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การเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่6 เรือ่ง 
วกิฤตการณแ์ละการจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม โดยใชก้จิกรรม
การเรียนรู้กลุ่มร่วมมือแบบ JIGSAW และรูปแบบปกติ
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บทคัดย่อ

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง วิกฤตการณ์
และการจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม โดยใชก้จิกรรมการเรยีนรูก้ลุม่รว่มมอืแบบ JIGSAW 
และรูปแบบปกติ การศกึษาคน้คว้าในครัง้นีม้ีจดุมุง่หมายเพื่อ 1) ศกึษาประสิทธิภาพของแผนการจดัการ
เรียนรู้วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เร่ือง 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
มหาวทิยาลัยมหาสารคาม (ฝา่ยมธัยม) อำาเภอกนัทรวชิยั จังหวดัมหาสารคาม ภาคเรยีนที ่1 ปกีารศึกษา 
2560 จำานวนนักเรียน 78 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง จำานวน 33 คน จาก 1 ห้องเรียน สำาหรับการสอน
กลุ่มร่วมมือแบบ JIGSAW และกลุ่มควบคุม 45 คน จาก 1 ห้องเรียน สำาหรับการสอนแบบปกติ ซึ่งได้
มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้ามี 3 ชนิด ได้แก่ 
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 2 รูปแบบ รูปแบบละ 6 แผน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ชนิดเลือกตอบ 5 ตัวเลือก จำานวน 1 ฉบับ 40 ข้อ มีค่าความยากรายข้อตั้งแต่ 0.21 ถึง 0.75 ค่าอำานาจ
จำาแนกรายข้อตั้งแต ่0.25 ถึง 0.89 คา่ความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เทา่กบั 0.89 และแบบวัดความพงึพอใจของ
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นักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำานวน 1 ฉบับ จำานวน 
15 ข้อ มีค่าอำานาจจำาแนกรายข้อตั้งแต่ 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 ตามลำาดับ

2. ค่าดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มร่วมมือ Jigsaw และแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติมีค่าเท่ากับ 0.7020 และ 0.6371 ตามลำาดับ

3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือแบบ 
Jigsaw มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าที่เรียนด้วยแบบปกติอย่างมีนัยสำาคัญที่ระดับ .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.
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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

บทนำา

การศึกษาเป็นเครื่องมือหนึ่งที่จำาเป็นต่อ
มนษุย ์ถอืวา่เปน็ปจัจยัที ่5 ของมนษุย ์เปน็เคร่ืองมอื 
ทีส่ำาคญัในการเรยีนรูใ้หดี้ย่ิงขึน้ จนนำาไปสู่การพฒันา 
การตอ่ยอดความรู ้สง่ผลให้การศกึษาโดยภาพรวม
เกิดความเจริญงอกงาม การที่นักเรียนจะมีความรู ้
และสามารถนำาความรู้ไปใช้ในปัจจุบันได้นั้นครูผู้
สอนควรจะสร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียนสนใจ
มุ่งหาความชอบความถนัด และสร้างเครื่องมือให้
ผู้เรียนสามารถนำาไปใช้ได้จริง และได้นำาความรู้
ความสามารถและประสบการณไ์ปถา่ยทอดให้ผูอ่ื้น
ได้ (สุนทร โคตรบรรเทา, 2544: 12) การพัฒนา
ผูเ้รยีนใหม้ทีกัษะสำาคัญในศตวรรษที ่21 ถือวา่เปน็
มิติใหม่ของวงการศึกษาที่ทุกองค์กรทั้งในระดับ
ประเทศลงมาถึงระดับที่มีหน้าที่โดยตรงหรือที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องต่างก็ให้ความสำาคัญและร่วมมือกัน
วงแผนการพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบ เพื่อให ้
ผูเ้รยีนไดม้ทีกัษะสำาคญัและจำาเปน็บนพืน้ฐานของ
คุณธรรมจริยธรรมในการอยู่ร่วมกันในสังคมโลก 
เป็นผู้ที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของพลเมือง
โลก และร่วมมือกันสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์
ต่อมวลมนุษย์และสภาพแวดล้อมในโลก

 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น 
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู ้
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระที่ 5 
ภูมศิาสตร์ ไดก้ำาหนดมาตรฐาน 2 ขอ้ มาตรฐาน ส  
5.1 เข้าใจลักษณะของโลกทางกายภาพ และ
ความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งซึ่งมีผลต่อกันและกัน
ในระบบของธรรมชาติ ใช้แผนที่และเครื่องมือทาง
ภมิูศาสตรใ์นการค้นหา วเิคราะห ์สรปุและใชข้อ้มูล
ภูมิสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ มาตรฐาน ส  
5.2 เขา้ใจปฏิสัมพนัธร์ะหวา่งมนุษยก์บัสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพที่ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์วัฒนธรรม 
มจีติสำานกึและมสีว่นรว่มในการอนรุกัษท์รพัยากร
และสิง่แวดลอ้ม เพือ่การพฒันาทีย่ัง่ยนื (กระทรวง
ศกึษาธิการ, 2552: 17) ซ่ึงมาตรฐานทัง้ 2 ขอ้ ใน
สาระภมูศิาสตรน์ัน้ศกึษาเกีย่วกับลกัษณะของโลก
ทางกายภาพ ลกัษณะทางกายภาพ แหลง่ทรัพยากร 
และภมูอิากาศของประเทศไทย และภมูภิาคตา่งๆ 
ของโลก การใช้แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ 
ความสัมพันธ์กันของสิ่งต่างๆ ในระบบธรรมชาติ 
ความสัมพันธ์ของมนุษย์กับสภาพแวดล้อมทาง
ธรรมชาติ และสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น การนำาเสนอ
ขอ้มลูภมูสิารสนเทศ การอนรุกัษส์ิง่แวดลอ้มเพือ่การ
พฒันาทีย่ัง่ยนื (กระทรวงศกึษาธกิาร, 2552: 33)
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สำาหรบัการสอนสังคมศกึษานัน้ ควรพยายาม
ใชว้ธิกีารทางภูมศิาสตรห์รอืวิธกีารท่ีนกัภูมศิาสตร์
ใชใ้นการศกึษาหาความรูเ้ก่ียวกับเนือ้หาสาระในวชิา
ภูมิศาสตร์ เป็นพื้นฐานของการสอนด้วยจะทำาให้
การเรยีนการสอนมปีระสทิธิภาพยิง่ข้ึน วิธีการทาง
ภมูศิาสตรน์ีป้ระกอบดว้ยขัน้ตอนตา่งๆ 3 ขัน้ตอน 
ตามลำาดบัดงันี ้1) การบรรยาย เปน็การใหค้ำาจำากดั
ความ คำานยิามเกีย่วกบัปรากฏการณ์หรอืสิง่ทีผู่ส้อน
จะใหผู้เ้รียนไดเ้รยีนเสยีกอ่น เพือ่ใหผู้เ้รยีนไดเ้ขา้ใจ
เนือ้เรือ่งหรอืเนือ้หาสาระของวชิาภมูศิาสตรเ์ปน็การ
ปูพื้นฐานเบื้องต้น 2) การจำาแนกประเภทหรือจัด
ประเภท หลังจากผู้เรียนมีความรู้หรือความเข้าใจ
ในนยิามหรอืคำาจำากดัความเกีย่วกบัเรือ่งทีเ่รยีนไป
แล้ว ผู้สอนจะให้ผู้เรียนสามารถอธิบายหรือสรุป 
สิง่ทีไ่ดเ้รยีนมาแล้วทัง้หมด โดยการอธบิายเรียบเรยีง
เนือ้หาสาระสิง่ท่ีไดเ้รยีนไปแลว้เสยีใหมโ่ดยใชค้วามคดิ 
เชิงวิเคราะห์และการประเมินผลเพื่อประยุกต์ไปสู ่
สถานการณใ์หม ่(มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช, 
2547: 251-252)

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปี
การศึกษา 2559 ปรากฏว่า คะแนนเฉลี่ยวิชา
สงัคมศกึษา ระดบัประเทศ รอ้ยละ 35.89 ส่วนใน
กลุ่มโรงเรียนสาธิตสังกัดสำานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศกึษา มคีะแนนเฉลีย่รอ้ยละ 43.83 และ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่าย
มธัยม) มคีะแนนเฉล่ียร้อยละ 42.07 ซึง่ถอืวา่อยูใ่น
เกณฑท์ีไ่มถึ่งคะแนนเฉลีย่โรงเรยีนสงักัดสำานกังาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาและผู้วิจัยได้เข้าไป
ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับคะแนนเฉลี่ย O-NET ของ
แตล่ะสาระยอ่ยในกลุม่สาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม ปรากฏว่า คะแนนเฉลี่ย
ของโรงเรียนมีค่าอยู่ระหว่าง 43.61-49.57 ซึ่งไม่
ถึงคะแนนเฉลี่ยสาระย่อย 3 สาระ 

รูปแบบการจัดกิจกรรมกลุ่มร่วมมือแบบ 
JIGSAW เป็นรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนใหผู้เ้รยีนไดร้ว่มกนัศกึษา เกบ็ขอ้มลู และ
สามารถนำาทกัษะการคดิวเิคราะห์ การต้ังคำาถามมา

บูรณาการกับรูปแบบดังกล่าวได้ กระตุ้นให้ผู้เรียน 
ได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ ช่วยกันเก็บข้อมูล  
รปูแบบนีเ้ปน็ทีน่ยิมมากในรายวชิาทีผู่เ้รยีนตอ้งการ
เรยีนเนือ้หาวชิาจากตำาราเรยีน และเพือ่สง่เสรมิให้ 
ผู้เรียนได้มีส่วนช่วยเหลือกันและพึ่งพากันในกลุ่ม
มากขึน้ (วมิลรตัน ์สนุทรโรจน.์ 2558: 26-27) ซึง่
รปูแบบการจดัการเรยีนรูก้ลุม่รว่มมอืแบบ JIGSAW 
จะชว่ยใหน้กัเรยีนระดับชัน้มธัยมศึกษาตอนปลาย
ได้เรียนรู้จากเนื้อหาหลักและสามารถค้นคว้าเพิ่ม
เติมมาเล่าสู่กันฟัง จนนำามาสู่การทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น

ดว้ยเหตนุี ้ผูศ้กึษาค้นควา้จึงมคีวามสนใจที่
จะศึกษาเปรียบเทยีบการจดักิจกรรมการเรียนรู้กลุ่ม
ร่วมมือแบบ JIGSAW และรูปแบบปกต ิกลุม่สาระ
การเรยีนรูส้งัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม เรือ่ง 
วกิฤตการณแ์ละการจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดล้อม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อให้นักเรียน
ได้รับความรู้ ความเขา้ใจ มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
สูงขึ้น และมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาการจัด
กิจกรรมของโรงเรียนเพื่อพัฒนานักเรียนให้เป็น
พลเมืองที่ดีของประเทศต่อไป

ความมุ่งหมายของการวิจัย

1. ศกึษาประสทิธภิาพของแผนการจัดการ
เรยีนรูวิ้ชาสงัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม เรือ่ง 
วกิฤตการณแ์ละการจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดลอ้ม ชัน้มธัยมศึกษาปทีี ่6 โดยการจดักิจกรรม
การเรียนรู้กลุ่มร่วมมือแบบ JIGSAW และการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ ตามเกณฑ์ 80/80 

2. ศกึษาดัชนีประสทิธิผลของแผนการจดัการ
เรยีนรูวิ้ชาสงัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม เรือ่ง 
วิกฤตการณ์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยการจัด
กจิกรรมการเรยีนรูก้ลุม่ร่วมมือแบบ JIGSAW กบั
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ 
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3. เปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของ
นักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม เรื่อง วิกฤตการณ์และการจัดการ
ทรพัยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดลอ้ม ชัน้มธัยมศกึษา
ปทีี ่6 โดยการจัดกิจกรรมการเรยีนรูก้ลุ่มรว่มมอืแบบ 
JIGSAW กับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ 

4. เปรียบเทียบความพึงพอใจของนกัเรยีน
ต่อการเรยีนวชิาสงัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม 
เร่ือง วกิฤตการณแ์ละการจดัการทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยการจัด
กจิกรรมการเรยีนรูก้ลุม่ร่วมมือแบบ JIGSAW กบั
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ

สมมติฐานของการวิจัย

1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียน
ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Jigsaw เรื่อง 
วิกฤตการณ์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่า
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ

2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียน
ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Jigsaw เรื่อง 
วกิฤตการณแ์ละการจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดล้อม มีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ เร่ือง 
วิกฤตการณ์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมสูงกว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบปกติ

ขอบเขตของการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้ได้กำาหนดขอบเขตการวิจัย
ไว้ ดังนี้

1. ขอบเขตด้านประชากรและตัวอย่าง

1.1 ประชากร ไดแ้ก ่นักเรยีนชัน้มัธยมศกึษา
ปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ของ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่าย
มัธยม) จำานวน 209 คน 5 ห้องเรียน (ไม่รวมกับ
ห้องโครงการพิเศษ Gifted ห้องโครงการ Gifted 

ภาษา หอ้งคดัผลการเรยีนดแีละหอ้งโครงการพเิศษ 
วมว.) ซ่ึงห้องดังกล่าวเป็นห้องเรียนที่คัดเลือก
นกัเรยีนทีผ่่านเกณฑ์ตา่งๆ ทีก่ำาหนดในการเขา้เรยีน

1.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการ
ศึกษา 2560 จำานวน 2 ห้องเรียน นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6/5 จำานวน 45 คน และนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/9 จำานวน 33 คน รวม 78 
คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) และจับสลากห้องเรียนเพ่ือกำาหนด
เป็นกลุ่มทดลอง ได้นักเรียนห้องมัธยมศึกษา 
ปีที่ 6/9 จัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มร่วมมือแบบ 
JIGSAW และได้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5 
จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ

2. ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา

2.1 ตัวแปรอสิระ ได้แก ่การจดัการเรยีนรู ้ 
2 รูปแบบ ดังนี้

 2.1.1 การจดัการเรยีนรูแ้บบกลุม่รว่ม
มือ Jigsaw

 2.1.2 การจัดการเรียนรู้แบบปกติ

2.2 ตวัแปรตาม ไดแ้ก ่ผลการจดัการเรยีนรู ้ 
แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่

 2.2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

 2.2.2 ความพึงพอใจต่อการเรียนรู้

เครื่องมือที่ใช้ในในการวิจัย

เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัม ี3 ชนดิ ประกอบ
ด้วย

1. แผนการจดัการเรยีนรู ้เรือ่ง วกิฤตการณ์
และการจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดลอ้ม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มี 2 แบบ คือ แบบ Jigsaw 
และแบบปกต ิแบบละ 6 แผน โดยแผนการจดัการ
เรียนรู้ที่ 17-18 ใช้ทำาการสอนแผนละ 2 ชั่วโมง 
และแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 19-22 ใช้ทำาการ 
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ทดสอนแผนละ 1 ชั่วโมง

2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม เรื่อง วิกฤตการณ์และการจัดการ
ทรพัยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดลอ้ม ชัน้มธัยมศกึษา
ปีที่ 6 ชนิดเลือกตอบ 5 ตัวเลือก จำานวน 40 ข้อ

3. แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อการจัดกิจกรรม 
การเรียนรู้แบบ Jigsaw และการจัดกิจกรรม 
การเรียนรู้แบบปกติ เรื่อง วิกฤตการณ์และการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชนิด
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำานวน 15 ข้อ

ขั้นตอนการดำาเนินการศึกษาค้นคว้า

การดำาเนินการวิจัยมีขั้นตอนการดำาเนิน
การดังนี้

1. ทดสอบก่อนเรียน ด้วยแบบทดสอบ
วดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนท่ีผูวิ้จัยสรา้งข้ึน จำานวน 
40 ข้อ เพื่อตรวจสอบความรู้พื้นฐานของนักเรียน

2. ดำาเนินการทดลองสอนโดยใช้แผนการ
จัดการเรียนรู้แบบ Jigsaw

3. ข้ันทดสอบย่อย โดยใช้แบบทดสอบ
ย่อยของแต่ละเนื้อหา นักเรียนที่ทำาแบบทดสอบ
ย่อยเป็นรายบุคคล ครูคิดคะแนนความก้าวหน้า
จากคะแนนฐานของนักเรียนโดยคำานวณจากผล
ต่างระหว่างคะแนนทดสอบหลังเรียนกับทดสอบ
ก่อนเรียนประจำาเนื้อหาของแต่ละคน

4. ทดสอบหลังเรียน หลังจากการสอน
สิ้นสุดลงด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนซึ่งเป็นแบบทดสอบชุดเดียวกับแบบทดสอบ
ก่อนเรียน จำานวน 40 ข้อ 

5. นำาคะแนนผลการทดสอบย่อยมาหาคา่
ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้

6. ใหน้กัเรยีนตอบแบบทดสอบถามความ
พงึพอใจของนักเรยีนทีม่ีตอ่การจดัการเรยีนรูแ้บบ 
Jigsaw 

การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล

การวจิยัครัง้นีไ้ดใ้ชส้ถิตพิืน้ฐานทีใ่ชใ้นการ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานและทดสอบสมมติฐานโดยวิธี 
t-test (Independent Samples) โดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์สำาเร็จรูป

สรุปผล

จากการศึกษาสรุปผล ดังนี้

1. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่ม
รว่มมอืแบบ JIGSAW และแบบปกต ิของนักเรยีน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 
86.34/85.76 และ 83.55/82.22 ตามลำาดับ

2. ค่าดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัด
กจิกรรมการเรียนรูก้ลุม่รว่มมอื Jigsaw และแผนการ
จดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบปกตมิคีา่เทา่กบั 0.7020 
และ 0.637 ตามลำาดับ

3. นักเรยีนทีเ่รยีนด้วยการจดักจิกรรมการ
เรียนรู้กลุ่มร่วมมือแบบ JIGSAW มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรยีนโดยรวมสงูกวา่การจัดกจิกรรมการเรยีน
รู้แบบปกติ อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

4. นกัเรยีนทีเ่รยีนรูโ้ดยใช้การจดัการเรยีนรู ้
กลุ่มร่วมมือแบบ JIGSAW มีความพึงพอใจโดย
รวมสูงกว่าการจัดการเรียนรู้แบบปกติ

อภิปรายผล

การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง วิกฤตการณ์และการ
จดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม โดยใช้
กจิกรรมการเรียนรูก้ลุม่รว่มมอืแบบ JIGSAW และ
รูปแบบปกติและเพ่ือเปรียบเทียบความพึงพอใจ
ของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้ง 2 แบบ จากการ
ศึกษาค้นคว้าสามารถอภิปรายผล ดังนี้
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1. ประสทิธภิาพของแผนการจัดการเรียนรู้

จากการวิจัยพบว่า ประสิทธิภาพของ
แผนการจดักิจกรรมการเรียนรูแ้บบปญัหาเปน็ฐาน 
และแบบปกติ วิชาสังคมศึกษา ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 เท่ากับ 86.34/85.76 และ 
83.44/82.22 ตามลำาดบั หมายความวา่ แผนการจดั
กจิกรรมการเรยีนรูก้ลุม่ร่วมมอืแบบ JIGSAW เรือ่ง 
วกิฤตการณแ์ละการจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละ
ส่ิงแวดล้อม มปีระสทิธภิาพสงูกวา่การจดักจิกรรม
การเรียนรู้แบบปกติ ทั้งน้ีอาจเนื่องมาจากการจัด
องค์ประกอบ จุดประสงค์การเรียนรู้ กระบวนการ
จัดการเรียนรู้ รวมถึงการตรวจสอบเครื่องมือโดย 
ผู้เชี่ยวชาญและหลักการร่วมมือที่สนับสนุน 
ส่งเสริมให้นักเรียนได้ทำากิจกรรมร่วมกันและร่วม
แรงร่วมใจหาวิธีทางแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ จึง
ทำาให้แผนการจัดการเรียนรู้มีประสิทธิภาพและมี
คุณภาพส่งผลต่อประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของน้ำาทิพย์ นาที (2556: บทคัดย่อ) 
ได้ศึกษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
การคดิวเิคราะหแ์ละแรงจูงใจใฝสั่มฤทธ์ิของนกัเรยีน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูแ้บบ Jigsaw และการประยกุตใ์ชท้ฤษฎพีหุ
ปญัญา สาระภมูศิาสตร ์การจดักจิกรรมการเรยีนรู้
ดว้ยกลุม่ร่วมมอืแบบ Jigsaw และการจดักจิกรรม 
การเรยีนรูโ้ดยประยกุตใ์ชท้ฤษฎพีหปุญัญา ผลปรากฏวา่  
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Jigsaw และ
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้
ทฤษฎีพหุปัญญา สาระภูมิศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 91.02/90.17 และ 
89.57/80.76 ตามลำาดับ และผลการวิจัยของ 
วนดิา ชมภพูงษ ์(2555: บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาผลการ
ใช้ชุดการเรียนแบบร่วมมือด้วยเทคคิจิกซอว์ เรื่อง 
ภูมิศาสตร์ประเทศไทยที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียน
เทศบาล ๔ (เชาวนปรีชาอุทิศ) ผลปรากฏว่า ชุด
การเรยีนแบบรว่มมอื เรือ่ง ภมูศิาสตรป์ระเทศไทย
มีประสิทธิภาพ 83.33/82.29 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่
กำาหนดไว้

2. ดชันปีระสิทธผิลของแผนการจัดการเรยีนรู้

จากการวิจัยพบว่า ดัชนีประสิทธิผลของ
แผนการจดักจิกรรมการเรยีนรูก้ลุม่รว่มมอื Jigsaw 
และแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติมีค่า
เท่ากับ 0.7020 และ 0.6371 ตามลำาดับ ทั้งนี้
อาจเน่ืองมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่ม
ร่วมมือแบบ JIGSAW มีกิจกรรมที่มีส่วนร่วมใน
บรรยากาศที่หลากหลายให้นักเรียนท้าทายความ
สามารถ ทำาให้นักเรียนช่วยกันแสดงความคิดเห็น
และยอมรับความคิดเห็นของเพ่ือนในกลุ่ม มีการ
ชว่ยเหลอืซึง่กนัและกัน เพือ่ใหผ้ลงานกลุม่มคีวาม
นา่สนใจ นอกจากนีเ้มือ่นำาผลงานออกมานำาเสนอ
หนา้ชัน้เรยีนและแลกเปลีย่นความคิดเหน็กบัเพือ่นๆ 
กลุ่มอื่น ส่งผลให้นักเรียนได้ฝึกการคิดและเปิดใจ 
ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของธารสุธา กุศลเฉลิมวิทย์ (2556: 
153-160) ได้ศึกษาการพัฒนาการเรียนรู้ เรื่อง 
เศรษฐกิจประเทศไทย โดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู ้
แบบร่วมมือเทคนิคจิกซอว์ กลุ่มสาระการเรียนรู้
สงัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม ชัน้มธัยมศกึษา
ปีที่ 1 ผลการวิจัยพบว่า ดัชนีประสิทธิผลของแผน
จดัการเรียนรูโ้ดยใช้วิธีการจดัการเรียนรูแ้บบรว่มมอื 
เทคนิคจิกซอว์ เรื่องเศรษฐกิจประเทศไทย กลุ่ม
สาระการเรยีนรู้สงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 
ชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่1 มคีา่เทา่กบั 0.7851 และผล
การวิจัยของรำาไพ ชนะจอก (2556: บทคัดย่อ) 
ได้วิจัยเรื่อง การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบ
กลุ่มร่วมมือ เทคนคิจิ๊กซอว์ (Jigsaw) กลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง การสร้างสรรค์ภูมิปัญญา
และวฒันธรรมไทยสมัยรัตนโกสนิทร์ทีมี่ผลต่อการ
พฒันาชาตไิทย ผลการวจิยัพบวา่ ดชันปีระสทิธิผล
ของการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ โดยใช้เทคนิค 
Jigsaw มีดัชนีประสิทธิผล (E.I.) เท่ากับ 0.7865 
คิดเป็นร้อยละ 78.65
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3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

จากการวิจัยพบวา่ นกัเรยีนทีเ่รียนดว้ยการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มร่วมมือแบบ JIGSAW 
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่านักเรียนที่เรียน
ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ อย่างมี 
นัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 หมายความว่า 
นักเรยีนทีไ่ดร้บัการจดักจิกรรมการเรยีนรูก้ลุม่รว่มมือ 
แบบ JIGSAW เรื่อง วิกฤตการณ์และการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีคะแนนผล
สมัฤทธิท์างการเรียนเฉลีย่ 34.30 คะแนน สงูกวา่
นกัเรยีนทีเ่รยีนดว้ยการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบ
ปกต ิซึง่เปน็ไปตามสมมตฐิานทีต่ัง้ไวใ้นขอ้ 1 ทัง้นี้
อาจเนือ่งมาจากการจดักจิกรรมการเรยีนรูก้ลุม่ร่วมมือ 
แบบ JIGSAW ใช้หลักการจัดการเรียนการสอนที่
เนน้ใหผู้้เรยีนมบีทบาทสำาคญัในการเรยีนรู ้โดยการ
จดักจิกรรมการสอนทีเ่ปดิโอกาสใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรู้
ด้วยตนเองจากเอกสารประกอบการสอน มีการใช้
กระบวนการทางสติปัญญา และมีส่วนร่วมในการ
เรยีนทัง้รา่งกาย สติปญัญา อารมณ ์และสงัคม จน
สามารถสรา้งผลงานทีเ่ปน็ความคดิสรา้งสรรคข์อง
ตนเอง รวมทัง้ไดพ้ฒันาทักษะกระบวนการตา่งๆ อกี
จำานวนมาก ซึง่สอดคล้องกบัผลการวจิยัของ เศวต
กนิษฐ์ ศรีสนาย (2552: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง 
การพฒันาแผนการจดัการเรียนรูแ้บบรว่มมอืโดยใช้
เทคนคิ Jigsaw สาระประวตัศิาสตร ์ชัน้มธัยมศกึษา
ปีที่ 3 ผลปรากฏว่า นักเรียนที่เรียนด้วยแผนการ
จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค Jigsaw  
มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลงัเรยีนสงูกวา่กอ่นเรยีน
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และผลการ
วิจัยของ ศิริธร เชาวน์ชื่น (2556: บทคัดย่อ) ได้
ศึกษาเรื่อง การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
แบบกลุม่รว่มมอืเทคนคิจิก๊ซอว์ (Jigsaw) กลุม่สาระ
การเรียนรูส้งัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม เรือ่ง

อาณาจกัรสโุขทยั ช้ันประถมศกึษาปทีี ่4 ผลปรากฏ
วา่ นกัเรียนช้ันมัธยมศกึษาปท่ีี 4 ทีเ่รียนด้วยการจดั
กจิกรรมการเรยีนรูแ้บบกลุม่รว่มมอืเทคนคิจิก๊ซอว ์ 
(Jigsaw) กลุ่มสาระการเรยีนรูสั้งคมศึกษา ศาสนา
และวฒันธรรม เร่ือง อาณาจกัรสุโขทยั มผีลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนหลังเรียนมีคะแนนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

4. ความพึงพอใจ

จากการวิจัยพบว่า การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้กลุ่มร่วมมือแบบ JIGSAW มีกิจกรรมที่มี
ส่วนร่วมในบรรยากาศที่หลากหลายให้นักเรียน
ท้าทายความสามารถ ทำาให้นักเรียนช่วยกันแสดง
ความคดิเหน็และยอมรบัความคดิเหน็ของเพือ่นใน
กลุ่ม มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อให้ผลงาน
กลุ่มมีความน่าสนใจ จึงมีผลทำาให้นักเรียนที่เรียน
ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มร่วมมือแบบ 
JIGSAW มีความพึงพอใจโดยรวมสูงกว่านักเรียน
ที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ 
ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ในข้อ 2 ทั้งนี้อาจ 
เนือ่งมาจากการจดักิจกรรมการเรยีนรูท่ี้หลากหลาย  
มีการสรุปเน้ือหาให้นักเรียนได้เข้าใจยิ่งขึ้น และ
มีการให้ตอบปัญหาเป็นกลุ่มและมีการทดสอบ
แล้วนำาคะแนนมาคิดเฉลี่ยเป็นคะแนนเพิ่ม ถือว่า
เป็นการสร้างแรงจูงใจให้นักเรียนอยากเรียน ซึ่ง
สอดคล้องกับผลการวิจัยของเดือนเพ็ญ ภูเขียว 
(2553: บทคดัยอ่) ไดศ้กึษาเรือ่ง การพฒันาการจดั
กจิกรรมการเรยีนรูก้ลุม่สาระการเรยีนรูส้งัคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม แบบกลุ่มร่วมมือโดยใช้ 
เทคนิคจิ๊กซอว์ (Jigsaw) ผลปรากฏว่า นักเรียนมี
ความพงึพอใจตอ่การเรยีนดว้ยกจิกรรมการเรยีนรู้
แบบกลุ่มรว่มมอืโดยใชเ้ทคนคิจ๊ิกซอว ์เรือ่ง อาณา
จักอยุธยา โดยรวมอยู่ในระดับมาก
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