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บทคัดยอ 
รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนาทักษะการสรางคําโดยใชแบบฝกทักษะคําประสมของนักเรียน           

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1  โรงเรียนบานวังบัว ปการศึกษา 2560 มีวัตถุประสงค เพ่ือพัฒนาแบบฝกทักษะการสราง 
คําประสม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐาน 80/80 และเพ่ือเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 กอนเรียนและหลังเรียน โดยใชแบบฝกทักษะคําประสม  

กลุมตัวอยางท่ีใชศึกษาครั้งน้ี คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  1 โรงเรียนโรงเรียนบานวังบัว  
ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2560 จํานวน 1หองเรียน รวม 18 คน เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา ไดแก  แผนการจัด 
การเรียนรูจํานวน 5 แผน แบบฝกทักษะการสรางคําประสม แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิการสรางคํากอนเรียนและ
หลังเรียน เปนแบบทดสอบท่ีผูวิจัยจัดทําข้ึนเพ่ือทดสอบการสรางคําประสมท่ีนักเรียนไดเรียนรู สถิติท่ีใชวิเคราะห
ขอมูล คาเฉลี่ยรอยละ คาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เปรียบเทียบคะแนนจากการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน   

ผลการศึกษาพบวา การหาประสิทธิภาพของแบบทดสอบนวัตกรรม จํานวน 30 ขอ ผานเกณฑ                
คาความยากงาย คาอํานาจจําแนก ซึ่งสามารถใชแบบทดสอบและนวัตกรรมไปใชในการสอนนักเรียนเพ่ือพัฒนา
ทักษะการสรางคําประสม และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 กอนและหลังเรียน          
ท่ีไดรับการสอนและฝกทักษะการสรางคําประสมและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ผลการวิจัย นักเรียนมี
คาประสิทธิภาพดานกระบวนการและประสิทธิภาพดานผลลัพธ(E1/E2) เทากับ (85.95/83.15 ) โดยตามเกณฑ
มาตรฐาน 80/80 และมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

 
คําสําคัญ: แบบฝกทักษะ / คําประสม / การสรางคํา  
 

Abstract 
The purposes of this research were: to Develop word formation skills in order to the 

standard 80/80 using the compound exercise, and to compare learning achievement pre-test and 
post-test.  
 The sample of this study was the grade one in Ban Wang Bua School 1 semester in 2560 
1 class Total 18 students Tools used in the study. Consisted of Learning           5 lesson plan, 
Practice word formation test. Achievement pre-test and post-test. Statistics used to analyze data. 
Average percentage and Achievement value.  
 This finding that Effectiveness of  30 innovation tests, Is criteria for Difficulty and 
Discriminative power and to The tests and innovations can be used to teach students to improve 
their vocabulary skills and learning achievement of grade one student between       pre-test and 
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post-test . The research result of pre-test learning, process efficiency and performance (E1 / E2) 
was equal to (85.95 / 83.15) according to the standard 80/80 and the students have improved 
their vocabulary skills by having higher learning achievement than  
 
Keywords: Compound Vocabulary Exercises / Compound Vocabulary / Development of Word 
 

ความเปนมาและความสําคัญ 
ภาษาไทยเปนภาษาประจําชาติไทย เปนเอกลักษณของชาติมีความสําคัญแกคนไทยเปนอยางยิ่งอีกท้ังยัง

เปนเครื่องมือในการติดตอสื่อสารเพ่ือใหเกิดความเขาใจ ความสําเร็จอีกดวย นอกจากน้ีภาษาไทยยังเปนมรดกอันล้ํา
คาทางวัฒนธรรมท่ีคนไทยมีความภาคภูมิใจท่ีจะใชและดํารงไวใหคูกับความเปนไทยดังท่ี 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ในรัชกาลท่ี 9 ทรงมีพระราชดํารัสไววา“ภาษาไทยน้ันเปนเครื่องมืออยางหน่ึงของชาติ 
ภาษาท้ังหลายเปนเครื่องมือของมนุษยชนิดหน่ึง คือเปนทางสําหรับแสดงความคิดเห็นอยางหน่ึง เปนสิ่งท่ีสวยงาม
อยางหน่ึง เชนในทางวรรณคดี เปนตน ฉะน้ันจึงจําเปนตองรักษาไวใหดี” (พระราชดํารัสในการประชุมทางวิชาการ
ของชุมนุมภาษาไทย คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 29 กรกฎาคม 2505)      

ภาษาไทยเปนเอกลักษณของชาติ เปนมรดกของวัฒนธรรมท่ีไดมอบไวใหกับแกคนไทยชาติไทยเปนชาติท่ีมี
ภาษาใชเปนของตนเองมาจนถึงปจจุบัน ภาษาเปนเครื่องมือท่ีใชในการติดตอสื่อสารเพ่ือสรางความเขาใจ         
สรางความสัมพันธท่ีดีตอกันกัน ทําใหสามารถประกอบอาชีพการงาน และเปนเครื่องมือในการแสวงหาความรู
ประสบการณจากแหลงขอมูลตาง ๆ เพ่ือพัฒนาความรู คิดวิเคราะห วิจารณ สรางสรรคทันตอการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมท่ีมีความกาวหนาทางเทคโนโลยีตลอดจนนําไปใชในการพัฒนาอาชีพใหมีความมั่นคงและเศรษฐกิจ  
(ดร.กอ สวัสดิ์พาณิชย 2532) กลาวไววา ภาษาไทยเปนกุญแจดอกสําคัญท่ีจะเปดประตูไปสูการเรียนวิชาอ่ืน ๆ     
ไดเปนอยางดีภาษาไทยเปนสื่อของการเรียนรู และเปนเครื่องมือในการแสดงความคิดเห็นของคนภาษาไทยเปน
ประโยชนแกเด็กในเวลาเรียนวิชาตาง ๆ ท้ังยังเปนประโยชนแกผูใหญในการทํามาหากินท่ีสําคัญท่ีสุดภาษาเปน
เครื่องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรมของประเทศหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ไดกําหนดสาระและมาตรฐานการเรียนรูเปนเกณฑในการกําหนดคุณภาพของผูเรียนเนน
การสอนภาษาไทยในฐานะเปนเครื่องมือของการเรียนรู ประสบการณจากแหลงขอมูลสารสนเทศเพ่ือพัฒนาความรู 
พัฒนาทักษะกระบวน การคิดวิเคราะห การวิจารณ และการสรางสรรคใหทันตอการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ
ความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพ่ือใหนักเรียนสามารถแสดงความรูไดดวยตนเองมุงสงเสริมการสอน
ภาษาไทยเพ่ือพัฒนาความคิด ผูเรียนตองมีประสบการณมากพอท่ีจะสรางความคิดไดลึกซึ้งขณะเดียวกันก็มุงเนนให
ผูเรียนรักภาษาไทยในฐานะท่ีเปนวัฒนธรรมของชาติ ( กรมวิชาการ 2551)  

ดวยเหตุน้ีการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยจึงไดนําแนวคิดดังกลาวมาพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาและจัดทําเปนสาระการเรียนรูมาตรฐานวิชาภาษาไทย แบงเปน 5 สาระ คือ การอาน   
การเขียน การฟง การดูและการพูด หลักการใชภาษาไทยและวรรณคดีและวรรณกรรม เพ่ือใหผูเรียนไดฝกฝนทักษะ
ครบทุกดานจนเกิดความชํานาญในการใชภาษาเพ่ือการสื่อสาร การเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพและนําไปใชในชีวิต
จริงไดอยางถูกตอง ( กรมวิชาการ2551) สามารถนําภาษาไปใชไดอยางถูกตอง ไดรับความรู ไดหลักการท่ีถูกตอง
และนําไปใชอยางถูกตอง หลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  พุทธศักราช 2551 ไดกลาวเก่ียวกับวิชาภาษาไทยวาดวย
ตระหนักถึงความสําคัญของภาษาไทย คนไทยทุกคนจําเปนตองเรียนภาษาไทย ตามท่ีหลักสูตรกําหนด แสดงใหเห็น
ถึงบทบาทของภาษาไทยวามีความสําคัญในฐานะท่ีเปนภาษาประจําชาติ เปนเครื่องมือในการสื่อสาร และเปนมรดก
ทางวัฒนธรรมของชาติ จุดประสงคของการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย มุงใหผูเรียนพัฒนาการทางภาษา ท้ังใน   
ดานการฟง  การพูด  การอานและการเขียนตามควรแกวัยห็นคุณคาของภาษาสามารถใชเปนเครื่องมือสื่อความคิด
ความเขาใจ  รักการอาน  แสวงหาความรูและมีเหตุผลเพ่ือประโยชนตอตนเองและสังคม (กรมวิชาการ 2551 )  
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 จากความสําคัญของการพัฒนาการเรียนการสอนโดยใชแบบฝกทักษะท่ีมุงใหผูเรียนเกิดการพัฒนาอยาง
เต็มความสามารถ ประกอบดวยการจัดทําแผนการจัดเรียนรู แบบฝกทักษะ กระบวณการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียน
เปนสําคัญ ทําใหผูวิจัยสนใจในการพัฒนาทักษะการสรางคําโดยใชแบบฝกทักษะคําประสม ไดรับความรูคําประสม
พรอมท้ังไดรับและฝกทักษะคําไทยสําหรับผูเรียนเรื่องภาษาไทยอ่ืน ๆ ตอไป 
    

วัตถุประสงคการวิจัย 
1.เพ่ือพัฒนาแบบฝกทักษะการสรางคําประสม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1             

ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐาน 80/80  
2.เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1  

กอนเรียนและหลังเรียน โดยใชแบบฝกทักษะคําประสม 
 

สมมติฐานการวิจัย 
1.แบบฝกทักษะการสรางคําประสม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 

มาตรฐาน 80/80 
 2.ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โดยใชแบบฝกทักษะคําประสมมีคะแนน 
หลังเรียนสูงกวาคะแนนกอนเรียน 
  

ขอบเขตการวิจัย 
 ดานตัวแปร 
 1.ตัวแปรตน ไดแก แบบฝกทักษะการสรางคําประสมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 
      2.ตัวแปรตาม ไดแก ทักษะการสรางคําประสม 
 

ดานเนื้อหา 
 เน้ือหาในการพัฒนาครั้งน้ีคือ สาระท่ี 4 หลักการใชภาษาไทย เรื่องการศึกษาการสรางคําใน

ภาษาไทยระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 การสรางคําในภาษาไทย  ดังน้ี 
  1.  ความหมายของคําประสม  

2.  ลักษณะของคําประสม  
3.  วิธีการสรงคําประสม 
 

ดานระยะเวลาท่ีใชในการวิจัย  
    วันท่ี 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 – 30 ธันวาคม พ.ศ. 2560   

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 
ประชากร 
 
 
 

ทักษะการสรางคําประสม 
 

การพัฒนาทักษะการสรางคํา 
โดยใชแบบฝกทักษะคําประสม 
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วิธีการดําเนินการวิจัย 
ประชากร 

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนบานวังบัว อําเภอคลองขลุง จังหวัดกําแพงเพชร  
ปการศึกษา 2560 จํานวน 18 คน 

เคร่ืองมือวิจัย 
 ขั้นตอนการสรางเคร่ืองมือ 

1. สรางแบบฝกทักษะการสรางประสมโดยดําเนินการดังนี ้
    1.1 ศึกษาตําราและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการสรางแบบฝกทักษะคําประสม 
    1.2 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กลุมสาระการเรียนรู วิชา
ภาษาไทย ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 เพ่ือเปนแนวทางในการทําแบบฝกทักษะการสรางคําประสม และแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธ์ิการสรางคําประสมกอนเรียนและหลังเรียน โดยดําเนินการดังน้ี ศึกษาเน้ือหาเก่ียวกับการสรางคําประสม
รวบรวมเน้ือหาการสรางคําประสมและนําเน้ือหาการสรางคําประสม ท่ีรวบรวมมาสรางเปนแบบฝกทักษะคําประสม 
      1.3 จัดทําแบบฝกทักษะคําประสม ดังน้ี    

  1) คูมือแบบฝกทักษะคําประสม  1 เลม 
   2) แบบฝกทักษะคําประสม  1 เลม  
   3) แบบทดสอบคําประสมชนิดปรนัยเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 50 ขอ  
   4) แผนการจัดการเรียนรู 5 แผน 8 ช่ัวโมง 
 1.4 นําแบบฝกทักษะคําประสม ท่ีสรางข้ึนไปใหผูเช่ียวชาญ ซึ่งไดแก 

1. นายสุวัฒน ทองกอน    ตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียนบานวังบัว   
2. นางเบญจวรรณ เย็นออน     ตําแหนง คร ูวิทยะฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ  
3. นางสาวหน่ึงนภา อินทรสูต   ตําแหนง ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ 

 โดยตรวจสอบความเหมาะสมของเน้ือหาการประเมิน 3 ดานหลัก คือ ดานรูปแบบ ดานเน้ือหา  
 และดานการนําไปใชโดยใชแบบการประเมินมาตรสวนประมาณคา (rating scale) ตามวิธีของลิเคอรท (Likert)    
แตละขอมีตัวเลือก 5 ระดับ  
 1.5 นําแบบฝกทักษะคําประสมสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ท่ีผูเช่ียวชาญประเมินความ
เหมาะสมแลว นํามาหาคาเฉลี่ย (   ) ตามเกณฑการประเมิน 
 ผลการวิเคราะหหาคาเฉลี่ยจากผูเช่ียวชาญท้ัง 3 ทาน มีคาเทากับ 4.93 และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(S.D) มีคาเทากับ 1.25 มีระดับความเหมาะสมอยูในระดับมากท่ีสุด  

  
2. ขั้นตอนการสรางแผนการจัดการเรียนรูการสรางคําประสม 
แผนการจัดการเรียนรูการสรางคําประสม จํานวนท้ังสิ้น 5 แผน ใชเวลาในการจัดกิจกรรมการเรียน       

การสอนจํานวน 8 ช่ัวโมง โดยมีวิธีการสราง ดังน้ี 
2.1 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กลุมสาระการเรียนรู 

วิชาภาษาไทย ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 เพ่ือเปนแนวทางในการสรางแผนการจัดการเรียนรู 
2.2 ศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ เพ่ือนํามาเปนหลักในการสรางแผนการจัดการเรียนรู 
2.3 สรางแผนการจัดการเรียนรูจํานวน 5 แผน  
2.4.นําแบบฝกทักษะคําประสม ท่ีสรางข้ึนไปใหผูเช่ียวชาญ ซึ่งไดแก 

1. นายสุวัฒน ทองกอน    ตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียนบานวังบัว   
2. นางเบญจวรรณ เย็นออน     ตําแหนง คร ูวิทยะฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ  
3. นางสาวหน่ึงนภา อินทรสูต   ตําแหนง ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ 
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 โดยตรวจสอบความเหมาะสมของเน้ือหาการประเมิน 3 ดานหลัก คือ ดานรูปแบบ ดานเน้ือหา และดาน
การนําไปใชโดยใชแบบการประเมินมาตรสวนประมาณคา (rating scale) ตามวิธีของลิเคอรท (Likert) แตละขอ 
มีตัวเลือก 5 ระดับ  
 นําแผนการจัดการเรียนรูนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ท่ีผูเช่ียวชาญประเมินความเหมาะสมแลว นํามา
หาคาเฉลี่ย (   ) ตามเกณฑการประเมิน 
 ผลการวิเคราะหหาคาเฉลี่ยจากผูเช่ียวชาญท้ัง 3 ทาน มีคาเทากับ 4.48 และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(S.D) มีคาเทากับ 0.93 มีระดับความเหมาะสมอยูในระดับมาก  

 
3. สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การสรางคําประสม โดยดําเนินการดังนี ้

  3.1 ศึกษาตําราและเอกสารท่ีเก่ียวของ 
  3.2 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กลุมสาระการเรียนรู 
วิชาภาษาไทย ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 เพ่ือเปนแนวทางในการทําแบบฝกทักษะการสรางคําประสม และแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธ์ิการสรางคําประสม กอนเรียนและหลังเรียนโดยดําเนินการดังน้ี 
  3.3 ศึกษาเน้ือหาเก่ียวกับการสรางคําประสม   

3.4 รวบรวมเน้ือหาการสรางคําประสม 
  3.5 นําเน้ือหาการสรางคําประสมท่ีรวบรวมมาสรางเปนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ 
ดานการสรางคําประสมและแบบฝกทักษะการสรางคําประสม   
                      3.6 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิดานการสรางคําประสมและแบบฝกทักษะคําประสมมาปรับ
ความยากงายใหเหมาะสมกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 
  3.7 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิดานการสรางคําประสมท่ีสรางข้ึนไปใหผูเช่ียวชาญซึ่ง ไดแก 

1. นายสุวัฒน ทองกอน    ตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียนบานวังบัว   
2. นางเบญจวรรณ เย็นออน     ตําแหนง คร ูวิทยะฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ  
3. นางสาวหน่ึงนภา อินทรสูต   ตําแหนง ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ 

 ไดตรวจสอบเพ่ือหาความเท่ียงตรงดานเน้ือหา ดานการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยโดยมีเกณฑในการ
ใหคะแนน ดังน้ี 
     ใหคะแนน +1 เมื่อแนใจวาขอสอบน้ันวัดตามจุดประสงคการเรียนรู 
     ใหคะแนน  0 เมื่อไมแนใจวาขอสอบน้ันวัดตามจุดประสงคการเรียนรู 
     ใหคะแนน -1 เมื่อแนใจวาขอสอบน้ันไมวัดตามจุดประสงคการเรียนรู 
      3.8.นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิดานการสรางคําประสมช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1  
ท่ีไดรับการตรวจสอบจากผูเช่ียวชาญ มาคํานวณหาคา IOC แลวคัดเลือกขอสอบท่ีมีคา IOC ตั้งแต 0.50 ข้ึนไป ถือวา
ขอสอบมีความสอดคลองระหวางจุดประสงค กับเน้ือหา จะคัดเลือกไวจากการคํานวณคา IOC พบวาแบบทดสอบ
จํานวน 50 ขอมีคา IOC มากกวา 0.50 จํานวน 50 ขอ มีคาอยูระหวาง 0.67 – 1.0 ซึ่งถือไดวาแบบทดสอบจํานวน 
50 ขอวัดไดตรงตามจุดประสงค 
  3.9 นําแบบทดสอบไปทดลองใชกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 จํานวน 18 คน  
ไดจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) แลวนํามาวิเคราะหหาคาความยากงายและคาความเช่ือมั่น 
โดยใชวิธีการของ KR20 (สัมประสิทธ์ิแอลฟา) พบวามีคาเทากับ 0.96 
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ผลการวิเคราะหขอมูล 
1.การพัฒนาแบบฝกทักษะการสรางคําประสม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ใหมีประสิทธิภาพตาม

เกณฑมาตรฐาน 80/80 รายละเอียดตามตารางดังน้ี 
ตารางท่ี 1 ตารางเปรียบเทียบคะแนนระหวางเรียนโดยใชแบบฝกทักษะคําประสม 

จํานวนนักเรียน 
ประสิทธิภาพดาน
กระบวนการ (E1) 

ประสิทธิภาพดานผลลัพธ 
(E2) 

หมายเหต ุ

18 85.95 83.15  

 
 จากตาราง 1พบวา  นักเรียนท่ีไดรับการสอน มีการพัฒนาข้ึนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงโดยผล       
ดานประสิทธิภาพดานกระบวนการ (E1) ไดคาเทากับ 85.95 ผลดานประสิทธิภาพผลลัพธ (E2) ไดคาเทากับ 83.15 
มีผลสัมฤทธ์ิสูงข้ึนตามเกณฑท่ีกําหนดรอยละ 80/80 ดังน้ันจึงสรุปไดวา  ความสามารถ ในการสรางคําประสมของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1  หลังจากท่ีไดรับฝกทักษะโดยใชแบบฝกทักษะคําประสมมีการพัฒนามากข้ึน  
 

2.การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 กอนเรียนและหลังเรียน  
โดยใชแบบฝกทักษะคําประสม รายละเอียดตามตารางดังน้ี 
         ตารางท่ี 1 ตารางเปรียบเทียบคะแนน กอนเรียนและหลังเรียน 

รายการ 
จํานวน
นักเรียน 

คะแนน
เต็ม 

คะแนนเฉลี่ย รอยละ 
t 

คํานวณ 
t 

ตาราง 
หมายเหตุ 

กอนเรียน 18 30 13.11 43.70 
16.44 2.56  

หลังเรียน 18 30 17.20 83.15 

 
** มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

 จากตารางท่ี  1.1   พบวา  นักเรียนท่ีไดรับการเรียนการสอน มีการพัฒนาข้ึนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
หลังเรียนสูงกวากอนเรียน คา t ท่ีคํานวณไดมีคาเทากับ  16.44  คา t ตารางมีคาเทากับ 2.56 มีระดับนัยสําคัญทาง
สถิติท่ี .01  ดังน้ันจึงสรุปไดวา  ความสามารถในการสรางคําประสมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1  หลังจากท่ี
ไดรับฝกทักษะโดยใชแบบฝกทักษะคําประสมมีความสามารถสูงข้ึน 
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สรุปผลการวิจัย 
 1.จากการพัฒนาแบบฝกทักษะการสรางคําประสม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ใหมีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑมาตรฐาน 80/80 แบงเปน 2 สวน คือ 1.การสรางเครื่องมือและนวัตกรรม ประกอบดวย คูมือแบบฝก
ทักษะคําประสม แบบฝกทักษะคําประสม แบบทดสอบคําประสมชนิดปรนัยเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 50 ขอ  
แผนการจัดการเรียนรู 5 แผน 8 ช่ัวโมง โดยมีผูเช่ียวชาญท้ัง 3 ทานซึ่งเปนผูเช่ียวชาญดานภาษาไทยและการจัด    
ทําหลักสูตร จากตรวจสอบและหาคุณภาพเครื่องมือนํามาปรับใชและนําไปจัดการเรียนการสอนตามแนวทางท่ี
กําหนด 2.การจัดการเรียนการสอนโดยใชนวัตกรรมท่ีหาคุณภาพจากผูเช่ียวชาญ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนบานวังบัว ปการศึกษา 2560 จํานวน 18 คน ใชแผนการจัดการเรียนรู 
 5 แผน 8 ช่ัวโมง ผูสอนคอยกระตุนใหเกิดความสนุกสนานในการจัดกิจกรรม หลังจากจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
ปรากฏวาการพัฒนาทักษะการสรางคํามีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
ประสิทธิภาพดานกระบวนการ (E1) ไดคาเทากับ 85.95 และดานประสิทธิภาพผลลัพธ (E2) ไดคาเทากับ 83.15  
มีผลประสิทธิภาพตามเกณฑท่ีกําหนดรอยละ 80/80 

2.การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 กอนเรียนและหลังเรียน  
โดยใชแบบฝกทักษะคําประสมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนบานวังบัว ปการศึกษา 2560  
จํานวน 18 คน พบวา ทุกคนทํากิจกรรมดวยความเต็มใจ นักเรียนมีทักษะการสรางคํา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลัง
เรียนสูงกวากอนเรียนมีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี .01 
 

การอภิปรายผลการวิจัย 
1.จากการพัฒนาแบบฝกทักษะการสรางคําประสม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ใหมีประสิทธิภาพ

ตามเกณฑมาตรฐาน ลักษณะของกิจกรรมประกอบดวย การจัดการเรียนรูตามกระบวณการ 3 ข้ันตอน คือ ข้ันนํา 
ข้ันกิจกรรม และข้ันสรุป การศึกษาการเรียนจากแบบฝกทักษะคําประสม นักเรียนเกิดความสนุกสนาน ท้ังเปน 
การฝกการเรียนรูดวยตนเอง การเรียนรูเน้ือหาวิชาการ ทักษะการสรางคําประสมซึ่งเปนลักษณะอยางหน่ึงของ 
คําไทย ผลดังกลาวสอดคลองกับแนวคิดของ สุรียมาศ  บุญฤทธ์ิรุงโรจน (2544) ท่ีระบุวาแบบฝกการอานจับใจความ
สําคัญประกอบดวย คําช้ีแจง วัตถุประสงค แผนการเรียนรู ใบความรู ใบงาน แบบประเมินตนเอง แบบฝกการอาน
ท้ังหมดจํานวน 6 แบบฝก คือ การเลือกใจความสําคัญจากรูปภาพ การฝกตั้งคําถามจากขอความ การจับใจความ
สําคัญจากขอความ การตั้งช่ือเรื่อง การเลือกใจความสําคัญของขอความและเรื่อง และการสรุปใจความสําคัญของ
เรื่อง และแบบฝก มีประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐาน  

2.การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 กอนเรียนและหลังเรียน  
โดยใชแบบฝกทักษะคําประสมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนบานวังบัว ปการศึกษา 2560 จํานวน 18 
คน พบวาหลังจากการทําแบบทดสอบหลังเรียนปรากฏวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน         
ผลดังกลาวสอดคลองกับแนวคิดของ พิรุณโปรย สําโรงทอง (2554) การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
ของนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 ไดรับการจัดการเรียนรูตามคูมือ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอน
เรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  
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ขอเสนอแนะในการวิจัย 
 ขอเสนอแนะท่ัวไป 

1 แบบฝกทักษะคําประสม สามารถใชกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 มีผลสําเร็จท่ีดีข้ึนอาจนําไปพัฒนา
ในการเรียนการสอนกับนักเรียนท่ีอยูระดับช้ันอ่ืน ๆ ได 
 2 ผูท่ีจะทําการวิจัยแบบฝกทักษะคําประสมในครั้งตอไปอาจนําไปเปนแนวทางในการศึกษาวิจัยเพ่ือ 
ตอยอดการศึกษาในการทําวิจัยได  

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 
 1 ควรมีการใชแบบฝกทักษะเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในสาระอ่ืน ๆ   

2 ควรศึกษาวิธีการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญใหมีความหลากหลายในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู 
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