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บทคัดยอ 
 การศึกษาคนควาคร้ังน้ี มีจุดมุงหมายเพ่ือพัฒนาแบบฝกทักษะเร่ือง ชนิดของคํา  สําหรับการศึกษา
รายวิชา หลักภาษาไทยใหมีประสิทธิภาพ และเพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอน และหลังใชแบบ
ฝกทักษะ  เร่ือง ชนิดของคํา  กลุมตัวอยางเปนนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย  มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี   
ท่ีศึกษารายวิชา หลักภาษาไทย ในภาคการศึกษาท่ี  2  ปการศึกษา  2557จํานวน 60 คน ซ่ึงไดมาโดยการสุม 

เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลไดแก แบบฝกทักษะพัฒนาการเรียนรูหลักภาษาไทย  
เร่ืองชนิดของคํา  และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน 

ผลการศึกษาคนควา พบวา 
1. แบบฝกทักษะพัฒนาการเรียนรูหลักภาษาไทย เร่ืองชนิดของคํามีประสิทธิภาพ SEC 1 = 

87.90/90 และ SEC 2 = 85.65/84.25 
2. คาเฉล่ียของผลตางระหวางคะแนนจากการทดสอบหลังใชแบบฝกทักษะ  เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียน เร่ือง ชนิดของคํา  ตํ่ากวารอยละ 50  ของคะแนนเฉล่ียจากการทดสอบกอนใชแบบฝกทักษะ
เร่ือง ชนิดของคํา  คือ SEC 1 มีคะแนนสอบกอนเรียนคิดเปนคาเฉล่ีย 17.70 และมีคะแนนสอบหลังเรียนคิด
เปนคาเฉล่ีย 36 สูงข้ึนรอยละ 45.75 สวน SEC 2 มีคะแนนสอบกอนเรียนคิดเปนคาเฉล่ีย 15.96 และมี
คะแนนสอบหลังเรียนคิดเปนคาเฉล่ีย 33.70 สูงข้ึนรอยละ 44.34 

3. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาท่ีศึกษารายวิชาหลักภาษาไทย หลังใชแบบฝกทักษะ  
เร่ือง ชนิดของคํา  สูงกวากอนใชแบบฝกทักษะ กลาวคือ  SEC 1 มีคะแนนสอบกอนเรียนคิดเปนรอยละ 
44.25 และมีคะแนนสอบหลังเรียนคิดเปนรอยละ 90   สวน SEC 2 มีคะแนนสอบกอนเรียนคิดเปนรอยละ 
39.91 และมีคะแนนสอบหลังเรียนคิดเปนรอยละ 84.25 
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Abstract 
 

The purposes of this research were to develop learning skills of Thai language 
principle focusing on parts of speech and to compare the students' achievement before and 
after the learning skills on parts of speech.  The sample was 60 second-year students of Thai 
major who registered Thai language principle class in the second semester of academic year 
2014 at RambhaiBarniRajabhat University.  The students were selected by simple random 
sampling. 

The instrument used in this study included the learning skills exercises on parts of 
speech in Thai and learning achievement tests. 
 

The study found that: 
1. The learning skills on parts of speech in Thai had an effective of 87.90/90 for  

section-1 students and 85.65/84.25 for section-2 students. 
2. The average of the difference in the students' achievement through the learning  

skillsexerciseson parts of speech in Thai was lower than 50% before using the learning skills.  
The average point of section 1 before using the learning skills was 17.70, and after using was 
36 that increased 45.75%.  The average point of section 2 before using the learning skills was 
15.96, and after using was 33.70 that increased 44.34%. 

3. The students' achievement through the learning skills exerciseson parts of speech  
in Thai was higher after using the learning skills.  The section-1 students' achievement before 
using the learning skills exerciseswas 44.25%, and after using was 90%.  The section-2 
students' achievement before using the learning skills exerciseswas 39.91%, and after using 
was 84.25%.  
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