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การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อวัดเจตคติของนิสิตระดับปริญญาตรีที่มีต&อ
การเรียนวิชา๐๑๓๖๑๓๑๑ คําไทยที่มาจากภาษาบาลีสันสกฤต ในภาคการศึกษาที่ ๑ ป1
การศึกษา ๒๕๕๗ ประชากร ได5แก& นิสิตระดับปริญญาตรีชั้นป1ที่ ๓ จํานวน ๓๗ คนที่กําลัง
ศึกษาอยู&ที่ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต
บางเขน เครื่องมือที่ใช5วิจัย ได5แก& แบบสอบถามวัดเจตคติ ซึ่งมีจํานวน ๒ ตอนคือ ตอนที่ ๑
ข5อมูลทั่วไป ได5แก& เพศ และตอนที่ ๒ คําถามการวัดเจตคติที่มีต&อวิชาคําไทยที่มาจากภาษา
บาลีสันสกฤต จํานวน ๑๕ ข5อ ซึ่งประกอบด5วยคําถามที่เป;นเจตคติทางบวก ๘ ข5อ และ
เจตคติทางลบ ๗ ข5อที่ผู5วิจัยได5สร5างขึ้น จํานวน ๑ ฉบับ จากการวิเคราะหผลคะแนนโดยวิธี
หาค&าเฉลี่ยผลการวิจัย พบว&า นิสิตระดับปริญญาตรีชั้นป1ที่ ๓ จํานวน ๓๗ คนที่กําลังศึกษา
อยู&ที่ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน
เป;นเพศชาย ๔๘.๖ % และเพศหญิง ๕๑.๓ % และคะแนนเฉลี่ยของแบบสอบถามการวัด
เจตคติที่มีต&อการเรียนวิชาคําไทยที่มาจากภาษาบาลีสันสกฤตมีค&าเท&ากับ ๓.๕๐ ซึ่งแปล
ความได5ว&า นิสิตมีเจตคติปานกลางต&อการเรียนวิชาคําไทยที่มาจากภาษาบาลีสันสกฤต
คําสําคัญ: นิสิต, เจตคติ, คําไทยที่มาจากภาษาบาลี-สันสกฤต

๑

ผู5 ช& ว ยศาสตราจารย ดร.โกวิ ท ย พิ ม พวง อาจารยประจํ า ภาควิ ช าภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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Abstract
The purpose of this research was to study the third year students'
attitude towards learning 01361311 Pali-Sanskrit loanwords in department of
Thai language, Kasetsart University. The populations in research were the 37
third year students who are studying at department of Thai language,
Faculty of Humanities, Bangkhen Campus Kasetsart University. The research
tool was a questionnaire on attitude that consists of 2 parts. Part 1 deals
with general information of gender. Part 2 deals with 15 questions regarding
attitude towards Pali-Sanskrit Loanwords. In those 15 questions, the 8
questions were for positive attitude and the 7 questions were for negative
attitude. It was found that among the 37 students of third year students,
who are studying at department of Thai language, Faculty of Humanities,
Bangkhen Campus Kasetsart University, male students were 48.6% and
female 51.3%. Mean of questionnaire on attitude towards learning 01361311
Pali-Sanskrit Loanwords is equal to 3.50. It showed that students have
moderate level of attitude towards learning 01361311 Pali-Sanskrit
Loanwords.
Keywords: Students, Attitude, Pali-Sanskrit Loanwords
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๑. บทนํา
ภาษาบาลี สัน สกฤตเป;น คํ า ยืม ที่ ค น
ไทยรับมาจากประเทศอินเดียแล5วนํามาใช5ปน
กั บ ภาษาไทย ปw จ จุ บั น การเรี ย นการสอน
รายวิ ชาภาษาไทยโดยเฉพาะวิช าภาษาไทย
ที่ม าจากภาษาคํ ายื ม คื อภาษาบาลีสั น สกฤต
นับว&ามีความสําคัญเป;นอย&างมากเพราะเป;น
ภาษาที่มีความสัมพันธโดยตรงกับภาษาไทย
และนอกจากจะทําให5ผู5เรียนมีความรู5เพิ่มขึ้น
แล5วยังทําให5ผู5เรียนสามารถเข5าใจความหมาย
ของคํ า ภาษาไทยและนํ า ไปใช5 สํ า หรั บ การ
สื่ อ สารภาษาไทยได5 อ ย& า งลึ ก ซึ้ ง มากยิ่ ง ขึ้ น
ดังนั้น จึงจําเป;นอย&างยิ่งที่จะต5องศึกษาคําไทย
ที่ม าจากภาษาบาลี สั นสกฤตให5 เข5 า ใจอั น จั ก
เป;นประโยชนทางการสื่อสารดังกล&าวแล5ว
ในด5านการศึกษาภาษาไทย วิชาคํา
ไทยที่มาจากภาษาบาลีสันสกฤตได5มีการบรรจุ
ไว5ในหลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อให5นิสิต
นั ก ศึ ก ษาได5 ศึ ก ษากั น อาทิ หลั ก สู ต รศิ ล ป
ศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าภาษาไทย ของ
ภาควิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
มี วิ ช า ดั ง ก ล& า ว อ ยู& ใ น ห ลั ก สู ต ร ด5 ว ย
วัตถุประสงคของการบรรจุวิชาดังกล&าวไว5ใน
หลั ก สู ต รนอกจากต5 อ งการให5 นิ สิ ต มี ค วามรู5
ความเข5าใจและสามารถใช5ภาษาไทยเพื่อการ
สื่อสารในชี วิต ได5 ถูก ต5องและมีป ระสิท ธิภ าพ
แล5ว ยังมุ&งเน5นให5นิสิตมีเจตคติที่ดีต&อการเรียน
ภาษาไทยและภาษาที่สัมพันธกับภาษาไทยคือ
ภาษาบาลี สั น สกฤตตลอดจนให5 นิ สิ ต เห็ น
คุณค&าของภาษาบาลีสันสกฤตอีกด5วย

ผู 5ว ิจ ัย ได5ส อนวิช าคํ า ไทยที่ ม าจาก
ภาษาบาลี สั น สกฤตนี ้โ ดยตรงและได5เ ห็น
ปwญหาระหว&างการสอน แต&ยังไม&เคยทํา วิจัย
เพื ่อ วัด เจตคติข องนิส ิต ผู 5เ รีย นแต&อ ย&า งใด
ดัง นั้น ในครั้ง นี้ ผู5วิจัย จึง มีค วามประสงคที่
จะศึก ษาวิจัย ขึ้น เพื่อ วัด เจตคติข องนิสิต ที่มี
ต&อ การเรีย นวิ ช าคํ าไทยที่ม าจากภาษาบาลี
สัน สกฤต ทั ้ง นี ้ เพื่อ จะได5ท ราบและนํ า ผล
ของการวิจ ัย มาเป;น ข5อ มูล ในการแก5ไ ข
ปwญ หาและพัฒ นาปรับ ปรุง ในการเรีย นการ
สอนวิชาคําไทยที่มาจากภาษาบาลีสันสกฤต
ต&อไป
๒. วัตถุประสงค,ของการวิจัย
๒.๑ เพื่อวัดเจตคติของนิสิตที่มีต&อ
วิชาคําไทยที่มาจากภาษาบาลีสันสกฤต
๒.๒ เพื่ อทราบและนํ า ข5 อมู ล ไป
แก5ปwญหาในการเรียนการสอนวิชาคําไทยที่มา
จากภาษาบาลีสันสกฤต
๓. ขอบเขตของการวิจัย
การศึ ก ษาวิ จั ย นี้ เ ป; น การสอบถาม
เพื่อวัดเจตคติของของนิสิตระดับปริญญาตรี
เฉพาะนิสิตชั้นป1ที่ ๓ จํานวน ๓๗ คนที่มีต&อ
วิชาคําไทยที่มาจากภาษาบาลีสันสกฤต โดยใช5
ข5 อ คํ า ถามทั้ ง ประเภททางบวก (Positive)
และทางลบ (Negative) รวมจํานวนทั้งหมด
๑๕ ข5อ
๔. นิยามศัพท,เฉพาะ
๔.๑ เจตคติ (Attitude) หมายถึง
การแสดงออกทางความรู5สึกความคิดเห็นของ
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คนที่มีต&อสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยอาจเปลี่ยนแปลงไป
ในทางบวกหรือทางลบ และเจตคตินี้สามารถ
สร5างและเปลี่ยนแปลงได5 ถ5าคนมีเจตคติเชิง
บวกก็จะแสดงออกในลักษณะความชอบความ
พึ ง พอใจความสนใจเห็ น ด5 ว ยอยากทํ า อยาก
ปฏิบัติอยากได5และอยากใกล5ชิดสิ่งนั้น แต&หาก
คนมีเจตคติเชิงลบก็จะแสดงออกในลักษณะ
ความเกลียดไม&พึงพอใจไม&สนใจไม&เห็นด5วยซึ่ง
อาจทําให5คนเกิดความเบื่อหน&ายหรือต5องการ
หนีห&างจากสิ่งเหล&านั้น
๔.๒ แบบวั ด เจตคติ หมายถึ ง
ขั้นตอนการสร5างแบบวัดเจตคติตามวิธีของลิ
เคิรท (Likert)
๔.๓ นิ สิ ต หมายถึ ง นิ สิ ต ระดั บ
ปริญญาตรีเฉพาะชั้นป1ที่ ๓ จํานวน ๓๗ คนซึ่ง
กํ า ลั ง ศึ ก ษาอยู& ใ นภาควิ ช าภาษาไทย คณะ
มนุ ษ ยศาสตร มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร
วิทยาเขตบางเขน
๕. วิธีดําเนินการวิจัย
๕.๑ ประชากร ได5 แก& นิ สิ ตชั้ นป1 ที่ ๓
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
ของภาควิชาภาษาไทยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
จํานวน ๓๗ คน
๕.๒ ตัวแปรที่ศึกษา
๑) ตัวแปรอิสระ คือ ลักษณะ
ส&วนบุคคลของนิสิต ได5แก& เพศ
๒) ตัวแปรตาม คือ เจตคติต&อ
การเรียนวิชาคําไทยที่มาจากภาษาบาลี
สันสกฤต
๗. เครื่องมือในการวิจัย
แบบสอบถามเจตคติต&อการเรียนวิชา
คําไทยที่มาจากภาษาบาลีสนั สกฤต ดังนี้

ตอนที่ ๑ ลักษณะทั่วไป ได5แก& เพศ
ตอนที่ ๒ เจตคติต&อการเรียนวิชาคํา
ไทยที่ ม าจากภาษาบาลี สั น สกฤต เป; น แบบ
มาตราส&วนประมาณค&า (Rating Scale) ๕
ระดั บ แบ& ง เป; น ๓ ด5 า น ได5 แ ก& ด5 า นความรู5
ความเข5าใจ ด5า นความรู5สึ กและอารมณและ
ด5านพฤติกรรม
ตอนที่ ๓ ข5อเสนอแนะต&อการเรียน
วิชาคําไทยที่มาจากภาษาบาลีสันสกฤต
๘. วิธีการเก็บขbอมูล
ผู5วิจัยเก็บรวบรวมข5อมูลจากนิสิต ที่
เรียนวิชาคําไทยที่มาจากภาษาบาลีสันสกฤต
ในภาคการศึกษาที่ ๑ ป1การศึกษา ๒๕๕๗
โดยเก็บข5อมูลจากการทําแบบสอบถามเจตคติ
ที่มีต&อการเรียนวิชาคําไทยที่มาจากภาษาบาลี
สันสกฤตของนิสิต เพื่อทําการวิเคราะหค&าทาง
สถิติ
๙. ระยะเวลา
ระหว&างเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
ถึงเดือนธันวาคม ๒๕๕๗
๑๐. การวิเคราะห,ขbอมูล
การหาค& าร5 อยละ (Percentage) และ
ค&าเฉลี่ย (Mean)
๑๑. ประโยชน,ที่คาดวาจะไดbรบั
๑๑.๑ ได5ทราบเจตคติของนิสิตระดับ
ปริญญาตรี ชั้นป1ที่ ๓ สาขาวิชาภาษาไทย ของ
ภาควิชาภาษาไทยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
วิทยาเขตบางเขน ที่มีต&อวิชาคําไทยที่มาจาก
ภาษาบาลีสันสกฤต
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๑๑.๒ ได5 ท ราบข5 อ มู ล เพื่ อ เป; น
แนวทางในการแก5 ปw ญ หาการเรี ย นการสอน
วิชาคําไทยที่มาจากภาษาบาลีสันสกฤต
๑๒. ผลการวิจัย
การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ
วัดเจตคติของนิสิตระดับปริญญาตรีชั้นป1ที่ ๓ ที่
มีต&อวิชาคําไทยที่มาจากภาษาบาลีสันสกฤต เพื่อ
นําผลการวิจัยมาเป;นข5อมูลเพื่อแก5ไขปwญหาใน
การเรียนการสอน และเพื่อให5นิสิตมีเจตคติที่ดี
ต& อการเรี ย นวิ ช าคํ า ไทยที่ ม าจากภาษาบาลี
สั น สกฤตเห็ น ประโยชนและคุ ณ ค& า โดยใช5
แบบสอบถามเพื่อวัดเจตคติของนิสิต จํานวน ๑๕
ข5อ ผู5วิจัยได5สอบถามจากกลุ&มประชากรซึ่งเป;น
นิสิตระดับปริญญาตรีชั้นป1ที่ ๓ ภาคการศึกษาที่
๑ ป1การศึกษา ๒๕๕๗ ของภาควิชาภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
วิทยาเขตบางเขน จํานวน ๓๗ คน โดยให5นิสิตทํา
แบบสอบถามวัดเจตคติของนิสิตที่มีต&อการเรียน
วิ ช าคํ า ไทยที่ ม าจากภาษาบาลี สั น สกฤตซึ่ ง
วิเคราะหผลได5 ดังนี้
๑. ผลการวิเคราะหแบบสอบถามวัด
เจตคติของนิสิตที่มีต&อการเรียนวิชาคําไทยที่มา
จากภาษาบาลีสันสกฤตนิสิตมีเจตคติปานกลาง
ต&อวิชาคําไทยที่มาจากภาษาบาลีสันสกฤต ตอน
ที่ ๑ ข5อมูลทั่วไป พบว&านิสิตนิสิตระดับปริญญา
ตรีชั้นป1ที่ ๓ ภาคการศึกษาที่ ๑ ป1การศึกษา
๒๕๕๗
ของภาควิ ช าภาษาไทย คณะ
มนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรจํานวน
๓๗ คน แบ&งเป;นเพศชาย ๔๘.๖ % และเพศหญิง
๕๑.๓ %

๒. ผลการวิเคราะหแบบสอบถามวัด
เจตคติของนิสิตที่มีต&อการเรียนวิชาคําไทยที่มา
จากภาษาบาลีสันสกฤตนิสิตมีเจตคติที่ดีต&อวิชา
คําไทยที่มาจากภาษาบาลีสันสกฤต พบว&าโดย
เฉลี่ยจากแบบสอบถามทั้งหมดได5 ๓.๕๐ คะแนน
ตารางที่ ๑ ผลการวิเคราะห, ตอนที่ ๑ ขbอมูล
ทั่วไป (เพศ)
ตอนที่ ๑ ขbอมูลทั่วไป (เพศ)
เพศ
เพศ
จํานวนคน

๑.) หญิง
หญิง
๑๙ คน

๒.) ชาย
ชาย
๑๘ คน

จากตารางที่๑ ผลการวิเคราะหตอนที่
๑ ข5อมูลทั่วไป (เพศ) พบว&านิสิตนิสิตระดับ
ปริญญาตรีชั้นป1ที่ ๓ ภาคการศึกษาที่ ๑ ป1
การศึกษา ๒๕๕๗ ของภาควิชาภาษาไทย คณะ
มนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เป;น
เพศชาย ๔๘.๖ % และเพศหญิง ๕๑.๓ %

ผูชวยศาสตราจารยโกวิทย พิมพวง

~ ๒๑ ~ ป1ที่ ๑๒ ฉบับที่ ๑ มกราคม–เมษายน ๒๕๕๙

ตารางที่ ๒ ผลการแสดงคะแนนของเจตคติของนิสิตที่มีตอวิชาคําไทยที่มาจากภาษาบาลี
สันสกฤต ของนิสิตระดับปริญญาตรีชั้นป*ที่ ๓ จํานวน ๓๗ คน
ตอนที่ ๒ เจตคติตอวิชาคําไทยที่มาจากภาษาบาลีสันสกฤต
ความคิดเห็นของนิสิต

เห็นดbวย
อยางยิ่ง
(๕)

เห็น
ดbวย
(๔)

ไม
แนใจ
(๓)

ไมเห็น
ดbวย
(๒)

๑. วิชาคําไทยฯ เป;นวิชาที่นา& สนใจมาก
๒. ข5าพเจ5ารู5สึกเบื่อหน&ายเมื่อเรียนวิชาคําไทยฯ
๓. ข5าพเจ5ารู5สึกหงุดหงิดเมื่อเรียนวิชาคําไทยฯ
๔. วิชาคําไทยฯ เป;นวิชาที่ทาํ ให5เกิดความสนุกสนาน
๕. ข5าพเจ5ารู5สึกกังวลใจทุกครั้งเมื่อเรียนวิชาคําไทยฯ
๖. วิชาคําไทยฯ เป;นวิชาที่ทาํ ให5คนกล5าแสดงออก
๗. วิชาคําไทยฯ เป;นวิชาที่ตอ5 งใช5สมองมาก
๘. วิชาคําไทยฯ ไม&ช&วยให5ชวี ิตก5าวหน5า
๙. ข5าพเจ5ารู5สึกสดชื่นเมื่อทํางานวิชาคําไทยฯ
๑๐. วิชาคําไทยฯ เป;นวิชาที่เรียนรู5ได5ยากมาก
๑๑. วิชาคําไทยฯ ทําให5เกิดความคิดริเริ่มสร5างสรรค
๑๒. วิชาคําไทยฯ เป;นวิชาที่ฝ•กฝนได5
๑๓. วิชาคําไทยฯ มีผลต&อการประกอบอาชีพในอนาคต
๑๔. วิชาคําไทยฯ ไม&ได5ช&วยพัฒนาประเทศ
๑๕. ข5าพเจ5ามีความสุขเมื่อได5เรียนวิชาคําไทยฯ

๑๔
๑
๓
๑
๑๗
๒
๑
๓
๑
๕
๑๒
๒๓
๑
๓

๑๙
๓
๓
๒๖
๓
๑๕
๑๕
๒
๑๑
๑๐
๒๔
๒๓
๑๓
๒
๒๔

๔
๑๖
๑๕
๗
๑๒
๕
๑๐
๒
๒๐
๑๙
๗
๒
๑
๒
๙

๑๔
๑๗
๑
๒๐
๗
๒๒
๓
๗
๑
๑๑
๑

ไมเห็น
ดbวยอยาง
ยิ่ง
(๑)
๓
๒
๑
๓
๑๐
๒๑
-

ตารางที่ ๓ ผลการแสดงคะแนนของเจตคติของนิสิตที่มีตอวิชาคําไทยที่มาจากภาษาบาลี
สันสกฤตของนิสิตระดับปริญญาตรีชั้นป*ที่ ๓ จํานวน ๓๗ คน
ตอนที่ ๒ เจตคติตอวิชาคําไทยที่มาจากภาษาบาลีสันสกฤต
ความคิดเห็นของนิสิต
๑. วิชาคําไทยฯ เป;นวิชาที่นา& สนใจมาก
๒. ข5าพเจ5ารู5สึกเบื่อหน&ายเมื่อเรียนวิชาคําไทยฯ

เห็นดbวย
อยางยิ่ง
(๕)

เห็น
ดbวย
(๔)

ไม
แนใจ
(๓)

ไมเห็น
ดbวย
(๒)

๑๔x๕
๑ x๑

๑๙ x๔
๓ x๒

๔ x๓
๑๖ x๓

๑๔ x๔

ไมเห็น
ดbวยอยาง
ยิ่ง
(๑)
๓ x๕

วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน

~ ๒๒ ~ ป1ที่ ๑๒ ฉบับที่ ๑ มกราคม–เมษายน ๒๕๕๙

๓. ข5าพเจ5ารู5สึกหงุดหงิดเมื่อเรียนวิชาคําไทยฯ
๔. วิชาคําไทยฯ เป;นวิชาที่ทาํ ให5เกิดความสนุกสนาน
๕. ข5าพเจ5ารู5สึกกังวลใจทุกครั้งเมื่อเรียนวิชาคําไทยฯ
๖. วิชาคําไทยฯ เป;นวิชาที่ทาํ ให5คนกล5าแสดงออก
๗. วิชาคําไทยฯ เป;นวิชาที่ตอ5 งใช5สมองมาก
๘. วิชาคําไทยฯ ไม&ช&วยให5ชวี ิตก5าวหน5า

๓ x๕
๑ x๑
๑๗ x๕
๒x
๑ x๑

๓ x๒
๒๖ x๔
๓ x๒
๑๕ x๔
๑๐ x๒
๒ x๒

๑๕ x๓
๗ x๓
๑๒ x๓
๕ x๓
๑๐ x๓
๒ x๓

๑๗ x๔
๑ x๒
๒๐ x๔
๗ x๔
๒๒ x๔

ความคิดเห็นของนิสิต

เห็นดbวย
อยางยิ่ง
(๕)

เห็น
ดbวย
(๔)

ไม
แนใจ
(๓)

ไมเห็น
ดbวย
(๒)

๙. ข5าพเจ5ารู5สึกสดชื่นเมื่อทํางานวิชาคําไทยฯ
๑๐. วิชาคําไทยฯ เป;นวิชาที่เรียนรู5ได5ยากมาก
๑๑. วิชาคําไทยฯ ทําให5เกิดความคิดริเริ่มสร5างสรรค
๑๒. วิชาคําไทยฯ เป;นวิชาที่ฝ•กฝนได5
๑๓. วิชาคําไทยฯ มีผลต&อการประกอบอาชีพในอนาคต
๑๔. วิชาคําไทยฯ ไม&ได5ช&วยพัฒนาประเทศ
๑๕. ข5าพเจ5ามีความสุขเมื่อได5เรียนวิชาคําไทยฯ

๓ x๕
๑ x๑
๕ x๕
๑๒ x๕
๒๓ x๕
๑ x๑
๓ x๕

๑๑ x๔
๑๐ x๒
๒๔ x๔
๒๓ x๔
๑๓ x๔
๒ x๒
๒๔ x๔

๒๐ x๓
๑๙ x๓
๗ x๓
๒ x๓
๑ x๓
๒ x๓
๙ x๓

๓ x๒
๗ x๔
๑ x๒
๑๑ x๔
๑ x๒

๒ x๕
๑ x๕
๓ x๕
๑๐ x๕
ไมเห็น
ดbวยอยาง
ยิ่ง
(๑)
๒๑ x๕
-

ตารางที่ ๔ ผลการแสดงคะแนนของเจตคติของนิสิตที่มตี อวิชาคําไทยที่มาจากภาษาบาลี
สันสกฤตของนิสิตระดับปริญญาตรีชั้นป*ที่ ๓ จํานวน ๓๗ คน
ตอนที่ ๒ เจตคติตอวิชาคําไทยที่มาจากภาษาบาลีสันสกฤต
ความคิดเห็นของนิสิต

เห็นดbวย
อยางยิ่ง
(๕)

เห็น
ดbวย
(๔)

ไม
แนใจ
(๓)

ไมเห็น
ดbวย
(๒)

๑. วิชาคําไทยฯ เป;นวิชาที่นา& สนใจมาก
๒. ข5าพเจ5ารู5สึกเบื่อหน&ายเมื่อเรียนวิชาคําไทยฯ
๓. ข5าพเจ5ารู5สึกหงุดหงิดเมื่อเรียนวิชาคําไทยฯ
๔. วิชาคําไทยฯ เป;นวิชาที่ทาํ ให5เกิดความสนุกสนาน
๕. ข5าพเจ5ารู5สึกกังวลใจทุกครั้งเมื่อเรียนวิชาคําไทยฯ
๖. วิชาคําไทยฯ เป;นวิชาที่ทาํ ให5คนกล5าแสดงออก
๗. วิชาคําไทยฯ เป;นวิชาที่ตอ5 งใช5สมองมาก
๘. วิชาคําไทยฯ ไม&ช&วยให5ชวี ิตก5าวหน5า
๙. ข5าพเจ5ารู5สึกสดชื่นเมื่อทํางานวิชาคําไทยฯ
๑๐. วิชาคําไทยฯ เป;นวิชาที่เรียนรู5ได5ยากมาก
๑๑. วิชาคําไทยฯ ทําให5เกิดความคิดริเริ่มสร5างสรรค
๑๒. วิชาคําไทยฯ เป;นวิชาที่ฝ•กฝนได5
๑๓. วิชาคําไทยฯ มีผลต&อการประกอบอาชีพในอนาคต

๗๐
๑
๑๕
๑
๘๕
๒
๑
๑๕
๑
๒๕
๖๐
๑๑๕

๗๖
๖
๖
๑๐๔
๖
๖๐
๓๐
๔
๔๔
๒๐
๙๖
๙๓
๕๒

๑๒
๔๘
๔๕
๒๑
๓๖
๑๕
๒๐
๖
๖๐
๕๗
๒๑
๖
๓

๕๖
๖๘
๒
๔๐
๒๘
๔๔
๖
๒๘
๒
-

ไมเห็น
ดbวยอยาง
ยิ่ง
(๑)
๑๕
๑๐
๕
๑๕
๕๐
-

ผูชวยศาสตราจารยโกวิทย พิมพวง

~ ๒๓ ~ ป1ที่ ๑๒ ฉบับที่ ๑ มกราคม–เมษายน ๒๕๕๙

๑๔. วิชาคําไทยฯ ไม&ได5ช&วยพัฒนาประเทศ
๑๕. ข5าพเจ5ามีความสุขเมื่อได5เรียนวิชาคําไทยฯ

๑
๑๕

๔
๙๖

๖
๒๗

๔๔
๒

๑๐๕
-

ตารางที่ ๕ ผลการแสดงคะแนนของเจตคติของนิสิตที่มีตอวิชาคําไทยที่มาจากภาษาบาลี
สันสกฤตของนิสิตระดับปริญญาตรีชั้นป*ที่ ๓ จํานวน ๓๗ คน
ตอนที่ ๒ เจตคติตอวิชาคําไทยที่มาจากภาษาบาลีสันสกฤต
ความคิดเห็นของนิสิต
๑. วิชาคําไทยฯเป;นวิชาที่น&าสนใจมาก
๒. ข5าพเจ5ารู5สึกเบื่อหน&ายเมื่อเรียนวิชาคําไทยฯ
ความคิดเห็นของนิสิต
๓. ข5าพเจ5ารู5สึกหงุดหงิดเมื่อเรียนวิชาคําไทยฯ
๔. วิชาคําไทยฯ เป;นวิชาที่ทาํ ให5เกิดความสนุกสนาน
๕. ข5าพเจ5ารู5สึกกังวลใจทุกครั้งเมื่อเรียนวิชาคําไทยฯ
๖. วิชาคําไทยฯ เป;นวิชาที่ทาํ ให5คนกล5าแสดงออก
๗. วิชาคําไทยฯ เป;นวิชาที่ตอ5 งใช5สมองมาก
๘. วิชาคําไทยฯ ไม&ช&วยให5ชวี ิตก5าวหน5า
๙. ข5าพเจ5ารู5สึกสดชื่นเมื่อทํางานวิชาคําไทยฯ
๑๐. วิชาคําไทยฯ เป;นวิชาที่เรียนรู5ได5ยากมาก
๑๑. วิชาคําไทยฯ ทําให5เกิดความคิดริเริ่มสร5างสรรค
๑๒. วิชาคําไทยฯ เป;นวิชาที่ฝ•กฝนได5
๑๓ วิชาคําไทยฯ มีผลต&อการประกอบอาชีพในอนาคต
๑๔. วิชาคําไทยฯ ไม&ได5ช&วยพัฒนาประเทศ
๑๕. ข5าพเจ5ามีความสุขเมื่อได5เรียนวิชาคําไทยฯ
รวม
เฉลี่ย

คาเฉลี่ย
๔.๒๗
๒.๕๙
คาเฉลี่ย
๒.๕๑
๓.๘๔
๒.๕๔
๔.๓๒
๓.๑๖
๑.๙๗
๓.๓๘
๓.๑๔
๓.๘๙
๔.๒๗
๔.๕๙
๑.๖๘
๓.๗๘
๔๙.๙๕
๓.๕๐

ตารางที่ ๖ ผลการแสดงคะแนนของเจตคติของนิสิตที่มีตอวิชาภาษาไทยที่มาจากภาษาบาลี
สันสกฤตของนิสิตระดับปริญญาตรีชั้นป*ที่ ๓ จํานวน ๓๗ คน
ตอนที่ ๒ เจตคติตอวิชาภาษาไทยที่มาจากภาษาบาลีสันสกฤต
ความคิดเห็นของนิสิต
๑. วิชาคําไทยฯ เป;นวิชาที่นา& สนใจมาก
๒. ข5าพเจ5ารู5สึกเบื่อหน&ายเมื่อเรียนวิชาคําไทยฯ
๓. ข5าพเจ5ารู5สึกหงุดหงิดเมื่อเรียนวิชาคําไทยฯ
๔. วิชาคําไทยฯ เป;นวิชาที่ทาํ ให5เกิดความสนุกสนาน

แปลผล
เจตคติที่ดีอย&างมาก
เจตคติปานกลาง
เจตคติไม&ดี
เจตคติที่ดี

วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน

~ ๒๔ ~ ป1ที่ ๑๒ ฉบับที่ ๑ มกราคม–เมษายน ๒๕๕๙

๕. ข5าพเจ5ารู5สึกกังวลใจทุกครั้งเมื่อเรียนวิชาคําไทยฯ
๖. วิชาคําไทยฯ เป;นวิชาที่ทาํ ให5คนกล5าแสดงออก
๗. วิชาคําไทยฯ เป;นวิชาที่ตอ5 งใช5สมองมาก
๘. วิชาคําไทยฯ ไม&ช&วยให5ชวี ิตก5าวหน5า
๙. ข5าพเจ5ารู5สึกสดชื่นเมื่อทํางานวิชาคําไทยฯ
๑๐. วิชาคําไทยฯ เป;นวิชาที่เรียนรู5ได5ยากมาก
๑๑. วิชาคําไทยฯ ทําให5เกิดความคิดริเริ่มสร5างสรรค
๑๒. วิชาคําไทยฯ เป;นวิชาที่ฝ•กฝนได5
๑๓. วิชาคําไทยฯ มีผลต&อการประกอบอาชีพในอนาคต
๑๔. วิชาคําไทยฯ ไม&ได5ช&วยพัฒนาประเทศ
๑๕. ข5าพเจ5ามีความสุขเมื่อได5เรียนวิชาคําไทยฯ

เจตคติที่ไม&ดี
เจตคติที่ดีมาก
เจตคติปานกลาง
เจตคติไม&ดี
เจตคติที่ดี
เจตคติปานกลาง
เจตคติที่ดี
เจตคติที่ดี
เจตคติที่ดีอย&างมาก
เจตคติไม&ดี
เจตคติที่ดี

จากตารางที่ ๒ -๖ ผลการแสดงคะแนนเจตคติของนิสิตที่มีต&อวิชาคําไทยที่มาจากภาษา
บาลีสันสกฤตตอนที่ ๒ คําถามการวัดเจตคติที่มีต&อวิชาคําไทยที่มาจากภาษาบาลีสันสกฤตของ
นิสิตระดับปริญญาตรีชั้นป1ที่ ๓ จํานวน ๓๗ คนจํานวน ๑๕ ข5อ ประกอบด5วยคําถามที่เป;นเจตคติ
ทางบวก ๘ ข5อและเจตคติทางลบ ๗ ข5อที่ผู5วิจัยได5สร5างขึ้นจํานวน ๑ ฉบับ พบว&า นิสิตได5ค&าเฉลี่ย
รวม ๓.๕๐ ซึ่งหมายถึงนิสิตมีเจตคติปานกลางต&อวิชาคําไทยที่มาจากภาษาบาลีสันสกฤต
จากตารางที่ ๕ และตารางที่ ๖ เมื่อ
พิจารณารายข5อจะได5จากคําถามที่เป;นเจตคติ
ทางบวก ๘ ข5อ พบว&านิสิตมีเจตคติที่ดีต&อวิชา
คําไทยที่มาจากภาษาบาลีสันสกฤตมีอิทธิพล
ต&อการประกอบอาชีพ มากที่สุด (ค&าเฉลี่ ย
๔.๕๙) รองลงมา ได5แก& เป;นวิชาที่ทําให5คน
กล5าแสดงออก (ค&าเฉลี่ย ๔.๓๒) และนิสิตที่มี
เจตคติที่ ดีต& อวิ ชาคํา ไทยที่ มาจากภาษาบาลี
สันสกฤตน5อยที่สุด ได5แก& ข5าพเจ5ารู5สึกสดชื่น
เมื่ อ ทํ า งานวิ ช าคํ า ไทยที่ ม าจากภาษาบาลี
สันสกฤต (ค&าเฉลี่ย ๓.๓๘) รองลงมา ได5แก&
การมีความสุขเมื่อได5เรียนวิชาคําไทยที่มาจาก
ภาษาบาลีสันสกฤต (ค&าเฉลี่ย ๓.๗๘) และวิชา
คําไทยที่มาจากภาษาบาลีสันสกฤตทําให5เกิด
ความคิดริเริ่มสร5างสรรค (ค&าเฉลี่ย ๓.๘๙)

จากคําถามที่เป;นเจตคติที่ไม&ดี ๗ ข5อ
พบว& า นิ สิต ที่ มีเจตคติ ท างลบต& อวิช าคํา ไทย
ที่มาจากภาษาบาลีสันสกฤตเพราะเป;นวิชาที่
ใช5สมองมาก (ค&าเฉลี่ย ๓.๑๖) รองลงมาได5แก&
วิชาคําไทยที่มาจากภาษาบาลีสันสกฤต เป;น
วิชาที่เรียนรู5ได5ยากมาก (ค&าเฉลี่ย ๓.๑๔) และ
รู5สึ กเบื่อหน& ายเมื่ อเรี ยนวิช าคํ าไทยที่ม าจาก
ภาษาบาลีสันสกฤต (ค&าเฉลี่ย ๑.๖๘) วิชาคํา
ไทยที่ ม าจากภาษาบาลี สั น สกฤตไม& ไ ด5 ช& ว ย
พัฒนาประเทศได5 (ค&าเฉลี่ย๓.๘๙) รองลงมา
ได5แก& วิชาคําไทยที่มาจากภาษาบาลีสันสกฤต
ไม&ได5ช&วยให5ชีวิตก5าวหน5า (ค&าเฉลี่ย ๑.๙๗)

ผูชวยศาสตราจารยโกวิทย พิมพวง
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๑๓. สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และ
ขbอเสนอแนะ

มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน
เป;นเพศชาย ๔๘.๖ % และ เพศหญิง ๕๑.๓ %

๑๓.๑ สรุปผลการวิจัย
จ า ก ก า ร ศึ ก ษ า แ ล ะ วิ เ ค ร า ะ ห
แบบสอบถามวัดเจตคติของนิสิตที่มีต&อการเรียน
วิชาคําไทยที่มาจากภาษาบาลีสันสกฤต ตอนที่ ๑
ข5อมูลทั่วไปแสดงให5เห็นว&านิสิตระดับปริญญาตรี
ชั้นป1ที่ ๓ จํานวน ๓๗ คนของภาควิชาภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
วิทยาเขตบางเขน เป;นเพศชาย ๔๘.๖ % และเพศ
หญิง ๕๑.๓ % และจากการศึกษาและวิเคราะห
แบบสอบถามวัดเจตคติของนิสิตที่มีต&อการเรียน
วิชาคําไทยที่มาจากภาษาบาลีสันสกฤตตอนที่ ๒
การวัดเจตคติของนิสิตที่มีต&อวิชาคําไทยที่มาจาก
ภาษาบาลีสันสกฤต แสดงให5เห็นว&า นิสิตระดับ
ปริญญาตรีชั้นป1ที่ ๓ จํานวน ๓๗ คนของ
ภาควิ ชาภาษาไทย คณะมนุ ษยศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน มี
ค&าเฉลี่ยจากแบบสอบถามทั้งหมด ๓.๕๐ คะแนน
ซึ่งแปลความได5ว&า นิสิตมีเจตคติปานกลางต&อการ
เรียนวิชาคําไทยที่มาจากภาษาบาลีสันสกฤต

๒. พบว&านิสิตมีเจตคติที่ดีต&อวิชาคํา
ไทยที่ ม าจากภาษาบาลี สั น สกฤตในระดั บ
คะแนนเฉลี่ย ๓.๕๐ ซึ่งเป;นระดับคะแนนที่ปาน
กลางของระดั บ เจตคติ ป านกลาง จากการ
วิเคราะหค&าเฉลี่ยของแต&ละข5อคําถามทั้งประเภท
ทางบวกและทางลบ พบว&าอาจมีผลมาจากการที่
นิสิตส&วนใหญ&เกิดความสับสนกับข5อคําถามทีเ่ ป;น
ข5อคําถามประเภททางลบ

๑๓.๒ อภิปรายผล
จากการสร5างแบบสอบถามวัดเจตคติ
ของนิสิตที่มีต&อวิชาคําไทยที่มาจากภาษาบาลี
สันสกฤตของนิสิตระดับปริญญาตรีชั้นป1ที่ ๓
จํานวน ๓๗ คนของภาควิชาภาษาไทย คณะ
มนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยา
เขตบางเขน ในครั้งนี้ สามารถอภิปรายผลได5 ดังนี้
๑. พบว&านิสิตระดับปริญญาตรีจํานวน
๓๗ คนของภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร

๓. จากการพิจารณารายข5อ พบว&าใน
เชิ งบวกนิ สิ ตส& วนใหญ& ยั งเห็ นว& ามี ผลต& อการ
ประกอบอาชีพช&วยให5ชีวิตมีความก5าวหน5าทั้งยัง
ช&วยในการพัฒนาประเทศ รวมถึงทําให5เป;นคนที่
กล5าแสดงออกส&วนในเชิงลบนิสิตยังเห็นว&าวิชาคํา
ไทยที่มาจากภาษาบาลีสันสกฤตเป;นวิชาทีน่ า& เบือ่
ใช5สมองมาก เรียนรู5ได5ยาก ไม&ทําให5เกิดความคิด
สร5 างสรรคซึ่งควรที่ จะต5องไปหาวิ ธีการเพื่ อให5
นิสิตมีเจตคติที่ดีต&อสิ่งเหล&านี้ให5โอกาสต&อไป
๑๓.๓. ขbอเสนอแนะ
ในการสร้ างแบบสอบถามวัดเจตคติของนิสิต
ที มี ต่ อ วิ ช าคํ า ไทยที มาจากภาษาบาลี
สันสกฤตอาจเป็ นรู ปของการสัมภาษณ์ หรื อ
การให้ นิสิตแสดงความคิดเห็นบ้ างก็ได้ หรื อ
อาจจะลองเปรี ยบเที ยบเจตคติของนิสิตที มี
ต่อวิชาคําไทยทีมาจากภาษาบาลีสันสกฤต
กับ วิ ช าอื นๆ เพื อเก็ บ เป็ นข้ อ มูล อัน จัก เป็ น
ประโยชน์ ใ นการพัฒ นาการเรี ย นการสอน
ต่อไป

วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน
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