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บทคัดย่อ
  งานวิจัยและพัฒนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาสื่อวีดิทัศน์การเรียนวิชาบาลีไวยากรณ์ และเพื่อหาประสิทธิภาพวีดิทัศน์
การเรียนวิชาบาลีไวยากรณ์ กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ พระสงฆ์ที่เรียนภาษาบาลี ชั้นประโยค 1-2 ในส�านักเรียนวัดโมลี
โลกยาราม ในเขตกรุงเทพมหานคร จ�านวน 48 รูป เลือกด้วยวิธีการเจาะจง ประกอบด้วยกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม คือ (1) พระสงฆ์
จ�านวน 30 รูป เพ่ือใช้ในการส�ารวจความคิดเห็นและความต้องการใช้สื่อการเรียนการสอนวิชาบาลีไวยากรณ์ (2) พระสงฆ์จ�านวน 
18 รูป เพื่อใช้ในการทดลองเรียนรู้ด้วยวีดิทัศน์การเรียนวิชาบาลีไวยากรณ์ เรื่อง อาขยาต ใช้ระยะเวลาการทดลอง 3 ครั้งๆ ละ 
12 วัน ๆละ 2 คาบ ๆ ละ 50 นาที รวม 72 คาบ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ สื่อวีดิทัศน์ แบบประเมินสื่อวีดิทัศน์ แบบทดสอบ 
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนาด้วย ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน หาประสิทธิภาพของสื่อวีดิทัศน์ (E1 / E2  )  
ผลการวิจัยพบว่า สื่อวีดิทัศน์มีคุณภาพด้านเนื้อหา อยู่ในระดับดี(  = 3.97 , S.D. = 0.739) มีคุณภาพด้านเทคโนโลยี
อยู่ในระดับดี(  = 4.25 , S.D. = 0.577) มีประสิทธิภาพระดับดี จากสูตรหา E1 / E2  เท่ากับ  86.44/80.22   
ตามเกณฑ์ 80/80 ที่ก�าหนดไว้ 
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Abstract 
 The purpose of this research aimed to: develop learning by video lessons to reach the 80/80 criteria 
and to study the students’ development while learning through these instructional video lessons.  The 
samples for this study consist of 48 student monks from Wat Molelokayaram in Bangkok who are studying 
pali language grammar level 1 and 2 through purposive sampling. The students had three periods of study 
consisting of two 50 minute classes a day for 12 days for a total of 72 classes. The research instrument 
consisted of the video learning lessons, an achievement test, and a quality evaluation form for experts. The 
data were statistically analyzed and presented by mean, standard deviation and efficiency E1 / E2. The research 
results revealed that the documentary style video lesson were of good quality as evaluated by the content  
(  = 3.97 , S.D. = 0.739) and education technology experts (  = 4.25 , S.D. = 0.577)  and had  
an efficiency of 86.44/80.22.
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บทนำา 
  การศึกษานบัเปน็รากฐานส�าคญัทีส่ดุในการสรา้งสรรคค์วามเจริญกา้วหน้า และแกไ้ขปญัหาตา่งๆ ในสงัคมได ้เน่ืองจากการ
ศกึษาเปน็กระบวนการทีจ่ะชว่ยใหค้นไดพ้ฒันาตนเองไดต้ลอดชว่งชีวติ การศึกษาของไทยแตเ่ดมิมศูีนยก์ลางอยูท่ี่วดักบัวงั มปีระเพณี
การบวชเรียนและใช้วัดเป็นแหล่งการศึกษา  
 การศึกษาของพระสงฆเ์ปน็พืน้ฐาน และมสีว่นส่งเสรมิการปฏบิติัศาสนกิจของพระสงฆใ์นดา้นตา่งๆ ซึง่สง่ผลตอ่ความเจรญิ
มัน่คงของพระพทุธศาสนานัน้ พระพทุธเจา้ทรงวางแผนการศกึษาไว ้3 ขัน้ คอื ขัน้ปรยิตั ิขัน้ปฏบิตัแิละขัน้ปฏเิวธ ขัน้ปรยิตั ิไดแ้ก ่การ
ศกึษาทางทฤษฎ ีคอื การศกึษาพระธรรมวินยัใหม้คีวามรู ้เปน็พืน้ฐานโดยแจม่แจง้เสยีกอ่นวา่ ค�าสอนของสมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้
มีอะไรบ้าง ถ้าจะน�ามาปฏิบัติ จะท�าอย่างไร และเมื่อปฏิบัติแล้วจะได้ผลอย่างไร ขั้นปฏิบัติ คือ การน�าเอาพระธรรมวินัยมาปฏิบัติด้วย
กาย วาจา ใจ และขัน้ปฏิเวธ เปน็ขัน้ท่ีแสดงถงึผลของการปฏิบตัติามพระธรรมค�าสอนของพระสมัมาสัมพทุธเจา้ (ส�านกังานเลขานกุาร
แม่กองบาลีสนามหลวง, 2549, น. 158) พระสงฆ์จึงศึกษาปริยัติให้มีความรู้เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติสืบต่อไป
 ขั้นปริยัติเป็นขั้นแรกของการศึกษาในพระพุทธศาสนามี 4 ประเภท คือ การศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม แผนกบาลี 
แผนกสามัญศึกษา และการศึกษาในมหาวิทยาลัยสงฆ์ การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม แบ่งเป็น 3 ชั้น คือ ชั้นตรี ชั้นโทและชั้น
เอก ในส่วนของการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี แบ่งเป็น 8 ชั้น คือ บาลีประโยค 1 - 2 เปรียญธรรม 3, 4, 5, 6, 7, 8 และ 9 
ประโยค ส่วนการศึกษาแผนกสามัญศึกษา แบ่งเป็น 2 ระดับ คือ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นกับระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และการ
ศึกษาในมหาวิทยาลัยสงฆ์ เป็นการศึกษาในระดับอุดมศึกษาแบ่งเป็น 2 มหาวิทยาลัย คือ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
และมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย (พระมหาธวัชชัย รสเลิศ,  2551, น. 2) สภาพการศึกษาของคณะสงฆ์ไทยทั้งฝ่ายพระปริยัติ
ธรรมแผนกบาลีและนักธรรม มักจะประสบปัญหาในลักษณะที่คล้ายคลึงกันในหลายๆ ด้าน เช่น ปัญหาที่เกิดจากมาตรฐานการเรียน
การสอน สถานที่เรียน ครูผู้สอน ตลอดจนงบประมาณ เป็นต้น (พระเฉลิมชาติ ชาติวโร, 2551, น. 89) 
 กระบวนการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมของคณะสงฆ์ในปัจจุบัน ได้เผชิญกับปัญหาต่างๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาให้
เป็นไปอยา่งต่อเนือ่ง ทัง้ด้านการจดัการเรยีนการสอน การขาดบคุลากรทีมี่คณุภาพในการขบัเคลือ่นระบบการศกึษา การขาดศาสนทายาท 
และการขาดสือ่เทคโนโลยแีละวสัดอุปุกรณ ์ทีจ่�าเปน็ต่อการเรยีนการสอน (กองพุทธสารนเิทศ ส�านกังานพระพุทธศาสนาแหง่ชาต,ิ 2553, 
น. 1) ดา้นปญัหาการจดัการเรยีนการสอนทีจ่ดักนัตามมตีามเกดิ ขึน้อยูก่บัวิธีการสอนของครู การเรยีนการสอนยงัยดึผู้สอนเป็นศูนยก์ลาง
และต�าราเปน็หลกั การวดัผลใชแ้บบอตันยัเปน็หลกั ปญัหาดา้นการบรหิารจดัการ ส�านกัเรยีนขาดการตดิตามและวางแผนการประเมนิผล 
(พระมหากฤชาภัค  อิ่มพันธุ์แบน, 2551, น. 2) เพื่อแก้ไขปัญหาการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี การผลิตสื่อการสอนจึงเป็นแนวทาง
ในการแก้ไขปัญหาขาดแคลนครูสอน จะช่วยให้เพิ่มประสิทธิภาพทางการศึกษาภาษาบาลีขึ้น
 การจัดการศึกษาของคณะสงฆ์ ที่จัดในรูปแบบของโรงเรียนพระปริยัติธรรม โดยเฉพาะแผนกธรรม แผนกบาลี ซึ่งมหาเถร
สมาคมเปน็ผูด้�าเนนิการจัดการศึกษาเองนัน้ยงัคงใชร้ปูแบบหลักสูตรการศกึษาดัง้เดมิ ทีไ่ด้มกีารจดัการศกึษามาตัง้แต่สมยัรัชกาลที ่5 
ซึ่งยากต่อการเรียนรู้ โดยในแต่ละปีจะมีผู้สอบผ่านนักธรรมและบาลีไม่ถึงครึ่งของผู้เข้าสอบทั้งหมด ดังนั้น เมื่อจัดการศึกษายากเกิน
ไปจึงท�าให้สามเณรบางส่วนเกิดความท้อถอย ลาสิกขาไปแสวงหาความรู้ทางโลกที่ตนคิดว่าง่ายกว่า อีกประการหนึ่ง การขาดแคลน
งบประมาณในการสนับสนุนการศึกษาอย่างพอเพียง วัดส่วนใหญ่ที่จัดให้มีการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมต้องด�าเนินการจัดหาทุน
ทรพัย์กันเอง บางส�านักขาดแคลนงบประมาณอยา่งหนกัจนไมส่ามารถจะด�าเนนิการตอ่ไปได ้จงึท�าใหส้ามเณรบางรปูตดัสนิใจลาสกิขา
ไป เพราะหาที่เรียนไม่ได้ หรือไม่สามารถไปเรียนในที่ไกล ๆ ได้ (พระมหากฤชาภัค  อิ่มพันธ์แบน, 2551, น. 10-11) การสอบไม่ผ่าน 
การขาดแรงจูงใจ การขาดการสนับสนุนทางการศึกษา จึงเป็นสาเหตุท�าให้จ�านวนสามเณรที่เรียนภาษาบาลีมีจ�านวนลดน้อยลง
  เมื่อพิจารณาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี จากผลการสอบบาลี สนามหลวงท้ังในส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2549 พบว่า ในการสอบแต่ละประโยคนั้น นักเรียนขาดสอบ และสอบตกกันเป็นจ�านวนมากแม้มหาเถร
สมาคมจะมีมติให้มีการสอบซ่อม เฉพาะชั้นประโยค 1 - 2 ถึงชั้นประโยคเปรียญธรรม 5 แล้วก็ตามโดยจากบัญชีแสดงการสอบบาลี
สนามหลวงปี พ.ศ. 2549 (ส�านักงานเลขานุการแม่กองบาลีสนามหลวง, 2549, น. ก) พบว่า ในการสอบพระปริยัติธรรมแผนก
บาลีแต่ละประโยคนั้น ในครั้งแรกมียอดนักเรียนส่งเข้าสอบทั้งสิ้น 32,627 รูป ขาดสอบถึง 9,249 รูป ครั้งที่ 2 มียอดนักเรียนเข้า
สอบ 4,840 รูป ขาดสอบ1,274 รูป และจ�านวนผู้เข้าสอบจริงทั้งสองครั้ง มีผู้สอบได้เพียงร้อยละ 19.77 และ 47.45 เท่านั้น ข้อมูล
ดังกล่าวนอกจากจะแสดงให้เห็นถึงความสูญเปล่าทางการศึกษาแล้ว ยังเป็นการแสดงถึงการขาดประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา  
ซ่ึงหากเป็นเช่นนี้ต่อไป พระภิกษุสามเณรที่มีความรู้ความสามารถที่จะสืบทอดพระพุทธศาสนาคงจะหมดลงเรื่อยๆ และท�าให้
ขาดบุคลากรของศาสนา (พระมหาธวัชชัย รสเลิศ,  2551, น. 3)   ผู้เรียนที่สอบตกในแต่ละช้ัน เข้าสอบปีละขั้นจนกว่าจะสอบผ่าน 
จ�านวนผู้สอบตกมีสะสมจ�านวนมาก เมื่อพิจารณาสถิติจ�านวนนักเรียนผู้เข้าสอบท้ังส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ปี พ.ศ. 2553  
ครั้งแรกมีจ�านวน 33,702 รูป ขาดสอบ 10,357 รูป สอบได้ 3,234 ครั้งที่ 2 ยอดส่งเข้าสอบ 5,322 รูป ขาดสอบ 1,101 รูป และ
จ�านวนผู้เข้าสอบจริงทั้งสองครั้ง มีผู้สอบได้เพียงร้อยละ 15.30 และ 27.91 ของผู้เข้าสอบ (กองบาลีสนามหลวง, 2553, น. 285-286) 
จากสถิติดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า การขาดสอบจ�านวนมากของผู้เรียนแสดงให้เห็นถึงความไม่พร้อม ความไม่มั่นใจว่าจะสอบได้
ของผู้เรียนก่อนท่ีจะสอบวัดความรู้  จากจ�านวนผู้สอบตกมากกว่าร้อยละ 80 แสดงให้เห็นว่าผู้เรียนขาดความรู้ความเข้าใจเนื้อหา
วิชาที่จะสอบผ่านในชั้นนั้นๆ นับเป็นเวลาสืบต่อกันมายาวนานที่มีผู้สอบผ่านไม่ถึงร้อยละ 20 ของผู้เข้าสอบทั้งหมด จ�านวน 
ผู้ที่จะเรียนจบสามารถสอบผ่านชั้นสูงสุด คือ ประโยค ป.ธ. 9 มีจ�านวนน้อย จึงมีแนวโน้มการขาดแคลนครูผู้สอนที่มีความรู้ทางด้าน
ภาษาบาลีในอนาคต
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 ปัญหาเรื่องครูผู้สอนพระปริยัติธรรมพบว่า ครูสอนพระสงฆ์และสามเณร ที่เรียนนักธรรม บาลี และปริยัติธรรมแผนก
สามัญศึกษาบางส่วน และครูสอนจริยศึกษาหรือวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียนที่เป็นพระสงฆ์นั้น มีคุณภาพไม่เท่าเทียมกัน เพราะ 
ไมไ่ดเ้รยีนวชิาคร ูวชิาจิตวทิยา หลกัการสอน เปน็ตน้ (ส�านกังานคณะกรรมการการศึกษาแหง่ชาต,ิ 2545, น. 55) ปญัหาครูสอนปริยติั
ธรรมแผนกบาลพีบวา่ มคีรสูอนจ�านวนนอ้ย ไมเ่พียงพอ ขาดแคลนครสูอนท่ีมปีระสบการณแ์ละเชีย่วชาญการสอน ครูทีม่อียู่เป็นระบบ
รุ่นพี่สอนน้อง ครูสอนมีความรู้สูงกว่ารุ่นน้องเพียงชั้นหนึ่งหรือสองชั้นก็จ�าเป็นต้องเป็นครูสอน ครูส่วนใหญ่ก�าลังศึกษาด้วยสอนด้วย  
จึงท�าให้การถ่ายทอดความรู้ไม่สมบูรณ์ ผู้วิจัยจึงน�าเทคโนโลยีการศึกษามาใช้บันทึกภาพและเสียงของการเรียนการสอนของครูผู้สอน
ที่มีความเชี่ยวชาญในการสอนภาษาบาลี ผลิตเป็นสื่อวีดิทัศน์การเรียนการสอนภาษาบาลี 
 ค�าว่า “วีดิทัศน์” มาจากค�าว่า Video ซึ่งหมายถึงเครื่องแสดงภาพเพื่อความเพลิดเพลิน (นิธิวัฒน์ ฟองดาวิรัตน์, 2553, 
น. 20) การใช้สื่อวีดิทัศน์มีบทบาทต่อการเรียนการสอนท้ังในด้านก่อให้เกิดสภาพแวดล้อมทางการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียน
เป็นส�าคัญ ช่วยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนนั้นๆ เพราะมีการน�าเสนอเนื้อหาโดยใช้ตัวอักษร เสียง ภาพนิ่ง  
ภาพเคลื่อนไหว ด้วยสีสันสวยงาม และเสียงไปพร้อม ๆ กัน จะช่วยดึงดูดความสนใจของผู้เรียนมากขึ้น ผู้เรียนสามารถทบทวนบท
เรียนได้ทุกครั้งท่ีต้องการเรียน สามารถเลือกเฉพาะเนื้อหาที่ต้องการเรียนได้ด้วยตนเอง นอกจากน้ีการชมวีดิทัศน์์ยังสนุกสนานกว่า
เทปซึ่งมีเฉพาะเสียง ผู้ฟังสามารถเห็นตัวผู้พูดและภาพเคลื่อนไหวต่างๆ ที่ช่วยสื่อความหมายทางอ้อมด้วย(ฮาร์เมอร์, 2001, p. 147) 
การได้เห็นภาพและได้ยินเสียงไปพร้อม ๆ กันจะท�าให้ภาษามีชีวิตชีวาและมีความหมายมากยิ่งขึ้น การใช้ตัวชี้แนะทั้งภาพและเสียง  
ซึง่จะท�าใหผู้ฟ้งัเกิดความเขา้ใจมากขึน้ (เออร ์Ur. 1984, pp. 11 – 21) อกีทัง้ความกา้วหนา้ทางวทิยาศาสตร์แ์ละเทคโนโลยใีนปจัจบุนั
มสีว่นท�าใหก้ารผลติรายการวดีทัิศนม์ปีระสทิธภิาพ ราคาถกู สะดวกตอ่การน�ามาใชใ้หเ้กดิประโยชน์ในดา้นตา่งๆ ได้อยา่งด ีดงัน้ันการ
ใชส้ือ่วดีทิศันป์ระกอบการเรยีนการสอนจะท�าใหผู้้เรยีนเกิดแรงจงูใจในการเรียน การไดเ้หน็ภาพครูผูจ้ะโน้มนา้วท�าใหผู้เ้รียนเกดิความ
รู้สึกเพลิดเพลินกับการเรียน การได้ฟังเสียงผู้สอนจากสื่อวีดิทัศน์จึงดีกว่าผู้เรียนอ่านหนังสือเองซึ่งอาจจะออกเสียงไม่ถูกต้อง การชม
สื่อวีดิทัศน์การเรียนการสอนภาษาบาลีท�าให้ผู้เรียนเข้าใจภาษาบาลีได้ง่ายขึ้น 
  ผู้วิจัยได้พิจารณาเลือกเนื้อหาภาษาบาลีระดับชั้นประโยค 1-2 เพราะจากสถิติของผู้สอบผ่านในแต่ละประโยค พ.ศ. 2554 
พบว่า ในจ�านวนผู้เข้าสอบภาษาบาลีในชั้นประโยค 1-2 มีจ�านวนนักเรียนเข้าสอบมากกว่าทุกช้ันประโยค แต่ในช้ันประโยค 1-2 น้ี 
จ�านวนของผู้มาสอบภาษาบาลี 13,613 รูป จ�านวนผู้สอบได้ 1,657 รูป เปรียบเทียบจ�านวนผู้มาสอบกับจ�านวนผู้สอบได้พบว่า  
มีจ�านวนของผู้สอบได้คิดเป็นร้อยละ 12.17 ของผู้มาเข้าสอบ (กองบาลีสนามหลวง, 2554, น. 285) ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงเลือกเนื้อหา
ของชั้นประโยค 1-2 ในวิชาบาลีไวยากรณ์ 
 ผู้วิจัยได้เลือกเน้ือหาเรื่อง อาขยาต ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในวจีวิภาค  ท่ีผู้เรียนจะต้องเรียนต้องรู้  กิริยาอาขยาตเป็นกิริยา
คุมประโยคทางสัมพันธ์  การศึกษาอาขยาต  จะท�าให้รู้จักธาตุ อุปสัคน�าหน้าธาตุ  ปัจจัยลงท้ายธาตุ  และวิภัตติ แสดงกาลและกิจ
แห่งธาตุนั้น ๆ ยิ่งกว่านั้น ผู้เรียนจะได้ความรู้ท่ัวถึงท้ังการแปรรูปอักษรและความหมายแห่งธาตุ อันเป็นส่วนส�าคัญในหลักไวยากรณ์  
ส่วนประกอบของเรื่องอาขยาตมี 8 อย่าง ได้แก่ วิภัตติ กาล บท วจนะ บุรุษ ธาตุ วาจก ปัจจัย เพื่อเป็นเครื่องหมายเนื้อความให้
ชัดเจน(สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส, 2538, น. 151) เนื้อหาเรื่องอาขยาตจึงเป็นเรื่องเข้าใจยากส�าหรับผู้เรียน  
ควรมีผู้สอนช่วยอธิบายให้ผู้เรียนเข้าใจง่าย เนื่องจากเรื่องอาขยาตนั้นมีส่วนประกอบ 8 อย่าง ทั้งที่มองเห็นได้จากตัวหนังสือที่เขียน
ไว้ ทั้งต้องสังเกตจากส่วนที่มองไม่เห็น ในการเรียนภาษาบาลีนั้นเรื่องอาขยาตมีความส�าคัญมาก เพราะในหลักไวยากรณ์ถือว่า กิริยา
อาขยาต ใช้เป็นกิริยาสุดประโยค ซึ่งนิยมเรียกกันว่า กิริยาคุมพากย์ ภาษาบาลีประโยคหนึ่งๆ จะต้องมีกิริยาคุมพากย์ ถ้าไม่มีจะใช้ไม่
ได้เลย เว้นแต่ประโยคลิงคัตถะที่ไม่ต้องมีกิริยาคุมพากย์ก็ใช้ได้ ในการเรียนภาษาบาลีจึงจ�าเป็นต้องทราบเรื่อง อาขยาต อันเป็นส่วน
ส�าคัญในประโยค (พระมหานิยม  อุตฺตโม, 2550, น. 128-129) เนื้อหาเรื่องอาขยาตมีส่วนส�าคัญต่อผู้ศึกษาภาษาบาลี ผู้วิจัยจึงเลือก
เนื้อหาเรื่องอาขยาต ในการสร้างวีดิทัศน์การเรียนการสอนภาษาบาลี
  การสร้างวีดิทัศน์การเรียนการสอนภาษาบาลีจะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาวิชาได้มากขึ้น เรียนรู้ง่ายขึ้น เพิ่มความสนใจใน
การเรียนรู้ เพิ่มความสะดวกแก่ผู้เรียน เป็นการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนครูผู้สอน รักษาความรู้ความสามารถของผู้สอนที่เชี่ยวชาญ
ไม่ให้สูญหาย สะดวกต่อการเผยแผ่ความรู้ทางภาษาให้กว้างขวาง ทั้งเป็นการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของพระสงฆ์ด้วยสื่อ
เทคโนโลยี ผู้วิจัยจึงได้พัฒนาวีดิทัศน์เพื่อการเรียนรู้ ส�าหรับผู้ที่เรียนวิชาบาลีไวยากรณ์

วัตถุประสงค์
 1. เพื่อพัฒนาวีดิทัศน์การเรียนวิชาบาลีไวยากรณ์ 
 2. เพื่อหาประสิทธิภาพของวีดิทัศน์การเรียนวิชาบาลีไวยากรณ์

กรอบแนวคิดการวิจัย
  การศึกษาวิจัยในคร้ังนี้ มาจากการน�าแนวคิด ทฤษฎีการเรียนรู้ส�าหรับผู้ใหญ่สมัยใหม่ (Modern Adult Learning 
Theory) ของ โนลส์ (Knowles. 1978: 31) ว่าผู้ใหญ่มีการเรียนรู้เมื่อ 1. มีความต้องการและความสนใจ (Needs and Interests) 
2. มีสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตผู้ใหญ่ (Life Situations) 3. มีการวิเคราะห์ประสบการณ์ (Analysis of Experience)  4 ผู้ใหญ่
ต้องการเป็นผู้น�าตนเอง (Self-Directing) และ 5. พิจารณาความแตกต่างระหว่างบุคคล (Individual Difference) แนวคิดของพระ
เฉลิมชาติ ชาติวโร (2551) ที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาการศึกษาของคณะสงฆ์ไทย พบว่า ด้านการพัฒนาบุคลากร เน้น
การน�าบุคลากรท่ีมากด้วยประสบการณ์และได้รับการยอมรับจากสังคมมาเป็นแม่แบบทางการศึกษา แนวคิดของ พระมหาชนแดน 
สมบุตร (2549: 104) ได้วิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมและบาลี 
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ส�านักเรียนในกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนปริยัติธรรมแผนกธรรมและบาลี 
คือ การมีคุณลักษณะความเป็นครูสอนที่ดี ผู้วิจัยจึงใช้รูปแบบ การน�าเสนอเนื้อหาสาระในวีดิทัศน์ ตามแบบของ ชัยยงค์ พรหมวงศ์ 
และคณะ(2532: 731-736)  คือ แบบพูดคนเดียว (Monologue) เป็นรายการที่ผู้พูดปรากฏตัวพูดกับผู้ชม  ภาพผู้พูดสลับกับภาพ
เน้ือหา ผู้วิจัยใช้เนื้อหาตามหลักสูตรของ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส (2538)  เพราะการศึกษาอาขยาต  
ผู้เรียนจะได้ความรู้ทั่วถึงทั้งการแปรรูปอักษรและความหมายแห่งธาตุ ดังภาพกรอบแนวคิดดังนี้

วิธีวิจัย
  ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ คือ พระสงฆ์ที่เรียนภาษาบาลีในเขตกรุงเทพมหานคร ชั้นประโยค 1 – 2 จ�านวน 1,572 รูป 
(กองบาลีสนามหลวง, 2554, น. 30) กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ คือ พระสงฆ์ที่เรียนภาษาบาลี ชั้นประโยค 1-2 สังกัดวัดโมลี
โลกยาราม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร จ�านวน 48 รูป คัดเลือกโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง โดยพิจารณาจาก
จ�านวนผู้ขอเข้าสอบความรู้บาลีสนามหลวง (กองบาลีสนามหลวง, 2554, น. 15) ประกอบด้วยกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม คือ (1) พระสงฆ์
จ�านวน 30 รูป เพื่อใช้ในการส�ารวจความคิดเห็นและความต้องการใช้สื่อการเรียนการสอนภาษาบาลี วิชา บาลีไวยากรณ์ (2) พระสงฆ์
จ�านวน 18 รูป เพื่อใช้ในการทดลองแบบกลุ่มตัวอย่างเดียว เพื่อเรียนรู้ด้วยสื่อวีดิทัศน์การเรียน วิชา บาลีไวยากรณ์ เรื่อง อาขยาต  
ผู้วิจัยพัฒนาสื่อวีดิทัศน์การเรียนวิชาบาลีไวยากรณ์ โดยใช้เนื้อหา วิชาบาลีไวยากรณ์ เล่มอาขยาต ตามหลักสูตรของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า
กรมพระยาวชิรญาณวโรรส (สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส, 2538, น.151- 183) ทดลองท�าการเรียนการสอน 
3 ครั้ง ใช้ระยะเวลาการทดลองครั้งละ 12 วัน ๆ ละ 50 นาที เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบสอบถามความคิดเห็นและความ
ต้องการใช้สื่อการเรียนการสอนภาษาบาลี แบบประเมินสื่อวีดิทัศน์ด้านเนื้อหาและด้านเทคโนโลยี มีค่าความเชื่อมั่นแบบสัมประสิทธิ์
แอลฟ่าของคอนบราค (บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ์, 2545, น. 227) เท่ากับ .82, .96, .94 ตามล�าดับ แบบทดสอบระหว่างเรียน  
แบบทดสอบหลังเรียน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่า ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน หาประสิทธิภาพของสื่อวีดิทัศน์  
ด้วยสูตร E1/E2  เกณฑ์ก�าหนดคือ 80/80 (วิภาวรรณ สุขสถิตย์, 2550, น. 115)

 ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
  จากวัตถุประสงค์ข้อ 1. พบว่าความคิดเห็นของนักเรียนผู้เรียนภาษาบาลี ส่วนใหญ่มีความต้องการใช้สื่อการเรียนการสอน 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.41 , S.D. = 0.769) (ครู-อาจารย์ผู้ใช้สื่อการเรียนการสอน ส่วนใหญ่มีความต้องการใช้สื่อโดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก ( = 4.35 , S.D. = 0.34)  สอดคล้องกับงานวิจัยของ พระมหาธีรสุข ธมฺมสาโร (อุปไชย) (2554) ที่กล่าวว่า แนวทางในการ
พัฒนาการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี คือ 3) ด้านสื่อการเรียนการสอน ควรมีสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยเพิ่มขึ้น และ
ปรับปรุงหนังสือเรียนให้ได้มาตรฐาน 4) ด้านการเรียนการสอน ควรมีกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เพิ่มขึ้น 5) ด้านการวัดผลและประเมิน
ผล ควรก�าหนดเวลาในการวัดผลให้เหมาะสม
  จากวัตถุประสงค์ข้อ 2. พบว่าการพัฒนาสื่อวีดิทัศน์การเรียนการสอนภาษาบาลี วิชาบาลีไวยากรณ์ เรื่อง อาขยาต ผลการ
ประเมนิความเหมาะสมของสือ่วีดทัิศนก์ารเรยีนการสอนภาษาบาล ีดา้นเนือ้หา พบวา่ ผูเ้ชีย่วชาญประเมนิความเหมาะสมสือ่โดยรวม
คุณภาพอยู่ในระดับ ดี (  = 3.97 , (S.D. = 0.739) ด้านเทคโนโลยีทางการศึกษา พบว่า คุณภาพอยู่ในระดับ ดี (  = 4.25 , (S.D. = 
0.577) มีประสิทธิภาพระดับดี จากสูตรหา E1 / E2  เท่ากับ  86.44/80.22  สูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ก�าหนดไว้ นักเรียนมีความพึง
พอใจมากต่อการเรียนด้วยส่ือวีดิทัศน์การเรียนการสอนภาษาบาลี แสดงว่าสื่อวีดิทัศน์การเรียนการสอนภาษาบาลีมีประสิทธิภาพดี 
สามารถน�าไปใชใ้นการเรยีนการสอนได ้ผลท่ีไดร้บัจากงานวิจัยนีส้อดคลอ้งกบังานวจิยัของ รุ่งศกัดิ ์เยือ่ใย (2552) ทีไ่ดท้�าการวจัิยเรือ่ง 
การพัฒนาบทเรียนวีดิทัศน์ วิชาสังคมศึกษา เรื่องสภาวะโลกร้อน ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ผลการศึกษาพบว่า นักเรียนที่เรียนรู้จากบทเรียนวีดิทัศน์ รูปแบบสารคดีกับ นักเรียน
ทีเ่รยีนรูจ้ากบทเรยีนวดีทิศัน ์รปูแบบสมัภาษณม์ผีลสมัฤทธิท์างการเรียนแตกตา่งกนั นักเรียนมคีวามพึงพอใจมากตอ่การเรียนดว้ยบท
เรียนวีดิทัศน์ 
  จากผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อ 2 ที่พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจมาก ( = 4.20 , S.D. = 0.716) ต่อการเรียนด้วย
สือ่วดีทิศันก์ารเรยีนภาษาบาลี สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปรญิญา เพ็ชรวารี (2555: บทคดัยอ่) ไดท้�าการวจิยัเร่ือง การพัฒนาวดีทิศัน์

สภาพ/ปัญหาการเรียนการสอนภาษาบาลี

- เนื้อหาเข้าใจยาก

- บุคลากรครูขาดแคลน

- สื่อการเรียนไม่เพียงพอ

- ผู้เรียนสอบตกมาก

- ผู้เรียนลดน้อยลง

ทฤษฎีและแนวคิด

-การเรียนการสอนหลักภาษาบาลี

-การสร้างสื่อวีดิทัศน์

วิธีการแก้ไขปัญหา

- สำารวจความต้องการของผู้ใช้สื่อวีดิทัศน์

- การสร้างสื่อวีดิทัศน์การเรียนการสอน วิชาบาลี ไวยากรณ์

 



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น 5 ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวามคม 2557

ประชาสัมพันธ์โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ผลการวิจัยพบว่า คุณภาพของวีดิทัศน์จากการประเมินของผู้เช่ียวชาญด้านเน้ือหาอยู่ใน
ระดับดีมากและด้านเทคโนโลยีการศึกษาอยู่ในระดับดีมาก และความพึงพอใจของผู้ชมวีดิทัศน์ มีความพึงพอในมาก ผู้วิจัยขอเสนอ
แนะให้ ส�านักงานพระพุทธศาสนาควรส่งเสริมให้มีการสร้างสื่อการเรียนการสอนบาลีไวยากรณ์ทั้ง 4 เล่มครบทุกภาคโดยแต่ละเรื่อง
ควรใช้เวลาเรียน 12 วันหรือ 24 คาบ เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาได้ครบถ้วนและสะดวกขึ้น 
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