 

เขา้ใจ 2 +1 +1 +1 1.00 

ประวติัความเป็นมาของคาํยมื
ภาษาบาลีสันสกฤตในภาษาไทย 

รู้-จาํ 3 +1 +1 +1 1.00 

รู้-จาํ 4 +1 +1 +1 1.00 

เขา้ใจ 5 -1 +1 -1 0.33 

เขา้ใจ 6 0 +1 +1 0.67 

เขา้ใจ 7 +1 +1 +1 1.00 

เขา้ใจ 8 0 +1 +1 0.67 

คาํบาลี รู้-จาํ 9 +1 +1 +1 1.00 

รู้-จาํ 10 +1 -1 +1 0.33 

เขา้ใจ 11 +1 +1 +1 1.00 

เขา้ใจ 12 0 +1 +1 0.67 

นาํไปใช ้ 13 +1 +1 +1 1.00 

นาํไปใช ้ 14 0 +1 +1 0.67 

นาํไปใช ้ 15 +1 +1 +1 1.00 

นาํไปใช ้ 16 +1 +1 +1 1.00 

วเิคราะห์ 17 +1 +1 +1 1.00 

วเิคราะห์ 18 +1 +1 +1 1.00 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที 16  (ต่อ) 

เนือหา ประเภท ขอ้ 
ผูเ้ชียวชาญ 

IOC 
1 2 3 

คาํบาลี (ต่อ) วเิคราะห์ 19 +1 +1 +1 1.00 

วเิคราะห์ 20 +1 +1 +1 1.00 

วเิคราะห์ 21 +1 +1 +1 1.00 

วเิคราะห์ 22 0 +1 +1 0.67 

คาํสันสกฤต รู้-จาํ 23 +1 +1 +1 1.00 

รู้-จาํ 24 +1 +1 +1 1.00 

เขา้ใจ 25 +1 0 +1 0.67 

เขา้ใจ 26 0 +1 +1 0.67 

นาํไปใช ้ 27 0 +1 +1 0.67 

นาํไปใช ้ 28 -1 +1 +1 0.33 

นาํไปใช ้ 29 +1 +1 +1 1.00 

นาํไปใช ้ 30 +1 +1 +1 1.00 

วเิคราะห์ 31 +1 +1 0 0.67 

วเิคราะห์ 32 +1 +1 +1 1.00 

วเิคราะห์ 33 +1 +1 +1 1.00 

วเิคราะห์ 34 +1 +1 +1 1.00 

วเิคราะห์ 35 +1 +1 0 0.67 

วเิคราะห์ 36 0 +1 +1 0.67 

ความแตกต่างระหวา่งคาํบาลี
สันสกฤต 

นาํไปใช ้ 37 +1 +1 +1 1.00 

นาํไปใช ้ 38 +1 +1 +1 1.00 

วเิคราะห์ 39 +1 +1 0 0.67 

วเิคราะห์ 40 +1 +1 +1 1.00 

วเิคราะห์ 41 +1 +1 +1 1.00 

วเิคราะห์ 42 +1 +1 +1 1.00 

วเิคราะห์ 43 +1 +1 0 0.67 

วเิคราะห์ 44 0 +1 +1 0.67 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที16 (ต่อ) 
 

เนือหา ประเภท ขอ้ 
ผูเ้ชียวชาญ 

IOC 
2 3 

คาํบาลีสันสกฤตในภาษาไทย รู้-จาํ 45 +1 +1 +1 1.00 

รู้-จาํ 46 +1 +1 +1 1.00 

นาํไปใช ้ 47 +1 +1 +1 1.00 

นาํไปใช ้ 48 +1 +1 +1 1.00 

นาํไปใช ้ 49 +1 +1 +1 1.00 

นาํไปใช ้ 50 +1 +1 +1 1.00 

วเิคราะห์ 51 +1 +1 +1 1.00 

วเิคราะห์ 52 +1 +1 +1 1.00 

วเิคราะห์ 53 +1 +1 +1 1.00 

วเิคราะห์ 54 +1 +1 +1 1.00 

วเิคราะห์ 55 +1 +1 0 0.67 

วเิคราะห์ 56 -1 +1 +1 0.33 

สังเคราะห์ 57 +1 0 +1 0.67 

สังเคราะห์ 58 +1 +1 +1 1.00 

ประโยชน์ของคาํยมืภาษาบาลี
สันสกฤตในภาษาไทย 

ประเมินค่า 59 0 +1 +1 0.67 

ประเมินค่า 60 +1 +1 +1 1.00 

 

ค่าดชันีความสอดคลอ้งโดยรวม = 0.86 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที 17  ค่าความสอดคลอ้งระหวา่งจุดประสงคแ์ละขอ้คาํถามของแบบทดสอบจาํนวน 30 ขอ้ 
 

เนือหา ประเภท ขอ้ 
ผูเ้ชียวชาญ 

IOC 
1 2 3 

คาํยมื เขา้ใจ 1 +1 +1 +1 1.00 

ประวติัความเป็นมาของคาํยมื
ภาษาบาลีสันสกฤตในภาษาไทย 

รู้-จาํ 2 +1 +1 +1 1.00 

เขา้ใจ 3 +1 +1 +1 1.00 

เขา้ใจ 4 0 +1 +1 0.67 

คาํบาลี รู้-จาํ 5 +1 +1 +1 1.00 

เขา้ใจ 6 +1 +1 +1 1.00 

นาํไปใช ้ 7 +1 +1 +1 1.00 

นาํไปใช ้ 8 +1 +1 +1 1.00 

วเิคราะห์ 9 +1 +1 +1 1.00 

วเิคราะห์ 10 +1 +1 +1 1.00 

วเิคราะห์ 11 +1 +1 +1 1.00 

คาํสันสกฤต รู้-จาํ 12 +1 +1 +1 1.00 

เขา้ใจ 13 +1 0 +1 0.67 

นาํไปใช ้ 14 +1 +1 +1 1.00 

นาํไปใช ้ 15 +1 +1 +1 1.00 

วเิคราะห์ 16 +1 +1 +1 1.00 

วเิคราะห์ 17 +1 +1 +1 1.00 

วเิคราะห์ 18 +1 +1 +1 1.00 

ความแตกต่างระหวา่งคาํบาลี
สันสกฤต 

นาํไปใช ้ 19 +1 +1 +1 1.00 

วเิคราะห์ 20 +1 +1 +1 1.00 

วเิคราะห์ 21 +1 +1 +1 1.00 

วเิคราะห์ 22 0 +1 +1 0.67 

ความแตกต่างระหวา่งคาํบาลี
สันสกฤต 

รู้-จาํ 23 +1 +1 +1 1.00 

นาํไปใช ้ 24 +1 +1 +1 1.00 

นาํไปใช ้ 25 +1 +1 +1 1.00 

วเิคราะห์ 26 +1 +1 +1 1.00 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



228 
 

ตารางที17 (ต่อ) 

 

เนือหา ประเภท ขอ้ 
ผูเ้ชียวชาญ 

IOC 
1 2 3 

คาํบาลีสันสกฤตในภาษาไทย วเิคราะห์ 27 +1 +1 +1 1.00 

วเิคราะห์ 28 +1 +1 +1 1.00 

สังเคราะห์ 29 +1 +1 +1 1.00 

ประเมินค่า 30 +1 +1 +1 1.00 

 

ค่าดชันีความสอดคลอ้งโดยรวม = 0.99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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2.2 วเิคราะห์แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิก่อนและหลงัเรียนเป็นรายขอ้เพือหาค่าความยากง่าย  (p)  

และค่าอาํนาจจาํแนก (r)  

 

ตารางที18   ค่าความยากง่าย (p) และค่าอาํนาจจาํแนก (r) ของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิทาง 

                    การเรียน เรือง คาํยมืภาษาบาลีสันสกฤตในภาษาไทยฉบบันาํไปใชจ้ริงจาํนวน 30 ขอ้ 

 

ข้อที p r  ข้อที p r 
1 0.500 0.375  16 0.467 0.653 

2 0.567 0.306  17 0.633 0.625 

3 0.767 0.250  18 0.633 0.653 

4 0.467 0.500   19 0.667 0.639 

5 0.633 0.625  20 0.600 0.625 

6 0.733 0.500  21 0.667 0.500 

7 0.667 0.500  22 0.600 0.764 

8 0.433 0.306  23 0.567 0.639 

9 0.600 0.750  24 0.667 0.278 

10 0.767 0.403  25 0.533 0.528 

11 0.467 0.764  26 0.567 0.639 

12 0.400 0.292  27 0.567 0.292 

13 0.767 0.639  28 0.400 0.306 

14 0.733 0.500  29 0.767 0.500 

15 0.800 0.750  30 0.467 0.264 

 

KR20 (Alpha)  = 0.85 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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3.  แบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนทีมีต่อการเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  

เรืองคาํยมืภาษาบาลีสันสกฤตในภาษาไทย 
 

วเิคราะห์ค่าดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้คาํถามกบัจุดประสงคใ์นการถาม (IOC : Index 

of Item Objective Congruence) พิจารณาตามเกณฑก์ารประเมินผลดงันี 

 

คะแนน   + 1  สาํหรับคาํถามทีแน่ใจวา่สอดคลอ้งกบัจุดประสงคใ์นการถาม  

คะแนน      0  สาํหรับคาํถามทีไม่แน่ใจวา่สอดคลอ้งกบัจุดประสงคใ์นการถาม  

คะแนน     -1  สาํหรับคาํถามทีแน่ใจวา่ไม่สอดคลอ้งกบัจุดประสงคใ์นการถาม 

 

ตารางที 19   ค่าความสอดคลอ้งระหวา่งจุดประสงคแ์ละขอ้คาํถามของแบบสอบถามความคิดเห็น 

 

ขอ้ ผูเ้ชียวชาญ 1 ผูเ้ชียวชาญ 2 ผูเ้ชียวชาญ 3 ค่า IOC 

1 +1 +1 +1 1.00 

2 +1 +1 +1 1.00 

3 +1 +1 +1 1.00 

4 +1 +1 +1 1.00 

5 +1 +1 +1 1.00 

6 +1 +1 +1 1.00 

7 +1 +1 +1 1.00 

8 +1 +1 +1 1.00 

9 +1 +1 +1 1.00 

10 +1 +1 +1 1.00 

11 +1 +1 +1 1.00 

12 +1 +1 +1 1.00 

13 +1 +1 +1 1.00 

14 0 +1 +1 0.67 

15 +1 +1 +1 1.00 

16 +1 +1 +1 1.00 

17 +1 +1 +1 1.00 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที 19 (ต่อ) 
 

ขอ้ ผูเ้ชียวชาญ 1 ผูเ้ชียวชาญ 2 ผูเ้ชียวชาญ 3 ค่า IOC 

18 +1 +1 +1 1.00 

19 +1 +1 0 0.67 

20 +1 +1 +1 1.00 

 
ค่าดชันีความสอดคลอ้ง = 0.97 
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ภาคผนวก ง 

 

ผลสัมฤทธิทางการเรียน เรือง คาํยมืภาษาบาลีสันสกฤตในภาษาไทยก่อนเรียนและหลงัเรียนดว้ย
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3 
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ตารางที 20   ผลสัมฤทธิทางการเรียน เรือง คาํยมืภาษาบาลีสันสกฤตในภาษาไทย ก่อนและหลงั 

                    เรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3 

 

คนที 
คะแนนเต็ม 30 

ผลต่าง คนที 
คะแนนเต็ม 30 

ผลต่าง 
ก่อน หลงั ก่อน หลงั 

1 14 23 9 21 23 28 5 

2 15 24 9 22 16 25 9 

3 12 26 14 23 19 24 5 

4 17 23 6 24 22 26 4 

5 20 27 7 25 22 27 5 

6 22 29 7 26 18 24 6 

7 17 21 4 27 19 29 10 

8 19 25 6 28 15 26 11 

9 18 26 8 29 16 25 9 

10 21 27 6 30 20 29 9 

11 17 25 8 31 17 25 8 

12 23 28 5 32 18 25 7 

13 20 25 5 33 20 27 7 

14 16 23 7 34 23 26 3 

15 15 24 9 35 12 24 12 

16 22 28 6 36 18 26 8 

17 20 28 8 37 16 25 9 

18 19 26 7 38 13 24 11 

19 17 23 6 39 15 24 9 

20 18 24 6 40 17 27 10 

 

 

 

 

 

   ส
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ประวตัิผู้วจัิย 
 

ชือ-สกุล นายปิยวชั   สีกนัหา  

ทีอยู ่ 151/615 ถนน บรมราชชนนี  แขวงอรุณอมรินทร์  เขตบางกอกนอ้ย   
กรุงเทพมหานคร 10700 

 

ประวติัการศึกษา 
2550  ศน.บ (สาขาการสอนวชิาภาษาองักฤษ) มหาวทิยาลยัมหามกุฎราชวทิยาลยั 
2553-ปัจจุบนั ศึกษาต่อระดบัปริญญามหาบณัฑิต สาขาวชิาการสอนภาษาไทยคณะศึกษาศาสตร์  
  มหาวทิยาลยัศิลปากร  

 

ประสบการณ์การทาํงาน  

2552  ครูอตัราจา้ง โรงเรียนอนุราชประสิทธิ  

2553  ครูอตัราจา้ง โรงเรียนคลองโยงเวทีอุปถมัภ์ 
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