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บทคัดย่อ 

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทย เรื่อง ค าราชาศัพท์  
ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือโดยใช้ เทคนิค TAI  ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5  2) เพื่อ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทย เรื่อง ค าราชาศัพท์  หลังการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือโดยใช้
เทคนิค TAI ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 กับเกณฑ์ร้อยละ 80  3) เพื่อศึกษาเจตคติของนักเรียนที่มีต่อการ
จัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือโดยใช้ เทคนิค TAI  กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5/1 ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2561 โรงเรียนเทศบาล 2 ( วัดทุ่งสวน ) จ านวน 29 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ใน
การศึกษา ได้แก่  แผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบสอบถามวัด
เจตคติที่มีต่อการเรียนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค TAI เรื่อง ค าราชาศัพท์ สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัยพบว่า    
1)  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย เรื่อง ค าราชาศัพท์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ 

เทคนิค TAI  ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 มีค่าเฉลี่ยก่อนเรียนและหลังเรียน เท่ากับ 10.41 / 17.41 คะแนน 
โดยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05   

2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย หลังการจัดการเรียนรู้ ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ 
เทคนิค TAI เรื่อง ค าราชาศัพท์ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี5 สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 80 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05   

3) เจตคติของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนการสอน เรื่อง ค าราชาศัพท์  โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่ม
ร่วมมือ เทคนิค TAI  ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.67 ค่า S.D. เท่ากับ 0.21  มีความพึง
พอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 

ค าส าคัญ : ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน / การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI 
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ABSTRACT 

The purposes of this research were: 1) To compare learning achievement in Thai language 
before and after learning by using cooperative learning with TAI techniques of student in the fifth 
grade. 2) To compare learning achievement in Thai language about royal  language towards after 
learning activities through by using cooperative learning with TAI techniques of student in the fifth 
grade with a criteria of 80 percent. 3) To study attitudes assessment by using cooperative learning 
with TAI techniques. The sample group is student in 5/1, semester 2nd, academic year 2018 
Tessaban 2 (Watthungsuan) school 29 people the purposive sampling. The instruments ussing to 
collect data included 1) Thai language learning plan 2) Achievement test 3) Questionnaire for 
attitude measurement with learning by using cooperative learning with TAI techniques. The 
statistics used in data analysis are mean and standard deviation. 

The results found that 
1) The learning achievement in Thai language about royal  language towards by using 

cooperative learning  with TAI techniques of student in the fifth grade average pre-test and post-
test to 10.41/17.41 that the post-test scores of students higher than pretest with statistical 
significantly at the level of .05 

2) The learning achievement in Thai language after learning activities through by using 
cooperative learning with TAI techniques about royal  language towards of student in the fifth grade 
was significantly higher than the criteria of 80 percent with statistical significantly at the level of .05 

3) Attitudes of students towards teaching and learning about royal language towards by 
using cooperative learning with TAI techniques of student in the fifth grade average as 4.67 S.D. as 
0.21 satisfactions was at the highest level.   

Key words: Learning achievement / Cooperative learning TAI technique 

ความเป็นมาและความส าคัญ 
ภาษาไทยเป็นภาษาประจ าชาติที่เป็นเอกลักษณท์ี่แสดงถึงความเป็นไทย มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้เรียนในทุก

ระดับชั้นของประเทศไทย ต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาไทยให้เหมาะสมกับระดับชั้น สถานศึกษาทุกแห่งต้อง
ให้ความส าคัญกับภาษาไทย ปลูกฝังให้นักเรียนรักและเห็นคุณค่าของภาษาไทย ภาษาไทยมีความส าคัญและจ าเป็น
อย่างยิ่งต่อการด าเนนิชีวิตประจ าวัน ใช้สื่อสารติดต่อแลกเปลี่ยน เรียนรู้ซึ่งกันและกัน ภาษาไทยเป็นเครื่องมือที่ส าคัญ
ต่อการศึกษาในศาสตร์อื่นๆ ถ้าผู้เรียนมีความสามารถ ฟัง พูด อ่าน เขียนและสื่อความหมายได้ จะท าให้ตนเองประสบ
ความส าเร็จ สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
( หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน. กระทรวงศึกษาธิการ. 2551 : น 34. ) 
 จากการศึกษาผลการเรียนรู้ของผู้ เรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของโรงเรียนเทศบาล 2                
( วัดทุ่งสวน ) ที่ผู้ศึกษาสอนอยู่พบว่า นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องค าราชาศัพท์อยู่ในเกณฑ์ต่ า ซึ่งเป็นปัญหา
ส าคัญมากของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 จ าเป็นต้องได้รับการปรับปรุงหรือหา วิธีแก้ไขพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น อีกทั้ง
ปัจจุบันเรื่องการคิดและการสอนคิดเป็นเรื่องที่ถือได้ว่าส าคัญ อย่างยิ่งในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ โดยเฉพาะสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทยซึ่งเป็นวิชาทักษะที่ต้องฝึกให้เกิดความช านาญในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร 
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 แนวทางการแก้ปัญหาในการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดีมี ประสิทธิภาพ มี
เทคนิคการสอนที่น่าสนใจหลายเทคนิคที่สามารถน ามาประยุกต์สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโดยเฉพาะใน
สาระหลักการใช้ภาษาไทย  เรื่อง ค าราชาศัพท์ มีเทคนิคหนึ่งที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้คิดและเกิดทักษะในการปฏิบัติซึ่ง
จะน าไปสู่การสื่อสารในชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพคือการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค 
TAI (Team Assisted Individualization) คือ วิธีการสอนที่ผสมผสานระหว่างการเรียนแบบร่วมมือ (Cooperative 
Learning) และการสอนรายบุคคล (Individualization Instruction) เข้าด้วยกัน โดยให้ผู้เรียนได้ลงมือท ากิจกรรมใน
การเรียนได้ด้วยตนเองตามความสามารถของตนและส่งเสริมความร่วมมือภายในกลุ่ม มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์
การเรียนรู้และปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ( ประภัสรา โคตะขุน. 2554.  การเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TAI. Online. )       

จากหลักการและเหตุดังกล่าว ท าให้ผู้ศึกษาค้นคว้าสนใจที่ จะศึกษาการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย เรื่อง ค า
ราชาศัพท์ ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือโดยใช้เทคนิค TAI ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 เพื่อเป็น
แนวทางในการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาไทยของผู้เรียนให้เกิดการพัฒนากระบวนการคิดและการใช้ค าราชา
ศัพท์ที่ไม่ประสบผลส าเร็จให้บรรลุตามจุดมุ่งหมายทางการเรียน ซึ่งจะเป็นประโยชน์และเป็นแนวทางในการพัฒนาการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและสามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการเรียนวิชาอื่นๆ ต่อไป
ได้ 

จุดมุ่งหมายการวิจัย 

 ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ตั้งจุดมุ่งหมายไว้ ดังนี้ 
1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาไทย เรื่อง ค าราชาศัพท์  ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบ

กลุ่มร่วมมือโดยใช้ เทคนิค TAI  ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทย เรื่อง ค าราชาศัพท์  หลังการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่ม

ร่วมมือโดยใช้เทคนิค TAI ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 กับเกณฑ์ร้อยละ 80 
3. เพื่อศึกษาเจตคติของนักเรียนท่ีมีตอ่การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมอืโดยใช้ เทคนิค TAI 

ขอบเขตการวิจัย 
 การพัฒนาเอกสารประกอบการเรยีนในครั้งนี้ มีขอบเขตดังต่อไปนี ้
 1. ขอบเขตด้านประชากรและกลุม่ตัวอย่าง 

    1.1  ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5  ปีการศึกษา 2561  
 โรงเรียนเทศบาล 2 ( วัดทุ่งสวน ) จ านวนนักเรียน 83 คน 3 ห้องเรียน 

               1.2  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ี ได้แก่ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5/1  
ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนเทศบาล 2 ( วัดทุ่งสวน)  จ านวน 29 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง 

 2. ขอบเขตด้านเนื้อหา 

     เนื้อหาท่ีใช้ในการศึกษา คือ แผนการจดัการเรียนรู้ วิชาภาษาไทย เรื่อง ค าราชาศัพท์  
จ านวน 6 แผน ดังนี้  
 แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 1   ความหมายของค าราชาศัพท์ 

 แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 2   ประเภทของค าราชาศัพท์ 

 แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 3   ชนิดของค าราชาศัพท์ 

 แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 4   การใช้ค าราชาศัพท์  
 แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 5   คุณค่าของค าราชาศัพท์ 

 แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 6   ช่วยกันสืบสานค าราชาศัพท์ 
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 3. ขอบเขตด้านตัวแปร 
     3.1 ตัวแปรต้น ได้แก่ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือโดยใช้เทคนิค TAI   
 เรื่อง ค าราชาศัพท์  วิชาภาษาไทย   
       3.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่อง ค าราชาศัพท์ วิชาภาษาไทย 
ทักษะการท างานเป็นทีม หลังการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่ม และเจตคติที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือโดยใช้
เทคนิค TAI    
 4. ขอบเขตด้านระยะเวลา 

    ระยะเวลาทดลองสอน สัปดาห์ละ 4 ช่ัวโมง เป็นเวลา 2 สัปดาห์ รวม 8 ช่ัวโมง 

สมมติฐานการวิจัย 

 1. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่ม
ร่วมมือโดยใช้ เทคนิค TAI   

2. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทย เรื่อง ค าราชาศัพท์ หลังการจัดการ
เรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือโดยใช้ เทคนิค TAI  สูงกว่าเกณฑ์ ร้อยละ 80 

3. ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือโดยใช้ เทคนิค TAI อยู่ในระดับมาก 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

1. การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ  หมายถึง การเรียนแบบร่วมมือ เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ยึด
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางท่ีนักเรียนมี ความสามารถแตกต่างกันโดยแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มเล็ก ๆ ในการเรียนร่วมกัน มีการ
แลกเปลี่ยนความ คิดเห็นกัน ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ซึ่งนักเรียนจะบรรลุถึง
เป้าหมาย ของการเรียนรู้ได้ก็ต่อเมื่อสมาชิกคนอื่น ๆ ในกลุ่มไปถึงเป้าหมายเช่นเดียวกัน ความส าเร็จของตนเองก็คือ 
ความส าเร็จของกลุ่มด้วย 

2. การเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TAI (Team Assisted Individualization) คือ วิธีการสอนที่
ผสมผสานระหว่างการเรียนแบบร่วมมือ (Cooperative Learning) และการสอนรายบุคคล (Individualization 
Instruction) เข้าด้วยกัน โดยให้ผู้เรียนได้ลงมือท ากิจกรรมในการเรียนได้ด้วยตนเองตามความสามารถของตนและ
ส่งเสริมความร่วมมือภายในกลุ่ม มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้และปฏิสัมพันธ์ทางสังคม 

3. ค าราชาศัพท์ หมายถึง ศัพท์ส าหรับพระมหากษัตริย์ ค าราชาศัพท์ใช้กับพระมหากษัตริย์ เจ้านายหรือพระ
บรมวงศานุวงศ์ พระสงฆ์และคนสุภาพ ราชาศัพท์เป็นวัฒนธรรมทางภาษาที่ชาวไทยใช้สื่อสารกับบุคคลดังกล่าวด้วย
ความเชื่อและการยกย่องมาแต่โบราณกาล 

4. ผลสัมฤทธ์ิ หมายถึง ความรู้ ความเข้าใจ และคะแนนที่นักเรียนท าได้ ซึ่งวัดได้จากแบบทดสอบ เรื่อง ค า
ราชาศัพท์ วิชาภาษาไทย 

5. เจตคติ หมายถึง ความรู้สึกที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือโดยใช้เทคนิค TAI ซึ่งวัดได้จาก
แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 

                  ตัวแปรต้น                                                                 ตัวแปรตาม 

 
 

 

  

วิธีการด าเนินการวิจัย 

ขั้นตอนที่ 1 ผู้วิจัยไดด้ าเนินการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้ในการวิจัย ดังน้ี 

แผนการจดัการเรียนรู้ เรื่อง ค าราชาศัพท์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมเทคนิค TAI จ านวน 6 แผน เวลา 8 
ช่ัวโมง 
 แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 1   ความหมายของค าราชาศัพท์ 

 แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 2       ประเภทของค าราชาศัพท์ 

 แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 3   ชนิดของค าราชาศัพท์ 

 แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 4       การใช้ค าราชาศัพท์  
 แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 5   คุณค่าของค าราชาศัพท์ 

 แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 6   ช่วยกันสืบสานค าราชาศัพท์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
     แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค TAI   
 เรื่อง ค าราชาศัพท์  วิชาภาษาไทย   

 

      1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรือ่ง ค าราชาศัพท์  
วิชาภาษาไทย 

      2. เจตคติที่มีต่อการจัดการเรยีนรู้แบบกลุม่ร่วมมือ
โดยใช้เทคนิค TAI    
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ภาพที่ 1 : แสดงขั้นตอนการสร้างแผนการจดัการเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศึกษาหลักสตูรและสภาพปญัหา 

วิเคราะหส์าระการเรียนรู้ / จดุประสงค์การเรียนรู้ 

ศึกษาการสร้างกิจกรรมการเรียนรูแ้บบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค TAI 

จัดท าแผนการจัดการเรยีนรู ้

น าแผนการจดัการเรียนรู้ เสนอผู้เช่ียวชาญ 3 ท่าน  
เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ความเหมาะสมของเนื้อหา  

ตรวจสอบความเหมาะสมความสอดคล้อง 

 

ปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน า 

ได้แผนการจดัการเรียนรู้ เพื่อน าไปใช้จริง 
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ขั้นตอนที่ 2 การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน 1 ฉบับ เรื่องค าราชาศัพท์ ช้ันประถมศึกษาปี
ที่ 5 จ านวน 20 ข้อ ผู้วิจัยด าเนินการสร้างและหาคุณภาพตามล าดับขั้นตอน ดังนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
             
 
 
                
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2 : แสดงการสร้างแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน 
 
        
 

ศึกษาหลักสตูรและเอกสารเกี่ยวกบัการวัดผล 

ศึกษาวิธีการสรา้งแบบทดสอบ 

สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
เรื่อง ค าราชาศัพท์ จ านวน 30 ข้อ 

ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธ์ิ โดยผูเ้ชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน 

น าแบบทดสอบที่ผูเ้ชี่ยวชาญประเมิน  
หาค่าดัชนีความสอดคล้องใช้สูตร IOC  

โดยมีคา่ของแบบทดสอบอยู่ท่ี 1.00 ใช้ได้  

น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิที่สรา้งขึ้นไปทดลองใช้ (Try out)  

         หาค่าความยากง่าย (p) และ ค่าอ านาจจ าแนก (r) ของแบบทดสอบ      
      ผลการวิเคราะห์ข้อสอบรายข้อ มีความยากง่าย มีค่าอยู่ระหว่าง .31 - .90  
      ค่าอ านาจจ าแนก มีค่าอยู่ระหว่าง .05 - .62  

 

น าแบบทดสอบที่ผ่านการประเมินและปรับปรุงแก้ไขท่ีได้คัดเลือก
แล้วจ านวน 20 ข้อ เพื่อน าไปใช้จริง 
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ขั้นตอนที่ 3 การสร้างแบบวัดเจตคติของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือโดยใช้ เทคนิค TAI   จ านวน 
10 ข้อ ดังนี ้
 
 
 
 

 
                   
 
 
 
 
 

                  
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3 : แสดงขั้นตอนการสร้างแบบสอบถามวัดเจตคต ิ  

 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษาครั้งน้ี ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์โดยใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้  
      1. สถิติพื้นฐาน ได้แก่ 

1.1 ค่าเฉลี่ย (Mean) (สมนึก ภัททยธนี. 2551: 237)  

    =    

                       เมื่อ      คือ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต  

                               คือ ผลบวกของข้อมูลทุกค่า  

                               คือ จ านวนข้อมูลทั้งหมด  

          1.2 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) (Standard Deviation) โดยใช้สูตร (สมนึก ภัททิยธนี. 2551: 249) 

 

       X     คือ ข้อมูลตัวที่ (1, 2, 3… n) 

                                คือ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต 
        n     คือ  จ านวนท้ังหมด 
 2. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์คุณภาพเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 

ศึกษาวิธีสร้างแบบวัดเจตคต ิ

สร้างแบบสอบถามวัดเจตคติ จ านวน 10 ข้อ 

น าแบบสอบถามวัดเจตคติที่สร้างขึ้นให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบ 

หาค่าดัชนีความสอดคล้องใช้สูตร IOC โดยมีค่าอยู่ที่ 1.00 ใช้ได้ 
 

 ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามวัดเจตคต ิ

ได้แบบสอบถามวัดเจตคติ เพื่อน าไปใช้ได้จริง 
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 2.1 การทดสอบหาความเที่ยงตรง (Validity) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิโดยใช้สูตรดัชน ี 
ค่าความสอดคล่อง IOC  (สมนึก ภัททิยธนี. 2551 : 220) 

   สูตร IOC =  R /N 
   เมื่อ  IOC = ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับจุดประสงค ์ 

    R = ผลรวมของคะแนนความคดิเห็นของผู้เชี่ยวชาญ  
    N    = จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 

 

2.2 การหาค่าระดับความยาก (Difficulty) ของแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิ โดยใช้สูตร  
(สมนึก ภัททิยธนี. 2551:212) 

  สูตร  P = R/N 
  เมื่อ  P   แทน ค่าความยากของข้อสอบ  
   R   แทน จ านวนคนตอบถูก  
   N   แทน จ านวนคนท้ังหมด 

 
2.3 การหาค่าอ านาจจ าแนก (Discrimination) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ โดยใช้สูตร 

(สมนึก ภัททิยธนี. 2551:214) 
  สูตร      B   =    U   _    L 
               N1       N2 
  เมื่อ  B     แทน ค่าอ านาจจ าแนกของข้อสอบ 
   U     แทน จ านวนคนท าข้อสอบข้อนั้นถูกของกลุ่มที่ผ่านเกณฑ ์
   L     แทน จ านวนคนท าข้อสอบข้อนั้นถูกของกลุ่มที่ไม่ผ่านเกณฑ ์
            N1     แทน จ านวนคนทีสอบผ่านเกณฑ ์
    N2   แทน จ านวนคนท่ีสอบไม่ผา่นเกณฑ ์

  

 2.4 สถิติที่ใช้วิเคราะห์ความคิดเหน็ของผู้เชี่ยวชาญ โดยใช้ค่าเฉลี่ย (Arithmetic Meam)  

(สมนึก ภัททิยธนี. 2551:237)  

          =    
∑𝑋

𝑁
               

 เมื่อ              แทน ค่าเฉลี่ย 

           ∑𝑋   แทน ผลรวมของคะแนนท้ังหมดในกลุ่ม  

            𝑁     แทน จ านวนคนท้ังหมด 

      3.  สถิติที่ใช้ในการทดสอบ การเปรยีบเทียบความต่างของคะแนนเฉลี่ยก่อนและหลังการจัดการเรียน 
การสอนตามแผนการเรียนรู้วิชาภาษาไทย เรื่อง ค าราชาศัพท์ การทดสอบความแตกต่างของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ก่อนและหลังเรียน  
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 3.1 โดยใช้ t-test (Dependent Sample) ใช้สูตรดังนี้ (พวงรัตน์ ทวีรัตน์. 2543: 165)  

            สูตร   t         =          
∑𝐷

√𝑁∑𝐷2−(∑𝐷)2

𝑛−1

 

            เมื่อ    t        แทน     ค่าสถิติที่ใช้เปรียบเทียบกับค่าวิกฤต เพื่อทราบความมี นัยส าคญั  
                     D       แทน     ค่าผลต่างระหว่างคะแนนก่อนเรยีนและหลังเรยีน  
                     n       แทน     จ านวนนักเรียนกลุ่มตัวอยา่ง 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

ตอนที่ 1  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทย เรื่อง ค าราชาศัพท์  ก่อนและหลังการ
จัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค TAI  ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 

 

ตารางที่ 1 แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทย เรื่อง ค าราชาศัพท์ ก่อนและหลังการจัดการ
เรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค TAI  ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 จ านวน 29 คน 
 

 จากตารางที่ 1   พบว่า การทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5  มีคะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 10.41  คะแนน และ 17.41  คะแนน ตามล าดับ และเมื่อเปรียบเทียบระหว่างคะแนนก่อนและหลังเรียน 
พบว่า คะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05   

ตอนที่ 2  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทย เรื่อง ค าราชาศัพท์  โดยใช้การจัดการ
เรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค TAI ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 หลังเรียนเทียบกับเกณฑ์  
ตารางที่ 2 แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาไทย เรื่อง ค าราชาศัพท์  หลังการจัดการเรียนรู้แบบ
กลุ่มร่วมมือโดยใช้เทคนิค TAI ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 กับเกณฑ์ร้อยละ 80 
 
 

จ านวนนักเรียน
ทั้งหมด (คน) 

คะแนนของแบบทดสอบหลังเรียน  
คะแนนเกณฑ ์

 
t 

 
Sig. คะแนนเตม็ 

(คะแนน) 
�̅� S.D. 

29 20 17.41 1.24 16 6.14* 0.0000 
 

 จากตารางที่ 2  พบว่า การทดสอบหลังเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5  มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
17.41 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 87.07 และเมื่อเปรียบเทียบระหว่างเกณฑ์กับคะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียนพบว่า 
คะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5  สูงกว่าเกณฑ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5  

 

 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทย �̅� S.D. D S.D. t Sig. 

ก่อนเรียน 10.41 1.78 
7.00 1.25 30.07* 0.0000 

หลังเรียน 17.41 1.24 
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ตอนที่ 3  ผลการวิเคราะห์เจตคติของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่ม
ร่วมมือ เทคนิค TAI  วิชาภาษาไทย เรื่อง ค าราชาศัพท์   โดยก าหนดเกณฑ์การประเมิน 5 ระดับวิเคราะห์โดยการหา
ค่าเฉลี่ย และความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ดังแสดงในตารางที่ 3 
 

ตารางที่ 3  ผลการวิเคราะห์เจตคติของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ 
เทคนิค TAI  วิชาภาษาไทย เรื่อง ค าราชาศัพท์ 

 
 

 

รายการ (�̅�) (S.D.) แปลผล 

1. การจัดการเรียนรู้แบบกลุม่ร่วมมือเทคนิค TAI   เรื่อง ค าราชาศัพท์ 
มีความน่าสนใจ และส่งเสริมการเรียนรู ้

5.00 0.00 มากที่สุด 

2. การเรียนรู้แบบกลุม่ร่วมมือเทคนิค TAI   เรื่อง ค าราชาศัพท์ ช่วยให้
นักเรียนเข้าใจบทเรียนมากข้ึน   

4.43 0.53 มาก 

3. การเรียนรู้แบบกลุม่ร่วมมือเทคนิค TAI   เรื่อง ค าราชาศัพท์  ช่วย
ให้นักเรียนมีความรูเ้กี่ยวกับมาตราตัวสะกดมากข้ึน 

4.57 0.53 มากที่สุด 

4. การจัดการเรียนรู้แบบกลุม่ร่วมมือเทคนิค TAI   เรื่อง ค าราชาศัพท์ 
ช่วยให้นักเรียนสนุกสนานกับการเรียน 

4.86 0.38 มากที่สุด 

5. การจัดการเรียนรู้แบบกลุม่ร่วมมือเทคนิค TAI   เรื่อง ค าราชาศัพท์ 
ช่วยให้นักเรียนมีความมุ่งมั่นในการท างานตามที่ได้รับมอบหมาย 

4.57 0.53 มากที่สุด 

6. การจัดการเรียนรู้แบบกลุม่ร่วมมือเทคนิค TAI   เรื่อง ค าราชาศัพท์ 
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนศึกษาด้วยตนเอง ท าให้มีทักษะในการแสวงหา
ความรู ้

4.71 0.49 มากที่สุด 

7. การจัดการเรียนรู้แบบกลุม่ร่วมมือเทคนิค TAI   เรื่อง ค าราชาศัพท์ 
ช่วยให้นักเรียนได้เรยีนรู้ร่วมกับผูอ้ื่น 

4.14 0.38 มาก 

8. การจัดการเรียนรู้แบบกลุม่ร่วมมือเทคนิค TAI   เรื่อง ค าราชาศัพท์ 
ช่วยสร้างบรรยากาศในการเรียนรูแ้บบใหม่ให้กับนักเรียน 

4.86 0.38 มากที่สุด 

9. การจัดการเรียนรู้แบบกลุม่ร่วมมือเทคนิค TAI   เรื่อง ค าราชาศัพท์ 
ช่วยให้นักเรียนมีความกระตือรือรน้ในการเรียน 

4.57 0.53 มากที่สุด 

10. การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TAI   เรื่อง ค าราชา
ศัพท์  ท าให้นักเรียนมีทักษะในการเรียนรู้ค าราชาศัพท์ 

5.00 0.00 มากที่สุด 

รวมทั้งสิ้น 4.67 0.21 มากที่สุด 

 จากตารางที่ 3 พบว่า เจตคติของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ค าราชาศัพท์ โดยใช้การจัดการ
เรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค TAI มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.67  ค่า S.D. เท่ากับ 0.21  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
ที่สุด 
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สรุปผลการวิจัย 

           การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เรียนด้วยวิธีการสอนโดยใช้การจัดการ
เรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค TAI  และเจตคติที่มีต่อการสอนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค TAI  
ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5   ผลการวิจัยพบว่า 
            1. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ
กลุ่มร่วมมือ เทคนิค TAI  เรื่อง ค าราชาศัพท์ พบว่า การทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน มีคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ  10.41  คะแนน กับ 17.41 คะแนน และ ค่า t  เท่ากับ 30.07 จากการทดสอบทางสถิติโดยการทดสอบค่าที 
และเมื่อเปรียบเทียบระหว่างคะแนนก่อนและหลังเรียน พบว่า คะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
             2. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีได้รับการสอนด้วยวิธีการสอนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ 
เทคนิค TAI  มีคะแนนเฉลี่ยเป็น 17.41 และจากการทดสอบทางสถิติโดยการทดสอบค่าทีกับเกณฑ์ร้อยละ 80  คือ 
คะแนนเกณฑ์เฉลี่ย  87.07 ปรากฏว่าสูงกว่า อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
             3. เจตคติของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรยีนการสอน เรื่อง ค าราชาศัพท์  โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบกลุม่
ร่วมมือ เทคนิค TAI  ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5  พบว่า ความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วยจัดการเรียนรู้
แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค TAI เรื่อง ค าราชาศัพท์  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.67 ค่า S.D. เท่ากับ 0.21  มีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด 

อภิปรายผล 

             การศึกษาผลการสอนโดยใช้โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค TAI  เพื่อเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทย เรื่อง ค าราชาศัพท์ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนเทศบาล 2 
( วัดทุ่งสวน )  มีประเด็นจากผลการวิจัยที่น ามาอภิปรายรายละเอียดดังนี้ 
             1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลังเรียนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค TAI เรื่อง ค า
ราชาศัพท์ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดทุ่งสวน)  พบว่าการทดสอบก่อนเรียนและหลัง
เรียนของนักเรียน มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 10.41  และ 17.41  และเมื่อเปรียบเทียบระหว่างคะแนนก่อนและหลังเรียน 
พบว่า คะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลงานวิจัยของ นารถนารี อินฒะสอน  ( 2550 , บทคัดย่อ ) ได้ท าการวิจัย เรื่อง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาภาษาไทย เรื่องค าและชนิดของค า ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการสอนโดยการเรียนแบบ
ร่วมมือ เทคนิค TAI กับการสอนแบบปกติ ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนกลุ่มที่ได้รับการสอน
โดยการเรียนแบบร่วมมือ เทคนิค TAI ก่อนและหลังเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.1 โดย
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
 2. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ค าราชาศัพท์ ด้วยวิธีการสอนโดยใช้การ
จัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค TAI  ของนักเรียนจ านวน 29 คน ซึ่งมีคะแนนเต็ม 20 คะแนน ปรากฏว่าผลการ
ทดสอบหลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 17.41   เมื่อทดสอบค่าทีกับเกณฑ์ร้อยละ 80  ซึ่งเท่ากับ 87.07  ปรากฏว่าสูง
กว่าอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05    แสดงว่าคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่ได้รับการสอน
โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค TAI  ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนมีการวางแผนที่ดี การจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้ท างานเป็นทีม เป็นการสร้างความสนใจ เป็นการ
จัดการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียน มีความสนใจในบทเรียน ซึ่งเป็นแรงจูงใจเพื่อให้นักเรียน
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เกิดความต้องการอยากจะเรียนด้วยความตั้งใจ ซึ่งมีผลงานวิจัยของ วนิดา เงาะจันทรา ( 2557 , บทคัดย่อ ) ได้ท าการ
วิจัย เรื่อง ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI  เรื่อง การวัดความยาว ท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
และความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
หลังการจัดการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TAI เรื่อง การวัดความยาว ของนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.1    
            3. เจตคติของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรยีนการสอน การเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนวิชาภาษาไทย 
เรื่อง ค าราชาศัพท์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค TAI  ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5  
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดทุ่งสวน)  มีระดับความพึงพอใจเท่ากับ  4.67   มีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมากที่สุด ทั้งนี้
เนื่องมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค TAI   ประกอบด้วยกิจกรรม
การเรียนรู้ที่เน้นการท างานเป็นทีม การเรียนรู้แบบร่วมมือกัน ครูผู้สอนมีบทบาทกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดแนวคิด ท าให้
ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในการเรียน ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมการเรียน ตลอดจนมีการใช้สื่อแหล่งเรียนรู้อย่าง
หลากหลาย จึงท าให้ผู้เรียนเกิดความสนใจในการเรียนและมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ตามที่ 
ประภาเพ็ญ สุวรรณ (2526 : 3) ได้กล่าวถึง เจตคติ คือ ความคิดเห็นซึ่งมีอารมณ์เป็นส่วนประกอบ พร้อมที่จะมี
ปฏิกิริยาเฉพาะอย่างต่อสถานการณ์ภายนอก และ ศักดิ์ไทย สุรกิจบวร (2545,  138)  ให้ความหมายของเจตคติ ว่า
เป็นสภาวะความพร้อมทางจิตใจที่เกี่ยวข้องกับความคิด ความรู้สึก และแนวโน้มของพฤติกรรมบุคคลที่มีต่อบุคคล 
สิ่งของ และสถานการณ์ต่าง ๆ ไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งและสภาวะความพร้อมทางจิตนี้จะต้องอยู่นานพอสมควร 

ข้อเสนอแนะ 

 1. ควรจัดท าสื่อประกอบการสอน การจัดการเรียนรู้แบบกลุม่ร่วมมอื เทคนิค TAI 
 2. ควรน าเอารูปแบบ และกระบวนการสอนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค TAI  ในครั้งนี้
ไปท าการศึกษากับเนื้อหารายวิชา กลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆต่อไป 
 3. ควรมีวิจัยเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย ที่สอนด้วยการเรียนแบบกลุ่มร่วมมือ 
เทคนิค TAI  ในเนื้อหาอ่ืนๆ   
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