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บทคัดย่อ
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง วิกฤตการณ์
และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม โดยใช้กจิ กรรมการเรียนรูก้ ลุม่ ร่วมมือแบบ JIGSAW
และรูปแบบปกติ การศึกษาค้นคว้าในครัง้ นีม้ ีจดุ มุง่ หมายเพื่อ 1) ศึกษาประสิทธิภาพของแผนการจัดการ
เรียนรู้วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง วิกฤตการณ์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มร่วมมือแบบ JIGSAW และ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) ศึกษาดัชนีประสิทธิผลของ
แผนการจัดการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มร่วมมือแบบ JIGSAW และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ 3) เปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มร่วมมือแบบ JIGSAW และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ
4) เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มร่วมมือแบบ JIGSAW และการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบปกติ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) อำ�เภอกันทรวิชยั จังหวัดมหาสารคาม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา
2560 จำ�นวนนักเรียน 78 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง จำ�นวน 33 คน จาก 1 ห้องเรียน สำ�หรับการสอน
กลุ่มร่วมมือแบบ JIGSAW และกลุ่มควบคุม 45 คน จาก 1 ห้องเรียน สำ�หรับการสอนแบบปกติ ซึ่งได้
มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้ามี 3 ชนิด ได้แก่
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 2 รูปแบบ รูปแบบละ 6 แผน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ชนิดเลือกตอบ 5 ตัวเลือก จำ�นวน 1 ฉบับ 40 ข้อ มีค่าความยากรายข้อตั้งแต่ 0.21 ถึง 0.75 ค่าอำ�นาจ
จำ�แนกรายข้อตั้งแต่ 0.25 ถึง 0.89 ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ 0.89 และแบบวัดความพึงพอใจของ
1
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1
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นักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำ�นวน 1 ฉบับ จำ�นวน
15 ข้อ มีค่าอำ�นาจจำ�แนกรายข้อตั้งแต่ 0.53 ถึง 0.87 และความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ 0.84 สถิติ
ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดย
วิธี t-test (Independent Samples)
ผลการวิจัยปรากฏดังนี้
1. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มร่วมมือแบบ JIGSAW และแบบปกติ ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 86.34/85.76 และ 83.44/82.22 ตามลำ�ดับ
2. ค่าดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มร่วมมือ Jigsaw และแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติมีค่าเท่ากับ 0.7020 และ 0.6371 ตามลำ�ดับ
3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือแบบ
Jigsaw มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าที่เรียนด้วยแบบปกติอย่างมีนัยสำ�คัญที่ระดับ .05
4. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มร่วมมือแบบ
JIGSAW สูงกว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ

Abstract
Comparison of Learning Achievement Social Studies Subject of the Mathayomsuksa
6 Students, the nature resources-environment crisis and Management subject Using
Cooperative Learning “Jigsaw” and Conventional Approach. The purposes of this research
were: (1) to study The efficiency’s lesson plans Social Studies, Religions and Cultures
Subject, the nature resources-environment crisis and Management subject between
Cooperative Learning “Jigsaw” and Conventional Approach with the required efficiency
of 80/80 (2) to study The Effectiveness Index of Lesson plans Social Studies, Religions
and Cultures Subjects, the nature resources-environment crisis and Managements subject
between Cooperative Learning “Jigsaw” and Conventional Approach. (3) to compare
learning achievements, Department of Social Studies, Religions and Cultures, the nature
resources-environment crisis and Managements subjects between Cooperative Learning
“Jigsaw” and Conventional Approach. (4) to compare satisfaction students, Social Studies,
Religions and Cultures Subject, the nature resources-environment crisis and Managements
subject between Cooperative Learning “Jigsaw” and Conventional Approach.
Mahasarakham University Demonstration School (Secondary) in the first
semester of the academic year 2017, selected through the purposive sampling technique.
The instruments were: plans for learning activities using of the two mentioned approaches,
each plan lasts 2 hour a week for the total of 8 hours of teaching; a 40-item achievement
test with discrimination ranging 0.25-0.89 and a reliability of 0.89; and a 15-item rating-scale
questionnaire on satisfactions social subject learning with discrimination ranging 0.22-0.65
and reliability of 0.84.

วารสารการบริหารและนิเทศการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2562
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The results of the study were as follows:
1. The plans of learning management using the Cooperative Learning “Jigsaw”
and Conventional Approach of Mathayomsuksa 6 had efficiencies of 86.34/85.86 and
83.44/82.22 respectively.
2. The effectiveness indices of plans of learning management by using the
Cooperative Learning “Jigsaw” and Conventional Approach, were 0.7020 and 0.6371
respectively.
3. The students in both Cooperative Learning “Jigsaw” class and the Conventional
Approach class gains higher score of Learning achievement, social studies than before at
the level of significance .05
4. The students in both Cooperative Learning “Jigsaw” class and the Conventional
Approach class gains higher score of satisfaction questionnaire, social studies subject than
before

บทนำ�
การศึกษาเป็นเครื่องมือหนึ่งที่จำ�เป็นต่อ
มนุษย์ ถือว่าเป็นปัจจัยที่ 5 ของมนุษย์ เป็นเครือ่ งมือ
ทีส่ �ำ คัญในการเรียนรูใ้ ห้ดยี งิ่ ขึน้ จนนำ�ไปสูก่ ารพัฒนา
การต่อยอดความรู้ ส่งผลให้การศึกษาโดยภาพรวม
เกิดความเจริญงอกงาม การที่นักเรียนจะมีความรู้
และสามารถนำ�ความรู้ไปใช้ในปัจจุบันได้นั้นครูผู้
สอนควรจะสร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียนสนใจ
มุ่งหาความชอบความถนัด และสร้างเครื่องมือให้
ผู้เรียนสามารถนำ�ไปใช้ได้จริง และได้นำ�ความรู้
ความสามารถและประสบการณ์ไปถ่ายทอดให้ผอู้ นื่
ได้ (สุนทร โคตรบรรเทา, 2544: 12) การพัฒนา
ผูเ้ รียนให้มที กั ษะสำ�คัญในศตวรรษที่ 21 ถือว่าเป็น
มิติใหม่ของวงการศึกษาที่ทุกองค์กรทั้งในระดับ
ประเทศลงมาถึงระดับที่มีหน้าที่โดยตรงหรือที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องต่างก็ให้ความสำ�คัญและร่วมมือกัน
วงแผนการพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบ เพื่อให้
ผูเ้ รียนได้มที กั ษะสำ�คัญและจำ�เป็นบนพืน้ ฐานของ
คุณธรรมจริยธรรมในการอยู่ร่วมกันในสังคมโลก
เป็น ผู้ที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของพลเมือง
โลก และร่วมมือกันสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์
ต่อมวลมนุษย์และสภาพแวดล้อมในโลก

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระที่ 5
ภูมศิ าสตร์ ได้ก�ำ หนดมาตรฐาน 2 ข้อ มาตรฐาน ส
5.1 เข้าใจลักษณะของโลกทางกายภาพ และ
ความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งซึ่งมีผลต่อกันและกัน
ในระบบของธรรมชาติ ใช้แผนที่และเครื่องมือทาง
ภูมศิ าสตร์ในการค้นหา วิเคราะห์ สรุปและใช้ขอ้ มูล
ภูมิสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ มาตรฐาน ส
5.2 เข้าใจปฏิสมั พันธ์ระหว่างมนุษย์กบั สภาพแวดล้อม
ทางกายภาพที่ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์วัฒนธรรม
มีจติ สำ�นึกและมีสว่ นร่วมในการอนุรกั ษ์ทรัพยากร
และสิง่ แวดล้อม เพือ่ การพัฒนาทีย่ งั่ ยืน (กระทรวง
ศึกษาธิการ, 2552: 17) ซึง่ มาตรฐานทัง้ 2 ข้อ ใน
สาระภูมศิ าสตร์นนั้ ศึกษาเกีย่ วกับลักษณะของโลก
ทางกายภาพ ลักษณะทางกายภาพ แหล่งทรัพยากร
และภูมอิ ากาศของประเทศไทย และภูมภิ าคต่างๆ
ของโลก การใช้แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์
ความสัมพันธ์กันของสิ่งต่างๆ ในระบบธรรมชาติ
ความสัมพันธ์ของมนุษย์กับสภาพแวดล้อมทาง
ธรรมชาติ และสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น การนำ�เสนอ
ข้อมูลภูมสิ ารสนเทศ การอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อมเพือ่ การ
พัฒนาทีย่ งั่ ยืน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552: 33)
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สำ�หรับการสอนสังคมศึกษานัน้ ควรพยายาม
ใช้วธิ กี ารทางภูมศิ าสตร์หรือวิธกี ารทีน่ กั ภูมศิ าสตร์
ใช้ในการศึกษาหาความรูเ้ กีย่ วกับเนือ้ หาสาระในวิชา
ภูมิศาสตร์ เป็นพื้นฐานของการสอนด้วยจะทำ�ให้
การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพยิง่ ขึน้ วิธกี ารทาง
ภูมศิ าสตร์นปี้ ระกอบด้วยขัน้ ตอนต่างๆ 3 ขัน้ ตอน
ตามลำ�ดับดังนี้ 1) การบรรยาย เป็นการให้ค�ำ จำ�กัด
ความ คำ�นิยามเกีย่ วกับปรากฏการณ์หรือสิง่ ทีผ่ สู้ อน
จะให้ผเู้ รียนได้เรียนเสียก่อน เพือ่ ให้ผเู้ รียนได้เข้าใจ
เนือ้ เรือ่ งหรือเนือ้ หาสาระของวิชาภูมศิ าสตร์เป็นการ
ปูพื้นฐานเบื้องต้น 2) การจำ�แนกประเภทหรือจัด
ประเภท หลังจากผู้เรียนมีความรู้หรือความเข้าใจ
ในนิยามหรือคำ�จำ�กัดความเกีย่ วกับเรือ่ งทีเ่ รียนไป
แล้ว ผู้สอนจะให้ผู้เรียนสามารถอธิบายหรือสรุป
สิง่ ทีไ่ ด้เรียนมาแล้วทัง้ หมด โดยการอธิบายเรียบเรียง
เนือ้ หาสาระสิง่ ทีไ่ ด้เรียนไปแล้วเสียใหม่โดยใช้ความคิด
เชิงวิเคราะห์และการประเมินผลเพื่อประยุกต์ไปสู่
สถานการณ์ใหม่ (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,
2547: 251-252)
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปี
การศึกษา 2559 ปรากฏว่า คะแนนเฉลี่ยวิชา
สังคมศึกษา ระดับประเทศ ร้อยละ 35.89 ส่วนใน
กลุ่มโรงเรียนสาธิตสังกัดสำ�นักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา มีคะแนนเฉลีย่ ร้อยละ 43.83 และ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่าย
มัธยม) มีคะแนนเฉลีย่ ร้อยละ 42.07 ซึง่ ถือว่าอยูใ่ น
เกณฑ์ทไี่ ม่ถงึ คะแนนเฉลีย่ โรงเรียนสังกัดสำ�นักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาและผู้วิจัยได้เข้าไป
ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับคะแนนเฉลี่ย O-NET ของ
แต่ละสาระย่อยในกลุม่ สาระการเรียนรูส้ งั คมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม ปรากฏว่า คะแนนเฉลี่ย
ของโรงเรียนมีค่าอยู่ระหว่าง 43.61-49.57 ซึ่งไม่
ถึงคะแนนเฉลี่ยสาระย่อย 3 สาระ
รูปแบบการจัดกิจกรรมกลุ่มร่วมมือแบบ
JIGSAW เป็นรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนให้ผเู้ รียนได้รว่ มกันศึกษา เก็บข้อมูล และ
สามารถนำ�ทักษะการคิดวิเคราะห์ การตัง้ คำ�ถามมา

บูรณาการกับรูปแบบดังกล่าวได้ กระตุ้นให้ผู้เรียน
ได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ ช่วยกันเก็บข้อมูล
รูปแบบนีเ้ ป็นทีน่ ยิ มมากในรายวิชาทีผ่ เู้ รียนต้องการ
เรียนเนือ้ หาวิชาจากตำ�ราเรียน และเพือ่ ส่งเสริมให้
ผู้เรียนได้มีส่วนช่วยเหลือกันและพึ่งพากันในกลุ่ม
มากขึน้ (วิมลรัตน์ สุนทรโรจน์. 2558: 26-27) ซึง่
รูปแบบการจัดการเรียนรูก้ ลุม่ ร่วมมือแบบ JIGSAW
จะช่วยให้นกั เรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย
ได้เรียนรู้จากเนื้อหาหลักและสามารถค้นคว้าเพิ่ม
เติมมาเล่าสู่กันฟัง จนนำ�มาสู่การทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น
ด้วยเหตุนี้ ผูศ้ กึ ษาค้นคว้าจึงมีความสนใจที่
จะศึกษาเปรียบเทียบการจัดกิจกรรมการเรียนรูก้ ลุม่
ร่วมมือแบบ JIGSAW และรูปแบบปกติ กลุม่ สาระ
การเรียนรูส้ งั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรือ่ ง
วิกฤตการณ์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อให้นักเรียน
ได้รบั ความรู้ ความเข้าใจ มีผลสัมฤทธิท์ างการเรียน
สูงขึ้น และมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาการจัด
กิจกรรมของโรงเรียนเพื่อพัฒนานักเรียนให้เป็น
พลเมืองที่ดีของประเทศต่อไป

ความมุ่งหมายของการวิจัย
1. ศึกษาประสิทธิภาพของแผนการจัดการ
เรียนรูว้ ชิ าสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรือ่ ง
วิกฤตการณ์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้อม ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้กลุ่มร่วมมือแบบ JIGSAW และการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ ตามเกณฑ์ 80/80
2. ศึกษาดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการ
เรียนรูว้ ชิ าสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรือ่ ง
วิกฤตการณ์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยการจัด
กิจกรรมการเรียนรูก้ ลุม่ ร่วมมือแบบ JIGSAW กับ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ
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3. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของ
นักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม เรื่อง วิกฤตการณ์และการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม ชัน้ มัธยมศึกษา
ปีที่ 6 โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูก้ ลุม่ ร่วมมือแบบ
JIGSAW กับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ
4. เปรียบเทียบความพึงพอใจของนักเรียน
ต่อการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เรือ่ ง วิกฤตการณ์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยการจัด
กิจกรรมการเรียนรูก้ ลุม่ ร่วมมือแบบ JIGSAW กับ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ
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1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียน
ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Jigsaw เรื่อง
วิกฤตการณ์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่า
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ
2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียน
ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Jigsaw เรื่อง
วิกฤตการณ์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม มีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ เรื่อง
วิกฤตการณ์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมสูงกว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบปกติ

ภาษา ห้องคัดผลการเรียนดีและห้องโครงการพิเศษ
วมว.) ซึ่งห้องดังกล่าวเป็นห้องเรียนที่คัดเลือก
นักเรียนทีผ่ า่ นเกณฑ์ตา่ งๆ ทีก่ �ำ หนดในการเข้าเรียน
1.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการ
ศึกษา 2560 จำ�นวน 2 ห้องเรียน นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6/5 จำ�นวน 45 คน และนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/9 จำ�นวน 33 คน รวม 78
คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive
Sampling) และจับสลากห้องเรียนเพื่อกำ�หนด
เป็นกลุ่มทดลอง ได้นักเรียนห้องมัธยมศึกษา
ปีที่ 6/9 จัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มร่วมมือแบบ
JIGSAW และได้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5
จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ
2. ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา
2.1 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ การจัดการเรียนรู้
2 รูปแบบ ดังนี้
2.1.1 การจัดการเรียนรูแ้ บบกลุม่ ร่วม
มือ Jigsaw
2.1.2 การจัดการเรียนรู้แบบปกติ
2.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลการจัดการเรียนรู้
แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่
2.2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2.2.2 ความพึงพอใจต่อการเรียนรู้

ขอบเขตของการวิจัย

เครื่องมือที่ใช้ในในการวิจัย

สมมติฐานของการวิจัย

ไว้ ดังนี้

การวิจัยครั้งนี้ได้กำ�หนดขอบเขตการวิจัย

1. ขอบเขตด้านประชากรและตัวอย่าง
1.1 ประชากร ได้แก่ นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษา
ปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ของ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่าย
มัธยม) จำ�นวน 209 คน 5 ห้องเรียน (ไม่รวมกับ
ห้องโครงการพิเศษ Gifted ห้องโครงการ Gifted

ด้วย

เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั มี 3 ชนิด ประกอบ

1. แผนการจัดการเรียนรู้ เรือ่ ง วิกฤตการณ์
และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มี 2 แบบ คือ แบบ Jigsaw
และแบบปกติ แบบละ 6 แผน โดยแผนการจัดการ
เรียนรู้ที่ 17-18 ใช้ทำ�การสอนแผนละ 2 ชั่วโมง
และแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 19-22 ใช้ทำ�การ
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ทดสอนแผนละ 1 ชั่วโมง
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม เรื่อง วิกฤตการณ์และการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม ชัน้ มัธยมศึกษา
ปีที่ 6 ชนิดเลือกตอบ 5 ตัวเลือก จำ�นวน 40 ข้อ
3. แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบ Jigsaw และการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบปกติ เรื่อง วิกฤตการณ์และการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชนิด
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำ�นวน 15 ข้อ
ขั้นตอนการดำ�เนินการศึกษาค้นคว้า
การดำ�เนินการวิจัยมีขั้นตอนการดำ�เนิน
การดังนี้
1. ทดสอบก่อนเรียน ด้วยแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิท์ างการเรียนทีผ่ วู้ จิ ยั สร้างขึน้ จำ�นวน
40 ข้อ เพื่อตรวจสอบความรู้พื้นฐานของนักเรียน
2. ดำ�เนินการทดลองสอนโดยใช้แผนการ
จัดการเรียนรู้แบบ Jigsaw
3. ขั้นทดสอบย่อย โดยใช้แบบทดสอบ
ย่อยของแต่ละเนื้อหา นักเรียนที่ทำ�แบบทดสอบ
ย่อยเป็นรายบุคคล ครูคิดคะแนนความก้าวหน้า
จากคะแนนฐานของนักเรียนโดยคำ�นวณจากผล
ต่างระหว่างคะแนนทดสอบหลังเรียนกับทดสอบ
ก่อนเรียนประจำ�เนื้อหาของแต่ละคน
4. ทดสอบหลังเรียน หลังจากการสอน
สิ้นสุดลงด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนซึ่งเป็นแบบทดสอบชุดเดียวกับแบบทดสอบ
ก่อนเรียน จำ�นวน 40 ข้อ
5. นำ�คะแนนผลการทดสอบย่อยมาหาค่า
ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้
6. ให้นกั เรียนตอบแบบทดสอบถามความ
พึงพอใจของนักเรียนทีม่ ีตอ่ การจัดการเรียนรูแ้ บบ
Jigsaw

การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล
การวิจยั ครัง้ นีไ้ ด้ใช้สถิตพิ นื้ ฐานทีใ่ ช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานและทดสอบสมมติฐานโดยวิธี
t-test (Independent Samples) โดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์สำ�เร็จรูป

สรุปผล
จากการศึกษาสรุปผล ดังนี้
1. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่ม
ร่วมมือแบบ JIGSAW และแบบปกติ ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีประสิทธิภาพเท่ากับ
86.34/85.76 และ 83.55/82.22 ตามลำ�ดับ
2. ค่าดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรูก้ ลุม่ ร่วมมือ Jigsaw และแผนการ
จัดกิจกรรมการเรียนรูแ้ บบปกติมคี า่ เท่ากับ 0.7020
และ 0.637 ตามลำ�ดับ
3. นักเรียนทีเ่ รียนด้วยการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้กลุ่มร่วมมือแบบ JIGSAW มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนโดยรวมสูงกว่าการจัดกิจกรรมการเรียน
รู้แบบปกติ อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .05
4. นักเรียนทีเ่ รียนรูโ้ ดยใช้การจัดการเรียนรู้
กลุ่มร่วมมือแบบ JIGSAW มีความพึงพอใจโดย
รวมสูงกว่าการจัดการเรียนรู้แบบปกติ

อภิปรายผล
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี ค วามมุ่ ง หมายเพื่ อ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง วิกฤตการณ์และการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม โดยใช้
กิจกรรมการเรียนรูก้ ลุม่ ร่วมมือแบบ JIGSAW และ
รูปแบบปกติและเพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจ
ของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้ง 2 แบบ จากการ
ศึกษาค้นคว้าสามารถอภิปรายผล ดังนี้
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1. ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้
จากการวิจัยพบว่า ประสิทธิภาพของ
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแ้ บบปัญหาเป็นฐาน
และแบบปกติ วิชาสังคมศึกษา ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 เท่ากับ 86.34/85.76 และ
83.44/82.22 ตามลำ�ดับ หมายความว่า แผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรูก้ ลุม่ ร่วมมือแบบ JIGSAW เรือ่ ง
วิกฤตการณ์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้อม มีประสิทธิภาพสูงกว่าการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบปกติ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการจัด
องค์ประกอบ จุดประสงค์การเรียนรู้ กระบวนการ
จัดการเรียนรู้ รวมถึงการตรวจสอบเครื่องมือโดย
ผู้ เ ชี่ ย วชาญและหลั ก การร่ ว มมื อ ที่ ส นั บ สนุ น
ส่งเสริมให้นักเรียนได้ทำ�กิจกรรมร่วมกันและร่วม
แรงร่วมใจหาวิธีทางแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ จึง
ทำ�ให้แผนการจัดการเรียนรู้มีประสิทธิภาพและมี
คุณภาพส่งผลต่อประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของน้ำ�ทิพย์ นาที (2556: บทคัดย่อ)
ได้ศึกษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
การคิดวิเคราะห์และแรงจูงใจใฝ่สมั ฤทธิข์ องนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูแ้ บบ Jigsaw และการประยุกต์ใช้ทฤษฎีพหุ
ปัญญา สาระภูมศิ าสตร์ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ด้วยกลุม่ ร่วมมือแบบ Jigsaw และการจัดกิจกรรม
การเรียนรูโ้ ดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีพหุปญั ญา ผลปรากฏว่า
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Jigsaw และ
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้
ทฤษฎีพหุปัญญา สาระภูมิศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 91.02/90.17 และ
89.57/80.76 ตามลำ�ดับ และผลการวิจัยของ
วนิดา ชมภูพงษ์ (2555: บทคัดย่อ) ได้ศกึ ษาผลการ
ใช้ชุดการเรียนแบบร่วมมือด้วยเทคคิจิกซอว์ เรื่อง
ภูมิศาสตร์ประเทศไทยที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียน
เทศบาล ๔ (เชาวนปรีชาอุทิศ) ผลปรากฏว่า ชุด
การเรียนแบบร่วมมือ เรือ่ ง ภูมศิ าสตร์ประเทศไทย
มีประสิทธิภาพ 83.33/82.29 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่
กำ�หนดไว้
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2. ดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรู้
จากการวิจัยพบว่า ดัชนีประสิทธิผลของ
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูก้ ลุม่ ร่วมมือ Jigsaw
และแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติมีค่า
เท่ากับ 0.7020 และ 0.6371 ตามลำ�ดับ ทั้งนี้
อาจเนื่องมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่ม
ร่วมมือแบบ JIGSAW มีกิจกรรมที่มีส่วนร่วมใน
บรรยากาศที่หลากหลายให้นักเรียนท้าทายความ
สามารถ ทำ�ให้นักเรียนช่วยกันแสดงความคิดเห็น
และยอมรับความคิดเห็นของเพื่อนในกลุ่ม มีการ
ช่วยเหลือซึง่ กันและกัน เพือ่ ให้ผลงานกลุม่ มีความ
น่าสนใจ นอกจากนีเ้ มือ่ นำ�ผลงานออกมานำ�เสนอ
หน้าชัน้ เรียนและแลกเปลีย่ นความคิดเห็นกับเพือ่ นๆ
กลุ่มอื่น ส่งผลให้นักเรียนได้ฝึกการคิดและเปิดใจ
ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของธารสุธา กุศลเฉลิมวิทย์ (2556:
153-160) ได้ศึกษาการพัฒนาการเรียนรู้ เรื่อง
เศรษฐกิจประเทศไทย โดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้
แบบร่วมมือเทคนิคจิกซอว์ กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชัน้ มัธยมศึกษา
ปีที่ 1 ผลการวิจัยพบว่า ดัชนีประสิทธิผลของแผน
จัดการเรียนรูโ้ ดยใช้วธิ กี ารจัดการเรียนรูแ้ บบร่วมมือ
เทคนิคจิกซอว์ เรื่องเศรษฐกิจประเทศไทย กลุ่ม
สาระการเรียนรูส้ งั คมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 1 มีคา่ เท่ากับ 0.7851 และผล
การวิจัยของรำ�ไพ ชนะจอก (2556: บทคัดย่อ)
ได้วิจัยเรื่อง การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบ
กลุ่มร่วมมือ เทคนคิจิ๊กซอว์ (Jigsaw) กลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง การสร้างสรรค์ภูมิปัญญา
และวัฒนธรรมไทยสมัยรัตนโกสินทร์ทมี่ ผี ลต่อการ
พัฒนาชาติไทย ผลการวิจยั พบว่า ดัชนีประสิทธิผล
ของการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ โดยใช้เทคนิค
Jigsaw มีดัชนีประสิทธิผล (E.I.) เท่ากับ 0.7865
คิดเป็นร้อยละ 78.65
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3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
จากการวิจยั พบว่า นักเรียนทีเ่ รียนด้วยการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มร่วมมือแบบ JIGSAW
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่านักเรียนที่เรียน
ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ อย่างมี
นัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .05 หมายความว่า
นักเรียนทีไ่ ด้รบั การจัดกิจกรรมการเรียนรูก้ ลุม่ ร่วมมือ
แบบ JIGSAW เรื่อง วิกฤตการณ์และการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีคะแนนผล
สัมฤทธิท์ างการเรียนเฉลีย่ 34.30 คะแนน สูงกว่า
นักเรียนทีเ่ รียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแ้ บบ
ปกติ ซึง่ เป็นไปตามสมมติฐานทีต่ งั้ ไว้ในข้อ 1 ทัง้ นี้
อาจเนือ่ งมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูก้ ลุม่ ร่วมมือ
แบบ JIGSAW ใช้หลักการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นให้ผเู้ รียนมีบทบาทสำ�คัญในการเรียนรู้ โดยการ
จัดกิจกรรมการสอนทีเ่ ปิดโอกาสให้ผเู้ รียนได้เรียนรู้
ด้วยตนเองจากเอกสารประกอบการสอน มีการใช้
กระบวนการทางสติปัญญา และมีส่วนร่วมในการ
เรียนทัง้ ร่างกาย สติปญ
ั ญา อารมณ์ และสังคม จน
สามารถสร้างผลงานทีเ่ ป็นความคิดสร้างสรรค์ของ
ตนเอง รวมทัง้ ได้พฒ
ั นาทักษะกระบวนการต่างๆ อีก
จำ�นวนมาก ซึง่ สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ เศวต
กนิษฐ์ ศรีสนาย (2552: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง
การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูแ้ บบร่วมมือโดยใช้
เทคนิค Jigsaw สาระประวัตศิ าสตร์ ชัน้ มัธยมศึกษา
ปีที่ 3 ผลปรากฏว่า นักเรียนที่เรียนด้วยแผนการ
จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค Jigsaw
มีผลสัมฤทธิท์ างการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .05 และผลการ
วิจัยของ ศิริธร เชาวน์ชื่น (2556: บทคัดย่อ) ได้
ศึกษาเรื่อง การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบกลุม่ ร่วมมือเทคนิคจิก๊ ซอว์ (Jigsaw) กลุม่ สาระ
การเรียนรูส้ งั คมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรือ่ ง

อาณาจักรสุโขทัย ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 4 ผลปรากฏ
ว่า นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ทีเ่ รียนด้วยการจัด
กิจกรรมการเรียนรูแ้ บบกลุม่ ร่วมมือเทคนิคจิก๊ ซอว์
(Jigsaw) กลุม่ สาระการเรียนรูส้ งั คมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม เรือ่ ง อาณาจักรสุโขทัย มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนมีคะแนนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .05
4. ความพึงพอใจ
จากการวิจัยพบว่า การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้กลุ่มร่วมมือแบบ JIGSAW มีกิจกรรมที่มี
ส่วนร่วมในบรรยากาศที่หลากหลายให้นักเรียน
ท้าทายความสามารถ ทำ�ให้นักเรียนช่วยกันแสดง
ความคิดเห็นและยอมรับความคิดเห็นของเพือ่ นใน
กลุ่ม มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อให้ผลงาน
กลุ่มมีความน่าสนใจ จึงมีผลทำ�ให้นักเรียนที่เรียน
ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มร่วมมือแบบ
JIGSAW มีความพึงพอใจโดยรวมสูงกว่านักเรียน
ที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ
ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ในข้อ 2 ทั้งนี้อาจ
เนือ่ งมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูท้ หี่ ลากหลาย
มีการสรุปเนื้อหาให้นักเรียนได้เข้าใจยิ่งขึ้น และ
มีการให้ตอบปัญหาเป็นกลุ่มและมีการทดสอบ
แล้วนำ�คะแนนมาคิดเฉลี่ยเป็นคะแนนเพิ่ม ถือว่า
เป็นการสร้างแรงจูงใจให้นักเรียนอยากเรียน ซึ่ง
สอดคล้องกับผลการวิจัยของเดือนเพ็ญ ภูเขียว
(2553: บทคัดย่อ) ได้ศกึ ษาเรือ่ ง การพัฒนาการจัด
กิจกรรมการเรียนรูก้ ลุม่ สาระการเรียนรูส้ งั คมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม แบบกลุ่มร่วมมือโดยใช้
เทคนิคจิ๊กซอว์ (Jigsaw) ผลปรากฏว่า นักเรียนมี
ความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้
แบบกลุม่ ร่วมมือโดยใช้เทคนิคจิก๊ ซอว์ เรือ่ ง อาณา
จักอยุธยา โดยรวมอยู่ในระดับมาก
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