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การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการทํางาน             

เปนกลุม ของนักศึกษา ชั้นปที่ 1 โดยใชการเรียนแบบรวมมือ ในวิชาภาษาไทยพื้นฐานระหวางเรียนผูวิจัยให

นักศึกษาทําแบบทดสอบกอนและหลังเรียน ประเมินการปฏิบัติการทดลองและการนําเสนอผลงานหนาชั้น

เรียน ทําแบบทดสอบยอยในแตละหัวขอ สัมภาษณอยางไมเปนทางการ นักศึกษาประเมินตนเองและเพื่อน

ในการทํางานเปนกลุม และทําสังคมมิติเกี่ยวกับการทํางานกลุมกอนและหลังการเรียนแบบรวมมือ 

ผลการวิจัยพบวา นักศึกษาที่มีคะแนนหลังเรียนผานเกณฑรอยละ 50 มีจํานวนเพิ่มขึ้นจาก 8 คนเปน 43 คน 

แตกตางจากคะแนนกอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 นักเรียนมีทักษะปฏิบัติการ ทักษะการ

นําเสนอผลงานหนาชั้นเรียน และมีคะแนนทดสอบทายคาบเรียนที่เพิ่มมากขึ้นอยางตอเน่ือง นักศึกษาสวน

ใหญพอใจกับการสอนรูปแบบน้ี มีการชวยเหลือกลุม ความรับผิดชอบ การแสดงความคิดเห็น การรับฟง

ความคิดเห็นหลังการเรียนแบบรวมมือโดยเฉลี่ยสูงขึ้นและนักศึกษามีความสัมพันธภายในหองเรียนเพิ่มขึ้น 
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บทที ่1 

บทนํา 

 

ความเปนมาและความสําคัญ 

จากการจัดการเรียนการสอนที่ผานมาของรายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน พบวา เมื่อใหนักศึกษาจัดกลุม

กลุมละ 5 คน นักศึกษาจะเลือกอยูกลุมเดียวกับเพื่อนที่ตนเองสนิท ขาดปฏิสัมพันธกับเพื่อนคนอ่ืนๆในหอง 

เมื่อมอบหมายงานใหนักศึกษาแตละกลุมทํางาน พบวานักศึกษา ขาดการวางแผนการทํางาน นักศึกษาบาง

คนจึงไมทราบบทบาทและหนาที่ของตนอยางชัดเจน ภาระงานจึงตกอยูที่นักศึกษาบางคนในกลุมเทาน้ัน ทํา

ใหสงงานไมทันตามกําหนด และผลงานยังมีขอบกพรอง แตเมื่อมอบหมายงานใหนักศึกษาทําคนเดียว  

ผลงานของนักศึกษาสวนใหญ  จะมีขอบกพรองนอยกวาผลงานของกลุมแสดงใหเห็นวานักศึกษายังขาด

พฤติกรรมการทํางานรวมกับผูอ่ืนซึ่งทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาตํ่ากวาที่ควรจะไดรับการ

เรียนแบบรวมมือ (Cooperative Learning) เปนวิธีเรียนที่ชวยใหนักศึกษาไดมีการพึ่งพาอาศัยกัน ทําให

นักศึกษามีสัมพันธภาพอันดีกับผูอ่ืน มีการปรึกษากันอยางใกลชิด สมาชิกแตละคนทราบบทบาทหนาที่และ

ความรับผิดชอบของตน เปดโอกาสใหผูเรียนประเมินการทํางานของสมาชิกในกลุม ใหกําลังใจซึ่งกันและ

กัน และหาทางปรับปรุงวิธีการทํางานของกลุมใหดีขึ้นเพื่อบรรลุเปาหมายรวมกัน (วรรณทิพา, 2538; 

Johnson, Johnson and Hobulec, 1991; Slavin, 1995) นอกจากน้ีการเรียนแบบรวมมือยังเปดโอกาสใหผูเรียน

แสดงความสามารถของตนอยางเต็มที่ สมาชิกที่ออนในกลุมจะไดรับความชวยเหลือจากเพื่อนสมาชิกใน

กลุม เพื่อนําไปสูความสําเร็จรวมกันและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนใหสูงขึ้นได (ดาวคลี่, 

2543; แพรวพรรณ, 2544; Back,1993   อางถึงใน สุวิมล, 2542; Theodora De Baz, 2001 )    

 

วัตถุประสงค 

เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ ความสามารถในการทํางานเปนกลุม  ของนักศึกษา         

ชั้นปที่ 1  โดยใชการเรียนแบบรวมมือในรายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน 

 

ขอบเขตของการวิจัย 

1. กลุมที่ศึกษาเปนนักศึกษา ชั้นปที่ 1 โดยใชการเรียนแบบรวมมือในรายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน 

2. ตัวแปรที่ศึกษาประกอบดวย ตัวแปรตน คือ การเรียนแบบรวมมือ ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธิ์ 

    ทางการเรียน และความสามารถในการทํางานเปนกลุม   
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นิยามศัพท 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความสามารถในการเรียนของนักศึกษา  ในวิชาภาษาไทยพื้นฐาน

ซึ่งวัดไดจากคะแนนจากการทําแบบทดสอบกอนและหลังเรียน แบบทดสอบยอยในแตละหัวขอ            

แบบประเมินการปฏิบัติการทดลอง และแบบประเมินการนําเสนอผลงานหนาชั้นเรียน 

ความสามารถในการทํางานเปนกลุม  หมายถึง พฤติกรรมการเรียนในการทํางานกลุม ไดแก           

การชวยเหลือกลุม มีความรับผิดชอบ การแสดงความคิดเห็น รับฟงความคิดเห็น และสามารถระบุบทบาท

หนาที่ของตนเองในการทํางานรวมกับเพื่อนในกลุมได ต้ังแตวางแผนการทํางาน การดําเนินตามแผนที่วาง

ไว ตลอดจนการนําเสนอผลงาน ซึ่งสามารถตรวจสอบได โดยการสัมภาษณ แบบประเมินตนเองและเพื่อน

ในกลุมในการทํางานเปนกลุม และแผนภาพสังคมมิติ 

การเรียนแบบรวมมือ หมายถึง วิธีการเรียนที่สงเสริมนักเรียนไดรวมมือกันในการเรียนเพื่อชวยให

เกิดการเรียนรูและสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนอยางมีความสุข โดยเนนรูปแบบการตอบทเรียน (Jigsaw)            

และการศึกษาคนควาเปนกลุม (Group Investigation) ที่มีการประเมินทั้งดานปริมาณและคุณภาพ โดยให

ผูเรียนมีสวนรวมในการประเมินดวย 

 

 

 

 



3 

 

 

บทที ่2 

งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

การศึกษาคนควาคร้ังน้ีผูศึกษาคนควาไดศึกษาเอกสารที่ เกี่ยวของกับการศึกษาคนควาโดย 

เรียงลําดับตามหัวขอดังตอไปน้ี 

 การจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยกลุมรวมมือแบบจิกซอว 

ประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

  1.  งานวิจัยภายในประเทศ 

  2.  งานวิจัยตางประเทศ 

 

การเรียนรูดวยกลุมรวมมือ 

1.   ความหมายการเรียนรูดวยกลุมรวมมือ (Co-operative Learning) 

 อารี สัณหฉวี (2543 : 33) กลาววา การเรียนรูดวยกลุมรวมมือ หมายถึงเปนวิธีการเรียนที่ใหนักเรียน

ทํางานดวยกันเปนกลุมเล็ก ๆ เพื่อใหเกิดผลการเรียนรูทั้งทางดานความรูและทางดานจิตใจ  ชวยใหนักเรียน

เห็นดานจิตใจคุณคาในความแตกตางระหวางบุคคลของเพื่อนๆ เคารพความคิดเห็นและความสามารถของ

ผูอ่ืนที่แตกตางจากตนตลอดจนรูจักชวยเหลือและสนับสนุนเพื่อน ๆ 

 สลาวิน (พิมพพันธ เดชะคุปต. 2544 : 6 ; อางอิงมาจาก Slavin. 1977 : 3) กลาววา การเรียนรูดวย

กลุมรวมมือ หมายถึง วิธีการสอนอีกแบบหน่ึง ซึ่งกําหนดใหนักเรียนที่มีความสามารถแตกตางกันทํางาน

รวมกันเปนกลุมเล็กๆ โดยปกติจะมี 4 คน เปนนักเรียนที่เรียนเกง 1 คน เรียนปานกลาง 2 คน และเรียนออน 

1 คน การทดสอบของนักเรียนจะแบงออกเปน 2 ตอน ตอนแรกจะพิจารณาคาเฉลี่ยของทั้งกลุมตอนที่ 2 จะ

พิจารณาคะแนนทดสอบเปนรายบุคคลโดยการทดสอบนักเรียนตางคนตางทําแตเวลาเรียนตองเรียนรวมกัน 

รับผิดชอบงานของกลุมรวมกัน โดยที่กลุมจะประสบผลสําเร็จได เมื่อสมาชิกทุกคนไดเรียนรู บรรลุตาม

จุดมุงหมาย เชนเดียวกัน 

 มานพ ประธรรมสาร (2546 : 10) กลาววา การเรียนรูดวยกลุมรวมมือ คือการทํางานรวมกันเพื่อ

บรรลุเปาหมายที่มีอยูดวยกัน ภายในกิจกรรมที่รวมทําน้ี แตละคนจะแสวงหาผลลัพธที่เปนประโยชนตอ

ตนเองและเปนประโยชนตอสมาชิกคนอ่ืน ๆในกลุมการเรียนรูแบบรวมมือ ใชในการสอนกลุม เล็ก ๆ ให

ทํางานรวมกันตามที่ไดรับมอบหมายจนกระทั่งสมาชิกในกลุมทุกคนมีความเขาใจถูกตองและทํางานจน

เสร็จสมบูรณ สมาชิกทุกคนในกลุมไดรับประโยชนจากความพยายามรวมกัน 
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 สมบัติ  กาญจนารักพงค (2547 : 5) กลาววา การเรียนรูดวยกลุมรวมมือเปนการจัดกิจกรรมการ

เรียนรูที่เนนใหผูเรียนรวมมือและชวยเหลือกันในการเรียนรู โดยแบงนักเรียนออกเปนกลุมเล็กๆ 4 - 5 คน ที่

มีความสามารถแตกตางกันทํางานรวมกันเพื่อเปาหมายกลุมสมาชิกมีปฏิสัมพันธสงเสริมซึ่งกันและกัน

รับผิดชอบรวมกันทั้งในสวนตนและสวนรวม ผลงานของกลุมขึ้นอยูกับผลงานของสมาชิกแตละคนในกลุม 

ความสําเร็จของแตละคนคือความสําเร็จของกลุม 

 จากการศึกษาความหมายการเรียนแบบรวมมือ สามารถสรุปไดวาการจัดการเรียนรูดวยกลุมรวมมือ

กันเรียนรู หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ชวยใหผูเรียนใชความสามารถเฉพาะตัวในการ

รวมมือกันแกปญหาตางๆ นักเรียนรูจักวิธีการทํางานกลุมการชวยเหลือซึ่งกันและกันตลอดจนมีปฏิสัมพันธ

ที่ดีตอกัน เพื่อใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายโดยสมาชิกในกลุมตระหนักวาแตละคนเปนสวนหน่ึงของ

กลุม 

2.         หลักการเรียนรูดวยกลุมรวมมือ 

2.1 การทํางานเปนชีวิตจริงเปนการทํางานรวมกับผูอ่ืน ผูเรียนจึงควรไดฝกการทํางาน  

แบบรวมมือเพื่อเปนการเตรียมผูเรียนไดรูจักการทํางานรวมกับผูอ่ืน 

  2.2 การทํางานเปนทีมเปนลักษณะหน่ึงของการทํางานของนักวิทยาศาสตร 

  2.3 การเรียนรูดวยกลุมรวมมือเปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนสอนทุกคน

และตองลงมือทํางานกับเพื่อนสมาชิกอยางจริงจัง จึงเปนการสนับสนุนใหผูเรียนเปนศูนยกลางวิธีหน่ึง 

  2.4 การเรียนรูดวยกลุมรวมมืออาจจัดเปนกิจกรรมการเรียนการสอนประกอบหรือเปนกิจกรรม

ยอยของวิธีสอนสังคมศึกษาแบบตางๆ ไดอยางดี 

 3.  หนาท่ีครูของผูสอน 

  3.1 จัดผูเรียนใหมีสมาชิกแตกตางกัน กลุมละประมาณ 3 – 5 คน 

  3.2 ทบทวนบทบาทการทํางานกลุม หนาที่ของสมาชิก การชวยเหลือซึ่งกันและกัน 

  3.3 ชี้แจงวัตถุประสงคในการเรียนใหเขาใจชัดเจนเกี่ยวกับเน้ือหาในบทเรียนที่ตองศึกษา 

  3.4 ใหความรวมมือกลุมในการทํางาน 

  3.5 ประเมินผล 

 4.  ข้ันตอนการเรียนรูดวยกลุมรวมมือ 

  4.1 ขั้นนําเขาสูบทเรียน ใชเวลาประมาณ 8 – 15 นาที เพื่อทบทวนเร่ืองที่มาเรียนแลวและ

ทบทวนบทบาทสมาชิกภายในกลุม 

  4.2 ขั้นการทํางานกลุม ใชเวลา 25 – 30 นาที เปนขั้นที่ครูแจกอุปกรณหรือสื่อการเรียน ผูเรียน

ปฏิบัติตามบทบาทที่ไดรับมอบหมาย ใชเวลา 25 – 30 นาที เปนขั้นที่ครู แจกอุปกรณหรือสื่อการเรียน ผูเรียน

ปฏิบัติตามบทบาทที่ไดรับมอบหมาย 

  4.3 ขั้นระดมสมอง ใชเวลา 10 – 15 นาที เปนการเสนอผลงาน เสนอแนะรวมกันทั้งหอง ใหแต

ละกลุมไดมีโอกาสแสดงความคิดเห็น โดยครูคอยถามใหผูเรียนเสนอความคิดเห็นไดอยางเต็มที่และทั่วถึง 
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 5.  การประเมิน 

  5.1 การเสนอผลงานของผูเรียนดวยวิธีตาง ๆ 

  5.2 การทดสอบ 

  5.3 การสังเกตการณทํางานของผูเรียนแตละกลุม 

  5.4 การแสดงความคิดเห็นของผูเรียนในชั้นระดมสมอง 

 6.  ขอคํานึงถึงในการจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยกลุมรวมมือ 

  ครูควรคํานึงถึงกิจกรรมที่เอ้ือตอผูเรียนใหมีบทบาทในการเรียน  มีสวนรวมในกิจกรรม 

   6.1 เปนกิจกรรมที่เอ้ือตอการที่จะใหผูเรียนมีบทบาทในการเรียน มีสวนรวมในกิจกรรม

ไดมากและทั่วถึง 

   6.2 เปนกิจกรรมที่ใหผูเรียนไดขอมูลและเรียนรูจากคนอ่ืนๆ ในกลุม 

   6.3 เปนกิจกรรมที่ตองชวยใหผูเรียนสามารถพบคําตอบดวยตนเอง 

   6.4 เปนกิจกรรมที่ตองใหผูเรียนไดเรียนรูกระบวนการทํางานรวมกัน ควบคูกับผลงานที่ทํา 

   6.5 เปนกิจกรรมที่จะชวยใหผูเรียนสามารรถนําไปใชไดจริง 

 7.  ประโยชนของการเรียนรูดวยกลุมรวมมือ 

   7.1 บรรยากาศในการเรียนจะมีความเปนกันเองมากขึ้น ผูเรียนจะรูสึกปลอดภัย 

   7.2 สรางความเชื่อมั่นใหกับผูเรียน เพระสมาชิกทุกคนภายในกลุมรูสึกวาตนเอง                                                               

มีความสําคัญตอกลุมเทากัน ความเชื่อมั่นในตนเองก็จะถูกกระตุนใหเพิ่มมากขึ้น และชวยแกนิสัย   ขี้อายกับ

ผูเรียนบางคน 

   7.3 ฝกความมีระเบียบวินัย 

  

การจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยกลุมรวมมือแบบจิกซอว 

 1.  ความหมายของการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบจิกซอว 

  การจัดกิจกรรมการเรียนการเรียนรูแบบจิกซอว  เปนรูปแบบหน่ึงของการเรียนรูดวยกลุม

รวมมือ  ซึ่งนักการศึกษาหลายทานไดใหความหมายไวดังน้ี 

 อรอนสัน (นาตยา ปลันธนานนท. 2537 : 209 - 210 ; อางอิงจาก Aronson. 1978 : abstract) ได

กลาวถึงความหมายการเรียนดวยกลุมรวมมือแบบจิกซอว ไววา เปนแนวทางกิจกรรม  โดยเอาแนวคิดการ

ตอภาพจิกซอว มาใช โดยผูสอนแบงนักเรียนในหองออกเปนกลุมๆละ  5 - 6 คน แตละกลุมใหมีสมาชิก

เทากันทุกกลุม และสมาชิกกลุมมีความสามารถคละกัน ผูสอนจะกําหนดงานแยกเปนสวน ๆ เทากับจํานวน

สมาชิกทีม่ีอยูของแตละกลุม ใหสมาชิกแตละคนทํางาน ของตนไป 

 สลาวิน (Slavin. 1995 : 26) ไดกลาวถึงความหมายไววา การเรียนแบบรวมมือโดยใชเทคนิคจิก

ซอว ไดรับการพัฒนาโดย อรอนสัน (Aronson) ซึ่งมีลักษณะคลายจิกซอว 2 แตมีลักษณะแตกตางกันที่สําคัญ

หลายอยางดวยกันทั้งน้ี วิธีสอนโดยใชเทคนิคจิกซอว นักเรียนจะไดอานเน้ือหาที่แตกตางกันไปจากเพื่อน ๆ 
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ในกลุมทั้งน้ีการเรียนแบบจิกซอว เน้ือหาที่ใชศึกษาจะถูกเขียนเรียบเรียงเปนบทยอย ๆ ขึ้นใหมเพื่อให เขาใจ

งาย ซึ่งตรงขามกับจิกซอว 2 ซึ่งเน้ือหาที่ใชศึกษามีความสัมพันธกันไมถูกแบงออกเปนเน้ือหายอย ๆ 

  สุมณฑา พรหมบุญ (2540 : 70 - 71) ไดกลาวถึงการเรียนดวยกลุมรวมมือแบบจิกซอว(Jigsaw) 

ไววา เปนกิจกรรมที่ครูมอบหมายใหสมาชิกในกลุมยอยแตละกลุมศึกษาเน้ือหาในบทเรียนหรือเอกสารที่

กําหนดให สมาชิกแตละคนจะถูกกําหนดใหศึกษาเน้ือหาคนละตอนแตกตางกันคนเรียนเร็วและอานเร็วอาจ

จัดใหศึกษาเน้ือหามากกวาคนเรียนชา อานชานักเรียนที่ศึกษาหัวขอเดียวกันจากทุก ๆ กลุมจะรวมกันเปน

กลุมผูเชี่ยวชาญ หลังจากที่ทุกคนศึกษาเน้ือหาจนเขาใจ และรวมกันคิดหาวิธีอธิบายใหเพื่อนนักเรียนในกลุม

ประจําของตนฟงแลว นักเรียนแตละคนจะกลับมายังกลุมประจําของตน สมาชิกที่ไดรับมอบหมายใหศึกษา

หนาตนๆหรือโจทยขอแรกจะเปนคนเลาเร่ืองที่ตนศึกษา ใหสมาชิกคนอ่ืน ๆ ในกลุมฟง ทําเชนเดียวกันน้ี

โดยการเรียงลําดับไปจนถึงหนาสุดทายหรือโจทย   ขอสุดทาย จึงขอใหสมาชิกคนใดคนหน่ึงสรุปเน้ือหา

ของสมาชิกทุกคนเขาดวยกันครูควรทดสอบความเขาใจในเน้ือหาที่เรียนในชวงสุดทายของการเรียนและให

รางวัล 

  ไสว  ฟกขาว (2542 : 135)  กลาวถึงการสอนโดยแบบจิกซอวไววา  เปนการสอนที่อาศัย

แนวคิดการตอภาพ  ผูเสนอวิธีน้ีเปนคนแรกคือ  Elliot Aronson  และคณะ  ตอมามีการปรับและเพิ่มเติม

ข้ันตอน  แตวิธีหลักยังคงเดิม  การสอนแบบน้ีนักเรียนแตละคนจะไดศึกษาเพียงสวนหน่ึง หรือหัวขอยอย

ของเน้ือหาทั้งหมด  โดยการศึกษาเร่ืองน้ัน ๆ จากเอกสารหรือกิจกรรมที่ครูจัดใหในตอน ที่ศึกษาหัวยอยน้ัน  

นักเรียนจะทํางานเปนกลุมกับเพื่อนที่ไดรับมอบหมายใหศึกษาใน หัวขอยอยเดียวกัน  และเตรียมพรอมที่จะ

กลับไปอธิบายหรือสอนเพื่อนสมาชิกในกลุมพื้นฐานของตนเอง   

  สมศักด์ิ  ภูวิภาดาวรรธน (2544 : 21) กลาวถึงวิธีการติดตอภาพ ไววา  วิธีน้ีคิดขึ้นโดย  Elliot 

Aronson  และคณะ  เปนวิธีงายๆ เพื่อใหผูเรียนรูสึกถึงความรับผิดชอบที่ตนมีตอกลุม  โดยการแตงต้ังให

ผูเรียนแตละคนเปน  “ผูเชี่ยวชาญ” (Expert) ในแตละสาขา   ที่มอบหมายและ “ผูเชี่ยวชาญ” น้ันตองมาสอน

คนอ่ืน ๆ ในทีมในเร่ืองที่ตนรู        

     วัฒนาพร  ระงับทุกข (2545 : 176) ไดอธิบายถึง  ปริศนาความคิดไววา  เปนเทคนิคที่พัฒนาขึ้น

เพื่อสงเสริมความรวมมือ  และการถายทอดความรูระหวางเพื่อนในกลุม  เทคนิคน้ีใชกันมากในรายวิชาที่

ผูเรียนตองเรียนเน้ือหาวิชาจากตําราเรียน (เชน  สังคมศึกษา  ภาษาไทย)         

  สุวิทย  มูลคํา  และอรทัย  มูลคํา (2545 : 177 - 181) กลาววา  การจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคจิก

ซอว  เปนการจัดกระบวนการเรียนรูที่ใชแนวคิดการตอภาพ  โดยแบงผูเรียนเปนกลุม ทุกกลุมจะไดรับ

มอบหมายใหทํากิจกรรมเดียวกัน  ผูสอนจะแบงเน้ือหาของเร่ืองที่จะใหเรียนรูออกเปนหัวขอยอย  เทากับ

จํานวนสมาชิกแตละกลุม  และมอบหมายใหผูเรียนแตละกลุมศึกษา  คนควาคนละหัวขอ  ซึ่งผูเรียนแตละคน

จะเปนผูเชี่ยวชาญเฉพาะเร่ืองที่ตนไดรับมอบหมายใหศึกษาจากกลุม  สมาชิกตางกลุมที่ไดรับมอบหมายใน

หัวขอเดียวกันก็จะทําการศึกษาคนควารวมกัน  จากน้ันผูเรียนแตละคนจะกลับเขากลุมเดิมของตนเพื่อทํา
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หนาที่เปนผูเชี่ยวชาญอธิบายความรู  เน้ือหาสาระ    ที่ตนศึกษาใหเพื่อนรวมกลุมฟง  เพื่อใหเพื่อนสมาชิกทั้ง

กลุมไดรูเน้ือหาสาระครบทุกหัวขอยอยและเกิดการเรียนรูเน้ือหาสาระทั้งเร่ือง 

 จากการศึกษาความหมายของการจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยกลุมรวมมือแบบจิกซอว สรุปไดวา

เปนการจัดใหผูเรียนที่มีความสามารถแตกตางกัน กลุมละ 3 - 5 คน เรียนรูรวมกัน โดยครูแบงบทเรียน

ออกเปนเร่ืองยอย ๆ เทากับจํานวนสมาชิกของแตละกลุม สมาชิกแตละกลุมแบงหัวขอในการศึกษาคนละ

หัวขอ แลวใหสมาชิกที่ศึกษาหัวขอเดียวกันของทุกกลุมไปศึกษาและอภิปราย 

รวมกันจนเกิดความเขาใจดีแลว จึงกลับไปรายงานผลใหสมาชิกในกลุมฟงทีละหัวขอจนครบถวน 

เมื่อจบบทเรียนครูจะทําการทดสอบความรู และใหรางวัลเปนการเสริมแรง 

 2.  วัตถุประสงคของการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบจิกซอว 

      การจัดการเรียนการสอนทุกรูปแบบการสอน  จะตองมีวัตถุประสงควาจัดกิจกรรมขึ้นมาเพื่อ

อะไร  ไดมีนักวิชาการไดกลาวถึงวัตถุประสงคของการจัดการเรียนการสอนแบบจิกซอว  ดังน้ี 

  ณัฐวุฒิ  กิจรุงเรือง (2545 : 34)  กลาววา  การสอนแบบจิกซอว  เปนเทคนิคที่พัฒนาขึ้นเพื่อ

สงเสริมความรวมมือและการถายทอดความรูระหวางเพื่อนในกลุม  นิยมใชการสอนแบบน้ี ในรายวิชาที่

ผูเรียนตองเรียนเน้ือหาวิชาจากตําราเรียน  เชน  สังคมศึกษา  ภาษาไทย 

  สุวิทย  มูลคํา  และอรทัย  มูลคํา (2545 : 177) กลาวถึงวัตถุประสงคการจัดกิจกรรมเรียนการ

สอนโดยใชเทคนิคจิกซอวไว 2 ขอคือ   

        1.  เพื่อสงเสริมใหผูเรียนไดศึกษา  คนควาหาความรูดวยตนเอง 

   2.  เพื่อสงเสริมใหผูเรียนฝกทักษะกระบวนการทางสังคม  และความรับผิดชอบ 

  จากวัตถุประสงคที่กลาวมาน้ัน  สรุปไดวา  การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบจิกซอว  เปนการ

สงเสริมใหผูเรียนไดศึกษาหาความรูดวยตนเอง  ทํางานรวมกันเปนกลุม  นักเรียนไดถายทอดความรูใหแก

กัน  และมีความรับผิดชอบในการทํางานรวมกัน 

3.  องคประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบจิกซอว 

      นักวิชาการหลายทานไดกลาวถึงองคประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบจิกซอว  ดังน้ี 

      ไสว  ฟกขาว (2542 : 135) กลาววา  องคประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบจิกซอว                  

มีดังน้ี 

       1. การเตรียมสื่อการเรียนการสอน (Preparation of Materials) ครูสรางใบงานให 

ผูเชี่ยวชาญแตละคนของกลุม  และสรางแบบทดสอบยอยในแตละหนวยการเรียน  แตถามีหนังสือเรียนอยู

แลวยิ่งทําใหงายขึ้นได  โดยแบงเน้ือหาในแตละหัวขอเร่ืองที่จะสอนเพื่อทําใบงานสําหรับผูเชี่ยวชาญ  ในใบ

งานควรบอกวานักเรียนตองทําอะไร  เชน  ใหอานหนังสือหนาอะไร  อานหัวขออะไร  จากหนังสือหนา

ไหนถึงหนาไหน  หรือใหดูวีดิทัศน  หรือใหลงมือปฏิบัติการทดลอง  พรอมกับมีคําถามใหตอบตอนทาย

ของกิจกรรมที่ทําดวย 
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       2.  การจัดสมาชิกของกลุมและของกลุมผูเชี่ยวชาญ (Teams and Expert Groups) ครูจะแบง

นักเรียนออกเปนกลุม ๆ (Home Group) แตละกลุมจะมีผูเชี่ยวชาญในแตละเร่ืองตามใบงาน ของตนกอนที่จะ

แยกไปตามกลุมของผูเชี่ยวชาญ (Expert Groups) เพื่อทํางานตาม  ใบงานน้ันๆ  เมื่อนักเรียนพรอมที่จะทํา

กิจกรรม  ครูแยกกลุมนักเรียนใหมตามใบงาน  กิจกรรมในกลุมผูเชี่ยวชาญแตละกลุมอาจแตกตางกัน  ครู

พยายามกระตุนใหนักเรียนศึกษาหัวขอตามใบงานที่แตกตางกัน  ดังน้ันใบงานที่ครูสรางขึ้นจึงมีความสําคัญ

มาก  เพราะในใบงานจะนําเสนอดวยกิจกรรมที่แตกตางกัน ซึ่งผู เชี่ยวชาญในแตละกลุมอาจจะลงมือ

ปฏิบัติการทดลอง  ศึกษาเกี่ยวกับสิ่งที่ไดรับมอบหมาย   พรอมกับเตรียมการนําเสนอสิ่งน้ันๆอยางสั้นๆ เพื่อ

วาเขาจะไดนํากลับไปสอนสมาชิกคนอ่ืนๆ ในกลุมที่ไมไดศึกษาในหัวขอดังกลาว 

       3.  การรายงานและการทดสอบยอย (Reports and Quizzes) เมื่อกลุมผูเชี่ยวชาญ  แตละกลุม

ทํางานเสร็จแลว  ผูเชี่ยวชาญแตละคนก็จะกลับไปยังกลุมเดิมของตัวเอง (Home Groups) แลวสอนเร่ืองที่

ตัวเองทําใหกับสมาชิกคนอ่ืนๆ ในกลุม  ครูกระตุนใหนักเรียนใชวิธีการตางๆ ในการนําเสนอสิ่งที่จะสอน  

นักเรียนอาจใชวิธีการสาธิต  อานรายงาน  ใชคอมพิวเตอร  รูปถายไดอะแกรม  แผนภูมิหรือภาพวาดในการ

นําเสนอความคิดเห็น  ครูกระตุนใหสมาชิก  ในกลุมไดมีการอภิปรายและซักถามปญหาตางๆ โดยที่สมาชิก

แตละคนตองมีความรับผิดชอบในการเรียนรูแตละเร่ืองที่ผูเชี่ยวชาญแตละคนนําเสนอ 

     เมื่อผูเชี่ยวชาญไดรายงานผลงานกับกลุมของตัวเองแลว  ควรมีการอภิปรายรวมกันทั้งหองเรียน

อีกคร้ังหน่ึง  หรือมีการถามคําถาม  และตอบคําถามในหัวขอเร่ืองที่เชี่ยวชาญแตละคน ไดศึกษา  หลังจาก

น้ันครูก็ทําการทดสอบ      

  สุวิทย  มูลคํา  และอรทัย  มูลคํา (2545 : 178) กลาววา  การจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคจิกซอว  

มีองคประกอบสําคัญ 3 สวน  คือ 

      1.  การเตรียมสื่อการเรียนรู  ผูสอนจะตองเตรียมใบงาน  ใบความรู สื่อการเรียนรูอ่ืน ๆ 

สําหรับผูเชี่ยวชาญแตละกลุม  และสรางแบบทดสอบยอยในในแตละหนวยการเรียน 

      2.  การจัดสมาชิกของกลุม  ผูสอนจะตองแบงผูเรียนออกเปนกลุมๆ เรียกวา  “กลุมพื้นฐาน” 

(Home Groups) แตละกลุมจะมีผูเชี่ยวชาญ แตละเร่ืองตามใบงานที่ผูสอนสรางขึ้น 

      3.  การรายงานและทดสอบยอย  เมื่อผูเชี่ยวชาญกลับเขากลุมตัวเองและสอนเร่ืองที่ตนเอง

ไดเรียนรูมาสอนหรือรายงานใหกับสมาชิกในกลุมแลว  ควรมีการอภิปรายกันทั้งหองเรียนอีกคร้ังหรือมีการ

ถาม–ตอบในหัวขอเร่ืองที่เรียนรู  หลังจากน้ันผูสอนทําการทดสอบยอยและประเมินใหคะแนน 

 จากที่กลาวมาน้ันสรุปไดวา  องคประกอบของการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบจิกซอวน้ัน  

ครูผูสอนจะตองเตรียมสื่อตางๆ ใหสอดคลองกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหเพียงพอ  และแบง

นักเรียนออกเปนกลุมๆ โดยแตละกลุมจะมีผูเชี่ยวชาญในแตละเร่ืองตามใบงานของตนกอนที่จะแยกไปตาม

กลุมของผูเชี่ยวชาญ  เพื่อทํางานตาม ใบงานน้ันๆ แลวจะไดนําความรูที่ไดกลับไปสอนสมาชิกคนอ่ืนๆ ใน

กลุมที่ไมไดศึกษาในหัวขอดังกลาว  เมื่อทํากิจกรรมเสร็จแลวประเมินผลโดยการทดสอบยอย 
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4.  ข้ันตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบจิกซอว  

     การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบจิกซอวมีหลายขั้นตอน  ซึ่งนักวิชาการไดกลาวถึงขั้นตอน

ดังตอไปน้ี 

 

     กรมสามัญศึกษา (2540 : 42 - 43) ไดเสนอขั้นตอนในการดําเนินการการจัดกิจกรรม 

การเรียนรูดวยกลุมรวมมือ แบบจิกซอว ดังน้ี 

   1. ครูแบงหัวขอที่จะเรียนเปนหัวขอยอยๆใหเทากับจํานวนสมาชิกของแตละกลุม 

   2. จัดกลุมนักเรียนกลุมละประมาณ 4 คน โดยใหสมาชิกของกลุมมีความสามารถคละกัน 

กลุมน้ีเรียกวา กลุมประจํา 

   3. มอบหมายใหสมาชิกแตละคน อาน/ศึกษาหัวขอยอยที่จัดแบงไว เชน ในกลุม A มี 

สมาชิกเปนจํานวน A1, A2 , A3 และ A4 

    นักเรียน A1 อานเฉพาะหัวขอยอยที่ 1 

    นักเรียน A2 อานเฉพาะหัวขอยอยที่ 2 

    นักเรียน A3 อานเฉพาะหัวขอยอยที่ 3 

    นักเรียน A4 อานเฉพาะหัวขอยอยที่ 4 

    กลุมอ่ืนๆ ที่เหลือก็ดําเนินการมอบหมายรับผิดชอบในลักษณะเดียวกัน 

   4. ใหนักเรียนที่อานหัวขอ/หัวเร่ืองเดียวกัน แยกออกมารวมกันเปนกลุมชั่วคราว เพื่อ

อภิปราย ซักถามและทํากิจกรรมรวมกันใหเกิดความรอบรูในหัวขอเร่ืองน้ันๆกลุมใหมน้ีเราเรียกวากลุม

ผูเชี่ยวชาญ ในกรณีน้ีถามีกลุมประจําอยู 4 กลุม คือ กลุม A , B , C และ D  

กลุมผูเชี่ยวชาญกลุมที่ 1 ก็จะประกอบดวยสมาชิก A1 , B1 , C1 , และ D1 

กลุมผูเชี่ยวชาญกลุมที่ 2 ก็จะประกอบดวยสมาชิก A2 , B2 , C2 , และ D1 อยางน้ีไปเร่ือย ๆ 

   5. มอบหมายหนาที่ใหนักเรียนในกลุมผูเชี่ยวชาญ เชน 

นักเรียนคนที่ 1 อานคําถาม/คําสั่ง/คําชี้แจง 

นักเรียนคนที่ 2 จดบันทึกขอมูลสําคัญที่กําหนดให และอธิบายวากลุมจะตองทําอะไร 

นักเรียนคนที่ 3 หาคําตอบ/เหตุผล/คําอธิบาย 

นักเรียนคนที่ 4 สรุปทบทวนและตรวจสอบคําตอบอีกทีหน่ึง 

เมื่อนักเรียนทําแตละขอ (ประเด็น) เสร็จแลวใหนักเรียนหมุนเวียนเปลี่ยนหนาที่กันครบทุกขอ (ประเด็น) 

   6. นักเรียนในกลุมผูเชี่ยวชาญแยกตัวกลับไปยังกลุมประจําของตน แลวผลัดกันอธิบาย

ความรูที่ไดจากการทํากิจกรรม(ในขอ5)ใหเพื่อนสมาชิกในกลุมฟงตามลําดับหัวขอยอย โดยเร่ิมจากหัวขอที่

งายและเปนความรูพื้นฐานกอน 

   7. นักเรียนทุกคนทําแบบทดสอบยอย เพื่อวัดความรูทุกหัวขอยอย (เปนการสอบเด่ียว)แลว

นําคะแนนของสมาชิกแตละคนมารวมกันเปน คะแนนของกลุม 



10 

 

   8. กลุมที่ไดคะแนนรวม (หรือคาเฉลี่ย) สูงสุด จะไดรับการยกยอง ชมเชยอาจจะเขียน 

ติดปายประกาศ ไวที่บอรดของหอง และบันทึกสถิติไวเพื่อมอบรางวัลเปนระยะๆ  

กระทรวงศึกษาธิการ (2547 : 114 - 115) ไดแบงขั้นตอนกิจกรรมการเรียนการสอน   โดยใชเทคนิคจิกซอว  

ดังน้ี 

     1.  ผูสอนแบงหัวขอที่จะเรียนเปนหัวขอยอยเทากับจํานวนสมาชิกของแตละกลุม 

     2.  จัดกลุมผูเรียนโดยใหมีความสามารถคละกันภายในกลุม  เปนกลุมบาน  สมาชิกแตละ

คนในกลุมอานเฉพาะหัวขอยอยที่ตนไดรับมอบหมายเทาน้ัน  โดยใชเวลาตามที่ผูสอนกําหนด 

    3.  ผูเรียนที่อานหัวขอยอยเดียวกันมาน่ังดวยกัน  เพื่อทํางาน ซักถาม  และทํากิจกรรม  ซึ่ง

เรียกวากลุมผูเชี่ยวชาญ สมาชิกทุกๆคนรวมกันอภิปรายหรือทํางาน  อยางเทาเทียมกัน  โดยใชเวลาตามที่

ผูสอนกําหนด 

     4.  ผูเรียนแตละคนในกลุมเชี่ยวชาญ  กลับมายังกลุมบานของตน  จากน้ันผลัดเปลี่ยนกัน

อภิปราย  ใหเพื่อนสมาชิกในกลุมฟง  เร่ิมจากหัวขอยอย 1,2,3 และ 4 

     5.  ทําการทดสอบหัวขอยอย 1- 4 กับผูเรียนทั้งหอง  คะแนนของสมาชิกแตละคน   ในกลุม

รวมเปนคะแนนกลุม  กลุมที่ไดคะแนนสูงสุดจะไดรับการติดประกาศ      

  

     ทิศนา  แขมมณี (2548 : 266)  กลาวถึงกระบวนการเรียนการสอนรูปแบบจิกซอว  ดังน้ี   

     1. จัดผูเรียนเขากลุมคละความสามารถ (เกง–กลาง–ออน) กลุมละ 4 คนและเรียก  กลุมน้ีวา

กลุมบานของเรา (Home Group) 

              2. สมาชิกในกลุมบานของเรา  ไดรับมอบมายใหศึกษาเน้ือหาสาระคนละ 1 สวน 

(เปรียบเสมือนไดชิ้นสวนของภาพตัดตอคนละ 1 ชิ้น) และหาคําตอบในประเด็นปญหาที่ผูสอนมอบหมาย

ให 

     3. สมาชิกในกลุมบานเรา  แยกยายไปรวมกับสมาชิกกลุมอ่ืน  ซึ่งไดรับเน้ือหาเดียวกัน  ต้ัง

เปนกลุมผูเชี่ยวชาญ  ขึ้นมาและรวมกันทําความเขาใจในสาระน้ันอยางละเอียด  และรวมกันอภิปรายหา

คําตอบประเด็นปญหาที่ผูสอนมอบหมายให 

     4. สมาชิกกลุมผูเชี่ยวชาญ  กลับไปสูกลุมบานของเรา  แตละคนชวยสอนเพื่อนในกลุมให

เขาใจในสาระที่ตนไดศึกษารวมกับกลุมผูเชี่ยวชาญ  เชนน้ี  สมาชิกทุกคนก็จะไดเรียนรูภาพรวมของสาระ

ทั้งหมด 

     5. ผูเรียนทุกคนทําแบบทดสอบ  แตละคนจะไดคะแนนเปนรายบุคคล  และนําคะแนนของ

ทุกคนในกลุมบานของเรามารวมกัน (หรือหาคาเฉลี่ย) เปนคะแนนกลุม  กลุมที่ไดคะแนนสูงสุด  ไดรับ

รางวัล 
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 ขอดีและขอจํากัดของการจัดการเรียนรูแบบจิกซอว มีดังน้ี 

 ขอดี 

 1. ผูเรียนมีความเอาใจใส รับผิดชอบตัวเองและกลุมรวมกับสมาชิกอ่ืน 

   2. สงเสริมใหผูเรียนมีความสามารถตางกันไดเรียนรูรวมกัน 

  3. สงเสริมใหผูเรียนผลัดเปลี่ยนกันเปนผูนํา 

  4. สงเสริมใหผูเรียนไดฝกและเรียนรูทักษะทางสังคมโดยตรง 

 ขอจํากัด 

  1. ผูเรียนขาดความเอาใจใสและรับผิดชอบจะสงผลใหผลงานกลุมและการเรียนรู ไม

ประสบความสําเร็จ 

   2. เปนวิธีการที่ผูสอนจะตองใชเวลาในการเตรียมการและตองดูแล ชวยเหลือ   เอาใจใสใน

กระบวนการเรียนรูของผูเรียนอยางใกลชิด 

 สรุปไดวา  การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบจิกซอวน้ัน  ผูสอนจะตองเตรียมเน้ือหาไวใหผูเรียนได

เรียนรู  และเรียนรูโดยการแบงกลุมคละความสามารถ ผู เรียนแตละคนรับผิดชอบงานที่ตนเองไดรับ

มอบหมาย  นักเรียนที่เรียนเกงจะชวยเหลือนักเรียนที่เรียนออนในการศึกษาหาความรู  เพื่อใหผลงานของ

กลุมสําเร็จตามเปาหมายที่วางไวมีการทดสอบความรูหลังเรียนคะแนนรายบุคคลรวมเปนคะแนนของกลุม  

กลุมที่ไดคะแนนมากจะไดรับรางวัล     

 รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบจิกซอว 

  วิมลรัตน สุนทรวิโรจน (2551 : 24 - 25) ไดเสนอรูปแบบการเรียนรูแบบตอภาพมี 2 รูปแบบ

ดังน้ี 

  รูปแบบท่ี 1 (Jigsaw I) 

   การเรียนรูแบบ Jigsaw I เปนเทคนิคที่พัฒนาขึ้นเพื่อสงเสริมความรวมมือและถายทอด

ความรูระหวางกลุม เปนเทคนิคที่ใชกันมากในรายวิชาที่ผูเรียนตองเรียนเน้ือหาวิชาจากตําราเรียน (เชน 

สังคมศึกษา ภาษาไทย) ขั้นตอนกิจกรรมประกอบดวย 

    1. ครูแบงเน้ือหาที่จะเรียนออกเปนหัวขอยอย ๆ ใหเทากับจํานวนสมาชิกกลุม 

    2. จัดกลุมผูเรียนใหมีความสามารถคละกัน เรียนวา “กลุมบาน” แลวมอบหมายให

สมาชิกแตละคนศึกษาหัวขอที่ตางกัน 

    3.  ผูเรียนไดรับหัวขอเดียวกันจากแตละกลุมมาน่ังดวยกันเพื่อทํางาน 

และศึกษารวมกันในหัวขอดังกลาว เรียกวา “กลุมเชี่ยวชาญ”  

   4. สมาชิกแตละคนออกจากกลุมเชี่ยวชาย และกลับไปกลุมเดิมของตนผลัดกัน 

อธิบายเพื่อถายทอดความรูที่ตนศึกษาใหเพื่อนฟงจนครบทุกหัวขอ 

   5. ครูทดสอบเน้ือหาที่ศึกษาแลวใหคะแนนรายบุคคล 
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  รูปแบบท่ี 2 (Jigsaw 2) 

การเรียนรูแบบ Jigsaw II เปนเทคนิคที่พัฒนาขึ้นจากเทคนิคเดิม โดยมีจุดมุงหมาย 

เพื่อสงเสริมใหผูเรียนไดมีสวนรวมชวยเหลือกัน และพึ่งพากันในกลุมมากขึ้นกระบวน Jigsaw II เหมือนเดิม

ทุกประการ เพียงแตในชวงของการประเมินผล ครูจะนําคะแนนทุกคนในกลุมมารวมกันเปนคะแนนกลุม 

กลุมที่ไดคะแนนรวมหรือคาเฉลี่ยสูงสุดจะติดประกาศไวที่ปายประกาศของหอง 

ผูเรียนเขารวมในวิธีการน้ีจะแบงเปนทีม โดยมีสมาชิกที่คละเคลากัน เชนเดียวกับทีม 

ใน TGT และ STAD ผูเรียนแตละคนจะไดรับมอบหมายใหอานเน้ือเร่ืองที่กําหนดและไดรับ 

“ หัวขอสําหรับผูเชี่ยวชาญ ” ที่ตองการศึกษาโดยละเอียด เมื่อผูเรียนทุกคนอานเน้ือหาเน้ือเร่ืองจบใน 

หัวขอเดียวกันของแตละกลุม จะรวมกันอภิปรายในหัวขอน้ันโดยใชเวลาประมาณ 30 นาทีหลังจาก 

น้ัน ผูเชี่ยวชาญก็จะกลับมายังทีมของตนเพื่ออธิบายในสวนที่ตนรูใหคนอ่ืน ๆฟง และในที่สุดผูเรียน 

ทุกคนตองตอบขอสอบที่ออกคลุมเน้ือหาทุกหัวขอ คะแนนที่ผูเรียนไดมาจะใชรวมเปนคะแนนของ 

ทีม เชนเดียวกับ STAD และอาจมีคะแนนพิเศษใหผูเรียนคนที่ทําคะแนนไดดีเกินคาด ดังน้ัน 

ผูเรียนทุกคนตองศึกษาในหัวขอของตนใหดี เพื่อจะไดชวยทําใหเพื่อนในทีมทําคะแนนสอบไดดี 

หัวใจสําคัญของ Jigsaw คือ การพึ่งพาซึ่งกันและกัน ผูเรียนทุกคนตองพึ่งพาความรูจากผูเรียนคน 

อ่ืนๆ เพื่อจะไดทําขอสอบไดดี 

 ข้ันตอนการดําเนินการสอนแบบ Jigsaw มีดังน้ี 

  1. ครูแบงหัวขอที่จะเรียนเปนหัวขอยอย ๆ ใหเทากับจํานวนสมาชิกของนักเรียน แตละกลุม 

  2. จัดกลุมนักเรียนกลุมละประมาณ 4 คน โดยใหสมาชิกของกลุมมีความสามารถคละกัน กลุม

น้ีเรียก กลุมประจํา ( Home Groups หรือ Original Group) 

  3. มอบหมายใหสมาชิกแตละคน อาน/ศึกษาหัวขอยอยที่จัดแบงให เชน ในกลุม A มีสมาชิก 

A1, A2, A3, A4 

นักเรียน A1 อานเฉพาะหัวขอยอยที่ 1 

นักเรียน A2 อานเฉพาะหัวขอยอยที่ 2 

นักเรียน A3 อานเฉพาะหัวขอยอยที่ 3 

นักเรียน A4 อานเฉพาะหัวขอยอยที่ 4 

   กลุมอ่ืนๆที่เหลือดําเนินการมอบหมายความรับผิดชอบในลักษณะเดียวกัน 

  4. ใหนักเรียนที่อานหัวขอ/หัวเร่ืองเดียวกัน แยกออกมารวมกันเปนกลุมใหมน้ี 

เรียกวา กลุมเชี่ยวชาญ (Expert Group หรือ Mastery Group) ในกรณีน้ีถามีกลุมประจําอยู 5 กลุม 

คือ A, B, C, D และ E 

   กลุมผูเชี่ยวชาญกลุมที่ 1 ก็จะประกอบดวยสมาชิก A1, B1,C1,D1 และ E1 

   กลุมผูเชี่ยวชาญกลุมที่ 2 ก็จะประกอบดวยสมาชิก A2, B2,C2,D2 และ E2 

อยางน้ีไปเร่ือย ๆ 
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  5. มอบหมายหนาที่ใหนักเรียนในกลุมเชี่ยวชาญ เชน 

   นักเรียนคนที่ 1 อานคําถาม/คําสั่ง/คําชี้แจง 

   นักเรียนคนที่ 2 จดบันทึกขอมูลสําคัญที่กําหนดให และอธิบายวากลุม 

จะตองทําอะไร 

 นักเรียนคนที่ 3 และ 4 ทําคําตอบ/เหตุผล/คําอธิบาย 

   นักเรียนคนที่ 5 สรุปทบทวนและตรวจสอบคําตอบอีกคร้ัง 

  6. นักเรียนในกลุมเชี่ยวชาญ แยกตัวกลับไปยังกลุมประจําของตน แลวผลัดกันอธิบายความรูที่

ไดจากการทํากิจกรรม (ในขอ 5) ใหเพื่อนสมาชิกของกลุมฟงตามลําดับหัวขอยอย โดยเร่ิมจากหัวขอที่งาย

หรือเปนความรูพื้นฐานกอน 

  7. นักเรียนทุกคนทําแบบทดสอบยอย (Quiz) เพื่อวัดความรูทุกหัวขอยอย(เปนการสอบเด่ียว) 

แ ล ว นํ า ค ะ แ น น ข อ ง ส ม า ชิ ก แ ต ล ะ ค น ม า ร ว ม กั น เ ป น “ค ะ แ น น ข อ ง ก ลุ ม ”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

  8. กลุมที่ไดคะแนนรวม (คาเฉลี่ย) สูงสุด จะไดรับการยกยองชมเชย อาจจะเขียนติดประกาศไว

ที่บอรดของหอง และบันทึกสถิติไวเพื่อมอบรางวัลเปนระยะๆ 

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

ความหมายของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

 วัฒนาพร  ระงับทุกข  (2542 : 1 - 2) ไดกลาวไววา แผนการเรียนการสอน หมายถึง แผนการ

หรือโครงการที่จัดทําเปนลายลักษณอักษรเพื่อใชในการปฏิบัติการสอนในรายวิชาใดวิชาหน่ึง เปนการ

เตรียมการสอนอยางมีระบบและเปนเคร่ืองมือที่ชวยใหครูพัฒนาการจัดการเรียนการสอนไปสูจุดประสงค

การเรียนรู และจุดหมายของหลักสูตรไดอยางมีประสิทธิภาพ  ครูผูสอนตองมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ

หลักในการจัดทําแผนการสอน ซึ่งมีความสําคัญดังน้ี 

  1. กอใหเกิดการวางแผนและเตรียมการลวงหนา เปนการนําเทคนิควิธีการสอนการเรียนรู 

สื่อเทคโนโลยี และจิตวิทยาการเรียนการสอนมาผสมผสานประยุกตใชใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมดาน

ตางๆ 

2. สงเสริมใหครูผูสอนคนควาหาความรูเกี่ยวกับหลักสูตร เทคนิคการเรียนการสอน 

การเลือกใชสื่อ การวัดและการประเมินผลตลอดจนประเด็นตางๆที่เกี่ยวของจําเปน 

   3. เปนคูมือการสอนสําหรับตัวครูผูสอนและครูที่สอนแทน นําไปใชปฏิบัติการสอน 

อยางมั่นใจ 

   4. เปนหลักฐานแสดงขอมูลดานการเรียนการสอน และการวัดประเมินผลที่เปน 

ประโยชนตอการจัดการเรียนการสอนตอไป 

5. เปนหลักฐานแสดงความเชี่ยวชาญของครูผูสอน ซึ่งสามารถนําไปเสนอเปนผลงาน 

ทางวิชาการได 
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 ณัฐวุฒิ  กิจรุงเรือง และคณะ (2545 : 53) กลาววา แผนการเรียนรู หมายถึง การเตรียมการ

จัดการเรียนรูไวลวงหนาอยางเปนระบบ และเปนลายลักษณอักษร เพื่อใชเปนแนวทางในการดําเนินการจัดการ

เรียนรูในรายวิชาใดวิชาหน่ึง ใหบรรลุผลตามจุดมุงหมายที่หลักสูตรกําหนด แผนการจัดการเรียนรูมี 2 ระดับ 

ไดแก ระดับหนวยการเรียน (Unit Plan) และระดับบทเรียน (Lesson Plan) 

 รุจิร  ภูสาระ (2545 : 159) ไดกลาวไววา แผนการจัดการเรียนรู หมายถึง แผนการจัดการ 

เรียนรูเปนเคร่ืองมือแนวทางในการจัดประสบการณการเรียนรูใหผูเรียนตามที่กําหนดไวในสาระการ 

เรียนรูของแตละกลุม แผนการจัดการเรียนรูที่ดีตองสามารถตอบคําถามได ดังน้ี 

   1. ใหนักเรียนมีคุณสมบัติที่พึงประสงคอะไรบาง 

   2. จะเสริมสรางกิจกรรมเพื่อพัฒนาผูเรียนอะไรบาง จึงจะทําใหนักเรียนบรรลุผลตาม

จุดประสงค 

  3. ครูจะตองมีบทบาทอยางไรในการจัดกิจกรรม 

   4. จะใชสื่อ/อุปกรณอะไรจึงจะชวยใหนักเรียนบรรลุจุดประสงค 

   5. ไดอยางไรวานักเรียนเกิดคุณสมบัติตามที่คาดหวังไว 

 สุวิทย  มูลคํา และคณะ (2549 : 58) ไดกลาวไววา แผนการจัดการเรียนรู หมายถึง 

แผนการเตรียมการสอนหรือการกําหนดกิจกรรมการเรียนรูไวลวงหนาอยางเปนระบบและจัดทําไว 

เปนลายลักษณอักษร โดยมีการรวบรวมขอมูลตาง ๆมากําหนดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อให 

ผูเรียนบรรลุจุดมุงหมายที่กําหนดไว โดยเร่ิมจากการกําหนดวัตถุประสงคจะใหผูเรียนเกิดการ 

เปลี่ยนแปลงดานใด (สติปญญา / เจตคติ / ทักษะ) จะจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิธีใด ใชสื่อ   การสอน

หรือแหลงเรียนรูใด และจะประเมินผลอยางไร 

สรุปไดวา แผนการจัดการเรียนรู หมายถึง แผนการหรือโครงสรางที่จัดทําไวเปนลายลักษณอักษร

เพื่อการปฏิบัติการสอนในวิชาหน่ึง เปนการเตรียมการสอนอยางเปนระบบ และเปนเคร่ืองมือที่ชวย ใหครู

พัฒนาการจัดการเรียนการสอนไปสู จุดมุงหมายการเรียนรู  และจุดมุงหมายของหลักสูตร อยางมี

ประสิทธิภาพ 

 สุวิทย มูลคํา และคณะ (2549 : 58)  ไดกลาวถึงความสําคัญของการจัดทําแผนการ จัดการ

เรียนรูไวดังน้ี 

 1. ทําใหเกิดการวางแผนวิธีสอนที่ดี วิธีเรียนที่ดี ที่เกิดจากการผสมผสานความรู 

และจิตวิทยาการศึกษา 

   2. ชวยใหครูผูสอนมีเคร่ืองมือในการจัดการเรียนรูที่ทําไวลวงหนาดวยตนเอง 

และทําใหครูมีความมั่นใจในการจัดการเรียนรูไดตามเปาหมาย 

   3. ชวยใหครูผูสอนทราบวาการสอนของตนไดเดินไปในทิศทางใด หรือทราบวา 

จะสอนอะไร ดวยวิธีใด สอนทําไม สอนอยางไร จะใชสื่อและแหลงเรียนรูอะไรและจะวัดและ 

ประเมินผลอยางไร 
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  4. สงเสริมใหครูผูสอนใฝศึกษาหาความรู ทั้งเร่ืองหลักสูตร วิธีจัดการเรียนรู 

จะจัดหาและใชสื่อ แหลงเรียนรู ตลอดจนการวัดและประเมินผล 

   5. ใชเปนคูมือสําหรับครูที่มาสอน (จัดการเรียนรู) แทนได 

  6. แผนการจัดการเรียนรูที่นําไปใชและพัฒนาแลวจะเกิดประโยชนตอวงการศึกษา 

  7. เปนผลงานทางวิชาการที่แสดงถึงความชํานาญและความเชี่ยวชาญของครูผูสอน 

สําหรับประกอบการประเมินเพื่อขอเลื่อนตําแหนงและวิทยฐานะครูใหสูงขึ้น 

 

ประโยชนของการทําแผนการจัดการเรียนรู 

 ณัฐวุฒิ  กิจรุงเรือง และคณะ (2545 : 53 - 54) ไดกลาวถึงประโยชนของการทําแผน 

การจัดการเรียนรูไวดังน้ี 

1. เพื่อใหเห็นความตอเน่ืองของการจัดการเรียนรูตามหลักสูตร 

  2. เพื่อใหการจัดการเรียนรูไดสอดคลองกับความถนัด ความสนใจ และความ 

ตองการของผูเรียน 

  3. เพื่อสามารถเตรียมวัสดุ อุปกรณ และแหลงเรียนรูใหพรอมกอนทําการสอนจริง 

  4. เพื่อใหผูสอนมีความมั่นใจเละเชื่อมั่นในการจัดการเรียนรู 

  5. เพื่อใหเกิดการปรับปรุงวิธีการจัดการเรียนรูจากขอจํากัดที่พบ 

   6. เพื่อใหผูอ่ืนสอนแทนไดในกรณีที่มีเหตุจําเปน 

   7. เพื่อเปนหลักฐานสําหรับพิจารณาผลงานและคุณภาพในการปฏิบัติการสอน 

  8. เพื่อเปนเคร่ืองบงชี้ความเปนวิชาชีพของครูผูสอน (แผนจัดการเรียนรูเปน 

ลักษณะเฉพาะของวิชาชีพ) 

ลักษณะของแผนการจัดการเรียนรูท่ีดี 

 แผนการจัดการเรียนรูที่ดี ควรมีลักษณะดังน้ี (สุวิทย มูลคํา และคณะ. 2549 : 59) 

   1. กําหนดจุดประสงคการเรียนรูไวชัดเจน (ในการสอนเร่ืองน้ันๆ ตองการให 

ผูเรียนเกิดคุณสมบัติอะไร หรือดานใด) 

   2. กําหนดกิจกรรมการเรียนการสอนไวชัดเจน และนําไปสูผลการเรียนรูตาม 

จุดประสงคไดจริง (ระบุบทบาทของครูผูสอนและผูเรียนไวอยางชัดเจนวาจะตองทําอะไรจึงจะทําให 

การเรียนการสอนบรรลุผล) 

   3. กําหนดสื่ออุปกรณและแหลงเรียนรูไวชัดเจน (จะใชสื่อ อุปกรณหรือแหลง 

เรียนรูอะไรชวยบาง และจะใชอยางไร) 

   4. กําหนดวิธีวัดและประเมินผลไวชัดเจน (จะใชวิธีการและเคร่ืองมือในการวัดและ 

ประเมินผลใด เพื่อใหบรรลุจุดประสงคการเรียนรูน้ัน) 

   5. ยืดหยุนและปรับเปลี่ยนได (ในกรณีที่มีปญหาเมื่อมีการนําไปใช หรือไมสามารถ 
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กําหนดการจัดการเรียนรูตามแผนน้ันไดก็สามารถปรับเปลี่ยนเปนอยางอ่ืนได โดยไมกระทบตอ 

การเรียนการสอนและผลการเรียนรู 

   6. มีความทันสมัย ทันตอเหตุการณ ความเคลื่อนไหวตางๆ  และสอดคลองกับ 

สภาพที่เปนจริงที่ผูเรียนดําเนินชีวิตอยู 

   7. แปลความไดตรงกัน แผนการจัดการเรียนรูที่เขียนขึ้นจะตองสื่อความหมายได 

ตรงกัน เขียนใหอานเขาใจงาย กรณีมีการสอนแทนหรือเผยแพร ผูนําไปใชสามารถเขาใจและใชได 

ตรงตามจุดประสงคของผูเขียนแผนการจัดการเรียนรู 

   8. มีการบูรณาการ แผนการจัดการเรียนรูที่ดี จะสะทอนใหเห็นการบูรณาการแบบ 

องครวมของเน้ือหาสาระความรูและวิธีการจัดการเรียนรูเขาดวยกัน 

   9. มีการเชื่อมโยงความรูไปใชอยางตอเน่ือง เปดโอกาสใหผูเรียนไดนําความรู 

และประสบการณเดิมมาเชื่อมโยงกับความรูและประสบการณใหม และนําไปใชในชีวิตจริงกับการ 

เรียนในเร่ืองตอไป 

 การจัดทําแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

  ในการจัดทําแผนการเรียนรู ผูสอนมีอิสระในการออกแบบแผนการจัดการเรียนรูดวยตนเองซึ่ง

มีหลากหลายรูปแบบ แตอยางไรก็ตามผูสอนควรปฏิบัติตามนโยบายของโรงเรียนที่กําหนดรูปแบบไววาให

ใชรูปแบบใด หากโรงเรียนไมไดกําหนดรูปแบบไวจึงเลือกแบบที่ตนเองเห็นวา สะดวกตอการนําไปใช ซึ่ง

สรุปขั้นตอนการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู ไดดังน้ี (เอกรินทร สี่มหาศาล. 2545 : 441) 

1.       เลือกรูปแบบแผนการจัดการเรียนรูใหสอดคลองกับสาระการเรียนรูแผนน้ันๆ 

2.       ต้ังชื่อแผนการเรียนรูใหสอดคลองกับสาระการเรียนรูแผนน้ันๆ  

3.       กําหนจํานวนเวลา ระบุระดับชั้น และชวงเวลาของหลักสูตรใหชัดเจน 

4.       วิเคราะหจุดประสงคการเรียนรูที่สอดคลองและครอบคลุมกับผลการเรียนรู           

ที่คาดหวังรายป/รายภาคที่กําหนดไว ลงมือเขียนเปนจุดประสงคการเรียนรูรายวิชา 

5.       เลือกจุดประสงคการเรียนรูที่วิเคราะหตามขอ 4 นําเฉพาะจุดประสงคการเรียนรู  

หัวขอเร่ือง และสาระการเรียนรูของแผนการจัดการเรียนรู เพื่อกําหนดเปนจุดประสงคปลายทางตาม

ธรรมชาติวิชาของแผนน้ันๆ 

6.       วิเคราะหรายละเอียดสาระการเรียนรูของแผนการเรียน เพื่อนําไปจัดการเรียนรูตาม

เน้ือหาสาระที่จําเปนตองสอน ใหผูเรียนเขาใจ และเปนมวลเน้ือหาที่สําคัญหรือจําเปนตอการเรียนรูตาม

จุดประสงคของหลักสูตร 

7.       กําหนดจุดประสงคนําทางตามลําดับความยากงายของเน้ือหาน้ันๆ 

8.       เลือกกิจกรรมการเรียนการสอนและเทคนิควิธีการสอนที่เหมาะสมกับเน้ือหาและ

สภาพของผูเรียน 
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9.      เลือกสื่ออุปกรณการเรียนการสอนที่จําเปน สําหรับใชประกอบการจัดการเรียนรูให

เหมาะสมกับสาระการเรียนรูที่กําหนดไวในแผน เชน รูปภาพ บัตรคํา วีดิทัศน 

10.     กําหนดขั้นตอนการจัดกิจกรรมเรียนรู โดยคํานึงถึงขั้นตอนการเรียนการสอนตาม

ธรรมชาติวิชา ตามลําดับจุดประสงคนําทาง และควรคํานึงถึงการบูรณาการเทคนิควิธีการสอนกระบวนการ

เรียนรูทั้งสาระการเรียนรูอ่ืน ๆ ที่สอดคลองกัน เพื่อเชื่อมโยงเขาไวในแตละขั้นตอนของการปฏิบัติกิจกรรม

การเรียนรู 

11.    กําหนดวิธีการวัดผลและประเมินผล  โดยระบุเคร่ืองมือและวิธีการประเมินผลการ

เรียน ทั้งที่เกิดขึ้นระหวางเรียน ตามลําดับจุดประสงคนําทางและที่เกิดขึ้นภายหลังการเรียนการสอน ให

สอดคลองกับผลการเรียนรูที่คาดหวังตามหลักสูตร 

 

ประสิทธิภาพของผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

 การหาประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนรู  หมายถึง  การนําแผนการจัดกิจกรรมการ

เรียนรูไปใช (Try – out) คือ นําการนําไปทดลองใชตามขั้นตอนที่กําหนดไวแลวนําผลมาปรับปรุงแกไขและ

ทดลองใชจริง (Trail Run)  เพื่อใหไดประสิทธิภาพตามเกณฑที่กําหนด (ชัยยงค พรหมวงศ และคณะ. 2521 : 

143) 

การกําหนดเกณฑประสิทธิภาพ 

  เกณฑประสิทธิภาพ หมายถึง ระดับประสิทธิภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่จะชวย 

ใหผูเรียนเกิดการเรียนรู หากการจัดกิจกรรมการเรียนรูมีประสิทธิภาพแลว แผนการจัดการเรียนรูน้ัน มี

คุณคาที่จะนําไปสอนนักเรียนได  

   การกําหนดเกณฑประสิทธิภาพกระทําไดโดยการประเมินผลพฤติกรรมของผูเรียน   2 

ประเภท คือ พฤติกรรมตอเน่ืองและพฤติกรรมขั้นสุดทาย โดยกําหนดคาประสิทธิภาพเปน  E1  คือ  

ประสิทธิภาพของกระบวนการ   E2 คือ  ประสิทธิภาพของผลลัพธ  ซึ่งคิดเปนรอยละของผลเฉลี่ยของ

คะแนนที่ได  ดังน้ัน  E1/ E2  คือ  ประสิทธิภาพของกระบวนการ / ประสิทธิภาพของผลลัพธ เชน  80/80 

หมายความวา  เมื่อเรียนจากแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแลวผูเรียนสามารถทําแบบฝกหัดหรืองาน ไดผล

เฉลี่ยรอยละ 80 และทําแบบทดสอบหลังเรียนรอยละ 80 โดยปกติเน้ือหาที่เปนความรูความจํา มักจะต้ังไว 

80/80 , 85/85 หรือ 90/90  สวนเน้ือหาที่เปนทักษะมักจะตํ่ากวาน้ี เชน  75/75 

 การหาประสิทธิภาพของผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

  การหาประสิทธิภาพของผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู หมายถึง การนําแผนการจัด 

กิจกรรมการเรียนรูไปทดลองใชตามขั้นตอนที่กําหนดไว แลวนําผลที่ไดมาปรับปรุงเพื่อนําไปสอนจริงให

ไดประสิทธิภาพตามเกณฑกําหนด มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2537 : 479 - 498) ใหความหมายของ

เกณฑประสิทธิภาพผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

  เกณฑการหาประสิทธิภาพ หมายถึง ระดับประสิทธิภาพของแผนการจัด 
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กิจกรรมการเรียนรูที่ชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรู เปนระดับที่จัดทําแผนการจัดการเรียนรูจะพึงพอใจหาก

แผนการจัดการเรียนรูมีประสิทธิภาพถึงระดับน้ันแลว การจัดกิจกรรมการเรียนรูน้ันก็จะมีคุณคา ที่จะนําไป

สอนนักเรียน 

  เกณฑการหาประสิทธิภาพ กําหนดเปนเกณฑที่ผูสอนคาดหมายวาผูเรียนจะเปลี่ยนพฤติกรรม

ของผูเรียนทั้งหมด ตอเปอรเซ็นตของผลการทดสอบหลังเรียนของผูเรียนทั้งหมดน้ัน คือ  E1 / E2   คือ

ประสิทธิภาพของกระบวนการ ประสิทธิภาพของผลลัพธ 

  การกําหนดเกณฑ E1 / E2    ใหมีคาเทาใด  ใหผูสอนเปนผูพิจารณาตามความเขาใจ  

 การหาประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

  เมื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหสูงขึ้นตองนําไปหาประสิทธิภาพแลวนําไปปรับปรุง

แกไขตามขั้นตอน ดังน้ี 

   1. ข้ัน 1:1 (แบบเด่ียว)  คือ นําแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูไปทดลองใชกับนักเรียน              

6 – 10 คน คํานวณหาประสิทธิภาพแลวปรับปรุงใหดีขึ้น 

   2. ขั้น 1 : 10 (แบบกลุม) คือนําแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูไปทดลองใชกับนักเรียน             

6 – 10 คน คํานวณหาประสิทธิภาพแลวปรับปรุงใหดีขึ้น 

   3. ขั้น 1 : 100 (ภาคสนามหรือกลุมใหญ) คือ นําแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู  ไปใชกับ

นักเรียน 30 – 100 คน  คํานวณหาประสิทธิภาพแลวปรับปรุงใหดีขึ้น 

  เกณฑประสิทธิภาพมีหลายเกณฑ เชน 75/75, 80/80, 90/90  จากการทดลอง ผลปรากฎวา 

เกณฑที่เหมาะสมสําหรับวิชาที่ใหความรูความจํา คือ 85 วิชาทักษะทางภาษา  คือ 80 (เพียรจิต พันธุโอภาส. 

2541 : 34) 

  การหาประสิทธิภาพมีขั้นตอนการหาประสิทธิภาพ ดังน้ี              

   1. ทดลองกลุมที่ไมใชตัวอยาง  ทั้งกับเด็กออน ปานกลาง และเกง นําผลที่ไดคํานวณหา

ประสิทธิภาพเสร็จแลวปรับปรุงใหดีขึ้น ปกติคะแนนที่ไดจากการทดลองน้ีจะมีคาตํ่ากวาเกณฑมาก 

   2. ทดลองสนาม คือ ทดลองกับนักเรียนที่เปนกลุมตัวอยาง นําผลการทดลองที่ได  

คํานวณหาประสิทธิภาพแลวปรับปรุงใหสมบูรณอีกคร้ัง  ผลลัพธที่ไดควรใกลเคียงกับเกณฑที่ต้ังไว หากตํ่า

กวาไมเกินรอยละ 2.5 ก็ยอมรับ  แตถาหากตางกันมาก  ตองปรับปรุงแผนการจัดกิจกรรม     การเรียนรูใหได

ประสิทธิภาพตามเกณฑที่ต้ังไวตอไป 

 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 งานวิจัยภายในประเทศ 

     นรินทร  กระพี้แดง (2542 : 63 - 82) ไดทําการศึกษาผลของการเรียนรวมมือโดยใชเทคนิคจิก

ซอว  ที่มีตอทักษะการทํางานรวมกันและสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เร่ือง  ระบบประชาธิปไตย  ในรายวิชา ส 

402 สังคมศึกษา  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนขอนแกนวิทยายน  จังหวัดขอนแกน  จํานวน 59 
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คน  ผลการวิจัย  พบวานักเรียนที่ไดรับ    การสอนโดยการเรียนรวมมือโดยใชเทคนิคจิกซอว  มีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนสูงกวานักเรียนที่ไดรับการสอนตามปกติ  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และนักเรียนที่

ไดรับการสอนแบบรวมมือโดยใชเทคนิคจิกซอว  มีทักษะการทํางานรวมกันสูงกวานักเรียนที่ไดรับการเรียน

ตามปกติ  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

  ปยะฉัตร  ขาวแกว (2542 : 53 - 74) ไดทําการศึกษาผลของการเรียนรวมมือ โดยใชเทคนิคจิก

ซอวที่มีตอทักษะการทํางานงานรวมกันและสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ในรายวิชา  ส 306 ประเทศของเรา 4 ของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ  อําเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี  ผลการวิจัย  พบวา  

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ไดรับการสอน  โดยการเรียนแบบรวมมือโดยใชเทคนิคจิกซอว  สูง

กวานักเรียนที่ไดรับการสอน แบบปกติ  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และทักษะการทํางานรวมกัน

ของนักเรียนที่ไดรับการสอนแบบรวมมือโดยใชเทคนิคจิกซอว  หลังเรียนสูงกวากอนเรียน  อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05       

 เยาวลักษณ  พงศธรวิวัฒน  (2547 : 36 -  61) ไดศึกษาการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู เร่ือง 

หลักฐานประวัติศาสตรในประเทศไทย วิชา หลักฐานประวัติศาสตรในประเทศไทย ส 021ชั้นมัธยมศึกษาป

ที่ 5 โรงเรียนกระเทียมวิทยา อําเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร ดวยกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือ  จํานวน  60  

คน  ผลการศึกษาคนควาพบวา  นักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชกิจกรรมการเรียนรูจิกซอว มีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนสูงกวานักเรียนที่ไดรับการสอนแบบบรรยาย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  

  อารุณี  บุญยืน (2547 : 27 - 51) ไดศึกษาการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูแบบ  

จิกซอว เร่ือง  ชุมชนสมัยกอนประวัติศาสตร  สาระสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 

โรงเรียนทาตูมประชาเสริมวิทย  อําเภอทาตูม  จังหวัดสุรินทร  จํานวน 40  คน  พบวาแผนการจัดการเรียนรู

แบบจิกซอว  ที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพ 83.58/83.50 และมีคาดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรู

แบบจิกซอว  คิดเปนรอยละ 77 โดยสรุปวา แผนการเรียนรูที่สรางขึ้นตามขั้นตอนอยางมีระบบ  มีการ

วิเคราะหหลักสูตร  สาระการเรียนรู   ผลการเรียนรูที่คาดหวัง  มีกิจกรรมเปนกระบวนการที่มีขั้นตอน  มีสื่อ

การเรียนรูชวยใหผูเรียนเขาใจเน้ือหาและเปดโอกาสใหผูเรียนไดประสบการณจากการเรียนรูดวยตนเองแลว  

ยังทําใหนักเรียนเกิดความกาวหนาทางดานการเรียนรูเพิ่มขึ้นดวย 

  ณรงค  สังขมุรินทร  (2549 : 36 - 55)  ไดทําการวิจัยผลการจัดกิจกรรมการเรียนแบบรวมมือ 

โดยใชเทคนิคจิกซอว ตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

ของนักเรียนชวงชั้นที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนวัดวิจิตรรังสรรค จังหวัดชัยนาท จํานวน  30  คน

เปนกลุมทดลอง และโรงเรียนวัดทาโบสถ จังหวัดชัยนาท จํานวน  30  คน เปนกลุมควบคุม ผลการวิจัย

พบวา  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ของนักเรียนที่เรียน

ดวยการจัดกิจกรรมการเรียนแบบจิกซอว สูงกวานักเรียนกลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

และนักเรียนกลุมทดลองมีความคิดเห็นตอการจัดกิจกรรมการเรียนแบบรวมมือโดยใชเทคนิค  จิกซอวใน

ระดับมาก 
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  ปฐมพงษ บานฤทัย  (2549 : 80 – 108)  ไดศึกษาการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ (Jigsaw) เร่ือง 

การเมืองการปกครองสมัยอยุธยา  กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  

จํานวน  40  คน ผลการศึกษาพบวา   การจัดการเรียนรูแบบรวมมือ เร่ือง การเมืองการปกครองสมัยอยุธยา 

กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 มีประสิทธิภาพ เทากับ 93.25/91.42 สูง

กวาเกณฑที่กําหนดไว คือ 80/80  คาดัชนีประสิทธิผล เทากับ 0.8884 แสดงวานักเรียนมีความกาวหนา

ทางการเรียนสูงขึ้นรอยละ 88.84  มีเจตคติดานความรักชาติ ความภูมิใจตอชาติและการเมืองการปกครอง

สมัยอยุธยาซึ่งเปนผลตอเน่ืองมาจากการศึกษาเร่ืองการเมืองการปกครองสมัยอยุธยา กลุมสาระสังคมศึกษา 

ศาสนาและวัฒนธรรมโดยรวมอยูในระดับ มากที่สุด 

  กมล ขวัญคุม (2550 : 44 - 76)  ไดศึกษาการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ (Jigsaw)  เร่ือง การเมือง

การปกครองกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 จํานวน 42 คน  

ผลการศึกษาพบวา   การจัดการเรียนรูแบบรวมมือ (Jigsaw) เร่ือง การเมืองการปกครอง กลุมสาระการเรียนรู

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 มีประสิทธิภาพเทากับ 85.20/87.08 ซึ่งสูงกวา

เกณฑ 80/80 ที่ต้ังไว คาดัชนีประสิทธิผลมีคาเทากับ 0.8242 พฤติกรรมประชาธิปไตยของนักเรียนอยูใน

ระดับดีมาก 

  วีณา  บุญปทม (2550 : 33 – 65)  ไดศึกษาคนควาการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบจิกซอว เร่ือง

พัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัยที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความพึงพอใจในการเรียนรู สาระการ

เรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 จํานวน  40  คน  ผลการศึกษาคนควาพบวา 

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบจิกซอว เร่ืองพัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัยมีประสิทธิภาพเทากับ 

85.41/89.42 และดัชนีประสิทธิผลมีคาเทากับ 0.7589 หมายถึง  นักเรียนมีความกาวหนาในการเรียนคิดเปน

รอยละ 75.89  และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 มีความพอใจตอผลการเรียนดวยแผนการจัดกิจกรรมการ

เรียนรูแบบจิกซอว โดยรวมและเปนรายดานอยูในระดับมากที่สุด 

   

งานวิจัยตางประเทศ 

  ฮอลิเดย (Holliday. 1966 : abstract) ไดศึกษาผลของการเรียนแบบรวมมือโดยใชเทคนิคจิก

ซอว พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และปฏิสัมพันธรวมกันที่มีความแตกตางทางเชื้อชาติในโรงเรียน

มัธยมศึกษาที่เรียนวิชาสังคมศึกษา ผลการศึกษาพบวา นักเรียนที่เรียนโดยใชเทคนิคจิกซอว มีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนสูง มีปฎิสัมพันธิ์ทางการเรียนระหวางกลุมดี ซึ่งสงผลถึงความสัมพันธทางดานเชื้อชาติ และรัก

เรียนมีทัศนคติที่ดีตอการเรียน     

    แมททิงลี , แวนซิคเคิล (Mattingly ; Vansickle. 1991 : abstract) ไดทําการวิจัยการเรียนแบบ

รวมมือ(จิกซอว 2) และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาสังคมศึกษา โดยไดทําการศึกษาวิจัยกับนักเรียนระดับ 

9 จํานวน 2 หองเรียน ซึ่งผูวิจัยไดสุมนักเรียนจํานวน 23 คน ใหไดรับการสอนโดยการเรียนแบบรวมมือ (จิก
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ซอว 2) และสุมนักเรียนอีก 22 คน ใหไดรับการสอนแบบด้ังเดิม ผลการวิจัยปรากฏวานักเรียนที่เรียนแบบจิก

ซอว มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวากลุมที่ไดรับการสอนแบบด้ังเดิมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

  สแตพกา (Stepka. 1999 : p.109 - A) ไดศึกษาเปรียบเทียบการใชวิธีการเรียนแบบจิกซอว กับ

วิธีเรียนแบบบรรยายในชั้นเรียนระดับอุดมศึกษาของวิทยาลัยชุมชนแหงหน่ึง เพื่อศึกษาสิ่งที่เหมือนกันของ

วิธีการทั้งสองแบบ และศึกษาวากลุมใดมีผลการปฎิบัติงานที่ดีกวา ผลปรากฏวานักศึกษากลุมที่ใชวิธีการ

เรียนแบบจิกซอว มีคาคะแนนสูงกวากลุมที่ใชวิธีการเรียนแบบบรรยาย การประเมินทัศนคติเปนรายบุคคล

ในมติกลุม พบวาการใชวิธีการแบบจิกซอว มีทัศนคติเปนไปในทางบวกมากกวาการใชวิธีการแบบบรรยาย 

  เฉิน (Chen. 2004 : 57 - A) ไดทําการวิจัยเร่ืองการศึกษาผลกระทบของวิธีการจัดการเรียนการ

สอนแบบรวมมือที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางดานวิชาการของนักเรียน  ในชั้นเรียนวิชาภาษาอังกฤษเปน

ภาษาตางประเทศ  ในวิทยาลัยแหงหน่ึงของประเทศไตหวัน  การวิจัยคร้ังน้ีใชวิธีการจัดการเรียนการสอน

แบบรวมมือ 2 แบบที่นํามาใชกับกลุมทดลองคือ  เทคนิคจิกซอวและเทคนิค STAD สวนนักศึกษาในกลุม

ควบคุมที่ไดรับการจัดการเรียนการสอนโดยใชวิธีการแบบปกติ  ผลการวิจัยพบวา  กลุมตัวอยางของ

นักศึกษาในกลุมทดลองมีผลคะแนนสูงกวากลุมตัวอยางของนักศึกษาในกลุมควบคุม  และกลุมตัวอยางของ

นักศึกษาชายในกลุมที่ใชวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบรวมมือ  สามารถแสดงผลการปฏิบัติที่ดีขึ้น

มากกวากลุมตัวอยางของนักศึกษาชายในกลุมที่ใชวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบปกติ 

   เวง (Wang. 2006 : abstract) ไดศึกษาผลกระทบของการใชวิธีการสอนแบบรวมมือ     เทคนิค

จิกซอว  ที่มีตอแรงจูงใจในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักศึกษาในสถาบันเทคโนโลยี Chung-Hwa 

Institute of Technology ประเทศไตหวัน  โดยทําการศึกษาขอมูลจากกลุมตัวอยางของนักศึกษาในสาขา

วิชาเอกการบริหารธุรกิจ 77 คนจํานวน 2 ชั้นเรียน     ชั้นเรียนหน่ึงใชวิธีการสอนแบบรวมมือเทคนิคจิกซอว  

อีกชั้นเรียนหน่ึงซึ่งใชวิธีการสอนแบบเดิมตามปกติทั่ว ๆ ไป  ผลการวิจัยพบวา  นักศึกษาที่ผานการเรียนรู

โดยใชวิธีการสอนแบบรวมมือ  ปรากฏผลคะแนนจากแบบทดสอบปลายภาคในระดับที่สูงขึ้น  และผล

คะแนนรวมที่มากกวานักศึกษาที่ผานการเรียนรูโดยใชวิธีการสอนแบบเดิมตามปกติทั่ว ๆ ไป  และพบวา  

กลุมตัวอยางของนักศึกษาที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชวิธีสอนแบบรวมมือ  มีเจตคติในดานบวกตอการ

เรียนภาษาอังกฤษ  ซึ่งมีผลตอการนําไปใชในการติดตอสื่อสารกับคนที่ใชภาษาอังกฤษในการพูด  รวมทั้งยัง

มีเจตคติในดานบวกตอการเรียนรูคําศัพทดานการใชเคร่ืองมือซึ่งเปนภาษาอังกฤษมากกวา  นักศึกษาที่ไดรับ

การจัดการเรียนรูโดยใชวิธีสอนแบบเดิมตามปกติทั่ว ๆ ไป     
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บทที ่3 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 

การวิจัยในคร้ังน้ีเปนการวิจัยในชั้นเรียน 

1. กลุมท่ีศึกษา 

ประชากรที่ศึกษาเปนนักศึกษาชั้นปที่1โดยใชการเรียนแบบรวมมือในรายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน                        

ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2562 มีนักศึกษา จํานวน 43 คน 

กลุมตัวอยางที่ศึกษาเปนนักศึกษาชั้นปที่1โดยใชการเรียนแบบรวมมือในรายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน                        

ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2562 มีนักศึกษา จํานวน 43 คน 

 

2. เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย  

1) แผนการจัดการเรียนรู เร่ือง การพูดในที่ประชุมชน ที่ใชวิธีเรียนแบบรวมมือ โดยใชเวลาเรียน 2 

คาบตอสัปดาห เปนเวลา 3 สัปดาห รวมจํานวน 6 คาบ  

2) แบบทดสอบกอนและหลังเรียน เร่ือง การพูดในที่ประชุมชน แบบเลือกตอบจํานวน 20 ขอ  

3) แบบทดสอบยอยแบบเลือกตอบในแตละหัวขอ  

4) แบบประเมินการนําเสนอผลงานหนาชั้นเรียนของนักศึกษา 

5) การสัมภาษณอยางไมเปนทางการ 

6) แบบประเมินตนเองและเพื่อนในกลุมในการทํางานเปนกลุม 

 

3. การเก็บรวบรวมขอมูล 

1. กอนการวิจัย ใหนักศึกษาแตละคนเขียนชื่อเพื่อนที่นักเรียนอยากทํางานรวมดวย 3 คน ลงใน

กระดาษที่ผูวิจัยแจก เพื่อทําแผนภาพสังคมมิติ ศึกษาความสัมพันธของนักศึกษาในหองเรียนกอนการเรียน

แบบรวมมือ 

2. นักศึกษาประเมินตนเองและเพื่อนในกลุมเดิมกอนการเรียนแบบรวมมือ ในแบบประเมิน               

การทํางานกลุม ซึ่งแบงเปน 4 ดาน ไดแก การชวยเหลือกลุม ความรับผิดชอบ การแสดงความคิดเห็น และ

การรับฟงความ คิดเห็น โดยผูที่ไดคะแนนเฉลี่ยในชวง 18-20 คะแนน ถือวา มีสวนรวมในการทํางานกลุมดี

มาก ผูที่ไดคะแนนรวม เฉลี่ยในชวง 15-17 คะแนน ถือวา มีสวนรวมในการทํางานกลุมดี และผูที่ไดคะแนน

รวมเฉลี่ยในชวง 12-14 คะแนน ถือวา มีสวนรวมในการทํางานกลุมพอใช และผูที่ไดคะแนนรวมเฉลี่ย

ในชวง 9-11 คะแนน ถือวา ควรปรับปรุงการมี สวนรวมในการทํางานกลุม (ดัดแปลงจาก วรรณทิพา, 2538) 

3. นักศึกษาทําแบบทดสอบกอนเรียนเร่ืองการพูดในที่ประชุมชน จํานวน 20 ขอใชเวลา 15 นาที 
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4. ผูวิจัยดําเนินการสอนตามขั้นตอนตอไปน้ี 

4.1 จัดทําคะแนนฐานของนักศึกษาแตละคน โดยเปนคะแนนเฉลี่ยของนักศึกษาในการ

สอบกลางภาค การสอบยอยกอนกลางภาค ที่ผานมา แลวแบงกลุมนักศึกษากลุมละ 5 คน แบบคละ

เพศ และความสามารถ 

4.2 จัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู ที่ใชเทคนิคการเรียนแบบรวมมือโดย

เนนรูปแบบการตอบทเรียน (Jigsaw) และการศึกษาคนควาเปนกลุม (Group Investigation) โดย

ชี้แจงใหกลุมเขาใจ เกี่ยวกับขั้นตอนการทํางาน เกณฑการประเมินผลงาน และใหนักเรียนบอกถึง

ความสําคัญและวิธีการทํางานรวมกัน 

4.3 นําเสนอผลรายงานหนาชั้นเรียนทั้งหมด 3 คร้ัง ซึ่งมีคะแนนรวมในแตละคร้ัง 10 

คะแนน หลังจากนักศึกษาแตละกลุมนําเสนองานหนาชั้นเรียนผูวิจัยใหคําแนะนําเพิ่มเติม และนํา

อภิปรายเพื่อใหนักศึกษาสรุปความรูจากการทํากิจกรรม 

5. เมื่อสอนจบในหัวขอตางๆ ใหนักศึกษาทําแบบทดสอบยอยทายคาบ 10 นาที ซึ่งแตละหัวขอ

คะแนนเต็ม 10 คะแนน และนําคะแนนของนักศึกษาที่ไดมาเทียบเปนคะแนนพัฒนาการ (Improvement 

Points) ของแตละคน ซึ่งหาไดจากความแตกตางระหวางคะแนนฐาน กับคะแนนที่นักเรียนสอบไดในการ

ทดสอบยอย (ถาตํ่ากวาคะแนนฐานมากกวา 3 คะแนน จะไดคะแนนพัฒนาการ 0 คะแนน ถาตํ่ากวาคะแนน

ฐานต้ังแต 1-3 คะแนนจะไดคะแนนพัฒนาการ 10 คะแนน ถาไดเทาคะแนนฐาน ถึง มากกวาคะแนนฐาน

ต้ังแต 1-3 คะแนนจะไดคะแนนพัฒนาการ 20 คะแนน ถาไดมากกวาคะแนนฐาน 3 คะแนนขึ้นไปจะได

คะแนนพัฒนาการ 30 คะแนน ถาไดคะแนนเต็มโดยไมพิจารณาคะแนนฐาน จะไดคะแนนพัฒนาการ 30 

คะแนน) สวนคะแนนของกลุม ไดจากการรวมคะแนนพัฒนาการของนักเรียนทุกคนในกลุมเขาดวยกันแลว

หาคาเฉลี่ย (ดัดแปลงจาก วรรณทิพา, 2538) 

6. สุมสัมภาษณนักศึกษาแตละกลุมอยางไมเปนทางการเกี่ยวกับการเรียน และการทํางานกลุม 

สัปดาหละ 1 คร้ัง รวม 3 คร้ัง  

7. หลังจากผูวิจัยสอนครบทุกหัวขอ นักศึกษาทําแบบทดสอบหลังเรียน ซึ่งเปนแบบทดสอบชุด

เดียวกับแบบทดสอบกอนเรียน ใชเวลา 15 นาท ี
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บทที ่4 

 ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

1. ดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จากการสอบกอนและหลังเรียนจะพิจารณาวาจํานวนนักศึกษาผาน

เกณฑรอยละ 50 ของจํานวนขอสอบทั้งหมดมีจํานวนเพิ่มขึ้นหรือไม และวิเคราะหคาความแตกตางระหวาง

กอนและหลังการเรียนแบบรวมมือดวยโปรแกรมสําเร็จรูป   

2. การปฏิบัติการทดลองและการนําเสนอผลงานหนาชั้นของนักศึกษา จะพิจารณาคะแนนรวมของ

นักศึกษาแตละกลุมวามีคะแนนสูงขึ้นหรือไม 

3. การทดสอบยอยในแตละคาบเรียน ใชคะแนนพัฒนาการของนักศึกษา แตละคนเฉลี่ยเปนคะแนน

ของกลุมวามีคะแนนสูงขึ้นหรือไม 

4. ดานความสามารถในการทํางานรวมกับผูอ่ืน โดยการสัมภาษณอยางไมเปนทางการ ขอมูลที่ได

เปนขอมูลเชิงคุณภาพ ผูวิจัยอานขอความที่บันทึกไวแลวจัดกลุมคําตอบ 

5.ขอมูลที่ไดจากแบบประเมินการมีสวนรวมในการทํางานกลุมกอนและหลังการเรียนแบบรวมมือ 

ผูวิจัยหาคะแนนเฉลี่ยรวมของนักศึกษาทุกคนในแตละดาน แลวนําคะแนนที่ไดมาพิจารณาในแตละดานวามี

คะแนนสูงขึ้นหรือไม 

6. ขอมูลการเลือกเพื่อน 3 คน เพื่อทํางานดวยทั้งกอนและหลังการเรียนแบบรวมมือ นํามาเขียน

แผนภาพสังคมมิติ เพื่อวิเคราะหความสัมพันธระหวางนักเรียนในหองเรียนกอนและหลังการเรียนแบบ

รวมมือ 

 

ผลและวิจารณ 

1. ผลการวิจัยดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ผูวิจัยแบงการนําเสนอผลการวิจัยดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเร่ืองการพูดในที่ประชุมชนออกเปน 

3สวน ดังน้ี  

1) คะแนนกอนและหลังเรียน  

2) คะแนนการการนําเสนอผลงานหนาชั้นเรียน  

3) คะแนนพัฒนาการเฉลี่ยจากการทดสอบยอย 

 

1.1 คะแนนกอนและหลังเรียน 

Table 1 : Comparison of pretest and posttest scores on “Reproduction of Flowering Plants” 

** P < .01 
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จากตารางที่ 1 แสดงใหเห็นวา นักเรียนไดคะแนนทดสอบกอนเรียนโดยเฉลี่ย 8.05 คะแนน และ

คะแนน  ทดสอบหลังเรียนโดยเฉลี่ย 13.26 คะแนน โดยมีจํานวนนักเรียนผานเกณฑรอยละ 50 จํานวน

เพิ่มขึ้นกวากอนเรียนจาก 8 คนเปน 43 คน ซึ่งคะแนนกอนและหลังเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ .01 

1.2 คะแนนปฏิบัติการทดลองและการนําเสนอผลงานของนักเรียน 

จากการปฏิบัติการทดลองและการนําเสนอผลงานของนักเรียนเฉลี่ยทายคาบเรียน 6 คร้ัง ซึ่งในแต

ละคร้ังมีคะแนนเต็ม 10 คะแนน โดยแบงเปนคะแนนจากการปฏิบัติการทดลอง 5 คะแนน และคะแนนจาก

การนําเสนองานหนาชั้นเรียน 5 คะแนน พบวานักเรียนไดคะแนนในแตละคร้ังสูงขึ้นตามลําดับดังน้ี 7.89, 

8.55, 8.67,9.00, 9.00, และ9.56 ผูวิจัยพบวาจากการประกาศคะแนนปฏิบัติการทดลองและการนําเสนอ

ผลงานหนาชั้นใหนักเรียนทราบ พรอมกับใหคําชมเชยกับกลุมที่มีคะแนนสูงสุด จึงทําใหนักเรียนมีการวาง

แผนการทํางานรวมกันในกลุมมากขึ้น ซึ่งสังเกตไดจาก การปฏิบัติการทดลองในแตละคาบ นักเรียนแตละ

กลุมปฏิบัติตามคําชี้แจงได 

Range of 

scores 

Below 

50% 

50- 

59% 

60- 

69% 

70- 

79% 

80% 

Up 

Total X S.D. t 

Pretest 35 2 3 3 0 43 8.05 2.61 

Posttest 0 1 18 18 6 43 13.26 2.28 

-11.52** 

ถูกตอง ใชเคร่ืองมือไดอยางมีประสิทธิภาพ และจัดเก็บอุปกรณไดอยางถูกวิธี บันทึกผลการทดลอง และการ

นําเสนอขอมูล ดวยความพิถีพิถัน การวิเคราะหผลการทดลองและตีความหมายขอมูล ดวยความมั่นใจและ

นําไปสูขอสรุปที่เที่ยงตรง มีทักษะการเขียนรายงานที่ดีขึ้น โดยจัดลําดับหัวขอรายงานดวยความเปนระเบียบ 
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และนักเรียนก็สามารถนําประเด็นสําคัญๆ มานําเสนอผลงานหนาชั้นเรียนไดอยางครบถวนและพัฒนาขึ้น

ตามลําดับ 

 

1.3 คะแนนการทดสอบยอยเร่ืองการพูดในที่ประชุมชน 

จากการสอบยอยเร่ืองการพูดในที่ประชุมชน ทั้ง 6 คร้ัง ซึ่งแตละคร้ังจะมีคะแนนเต็ม 30 คะแนน 

พบวาคะแนนพัฒนาการของทุกกลุมเฉลี่ยเทากับ 19.33, 19.00, 18.78, 19.22, 17.50 และ20.17 ตามลําดับ 

ผูวิจัยพบวาการประกาศคะแนนทดสอบยอยในแตละคร้ังใหนักเรียนทราบ และหากนักเรียนไดคะแนนนอย

ก็จะมีผลตอคะแนนของกลุมดวย ทําใหนักเรียนมีความกระตือรือรนในการเรียนในหองเรียนมากยิ่งขึ้น ซึ่ง

สังเกตไดจากการซักถามขอสงสัยในชั้นเรียนมากขึ้น การศึกษาคนควาหาขอมูลมาลวงหนา การรวมมือกัน

ปฏิบัติการทดลองและรายงานผลการทดลอง นอกจากน้ีเมื่อมีการนําเสนอผลงานหนาชั้นเรียนนักเรียนจะ

ต้ังใจฟงเพื่อน ใหขอเสนอแนะตางๆ ที่เปนประโยชนกับเพื่อนๆ ในหอง และต้ังประเด็นอภิปรายที่ตนสงสัย 

จึงทําใหนักเรียนมีคะแนนทดสอบในแตละหัวขอโดยเฉลี่ยที่สูงขึ้นตามลําดับ 

 

2. ผลการวิจัยดานการทํางานเปนกลุม 

ผูวิจัยแบงการนําเสนอผลการวิจัยดานการทํางานรวมกับผูอ่ืนออกเปน 3 ดานดังน้ี 1) สังคมมิติของ

นักเรียนกอนวิจัยและหลังการวิจัย 2) ผลการประเมินตนเองและเพื่อนในการทํางานเปนกลุม 3) ผลการ

สํารวจเจตคติตอการเรียนแบบรวมมือโดยการสัมภาษณ 

2.1 สังคมมิติของนักเรียนกอนและหลังการเรียนแบบรวมมือ 

จากการเขียนแผนภาพสังคมมิติแสดงการเลือกเพื่อนทํางานดวยกอนการเรียนแบบรวมมือ พบวา 

โครงสรางทางสังคมในหองน้ีแบงเปนกลุมยอย 9 กลุม มีลักษณะคลายกับการน่ังเรียนในหองเรียนตามกลุม

เพื่อนที่ตนสนิท จากการสัมภาษณอยางไมเปนทางการพบวา ผูที่มีเพื่อนนิยมมากจะเปนนักเรียนที่มีผลการ

เรียนอยูในระดับดีมาก มีมนุษยสัมพันธดี เขากับคนอ่ืนไดงาย และชวยเหลือกิจกรรมของชั้นเรียนอยูเสมอ 

สวนนักเรียนที่ไมถูกผูอ่ืนเลือกเลยจํานวน 1 คนน้ันเปนนักเรียนที่เพิ่งยายมาเรียนใหม และถูกผูปกครอง

บังคับใหเรียนในสาขาที่ตนไมชอบจึงขาดเรียนบอย ไมคอยมีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย และ

ไมคอยพูดคุยกับเพื่อนในหองสวนแผนภาพสังคมมิติแสดงการเลือกเพื่อนทํางานดวยหลังการเรียนแบบ

รวมมือ พบวา โครงสรางทางสังคมในหองน้ีมีความสัมพันธกันดีขึ้นกวากอนการเรียนแบบรวมมือ เน่ืองจาก

มีลักษณะการเลือกเพื่อนมีลักษณะกระจาย ซึ่งมีการเลือกเพื่อนตางกลุมมาทําการทดลองมากขึ้น ไมใชมี

ลักษณะเลือกกลุมเพื่อนสนิทเหมือนกอนการเรียนแบบรวมมือ แสดงวานักเรียนเรียนรูที่จะทํางานรวมกับ

ผูอ่ืนไดดีขึ้น แตถึงอยางไรก็ยังมีผูไมถูกเพื่อนเลือกเลยมีจํานวน 3 คน เน่ืองจากผูที่ไมถูกเลือกในคร้ังน้ี ถูก

จัดกลุมแยกกับเพื่อนที่ตนสนิท และไมสามารถปรับตัวเขากับเพื่อนกลุมใหมและวิธีการเรียนแบบรวมมือได 

แตโดยรวมนักเรียนในหองน้ีมีความสัมพันธกันดีขึ้น ทั้งเพศชายและเพศหญิงสามารถทํางานรวมกันได และ

มีผูที่ไดรับความนิยมจากเพื่อนมากมีจํานวนเพิ่มขึ้น เน่ืองจากนักเรียน มีความสามารถในการปรับตัวเขากับ
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ผูอ่ืนไดดี จึงสรางความประทับใจใหเพื่อนรวมงานที่ตนไมเคยสนิทมากอน จึงไดรับความนิยมมากยิ่งขึ้น 

สวนผูไมถูกเลือกเลยจากคร้ังกอนการเรียนแบบรวมมือน้ัน สามารถปรับตัวและทํางานรวมกับผูอ่ืนไดมาก

ยิ่งขึ้น เพื่อนจึงเลือกใหเขาทํางานกลุมในที่สุด 

 

 2.2 ผลการประเมินตนเองและเพื่อนในกลุมในการทํางานเปนกลุม 

Table 2 : Comparison of pretest and posttest scores of self and peer evaluation in working groups 

จากตารางที่ 2 แสดงใหเห็นวากอนการเรียนแบบรวมมือนักเรียนมีคะแนนรวมจากการประเมิน

ตนเองและเพื่อนในกลุมทุกๆดานเฉลี่ยเทากับ 18.65 และหลังจากเรียนแบบรวมมือแลวกลับไปทํางาน

รวมกับเพื่อนกลุมเดิมพบวา นักเรียนมีคะแนนรวมจากการประเมินตนเองและเพื่อนในกลุมทุกๆดานเฉลี่ย

เทากับ 19.91 ซึ่งเพิ่มขึ้นในทุกๆดาน แสดงวานักเรียนไดเรียนรูการทํางานรวมกับผูอ่ืนจากเพื่อนกลุมใหมที่

ผูวิจัยจัดให และนํามาปรับใชกับการทํางานรวมกับเพื่อนกลุมเดิมไดดีขึ้นและอยูในเกณฑดีมาก 

 

2.3 ผลการสํารวจเจตคติตอการเรียนแบบรวมมือโดยการสัมภาษณ 

จากการสุมสัมภาษณนักเรียนแตละกลุมอยางไมเปนทางการ พบวานักเรียนพอใจกับวิธีการเรียน

แบบรวมมือ ซึ่งมีกิจกรรมที่สนุกมากกวาการเรียนแบบเดิมตามหนังสือ หากไมเขาใจเน้ือหาตรงไหนก็

สามารถสอบถามจากเพื่อนผูรู และไดคําตอบที่เขาใจงาย นอกจากน้ียังมีการทดสอบทายคาบเรียน ถาไม

ต้ังใจเรียนก็จะทําใหคะแนนของกลุมไมดี การเรียนแบบน้ียังชวยใหการทํางานตางๆเปนไปอยางมีระบบ คือ 

มีการมอบหมายงานที่ชัดเจนมากขึ้นทําใหงานในกลุมสําเร็จตามเวลาที่กําหนด และเปนการสอนที่ฝกทักษะ

การทํางานรวมกับผูอ่ืน และการแกไขปญหาเฉพาะหนาไดเปนอยางดี แตถึงอยางไรนักเรียนบางคน ยังคง

ชอบการจัดการเรียนการสอนแบบเดิม เพราะคิดวาการเรียนแบบรวมมือน้ันใชเวลามาก สวนการเรียน

แบบเดิมน้ันอาจารยจะคอยอธิบายประเด็นสําคัญๆ ทําใหไดรับเน้ือหาครบถวนและถูกตองกวา 
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บทที ่5 

สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 

สรุปผล 

1. ผลการวิจัยดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นักเรียนไดคะแนนทดสอบกอนเรียนโดยเฉลี่ย 8.05 

คะแนน และคะแนนทดสอบหลังเรียนโดยเฉลี่ย 13.26 คะแนน โดยมีจํานวนนักเรียนผานเกณฑรอยละ 50 

จํานวนเพิ่มขึ้นกวากอนเรียนจาก 8 คนเปน 43 คน ซึ่งคะแนนกอนและหลังเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .01 

2. ผลการวิจัยดานการทํางานเปนกลุม กอนการเรียนแบบรวมมือนักเรียนมีคะแนนรวมจากการ

ประเมินตนเองและเพื่อนในกลุมทุกๆดานเฉลี่ยเทากับ 18.65 และหลังจากเรียนแบบรวมมือแลวกลับไป

ทํางานรวมกับเพื่อนกลุมเดิมพบวา นักเรียนมีคะแนนรวมจากการประเมินตนเองและเพื่อนในกลุมทุกๆดาน

เฉลี่ยเทากับ 19.91 ซึ่งเพิ่มขึ้นในทุกๆดาน แสดงวานักเรียนไดเรียนรูการทํางานรวมกับผูอ่ืนจากเพื่อนกลุม

ใหมที่ผูวิจัยจัดให และนํามาปรับใชกับการทํางานรวมกับเพื่อนกลุมเดิมไดดีขึ้นและอยูในเกณฑดีมาก 

 

อภิปรายผล 

จากผลการวิจัยดังกลาวสามารถสรุปไดวา การจัดการเรียนแบบรวมมือสามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนในรายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน ในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 1สอดคลองกับ

งานวิจัยของดาวคลี่ (2543) ที่ศึกษาเปรียบเทียบการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 

ในกรุงเทพมหานคร ที่เรียนจากการประยุกตรูปแบบการเรียนแบบรวมมือกับการเรียนแบบปกติ พบวา 

นักเรียนมีทักษะกระบวนการคิด มีความรับผิดชอบ มีทักษะกระบวนการกลุม และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

สูงกวาการเรียนแบบปกติ สวนแพรวพรรณ (2544) ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร ทักษะ

ความรวมมือในการทํางาน และสภาพแวดลอมในการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่3 ในจังหวัด

นครราชสีมา ที่สอนดวยการเรียนแบบรวมมือพบวานักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีเจตคติตอ

เน้ือหาวิชาวิทยาศาสตรสูงกวากอนเรียนและสอบผานเกณฑที่กําหนดจํานวนมากกวากอนเรียน Back (1993 

อางถึงใน สุวิมล, 2542) ที่สังเคราะหงานวิจัยเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนแบบรวมมือจํานวน 73 เร่ือง พบวา

การเรียนแบบรวมมือชวยเพิ่มผลสัมฤทธิ์ 
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scores Participation 

( 5 points) 

Responsibility 

( 5 points) 

Sharing the 

ideas altogether 

( 5 points) 

Acceptance of 

ideas of others 

( 5 points) 

Total 

( 20 points) 

 

X S.D X S.D. X S.D. X S.D. X S.D. 

Pretest 4.69 0.82 4.60 0.84 4.70 0.75 4.67 0.75 18.65 3.09 

Posttest 4.99 4.26 4.96 9.00 4.97 5.88 4.99 5.16 19.91 19.47 

 

ทางการเรียนของนักศึกษา และมีประสิทธิภาพมาก สวน Theodora De Baz (2001) ไดศึกษาผลของ

การเรียนแบบรวมมือรูปแบบการตอบทเรียน (Jigsaw) ตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทัศนคติทางการเรียน

การสอน โดยเปรียบเทียบกับการสอนแบบด้ังเดิมของนักศึกษา ในประเทศจอรแดนเร่ืองสิ่งมีชีวิต พบวา

นักเรียนที่เรียนแบบรวมมือมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวานักเรียนที่เรียนแบบด้ังเดิม 

นอกจากน้ีการเรียนแบบรวมมือยังเปนวิธีหน่ึงที่สามารถเพิ่มทักษะการทํางานรวมกับผู อ่ืน                        

โดยกระตุนใหนักศึกษา มีการชวยเหลือกลุมอยางเต็มความสามารถ มีความรับผิดชอบตอหนาที่ที่ไดรับ

มอบหมาย แสดงความคิดเห็นที่เปนประโยชนตอกลุมดวยเหตุผล และรับฟงความคิดเห็นดวยใจที่เปนกลาง

ดีขึ้นอยางเห็นไดชัดสอดคลองกับวรรณทิพา (2538); Johnson, Johnson and Hobulec (1991); Slavin (1995) 

ที่พบวาการเรียนแบบรวมมือ สามารถกระตุนใหนักศึกษามีปฏิสัมพันธซึ่งกันและกัน และพัฒนาทักษะทาง

สังคมและทักษะการรวมมือในชวยกันทํางานจนงานสําเร็จ 

 

ขอเสนอแนะสําหรับอาจารยผูสอน 

1. ผูสอนควรอธิบายขั้นตอนตางๆ ในการจัดการเรียนแบบรวมมือใหชัดเจนกอนใหนักศึกษาลงมือ

ทํา เพื่อนักศึกษาจะไดวางแผนการทํางานในกลุมไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2. ผูสอนควรควบคุมการจัดการเรียนการสอนใหอยูในเวลาที่กําหนด 

3. ผูสอนควรกระตุนใหนักศึกษา ศึกษาคนควาเน้ือหามากอนลวงหนา เพื่อที่จะทําความเขาใจเน้ือหา

ที่เรียนในหองไดงายขึ้น 
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