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การศึกษาคร้ังนี้มีจุดประสงค์เพื่อวัดความสามารถในการใช้ค าบุพบทของนักศึกษา          
ชั้นปีที่ 1 หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา มีจ านวนนักศึกษา 90 คน โดยในการศึกษาคร้ังนี้ผู้วิจัยได้
คัดเลือกค าบุพบท 3 ประเภท คือ Simple preposition, Preposition with adjective และ Preposition in 
phrasal verb เคร่ืองมือที่ใช้คือแบบทดสอบความสามารถในการใช้ค าบุพบทจ านวน 60 ข้อ   
แบ่งเป็น 3 ตอน ตอนที่ 1 เร่ือง Simple preposition แบบเลือกตอบ (Multiple Choice) 4 ตัวเลือก 
จ านวน 20 ข้อ ตอนที่ 2 เร่ือง Preposition with adjective แบบเลือกตอบ (Multiple Choice)             
10 ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ ตอนที่ 3 เร่ือง Preposition in phrasal verb แบบเลือกตอบ (Multiple 
Choice) 13 ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าสถิติ ค่าร้อยละ (%), ค่าเฉลี่ยเลขคณิต 
( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

จากการศึกษาคร้ังนี้ผู้วิจัยพบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่มีความสามารถในการท าแบบทดสอบ 
เร่ือง Simple preposition มากที่สุด รองลงมาคือ เร่ือง Preposition with adjective และนักศึกษามี
ความสามารถในการใช้ค าบุพบท เร่ือง Preposition in phrasal verb น้อยที่สุด ในค าบุพบท             
ทั้ง 3 ประเภทนี ้
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The objectives of this research was to investigate the ability in using prepositions of the 
first year students in English for International Communication program, Faculty of Liberal Arts, 
Rajamangala University of Technology Srivijaya, Songkhla. The population was 90 students.      
In this researcher, the researcher was chosen there types of preposition. There are Simple 
preposition, Preposition with adjective and Preposition in phrasal verb. The instrument is the 
prepositions test amount 60 choices. It divided into 3 sections. The section 1 is Simple preposition 
(4 multiple choices) amount 20 choices. The section 2 is Preposition with adjective (10 multiple 
choices) amount 20 choices. The section 3 is Preposition in phrasal verb (13 multiple choices) 
amount 20 choices. In this research, statistical formulas were used to analyze the data; percentage 
(%), average ( X ) and standard deviation (S.D.) 

The research findings revealed that the most students had the most ability to using 
preposition test in Simple preposition. Next, it is Preposition with adjective and last the student 
had low ability to using prepositions in Preposition in phrasal verb. 

 

 


