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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง โดยมีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์ ของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ รูปแบบการเรียนการสอนแบบจิ๊กซอว์ กับ
นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนแบบปกติ (2) เพื่อเปรียบเทียบทักษะการทางานเป็นกลุ่มของนักเรียนที่
ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบจิ๊กซอว์กับนักเรียนที่ได้ รับการจัดการเรียนการสอน
แบบปกติ (3) เพื่ อ ศึ ก ษาความพึ ง พอใจของนั ก เรี ย นที่ มี ต่ อ รู ป แบบการจั ด การเรี ย นการสอนแบบจิ๊ ก ซอว์
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนธรรมศาสตร์ คลองหลวงวิทยาคม จังหวัด
ปทุมธานี ที่กาลังศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จานวน 92 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง คือ นักเรียนที่
ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบจิ๊กซอว์ จานวน 43 คน และกลุ่มควบคุม คือ
นั ก เรี ย นที่ ไ ด้ รั บ การจั ด การเรี ย นสอนแบบปกติ จ านวน 49 คน ซึ่ ง ได้ ม าจากการสุ่ ม แบบกลุ่ ม ( Cluster
Sampling) มีห้องเรียนเป็นหน่วยการสุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แผนการจัดการเรียนรู้สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์
เรื่อง ทวี ป อเมริกาเหนื อและทวี ป อเมริกาใต้ โดยใช้ รูป แบบการจั ด การเรีย นการสอนแบบจิ๊ กซอว์ แบบวั ด
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระที่ 5 ภูมิศาสตร์ เรื่องทวีปอเมริกาเหนือและทวีปอเมริกาใต้ และแบบสอบถามความ
พึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบจิ๊กซอว์ การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิตค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบหาค่า t – test dependent samples และ independent samples
ผลวิจัยพบว่า
1. นักเรียนกลุ่มทดลองที่เรียนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบจิ๊กซอว์ มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนหลังเรียนสูงกว่านักเรียนกลุ่มควบคุมที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนแบบปกติอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
.05
2. นักเรียนกลุ่มทดลองที่เรียนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบจิ๊กซอว์ มีทักษะการทางาน
กลุ่มหลังเรียนสูงกว่านักเรียนกลุ่มควบคุมที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนแบบปกติอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
.05
3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบจิ๊กซอว์ อยู่ในระดับมากที่สุด
คาสาคัญ : รูปแบบการสอนแบบจิ๊กซอว์, สาระภูมิศาสตร์, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
Abstract

In this experimental research inquiry, the researcher is concerned with the effects on
the academic achievement and the group work skills of selected Matthayom Sueksa Three
students of learning activities in the Geography learning strand using jigsaw instruction and
study. As such, the researcher compares (1) the academic achievement in the fifth learning
strand of Geography of students taught by jigsaw instruction and study and those taught by
traditional methods. The researcher also compares (2) the group work skills of those taught by
jigsaw instruction and study and those instructed by traditional methods. Finally, furthermore,
the researcher establishes (3) the level of student satisfaction with jigsaw instruction and study.
The sample population consisted of 92 Matthayom Sueksa Three students enrolled at
Thammasat Khlongluang Withayakhom School, Pathum Thani province who were studying in
the first semester of the academic year 2016. The students were divided into an experimental
group of 43 students taught through jigsaw instruction and study and a control group of 49
students by traditional methods. In selecting the members of the sample population, the
researcher applied the cluster sampling method, while classrooms were used as a sampling
unit.
The research instruments consisted of lesson plans for the fifth learning strand of
Geography on the North and South American Continents using jigsaw instruction and study; an
academic achievement test for the fifth learning strand of Geography on the North and South
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American continents; and a questionnaire eliciting data appertaining to student satisfaction
with jigsaw instruction and study. Using techniques of descriptive statistics, the data collected
were analyzed in terms of mean (M) and standard deviation (SD). The independent samples
and dependent samples t-test techniques were also employed by the researcher.
Findings are as follows:
1. The students in the experimental group studying by means of jigsaw instruction
and study showed academic achievement after the completion of the study at a higher level
than those in the control group studying through the use of traditional methods at the
statistically significant level of .05.
2. The students in the experimental group studying by means of jigsaw instruction
and study displayed group work skills after the completion of the study at a higher level than
those in the control group taught by traditional methods at the statistically significant level of
.05.
3. Student satisfaction with jigsaw instruction and study was found to be at the
highest level.
Keywords: Jigsaw instruction, The Geography Learning, Academic Achievement
บทนา
โลกในปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ชนิดที่เรียกว่าการจัดการศึกษาแบบโรงงานเพื่อผลิตคนที่มี
ความรู้ ทักษะ และการท่องจาข้อมูลไปทางาน ชุดหนึ่งอยู่ในระบบแบ่งงานกันทา เพื่อผลิตสินค้าและบริการ เพื่อ
การส่งออกเป็นส่วนใหญ่ และการขายในประเทศ อีกส่วนหนึ่งแบบที่ไทยทาอยู่ เป็นเรื่องล้าสมัย การศึกษาไทยจึง
ล้ าหลั ง ประเทศอื่น ๆ ที่ มี การปฏิ รูป การศึ กษาอย่ า งได้ ผ ลมากกว่ าไทย นอกจากนี้ การพั ฒนาทางเศรษฐกิ จ
การเมื องของไทยก็ล้ าหลั งตามไปด้ วย โลกในยุคศตวรรษที่ 21 เกิดการเปลี่ ยนแปลงไปอย่ างมาก ในแง่ ของ
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ในการผลิตและการสื่อสาร โดยเฉพาะเรื่องของคอมพิวเตอร์หุ่นยนต์ เพิ่มขึ้นอย่างมี
ประสิทธิภาพ การผลิต โดยรวมของระบบเศรษฐกิจสมัยใหม่ที่เพิ่มขึ้น ใช้คนในการทางาน การผลิตแบบเก่าลดลง
งานหลาย ๆ อย่ า งใช้ คอมพิ ว เตอร์ ท าแทนคน ท าให้ ค นที่ มี ความรู้ ทั ก ษะแบบง่ า ย ๆ ในประเทศที่ พั ฒ นา
อุตสาหกรรมและประเทศที่ตลาดเกิดใหม่ถูกปลดจากงาน คนที่ ทางานในภาคความรู้ ข้อมู ลข่าวสาร บริการ
มีสัดส่วนเพิ่มขึ้น คนที่ทางานในภาคเกษตรและอุตสาหกรรมการผลิตมีสัดส่วนลดลง (สานักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2559, หน้า 64)
จากสถานการณ์ การเปลี่ ย นแปลงต่ า ง ที่ เกิ ด ขึ้ น ในโลกในช่ ว งทศวรรษที่ ผ่ า นมา ตลอดจนความ
เคลื่อนไหวในวงการศึกษา หลาย ๆ ประเทศได้ให้ความสาคัญเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้สาหรับศตวรรษที่ 21 ซึ่งบ่ง
บอกถึงความจาเป็นที่ต้องมีการอภิวัฒน์เกิดขึ้น นั่นคือการทาให้ระบบการศึกษาไทยเกิดความเจริญก้าวหน้า หรือ
ความงอกงามเกิดขึ้นอีกครั้ง หลาย ๆ ประเทศได้พัฒนาแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่จาเป็นสาหรับผู้เรียนในศตวรรษ
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ที่ 21 ขึ้น อาจมีรายละเอียดที่แตกต่างกันออกไป แต่ในภาพรวมสามารถจัดได้เป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ (1) ความรู้ในวิชา
แกน (2) คุณธรรมและคุณลักษณะ (3) ทักษะทางปัญญา (4) ทักษะทางสังคม (5) ทักษะการใช้เทคโนโลยี
เมื่อพิจารณาบริบทของประเทศไทยแล้ว พบว่า ทักษะทางปัญญา ทักษะทางสังคม และทักษะทาง
เทคโนโลยี อาจจะเป็นเรื่องใหม่ที่ยังเป็นปัญหาในการจัดการเรียนรู้ซึ่งในปัจจุบันเด็กไทยยังขาดทักษะทั้ง 3 กลุ่มนี้
โดยเฉพาะทักษะทางปัญญา ขณะที่ผู้สอนก็มีปัญหาในเรื่องการสอนทักษะการคิด ด้วยเหตุนี้ การอภิวัฒน์การ
จัดการเรียนรู้ของประเทศไทยจึงควรเน้นไปที่การเรียนรู้ทักษะทั้ง 3 ด้าน เนื่องจากทักษะเหล่านี้ได้รับการวิเคราะห์
และยอมรับในวงวิชาการระดับโลกว่ามีความจาเป็นสาหรับการดารงชี วิตอย่างมีคุณภาพในศตวรรษที่ 21 อันเป็น
ยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาความรู้ไปอย่างรวดเร็ว สิ่งที่จะสนับสนุนให้เกิดอภิวัฒน์การจัดการเรียนรู้ สู่เป้าหมาย
ประกอบด้วย 3 ปัจจัย ได้แก่ (1) การเปลี่ยนแปลงของระบบการเรียนรู้ (2) การใช้พลังงานระบบสารสนเทศ (3)
การปฏิ รูปวิ ธี การเรียนการสอน (ส านั กงานส่ งเสริมสั งคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพของเยาวชน, 2557,
หน้า 19-20)
จากการรายงานผลการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 11 พบว่า คุณภาพการศึกษาของไทยต้องเร่งแก้ไข ในภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ยผลสั มฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนอยู่ในระดับทรงตัว โดยคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีคะแนนต่ากว่าระดับชั้น
อื่นๆ คือมีคะแนนเฉลี่ยเพียงร้อยละ 34.50 และนอกจากนี้ข้อมูลการจัดอันดับความสามารถทางการศึกษาของ
นานาประเทศสถาบัน The International Institute for Management Development (IMD) พบว่า
ความสามารถของการศึกษาไทยอยู่ในกลุ่มที่มีความสามารถปานกลางไปจนถึงค่อนข้างต่า โดยอยู่อับดับที่ 51 จาก
60 ประเทศ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า การศึกษาไทยยังไม่สามารถเสริมสร้างเด็กไทยให้มีคุณภาพได้ และยังไม่พร้อม
ส าหรับ การมี ส่ ว นรวมในการสร้ าง พั ฒ นาสั ง คมและประเทศได้ เท่ าเที ยมกับ ประเทศเพื่ อนบ้ าน (ส านั กงาน
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2557, หน้า 63-64)
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Educational Test--O-NET)
โรงเรี ยนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิ ทยาคม ในสาระที่ 5 ภู มิ ศาสตร์ ของนั กเรียนระดั บชั้ นมั ธยมศึกษาปี ที่ 3
ในปีการศึกษา 2558 มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 46.29 ซึ่งต่ากว่าร้อยละ 50.00 และผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในด้านทักษะในการทางานร่วมกัน อยู่ในระดับปานกลาง (กลุ่มบริหารงานวิชาการโรงเรียนธรรมศาสตร์คลอง
หลวงวิทยาคม, 2558)
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการ
จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือนั้นมีหลายรูปแบบ ได้แก่ รูปแบบ Group Investigation (GI), รูปแบบ Jigsaw, รูปแบบ
Student Team Achievement Division (STAD) และรูปแบบ Team Games Tournament (TGT) เป็นต้น
ซึ่งการสอนด้วยวิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือ แต่ละรูปแบบมีความเหมาะสมในด้านเนื้อหา และวิธีการสอนที่แตกต่าง
กัน Gunter, Estes, And Mintz. (2011, pp. 265-269) ได้นาแนวคิดของ Aronson พัฒนาและปรับปรุงรูปแบบ
การเรียนการสอนแบบจิ๊กซอว์ เป็นรูปแบบการเรียนการสอนที่มีขั้นตอนซึ่งมีด้วยกัน 7 ขั้นตอน คือ 1) แนะนา
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบจิ๊กซอว์ (introduce the jigsaw) ผู้สอนแนะนาการจัดการเรียนการสอนโดย
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ใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบจิ๊กซอว์ ในประเด็นที่นักเรียนมีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น การจัดกลุ่ม จุดประสงค์
การเรี ย น บทบาทหน้ า ที่ ของนั กเรี ย น 2) จั ด กลุ่ ม โดยก าหนดเป็ น กลุ่ ม เชี่ ย วชาญ กลุ่ ม เรี ย นรู้ โ ดยการคละ
ความสามารถ (assign heterogeneously grouped students to expert and learning groups and review
behavior norms) ผู้ สอนต้องคานึ งถึงความสมดุ ลกันในด้ านผลสั มฤทธิ์ แรงจู งใจ เพศ ชาติ พั นธุ์ ภาษา
ประสบการณ์ ให้กระจายอย่างเท่าเทียมกันในทุกกลุ่ม นอกจากนี้ผู้สอนยังต้องอธิบายแนวทางการทางานกลุ่มให้แก่
ผู้เรียน 3) อธิบายภาระงานและให้ผู้เรียนเข้ากลุ่มเชี่ยวชาญ (explain the task and assemble expert groups)
จากนั้นผู้สอนอธิบายถึงจุดประสงค์การเรียนรู้และแนวทางการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอน
แบบจิ๊กซอว์ เพื่อให้บรรลุจุดประสงค์การเรียนรู้ 4) กลุ่มเชี่ยวชาญศึกษาข้อมูล (allow expert groups to
process information) โดยการศึกษาจากเอกสารที่ครูกาหนด สมาชิกในกลุ่มเชี่ยวชาญแต่ละคนจะต้องช่วยเหลือ
สมาชิกคนอื่น ๆ ในการศึกษาเรียนรู้เอกสารโดยตั้งคาถามเพื่อสร้างความเชื่อมโยงระหว่างข้อมูลใหม่ที่ได้รับกับ
ความรู้เดิม และอภิปรายประเด็ นที่ ศึกษา 5) ผู้ เรียนในกลุ่มเชี่ ยวชาญสอนสมาชิ กภายในกลุ่ มเรียนรู้ของตน
(experts teach in their leaning group) โดยให้ผู้เรียนแต่ละคนอธิบายหัวข้อที่ตนเองได้ศึกษาในกลุ่มเชี่ยวชาญ
มาสอนสมาชิกในกลุ่มเรียนรู้ของตนเอง 6) พิจารณาความรับผิดชอบของผู้เรียนเป็นรายบุคคล (hold individuals
accountable) โดยใช้วิธีการต่าง ๆ เช่น การทดสอบย่อย การตรวจสอบการมีส่วนร่วม การเขียนเรียงความ และ
การอภิปราย เป็นต้น 7) ประเมินผลการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบจิ๊กซอว์ (evaluate the
jigsaw process) ผู้เรียนทั้งชั้นเรียนร่วมกันอภิปรายและตอบคาถามว่าการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการ
เรียนการสอนแบบจิ๊กซอว์ และการจัดการเรียนรู้ของตนเองมีความสัมพันธ์กันอย่างไร เน้นกระบวนการทางานกลุ่ม
ที่ก่อให้เกิดการมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันและเกิดมนุษยสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนในกลุ่ม อีกทั้งยังเป็นการจัดกิจกรรมที่
สามารถบูรณาการเนื้อหาหลาย ๆ เรื่องเข้าไว้ในกิจกรรมเดียวกัน เพื่อให้เข้าใจง่าย กระชับ ชัดเจน ต้องใช้ทักษะ
การทางานเป็นกลุ่มของนักเรียนแต่ละคนจึงเป็นรูปแบบการสอนที่ส่งเสริมให้มีการพัฒนาด้านการให้ทักษะการคิด
หลักเหตุผล และการมีส่วนร่วมในการทางาน เป็นกลุ่มหรือทีมได้เป็นอย่างดี
จากงานวิจัยของ พงษ์กรณ์ วีรพิพรรธน์ (2554, หน้า 85) พบว่า นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบจิ๊กซอว์มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยสูงกว่านักเรียนที่ได้รับการ
จัดการเรียนรู้แบบปกติ และนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบจิ๊กซอว์มี
ทักษะกระบวนการทางานร่วมกับผู้อื่นสูงกว่านักเรียนที่ ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ จากรูปแบบการจัดการ
เรียนการสอนแบบจิ๊กซอว์ เป็นรูปแบบที่เน้นทักษะการทางานเป็นกลุ่ม โดย Phillips (1980, pp.183) ได้กล่าวถึง
ทักษะการทางานเป็นกลุ่มว่า ช่วยให้สมาชิกกลุ่มเห็นคุณค่าหรือค้นหาความสามารถของตนเองอย่างแท้จริง และ
พัฒนาให้กลุ่มมีศักยภาพโดยผ่านความร่วมมือของสมาชิก ตลอดจนการมีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิกกลุ่ม
เพื่ อนร่ ว มงาน หน่ ว ยงานและสั ง คม นอกจากนี้ ยั ง ช่ ว ยให้ กลุ่ ม สามารถพั ฒ นากิ จ กรรมที่ เป็ น การสนั บ สนุ น
การขับเคลื่อนสังคมแห่งประชาธิปไตยไปข้างหน้า
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์ ได้มุ่งเน้นในเรื่องทักษะ
การเรียนรู้ ความสามารถในการดาเนินชีวิตประจาวัน ในแต่ละเนื้อหาสาระเกี่ยวกับโลก ภูมิภาคต่าง ๆ รวมถึง
ประเทศไทย เพื่อให้เรานั้นได้รู้ถึงการดาเนินชีวิต แนวคิดการอยู่ร่วมกัน ตลอดจนเรื่องศาสนา ขนบธรรมเนียม
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ประเพณี วัฒนธรรม การเมืองการปกครอง เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ และสามารถที่จะนาความรู้ที่ได้ศึกษามา
วิเคราะห์ ปรับปรุง แก้ไขให้เหมาะกับการดาเนินชีวิตให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพราะการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข
นั้นถือว่าเป็ นสิ่ งที่ ดีที่ สุดของมนุษย์ และในตั วชี้ วัดของระดั บชั้ นมั ธยมศึกษาปี ที่ 3 ต้องการให้ผู้เรียนสามารถ
วิ เ คราะห์ ค วามสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งลั ก ษณะทางกายภาพและสั ง คมของทวี ป อเมริ ก าเหนื อ และอเมริ ก าใต้
(กระทรวงศึกษาธิการ 2551, หน้า 4-5) นอกจากนี้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ยังเป็น
กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ที่ บู ร ณาการศาสตร์ ต่ า ง ๆ หลายสาขา เช่ น ภู มิ ศ าสตร์ ประวั ติ ศ าสตร์ สั ง คมวิ ท ยา
เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ ประชากรศึกษา สิ่งแวดล้อมศึกษา จริยธรรม เป็นต้น
ซึ่งเป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะด้านวิชาการ ทักษะชีวิต มีคุณธรรมจริยธรรม มีทัศนคติที่ดี
มีเหตุผล มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เพื่อความเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมอันเป็นพื้นฐานของการอยู่ร่วมกันเป็น
กลุ่มสังคม (ดวงกมล สินเพ็ง, 2551, หน้า 6)
จากปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม เป็นไปในทิศทาง
เดียวกันกับผลสัมฤทธิ์ระดับชาติ จึงทาให้ผู้วิจัยสนใจที่จะพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ดีขึ้น โดยการนารูปแบบ
การจัดการเรียนการสอนแบบจิ๊กซอว์และกระบวนการทางานเป็นกลุ่มมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน ผู้วิจัยจึงได้
เลือก สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์ เรื่อง ทวีปอเมริกาเหนือและทวีปอเมริกาใต้ มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งมีความ
สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 และเพื่อการดารงชีวิตให้ดียิ่งขึ้น การเป็นพลเมืองที่มี
คุณภาพต่อไปในอนาคต เนื่องจากรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบจิ๊กซอว์ เป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนที่มี
ความสามารถต่างกันได้เรียนรู้ร่วมกัน ผลัดเปลี่ยนกันเป็นผู้นา แล้วยังส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนและเรียนรู้ทักษะ
ทางสังคมโดยตรง สอดคล้องกับ (วิมลรัตน์ สุนทรโรจน์, 2545, หน้า 67-68) ได้กล่าวไว้ว่า รูปแบบการเรียนการ
สอนที่ส่งเสริมการเรียนแบบร่วมมือ มีความรับผิดชอบ ทางานร่วมกับผู้อื่นได้ ฝึกให้ผู้เรียนแต่ละคนมีความ
รับผิดชอบในการเรียน การเป็นผู้ถ่ายทอด และการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกัน ซึ่งกระบวนการทางานเป็นกลุ่ม
เป็นทักษะหนึ่งของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 นั่นคือทักษะทางสังคม
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระที่ 5 ภูมิศาสตร์ ของนักเรียนที่ได้รับการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบจิ๊กซอว์กับนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนแบบปกติ
2. เพื่อเปรียบเทียบทักษะการทางานเป็นกลุ่มของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนแบบจิ๊กซอว์ กับนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนแบบปกติ
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบจิ๊กซอว์

1117

ฉบับภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ

Veridian E-Journal, Silpakorn University

ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน – ธันวาคม 2561

ISSN 1906 - 3431

ขอบเขตของการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จานวน 15 ห้องเรียน รวมทั้งสิ้น
680 คน
กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา
2559โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จานวน 2 ห้องเรียน รวม 92
คน ห้อง ม.3/1 เป็นกลุ่มทดลอง จานวน 43 คน และห้อง ม.3/2 เป็นกลุ่มควบคุม จานวน 49 คน ซึ่งได้มาจากการ
สุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Sampling) มีห้องเรียนเป็นหน่วยการสุ่ม โดยใช้วิธีการจับฉลาก
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. แผนการจัดการเรียนรู้สาระภูมิศาสตร์ เรื่องทวีปอเมริกาเหนือและทวีปอเมริกาใต้ ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบจิ๊กซอว์ ผลจากการให้ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน
ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา พบว่าระดับความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบจิ๊กซอว์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( ̅ = 4.76, S.D = 0.37) และ
แผนการจัดการเรียนการสอนแบบปกติ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( ̅ = 4.69, S.D = 0.41)
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สาระภูมิศาสตร์ เรื่องทวีปอเมริกาเหนือและทวีปอเมริกา
ใต้ จากการนาแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา
(Content Validity) ภาษาที่ใช้ และประเมินความถูกต้องโดยหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างตัวชี้วัด และข้อ
คาถาม (Index of item Objective Congruence : IOC) โดยคัดเลือกข้อสอบที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่
.50 ขึ้นไปถือว่าใช้ได้ ส่วนข้อที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องต่ากว่าที่กาหนดให้ตัดทิ้ง จากการหาค่าความสอดคล้อง
ของผู้เชี่ยวชาญ ข้อสอบมีค่าดัชนีความสอดคล้องสูงกว่ า .50 จานวน 43 ข้อ ผู้ วิจัยจึงนามาจัดพิมพ์เป็นชุ ด
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ แล้วนาไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จานวน 49 คน ที่เคยเรียนเรื่องนี้
ผ่านมาแล้ว จากนั้นนาแบบทดสอบที่นักเรียนทาแล้ว มาวิเคราะห์เป็นรายข้อโดยการตรวจให้คะแนนข้อที่ถูกให้ 1
คะแนน ข้อที่ผิดให้ 0 คะแนน แล้วนามาวิเคราะห์หาความยากง่าย (p) และค่าอานาจจาแนก (r) เลือกข้อสอบที่มี
ความยากง่าย (p) ตั้งแต่ .20-.80 และค่าอานาจจาแนก (r) ตั้งแต่ .20 ขึ้นไป โดยมีข้อสอบผ่านเกณฑ์จานวน 42
ข้อ ดังนั้นผู้วิจัยได้ทาการคัดเลือกจานวน 40 ข้อ นามาหาค่าความเชื่อมั่นของแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
โดยใช้สูตร (KR- 20) ซึ่งความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีค่า 0.75 สามารถนามาใช้ได้
3. แบบประเมินทักษะการทางานเป็นกลุ่ม โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบจิ๊กซอว์
ผลจากการให้ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา พบว่ามีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง
0.67 - 1.00 ซึ่งสรุปได้ว่ามีความสอดคล้องทุกข้อ
4. แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบจิ๊กซอว์
ผลจากการให้ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา พบว่า ค่าดัชนีความสอดคล้องสูงกว่า
.50 ทุกข้อ
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ขั้นตอนการดาเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจั ยเชิงทดลอง (experimental research) ซึ่งผู้วิจัยได้ดาเนินการทดลอง
ตามแผนการวิจัยแบบ Randomized Control Group Pretest-Posttest Design ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้ดาเนินการตามขั้นตอนดังนี้
การทดลองการวิจัย
กาหนดเข้ากลุ่ม
สอบก่อน
ตัวแปรอิสระ
สอบหลัง
(R) E 1
T1E 1
X1
T2 E 1
(R) E 2
T1E 2
X2
T2 E 2
สัญลักษณ์ที่ใช้ในแบบแผนการทดลอง
E คือ กลุ่มทดลอง (Experimental group)
E คือ กลุ่มควบคุม (Control group)
R คือ การกาหนดกลุ่มตัวอย่างแบบสุ่ม (random assignment)
X คือ การจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบจิ๊กซอว์
X คือ การจัดการเรียนรู้แบบปกติ
T คือ การวัดก่อนการทดลอง (Pretest)
T คือ การวัดหลังการทดลอง (Posttest)
1. ทาการสุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 ซึ่งมีทั้งหมด 15 ห้อง ได้มาจากการสุ่ม
กลุ่ม (Cluster Random Sampling) แล้วสุ่มอย่างง่ายอีกครั้งหนึ่ง โดยใช้วิธีการจับสลากได้ 2 ห้องเรียน จานวน
92 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง คือ นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 จานวน 43 คน และกลุ่มควบคุม คือ นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 จานวน 49 คน
2. ทาการทดสอบก่อนเรียน (Pretest) ของนักเรียนทั้ง 2 กลุ่ม โดยใช้ทาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน สาระภูมิศาสตร์ เรื่อง ทวีปอเมริกาเหนือและทวีปอเมริกาใต้ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเพื่อวัดความสามารถทางสติปัญญาของนักเรียน ซึ่งรูปแบบของแบบทดสอบเป็นแบบเลือกตอบ
4 ตัวเลือก จานวน 40 ข้อ
3. ดาเนินการสอนตามที่กาหนดไว้ คือ
กลุ่มทดลอง ผู้วิจัยทาการสอนด้วยตนเองโดยจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบ
จิ๊กซอว์ ระยะเวลาที่ใช้จัดการเรียนรู้ เป็นระยะเวลา 16 คาบเรียน
กลุ่มควบคุม ผู้วิจัยทาการสอนด้วยตนเองโดยจัดการเรียนรู้แบบปกติ ระยะเวลาที่ใช้จัดการเรียนรู้
เป็นระยะเวลา 16 คาบเรียน
4. ผู้วิจัยนาแบบประเมินทักษะการทางานเป็นกลุ่ม ประเมินโดยนักเรียนประเมินตนเอง
5. ทาการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เมื่อเสร็จ สิ้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามที่กาหนด
(Posttest)
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6. ผู้วิจัยนาแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนการ
สอนแบบจิ๊กซอว์ไปสอบถามกับกลุ่มทดลอง
7. นาผลจากการตรวจด้วยเครื่องมือต่าง ๆ มาวิเคราะห์โดยวิธีการทางสถิติ เพื่อทดสอบสมติฐาน
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. สถิติพื้นฐาน
การหาค่าเฉลี่ย (A.M.) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)ของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม โดยใช้
โปรแกรมสาเร็จรูป
2. สถิติที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
2.1 การหาดัชนีความสอดคล้อง (IOC: Index of item Objective Congruence)
2.2 การหาค่าความยากง่าย (p) และค่าอานาจจาแนก (r) เป็นรายข้อของแบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2.3 การหาค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้สูตรของคูเดอร์
ริชาร์ดสัน (KR- 20)
2.4 การหาค่าความเชื่อมั่นของแบบประเมินทักษะการทางานเป็นกลุ่ม และแบบสอบถามความพึง
พอใจของนักเรียนโดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา (α) ของครอนบาค
3. สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน
3.1 สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐานเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา
และทั ก ษะการท างานเป็ น กลุ่ ม ระหว่ า งกลุ่ ม ทดลอง และกลุ่ ม ควบคุ ม คื อ สถิ ติ ท ดสอบ t-test
แบบ Independent Samples
3.2 สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐานเพื่อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา
ก่อนเรียนกับหลังเรียนของกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม คือ สถิติทดสอบ t-test แบบ Dependent Samples
สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สาระภูมิศาสตร์ โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
แบบจิ๊กซอว์ ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการทางานเป็นกลุ่ม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม สามารถสรุปผลการวิจัยได้ ดังนี้
1. นั ก เรี ย นที่ ไ ด้ รั บ การจั ด การเรี ย นรู้ โ ดยใช้ รู ป แบบการจั ด การเรี ย นการสอนแบบจิ๊ ก ซอว์
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระภูมิศาสตร์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนแบบปกติ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระภูมิศาสตร์
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. นักเรียนกลุ่ มทดลองที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ
จิ๊กซอว์ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่านักเรียนกลุ่มควบคุมที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนแบบปกติ
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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4. นักเรียนกลุ่มทดลองที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบจิ๊กซอว์
มีทักษะการทางานเป็นกลุ่มหลังเรียนสูงกว่านักเรียนกลุ่มควบคุมที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนแบบปกติอย่าง
มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
5. นักเรียนกลุ่มทดลองมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
แบบจิ๊กซอว์ โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด
การอภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สาระภูมิศาสตร์ โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
แบบจิ๊กซอว์ ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการทางานเป็นกลุ่ม ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
สามารถอภิปรายผลการวิจัยได้ ดังนี้
1. ผลการวิ จั ย พบว่ า นั กเรียนที่ ไ ด้รับ การจั ด การเรียนรู้โ ดยใช้ รูป แบบการจั ดการเรีย นการสอน
แบบจิ๊กซอว์ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่านักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนแบบปกติ เนื่องจากการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบจิ๊กซอว์ เป็นรูปแบบที่สามารถพัฒนาความสามารถของ
ผู้เรียน ทาให้เกิดความเข้าใจในเนื้อหาที่มีความยากให้ง่ายขึ้น โดยใช้กระบวนการทางานเป็นกลุ่ม ผู้เรียนแต่ละคน
จะมีหน้าที่รับผิดชอบงานตามหัวข้อที่ครูกาหนดให้ ซึ่งผู้เรียนแต่ละคนจะต้องไปศึกษาเนื้อหาแล้วนามาอธิบาย
ให้กับเพื่อน ๆ ในกลุ่มของตนเอง จากนั้นสมาชิกภายในกลุ่มจะช่วยกันสรุปเนื้อหาของกลุ่ม ซึ่งสอดคล้องกับ
Gunter , Estes and Mintz (2011, pp. 265 - 269) ที่ได้นาเสนอขั้นตอนการจัดการเรียนรู้โดยใช้การจัดการ
เรียนการสอนแบบจิ๊กซอว์ไว้ อย่างเช่น ขั้นที่ 3 สมาชิกจากกลุ่มบ้านจะต้องแยกออกมาเป็นกลุ่มเชี่ยวชาญ
ร่วมกับสมาชิกกลุ่มอื่นเพื่อทาการศึกษาเนื้อหาสาระร่วมกัน เป็นการมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เข้าใจในเนื้อหาสาระของ
วิชา มีบทบาทหน้าที่เป็นผู้เชี่ยวชาญ ทาให้ผู้เรียนเกิดการกระตือรือร้นในการศึกษาข้อมูล ตรงกับขั้นที่ 4 สมาชิก
กลุ่มเชี่ยวชาญจะต้องกลับไปยังกลุ่มบ้านของตนเอง แล้วนาความรู้ที่ได้จากกลุ่มเชี่ยวชาญมาอธิบายให้เพื่อน
ภายในกลุ่มได้รับทราบเนื้อหา เป็นการมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเองที่ได้รับมอบหมาย
ทั้งในเรื่องการศึกษาเอกสาร การแสดงความคิดเห็น การอภิปรายภายในกลุ่มมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นผู้แสดงความรู้
ความคิดเห็นให้กับเพื่อนสมาชิกภายในกลุ่มได้เรียนรู้อย่างเป็นขั้นตอน และจากการที่ผู้วิจัยได้จัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ พบว่า จากการทากิจกรรมกลุ่มทาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง เกิดทักษะกระบวนการคิดที่เป็น
ระบบมากขึ้นโดยครูจะเป็นผู้กระตุ้นด้วยการให้ตอบคาถาม ผู้เรียนจะได้ร่วมกันคิด เกิดการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นซึ่งกันและกัน เมื่อผู้เรียนแต่ละคนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม ทาให้เกิดการเรียนรู้และเกิดความเข้าใจกับ
เนื้อหา นอกจากนี้ผู้เรียนที่เรียนเก่งยังสามารถช่วยอธิบายเนื้อหาสาระให้กับผู้เรียนที่เรียนอ่อนกว่า ซึ่งเป็นการ
กระกระตุ้นให้ผู้เรียนที่เรียนอ่อนมีความกระตือรือร้นในหน้าที่ของตนเอง และต้องมีความรับผิดชอบ ในการ
จัดการเรียนการสอนทาให้ผู้เรียนเกิดสนใจเรียนมากขึ้น ผู้เรียนจะมีอิสระในการคิด ตัดสินใจร่วมกันกับเพื่อน
สมาชิกภายในกลุ่ม เพื่อให้ประสบผลสาเร็จ ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ พงษ์กรณ์ วีรพิพรรธน์ (2554) ที่ศึกษาเกี่ยวกับ ผลการใช้รูปแบบจิ๊กซอว์ ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และทักษะการทางานร่วมกับผู้อื่น พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
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ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบจิ๊กซอว์ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่านักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้
แบบปกติอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ หวัง (Wang : 2006) ได้ศึกษาผลการเรียนรู้แบบร่วมมือ
จิ๊กซอว์ ที่มีต่อแรงจูงใจในผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ สถาบันเทคโนโลยีซุงหวา ประเทศใต้หวัน
เพื่ อ ตรวจสอบความแตกต่ า งของผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นภาษาอั ง กฤษ แรงจู ง ใจและทั ศ นคติ เกี่ ย วกั บ
ภาษาอังกฤษและวั ฒนธรรม โดยการเปรียบเทียบวิธี สอนระหว่างวิธีส อนแบบดั้ง เดิมเกี่ย วกับวิธีการเรียนรู้
แบบจิ๊กซอว์ พบว่า นักเรียนที่ได้รับการเรียนรู้แบบจิ๊กซอว์มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าการเรียนด้วยวิธีสอน
แบบดั้งเดิม นอกจากนี้นักศึกษายังเกิดแรงจูงใจและเจตคติเชิงบวกต่อวิชาที่เรียน เพราะได้ลงมือปฏิบัติมากกว่า
วิธีการสอนแบบดั้งเดิมที่ต้องปฏิบัติตามคาสั่งของครู
2. การศึกษาทักษะการทางานเป็นกลุ่มของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการ
เรียนการสอนแบบจิ๊กซอว์ และนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนแบบปกติ พบว่า นักเรียนที่ได้รับการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบจิ๊กซอว์ มีทักษะการทางานเป็นกลุ่มสูงกว่าการจัดการ
เรียนการสอนแบบปกติอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พงษ์กรณ์ วีรพิพรรธน์
(2554) ศึกษาเกี่ย วกับ ผลการใช้รูปแบบจิ๊กซอว์ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทย และทักษะการทางาน
ร่วมกับผู้อื่น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ
การเรียนการสอนแบบจิ๊กซอว์ มีทักษะการทางานร่วมกับผู้อื่นสูงกว่านักเรี ยนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยทักษะที่มีคะแนนสูงสุดเป็นลาดับที่ 1 คือ ทักษะการประเมินผลอยู่ใน
ระดับมากที่สุด มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 4.65 ซึ่งสอดคล้องกับ (Gunter, Estes and, Mintz 2011, pp.265-269)
ได้นาเสนอขั้นตอนการจัดการเรียนรู้โดยใช้การจัดการเรียนการสอนแบบจิ๊กซอว์ไว้ เนื่องจากในขั้นที่ 7 ของการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบจิ๊กซอว์ เป็นการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน โดย
ผู้เรียนนั่นสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการประเมิน เช่น การตอบคาถาม การถามตอบ เป็นต้น ซึ่งเป็นการกระตุ้น
ให้ผู้เรียนนั้นเกิดความสนใจในการหาคาตอบ และร่วมกันตอบคาถาม นอกจากนี้ Morgeson, Lindoerfer, and
Loring (2010, pp. 55) ได้กล่าวถึงการทางานเป็นกลุ่มว่า เป็นการทางานร่วมกันของบุคคลที่มีความแตกต่างกัน
ซึ่งกลุ่มจะต้องดาเนินงาน ให้ มีความแตกต่างไปจากกลุ่มอื่น ๆ โดยที่กลุ่มจะประสบความสาเร็จได้นั้นจะต้องมี
องค์ประกอบสาคัญ เช่น มีเป้าหมายเดียวกัน สมาชิกแต่ละคนต้องมีบทบาทหน้าที่รับผิดชอบ เป็นต้น
จากการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบจิ๊กซอว์ ทาให้ผู้เรียนมีทักษะการ
ทางานเป็นกลุ่มสูงกว่านักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนสอนแบบปกติ เนื่องจากการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ
การจัดการเรียนการสอนแบบจิ๊กซอว์ มุ่งให้ผู้เรียนเกิดทักษะการทางานร่วมกับผู้อื่น ดั่งในขั้นที่ 4 คือ ผู้เรียน
ศึกษาเนื้อหาสาระข้อมูล จากนั่นผู้เรียนต้องตั้งคาถามเพื่ออภิปรายภายในกลุ่ม แสดงความคิดเห็นร่วมกัน ช่วยกัน
สรุปสาระสาคัญ และช่วยกันถ่ายทอดความรู้สู่เพื่อนสมาชิกภายในกลุ่ม ทาให้เกิดปฏิสัมพันธ์กันภายในกลุ่ม
ส่วนในขั้นที่ 5 เป็นขั้นตอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดทักษะการทางานเป็นกลุ่มร่วมกับผู้อื่น เพราะผู้เรียนภายในกลุ่ม
ต้องผลัดกันอธิบายเนื้อหารสาระตามหัวข้อที่ได้รับมอบหมายให้กับสมาชิกภายในกลุ่มของตนเองได้รับรู้ และต้อง
รับฟั งความเห็นจากสมาชิกภายในกลุ่ มด้ วยเช่น กัน ซึ่ งมีความสอดคล้องกับ นาตยา ปิลั นธนานนท์ (2543 ,
หน้า 18) ได้กล่าวไว้ การจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบจิ๊กซอว์ เป็นการฝึกให้ผู้เรียน
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รู้จักการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน จึงมีความเหมาะสมที่จะนามาจัดการเรียนการสอนโดยเป็นการมุ่งเน้นให้ผู้เรียน
มีทักษะการทางานเป็นกลุ่ม เนื่องจากการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบจิ๊กซอว์
ส่วนใหญ่มาจากทฤษฏีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ จึงทาให้ผู้เรียนมีทักษะการทางานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
และมีประสิทธิภาพมากขึ้น และจากทฤษฏีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือยังช่วยให้ผู้เรียนเกิดความใส่ใจและ
เข้าใจความคิดของผู้อื่น วิมลรัตน์ สุนทรโรจน์ (2545, หน้า 67-68) ได้กล่าวถึงข้อดีของการจัดการเรียนรู้โดยใช้
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบจิ๊กซอว์ ไว้ดังนี้ ผู้เรียนมีความเอาใจใส่ รับผิดชอบตนเองและกลุ่มร่วมกับ
สมาชิกอื่น ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถต่างกันได้เรียนรู้ร่วมกัน ส่งเสริมให้ผู้เรียนผลัดเปลี่ยนกันเป็นผู้นา
และส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ฝึกและเรียนรู้ทักษะทางสังคมโดยตรง
จากการศึกษาผู้วิจัย พบว่า ผู้เรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
แบบจิ๊กซอว์ มีทักษะการทางานเป็นกลุ่มดีกว่าผู้เรียนที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนแบบปกติ เนื่องจากผู้ เรียน
ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบจิ๊กซอว์ ครูจะทาหน้าที่ กาหนดสมาชิกของ
กลุ่มให้ผู้เรียน สมาชิกภายในกลุ่มทุกคนจะมีบทบาทหน้าในการศึกษาข้อมูล แล้วนามาถ่ายทอดกับสมาชิกในกลุ่ม
อีกครั้ง ส่วนผู้เรียนที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนแบบปกติ จะมีการจัดกลุ่มที่เป็นอิสระมากกว่าจึงทาให้ผู้เรียน
เลือกที่จะอยู่กลุ่มเดียวกับเพื่อนสนิท และจากที่ผู้วิจัยได้สังเกต พบว่า ผู้เ รียนจะเลือกเข้ากลุ่มเพื่อนสนิท และใน
กลุ่ ม จะมี ส มาชิ กที่ช่ ว ยกัน ท ากิจ กรรมเพี ย ง 2-3 คน จนกิจ กรรมประสบผลส าเร็จ ซึ่ง สอดคล้ องกับ Slavin
(1995, pp.3) ได้กล่าวถึงการเรียนรู้แบบร่วมมือว่า เป็นการเรียนรู้ที่ผู้เรียนต้องมีการเรียนร่วมกัน มีความ
รับผิดชอบทางานร่วมกันเป็นกุล่ม โดยที่กลุ่มจะประสบความสาเร็จได้ทุกคนต้องให้ความร่วมมือกันเพื่อให้บรรลุ
จุดมุ่งหมาย นั่นคือ การเรียนเป็นกลุ่มหรือการทางานแบบเป็นทีมนั่นเอง สรุปได้ว่า การจัดการเรียนรู้โดยใช้
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบจิ๊กซอว์ ทาให้ผู้นักเรียนมีทักษะการทางานที่สูงขึ้นซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน
3. ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบจิ๊กซอว์ สาระ
ภูมิศาสตร์ เรื่องทวีปอเมริกาเหนือและทวีปอเมริกาใต้ โดยภาพรวมผู้เรียนมีความพึงพออยู่ในระดับมากที่สุด และ
จากการประเมินด้านที่ผู้เรียนมีความพึงพอใจมากที่สุด คือ ด้านการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียน
การสอนแบบจิ๊กซอว์ เนื่องจากเป็นการจัดกิจกรรมที่เน้นให้ผู้เรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อน
จากการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบจิ๊กซอว์ เป็นกิจกรรมที่สร้างความ
น่าสนใจในการเรียนให้กับผู้เรียน การสอนโดยใช้กลุ่มเป็นหลักในการจัดกิจกรรม ทาให้ผู้เรียนได้เข้ามามีบทบาท
ในการจัดการเรียนการสอน ครูทาหน้าที่เป็นเพียงผู้แนะนา ส่งผลให้ผู้เรียนมีอิสระในการคิด และการลงมือปฏิบัติ
ยิ่งทาให้ผู้เรียนมีความสนุกสนานได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน เป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีแก่
นักเรียน พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 กล่าวไว้ การส่งเสริมให้ ผู้เรียนนั้นเป็นคนเก่ง ดี และมี
ความสุข จากการสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนพบว่า ผู้เรียนมีความสนใจ เอาใจใส่ มีความรับผิดชอบในตนเองและ
ต่อกลุ่ม มีความกระตือรือร้นในการทากิจกรรม ซึ่งสอดคล้องกับ วิมลรัตน์ สุนทรโรจน์ (2545, หน้า 67-68)
เพราะการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยให้ผู้เรียนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมนั้น ๆ ผู้เรียนสามารถเรียนรู้
อย่างอิสระเป็นการตอบสนองความต้องการของผู้เรียน ทาให้เกิดแรงจูงใจในการเรียนการสอนมากขึ้น ผู้เรียนเกิด
ความพึ งพอใจในการจั ดการเรียนการสอนโดยใช้ รูป แบบการจั ดการเรีย นการสอนแบบจิ๊กซอว์ สรุป การจั ด
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การเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบจิ๊กซอว์ เป็นการกระตุ้นผู้เรียนให้มีความสนใจในการเรียน
มากขึ้น มีความพึงพอใจต่อการเรียนวิชาสังคมศึกษา สาระภูมิศาสตร์มากขึ้น ส่งผลทาให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนที่ดีขึ้น
ข้อเสนอแนะ
การศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สาระภูมิศาสตร์โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ
จิ๊กซอว์ ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการทางานเป็นกลุ่มของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผู้วิจัยได้
สรุปข้อเสนอแนะ ไว้ดังนี้
ข้อเสนอแนะสาหรับการนาไปใช้
1. จากการวิจัย พบว่า การจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบจิ๊กซอว์ เป็นการ
จัดกิจกรรมที่เน้นให้ผู้เรียนทุกคนได้มีส่วนร่วมในการทากิจกรรมให้ประสบความสาเร็จ ดังนั้นครูจึงควรศึกษา
ข้อมูลเกี่ยวกับตัวผู้เรียน โดยมีการคัดผู้เรียนออกเป็นกลุ่มเก่ง อ่อน และปานกลาง เพื่อจะได้ง่ายต่อการแบ่งกลุ่ม
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
2. จากการวิจัย พบว่า การจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบจิ๊กซอว์ เป็นการ
จัดกิจกรรมเน้นการทางานเป็นกลุ่ม ดังนั้นครูควรเลือกห้องเรียนที่มีพื้นที่ห้องให้กว้างขวางเพียงพอกับจานวน
ผู้เรียน เพือ่ ที่จะได้สะดวกในการจัดกิจกรรมกลุ่ม
3. จากการวิจัย พบว่า การจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบจิ๊กซอว์ เป็นการ
จัดกิจกรรมเน้นการทางานเป็นกลุ่ม ดังนั้นครูอาจแบ่งกลุ่มโดยให้ภายในกลุ่มมีทั้งเด็กเก่ง เด็กปานกลาง และเด็ก
อ่อน เพื่อให้เกิดความเสมอภาคกัน และมีปริมาณที่เท่า ๆ กัน
ข้อเสนอแนะในการทาการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการวิจั ยเพื่อศึกษาผลรูปแบบการจั ดการเรียนการสอนแบบจิ๊กซอว์ ในสาระอื่น ๆ ของ
กลุ่มวิชาสังคมศึกษา เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้น
2. ควรมีการวิจัยเพื่อศึกษาผลรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบจิ๊กซอว์ เพื่อพัฒนาทักษะการ
จัดการเรียนการสอนในด้านอื่นๆ เช่น การคิดวิเคราะห์ การคิดแบบโยนิโสมนัสสิการ การคิดแบบวิจารณญาณ
เป็นต้น
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