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การศึกษาผลสั มฤทธิทางการเรียน วิชาประวัติศาสตร์ เรื%อง ประวัติศาสตร์ สมัยสุ โขทัย ของนักเรียนชั* น
มัธยมศึกษาปี ที% 1 โดยใช้ วธิ ีการสอนรู ปแบบจิกซอว์ และวิธีการสอนรู ปแบบปกติ
A Study of Learning Achievement in History Subject Sukhothai History
of The Students Mattayom Suksa 1 by Using Jigsaw Method and Traditional Method
อัญชลี ล้อทนงศักดิ$ 1, วิชาญ เลิศลพ 2
1
หลักสู ตรครุ ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสู ตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ นนั ทา
2
อาจารย์ทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ นนั ทา
บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั งนี มีวตั ถุ ประสงค์เพือ 1) เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ$ ทางการเรี ยนวิชาประวัติศาสตร์ เรื อง
ประวัติศาสตร์ สมัยสุ โขทัย ของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 1 โดยใช้วธิ ี การสอนรู ปแบบจิกซอว์กบั วิธีการสอน
รู ปแบบปกติ 2) เปรี ยบเที ยบเจตคติของนักเรี ยนต่อวิชาประวัติศาสตร์ โดยใช้วิธีการสอนรู ปแบบจิกซอว์กบั
วิธีการสอนรู ปแบบปกติ ของนักเรี ยนชันมัธยมศึ กษาปี ที 1กลุ่ มตัวอย่างที ใช้ในการวิจยั ได้แก่ นักเรี ยนชัน
มัธยมศึกษาปี ที 1 โรงเรี ยนรัตนโกสิ นทร์ สมโภชบวรนิ เวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ อําเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม ภาคเรี ยนที 2 ปี การศึกษา 2558 จํานวน 2 ห้อง ซึ งได้มาจากการสุ่ มแบบกลุ่ม โดยเป็ นกลุ่ม
ทดลอง 1ห้อง จํานวน 43 คน และกลุ่มควบคุม 1 ห้อง จํานวน 49 คน เครื องมือทีใช้ ในการวิจยั ได้แก่ แผนการ
จัดการเรี ยนรู ้ ด้วยวิธีการสอนรู ปแบบจิ กซอว์ และแผนการจัดการเรี ย นรู ้ โดยใช้วิธี ก ารสอนรู ป แบบปกติ
แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ$ ทางการเรี ยน วิชาประวัติศาสตร์ เรื อง ประวัติศาสตร์ สมัยสุ โขทัย แบบวัดเจต
คติของนักเรี ยนต่อวิชาประวัติศาสตร์ โดยใช้วิธีการสอนรู ปแบบจิกซอว์ และแบบวัดเจตคติของนักเรี ยนต่อ
วิชาประวัติศาสตร์ โดยใช้วธิ ี การสอนรู ปแบบปกติ สถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลประกอบด้วย ค่าร้อยละ
(%) ค่าเฉลีย ( x ) ค่าส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบค่าที (t- test Independence Samples)
ผลการวิจยั พบว่า 1. ผลสัมฤทธิ$ ทางการเรี ยน โดยใช้วิธีการสอนรู ปแบบจิกซอว์สูงกว่าวิธีการสอนรู ปแบบ
ปกติอย่างมีนยั สําคัญทางสถิ ติทีระดับ .05 2.เจตคติของนักเรี ยนต่อวิชาประวัติศาสตร์ โดยใช้วิธีการสอน
รู ปแบบจิกซอว์สูงกว่าวิธีการสอนรู ปแบบปกติ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05
คําสํ าคัญ: ผลสั มฤทธิทางการเรียน ,วิธีการสอนรู ปแบบจิกซอว์ ,วิธีการสอนรู ปแบบปกติ , เจคติ
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Abstract
The purposes of this research were 1)compare learning achievement in History Subject Sukhothai
Historyof MattayomSuksa 1 Students by Using Jigsaw Method andTraditional Method2) compare the
attitude ofMattayomSuksa 1 Studentstowards learning History Usage of Jigsaw Method and Traditional
Method. The sample used in this study were students at RattanakosinsomphotBowonniwetsalaya School.
Under the Supreme Patriarch SchoolPhutthamonthonDistrict NakhonPathomProvince second semester of
academic year 2015 of two rooms, which are derived from a cluster random sampling. Test groupone
room 43 persons and a control group in one room 49 persons.The instrument used in the research include
lesson plans, teaching methods jigsaw pattern. Lesson plans and teaching methods using the usual form.
Achievement test History Sukhothai the attitude of students to the teaching of history by using the form
jigsaw. And the attitude of students to the teaching of history by using the usual form.The statistics used in
this study consists of the percentage (%), mean ( ), standard deviation (S.D.) and t test (t- test
Independence Samples).
The research findings were as follows:
1. Achievement learning by using teaching style jigsaw puzzle higher than using teaching a normal
at a significance level of 0.05.
2.The attitude of Studentsof history. Use teaching style jigsaw puzzle over how to teach regular
pattern at a significance level of.05.
Keywords: Achievement , Jigsaw Method , Traditional Method ,attitude
บทนํา
วิชาประวัติศาสตร์ เป็ นส่ วนหนึ งของกลุ่ มสาระการเรี ยนรู ้ สั งคมศึ กษา ศาสนาและวัฒนธรรม เป็ น
การศึ กษาเรื องราวในอดี ตของสังคมมนุ ษย์ ที เรี ยนรู ้ การกระทําหรื อบทเรี ยนในอดี ตเพื อนําไปปฏิ บตั ิ ใ น
ปั จจุบนั และมีผลต่ออนาคต ดังนันการเรี ยนรู ้ประวัติศาสตร์ อย่างมีประสิ ทธิ ภาพจึงมีคุณค่าอย่างมากต่อมนุ ษย์
เพราะเป็ นการเสริ มปั ญญาให้กบั ผูเ้ รี ยนด้วยกระบวนการอ่าน การคิด การเขียน การพินิจ พิจารณา วิเคราะห์
อย่างถ่องแท้ จะช่ วยกระตุน้ ให้ผูเ้ รี ยนได้ตระหนักถึ งความสําคัญของแนวโน้มในอนาคตทีควรดําเนิ นชี วิต
อย่างรอบคอบ สุ ขุม โดยเฉพาะอย่างยิงในยุคโลกาภิ วตั น์ทีสังคมเปลี ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ ว (ชัยวัฒน์
สุ ทธิ รัตน์, 2553, หน้า 3) จากผลการผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขนพื
ั นฐาน (O-NET) ของนักเรี ยนชัน
มัธยมศึ กษาปี ที 3 พบว่าผลสัมฤทธิ$ ทางการเรี ยนกลุ่ มสาระการเรี ยนรู ้ สังคมศึ กษา ศาสนาและวัฒนธรรม
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โดยเฉพาะสาระการเรี ยนรู ้ ประวัติศาสตร์ ได้คะแนนไม่ถึงร้ อยละ 50 (ฝ่ ายวิชาการ โรงเรี ยนรั ตนโกสิ นทร์
สมโภช บวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ปี 2557)
ซึ งจากการสั ม ภาษณ์ ค รู ผูส้ อนในกลุ่ ม สาระการเรี ย นรู ้ สั ง คมศึ ก ษา ศาสนาและวัฒนธรรม (นาง
พรรณนา จันทร์ วาววาม และนางสุ จิตรา ปันหยา สัมภาษณ์, วันที 20 กุมภาพันธ์ 2558) ปั ญหาดังกล่าวพบว่า
ครู ขาดกลวิธีการสอน การสอนของครู เน้นการบรรยาย ให้ผเู ้ รี ยนท่องจํา นักเรี ยนมีส่วนร่ วมในกิจกรรมการ
เรี ยนการสอนน้อย ทําให้นกั เรี ยนขาดการปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน ขาดทักษะทางสังคม มีผลทําให้นกั เรี ยน
เกิดความเบือหน่าย ไม่สนใจเรี ยน ส่ งผลให้ผลสัมฤทธิ$ ทางการเรี ยนตํา
ผูว้ ิจยั ในฐานะผูส้ อนได้ตระหนักว่าการที จะพัฒนาผลสัมฤทธิ$ ทางการเรี ยนของนักเรี ยน ครู ตอ้ งใช้
วิธีการจัดการเรี ยนการสอนทีส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง มีทกั ษะกระบวนการกลุ่ม เทคนิ ค
วิธีการสอนอี กรู ปแบบหนึ งที นํามาใช้ คือ วิธีการเรี ยนรู ้ แบบร่ วมมือเทคนิ คจิกซอว์ ดังที ธวัลรัตน์ เรื อง
จันทร์ (2556, หน้า 35) กล่าวว่าการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือโดยใช้เทคนิ คจิyกซอว์ ช่วยให้นกั เรี ยน
รู ้จกั แสวงหาความรู ้ ได้ดว้ ยตนเอง ได้ประสบการณ์ ทีสัมพันธ์กบั ชี วิตจริ ง ส่ งเสริ มทักษะทางสังคม ฝึ กการ
ช่วยเหลื อเกือกูลซึ งกันและกัน ได้มีส่วนร่ วมในการจัดกิจกรรมทําให้เกิ ดการยอมรับตนเอง อันส่ งผลให้มี
ทัศนคติทีดี ต่อสิ งต่าง ๆ รอบข้าง และช่ วยให้ผลสัมฤทธิ$ ทางการเรี ยนโดยเฉลี ยของนักเรี ยนสู งขึน ไม่ว่าจะ
เป็ นนักเรี ยนทีเก่ง หรื ออ่อน ซึ งสิ งต่าง ๆ ทีกล่าวมาเป็ นสิ งทีครู และผูป้ กครองต้องการให้เกิดขึนในกิจกรรม
การเรี ยนรู ้ในยุคปั จจุบนั
ด้วยเหตุนีผูว้ ิจยั จึ งมีความสนใจที จะนําการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ แบบกลุ่มร่ วมมื อด้วยวิธีการสอน
รู ปแบบจิ กซอว์ มาใช้ในการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ วิชาประวัติศาสตร์ เรื องประวัติศาสตร์ สมัยสุ โขทัย ชัน
มัธยมศึกษาปี ที 1 เป็ นการพัฒนาวิธีการสอน เพือให้นกั เรี ยนได้รับความรู ้ ความเข้าใจ มีผลสัมฤทธิ$ ทางการ
เรี ยนสู งขึน และมีเจตคติ ทีดีต่อการเรี ยนวิชาประวัติศาสตร์
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพือเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ$ ทางการเรี ยนวิชาประวัติศาสตร์ เรื อง ประวัติศาสตร์ สมัยสุ โขทัย ของ
นักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 1โดยใช้วธิ ี การสอนรู ปแบบจิกซอว์กบั วิธีการสอนรู ปแบบปกติ
2. เพือเปรี ยบเทียบเจตคติของนักเรี ยนต่อวิชาประวัติศาสตร์ โดยใช้วิธีการสอนรู ปแบบ จิกซอว์กบั
วิธีการสอนรู ปแบบปกติ ของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 1
ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตด้ านเนือ* หา
เนื อหาสาระที นํามาใช้ในการศึ กษาค้นคว้า เรื อง ประวัติศาสตร์ สุโขทัย ประกอบด้วย 1. การ
สถาปนาอาณาจักรสุ โขทัย 2. พัฒนาการด้านการเมืองการปกครองสมัยสุ โขทัย 3. พัฒนาการ
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ด้านเศรษฐกิ จสมัยสุ โขทัย 4. พัฒนาการด้านสัง คมสมัยสุ โขทัย 5. พัฒนาการด้า นศิ ลปวัฒนธรรมสมัย
สุ โขทัย 6. พัฒนาการด้านภูมิปัญญาสมัยสุ โขทัย 7. พัฒนาการด้านความสัมพันธ์ ระหว่างประเทศสมัย
สุ โขทัย
2. ขอบเขตด้ านประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่มประชากรทีใช้ในการพัฒนาเป็ นนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 1 โรงเรี ยนรัตนโกสิ นทร์ สมโภช
บวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ทีเรี ยนวิชาประวัติศาสตร์ ภาค
เรี ยนที 2 ปี การศึกษา 2558 จํานวน 7 ห้องเรี ยน โดยมีจาํ นวนนักเรี ยน 305 คน
กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการวิจยั ครังนี ได้แก่ นักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 1 จํานวน 1 ห้อง มีนกั เรี ยน
จํานวน 43 คน ให้เป็ นกลุ่มทดลอง และจํานวน 1 ห้อง มีนกั เรี ยนจํานวน 49 คน ให้เป็ นกลุ่มควบคุมทีได้จาก
การสุ่ มแบบกลุ่ม เนืองจากโรงเรี ยนมีการจัดห้องเรี ยนแบบคละความสามารถทางการเรี ยน
3. ขอบเขตด้ านตัวแปร
ตัวแปรอิสระ ได้แก่ วิธีการสอน 2 วิธี คือ
1. วิธีการสอนรู ปแบบจิกซอว์
2. วิธีการสอนรู ปแบบปกติ
ตัวแปรตาม ได้แก่
1. ผลสัมฤทธิ$ ทางการเรี ยน วิชาประวัติศาสตร์ เรื อง ประวัติศาสตร์สมัยสุ โขทัย
2. เจตคติของนักเรี ยนต่อวิชาประวัติศาสตร์
4. ขอบเขตด้ านเวลา
ภาคเรี ยนที 2 ปี การศึกษา 2558
ทบทวนวรรณกรรม
ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาค้นคว้า เอกสารแนวคิดทฤษฏี และงานวิจยั ต่าง ๆ ทีเกียวข้องดังนี
ทฤษฏีและแนวคิดการสอนรู ปแบบจิกซอว์
ชัยวัฒนธ์ สุ ทธิ รัตน์ (2552, หน้า188) กล่าวว่า การเรี ยนแบบต่อภาพ (Jigsaw) เป็ นเทคนิ คหนึ งของ
การเรี ยนแบบร่ วมมือ (Cooperative learning) มีพืนฐานมาจากทฤษฎีการเรี ยนรู ้ ทางสังคม (Social learning
theory) ทีเน้นให้ผเู ้ รี ยนได้ทาํ งานร่ วมกันเป็ นกลุ่มเหมือนกับการอยูร่ ่ วมกันในสังคมหนึ ง ซึ งการทํางานแบบ
ร่ วมมือจะสร้ างสัมพันธภาพอันดี ต่อกัน เรี ยนรู ้ ซึงกันและกัน และการเรี ยนแบบต่อภาพยังมีพืนฐานมาจาก
ทฤษฎีพฒั นาการทางสติปัญญา (Congnitive theory) ทีเน้นให้ผูเ้ รี ยนได้ช่วยเหลื อกัน ร่ วมกันคิด แก้ปัญหา
ได้ล งมื อกระทํา ค้นหาความรู ้ ด้วยตนเองจนเกิ ดความรู ้ ความเข้า ใจที ชัดเจน และสร้ า งผลงานเป็ น
ความสําเร็ จของกลุ่ม
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กุณฑรี เพ็ชรทวีพรเดช และคณะ (2550, หน้า 91) กล่าวว่า การจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยเทคนิ ค Jigsaw เป็ น
เทคนิ คการต่อเรื องราวทีส่ งเสริ มกิ จกรรมการเรี ยนการสอนให้สมาชิ กภายในกลุ่มมีการร่ วมมือกันในการ
ทํางาน การถ่ายทอดความรู ้ ซึ งเหมาะกับเนือหาทีไม่ยากและผูเ้ รี ยนสามารถศึกษาได้ดว้ ยตนเอง
สรุ ปได้วา่ การเรี ยนแบบต่อภาพหรื อรู ปแบบจิกซอว์เป็ นการจัดการเรี ยนทีเน้นให้ผเู ้ รี ยน
ได้ลงมือปฏิบตั ิ ร่ วมมือกันทํางานเป็ นกลุ่ม ร่ วมกันคิด แก้ไขปั ญหา ฝึ กทักษะทางสังคม มีการช่วยเหลือซึ งกัน
และกัน ผูเ้ รี ยนสามารถทํากิ จกรรมค้นคว้าหาความรู ้ ดว้ ยตนเอง จนเกิ ดความรู ้ ความเข้าใจทีชัดเจน และ
สามารถถ่ายทอดความรู ้ให้กบั เพือนภายในกลุ่มได้ ผลงานทีได้เป็ นความสําเร็ จของกลุ่ม
สุ วิทย์ มูลคํา และอรทัย มูลคํา (2550, หน้า 178-180) กล่าวว่า ขันตอนการจัด การเรี ยนรู ้ โดยใช้
เทคนิคแบบจิกซอว์ มีดงั นี
1. ขันเตรี ยมเนื อหา ผูส้ อนจัดเตรี ยมเนื อหาโดยแบ่งเนื อหาของเรื องทีจะเรี ยนรู ้ออกเป็ นหัวข้อย่อย
ตามจํานวนสมาชิกแต่ละกลุ่ม
2. ขันจัดกลุ่มผูเ้ รี ยน จัดแบ่งกลุ่มผูเ้ รี ยนให้มีสมาชิ กคละความสามารถ เรี ยกว่า กลุ่มพืนฐาน มี
สมาชิก ประมาณ 2-6 คน ให้ผเู ้ รี ยนแต่ละกลุ่มศึกษาคนละหัวข้อ จนเป็ นผูเ้ ชียวชาญ
3. ขันกลุ่ มผูเ้ ชี ยวชาญ (Expert Groups) สมาชิ กต่ างกลุ่ มที ศึ ก ษาในหัวข้อเดี ยวกันร่ วมกัน
ทําการศึกษาค้นคว้าเพิมเติมในส่ วนทีตนได้รับมอบหมาย กลุ่มนีเรี ยกว่ากลุ่มผูเ้ ชียวชาญ (Expert Group)
4. ขันสมาชิ กกลุ่มผูเ้ ชี ยวชาญเสนอความรู ้ ผูเ้ ชี ยวชาญกลับกลุ่มเดิ มของตนแล้วผลัดกันอธิ บายให้
ความรู ้เพือนในกลุ่มทีละคนจนครบ มีการซักถาม ตอบปั ญหา ทบทวนให้เกิดความเข้าใจ
5. ขันทดสอบความรู ้ ผูเ้ รี ยนทุกคน ทําการทดสอบความรู ้ ครอบคลุมทุกหัวข้อทีเรี ยนรู ้ นําคะแนน
ของสมาชิกแต่ละคนในกลุ่มมารวมกันเป็ นคะแนนของกลุ่ม
6. ขันมอบรางวัล ผูส้ อนมอบรางวัลหรื อคําชมเชยให้กบั กลุ่มทีได้คะแนนรวมสู งสุ ด
วิธีการดําเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่มประชากรทีใช้ในการพัฒนาเป็ นนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 1 โรงเรี ยนรัตนโกสิ นทร์ สมโภชบวร
นิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ทีเรี ยนวิชาประวัติศาสตร์ ภาคเรี ยน
ที 2 ปี การศึกษา 2558 จํานวน 7 ห้องเรี ยน โดยมีจาํ นวนนักเรี ยน 305 คน
กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการวิจยั ครังนี ได้แก่ นักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 1 จํานวน 1 ห้องมีนักเรี ยน
จํานวน 43 คน ให้เป็ นกลุ่มทดลอง และจํานวน 1 ห้อง มีนกั เรี ยนจํานวน 49 คน ให้เป็ นกลุ่มควบคุมทีได้จาก
การสุ่ มแบบกลุ่ม เนืองจากโรงเรี ยนมีการจัดห้องเรี ยนแบบคละความสามารถทางการเรี ยน
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2. ตัวแปร
ตัวแปรทีใช้ศึกษาสําหรับการวิจยั ในครังนี
ตัวแปรอิสระ ได้แก่ วิธีการสอน 2 วิธี คือ
1. วิธีการสอนรู ปแบบจิกซอว์
2. วิธีการสอนรู ปแบบปกติ
ตัวแปรตาม ได้แก่
1. ผลสัมฤทธิ$ ทางการเรี ยน วิชาประวัติศาสตร์ เรื อง ประวัติศาสตร์ สมัยสุ โขทัย
2. เจตคติของนักเรี ยนต่อวิชาประวัติศาสตร์
3. ขอบเขตด้ านระยะเวลา
ภาคเรี ยนที 2 ปี การศึกษา 2558
งานวิจัยทีเ% กี%ยวข้ อง
วาที วังคะฮาต (2553) ได้ศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบจิyกซอว์ (Jigsaw) กลุ่มสาระ
สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม ชันมัธยมศึกษาปี ที 6 เรื อง ภูมิปัญญา พบว่า 1. ประสิ ทธิ ภาพของ
แผนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบจิyกซอว์ (Jigsaw) มีประสิ ทธิ ภาพเท่ากับ 87.54/82.25 ตามเกณฑ์ที
กําหนด 2. ค่าดัชนี ประสิ ทธิ ผลของแผนการจัดกิ จกรรม การเรี ยนรู ้ แบบจิกซอว์ (Jigsaw) มีค่าเท่ากับ
0.7318ซึ งแสดงว่านักเรี ยนมีความก้าวหน้าในการเรี ยนเพิมขึนเมือเทียบกับค่าร้อยละเท่ากับร้อยละ 73.18 3.
นักเรี ยนมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก
พระมหาสุ รพล ผ่องนรา (2553) ได้ศึกษาผลของการเรี ยนแบบร่ วมมือโดยใช้เทคนิ คแบบจิกซอว์
ที มี ต่ อ ทัก ษะการคิ ด แบบอรรถธรรมสั ม พัน ธ์ แ ละผลสั ม ฤทธิ$ ทางการเรี ยน เรื องหลั ก ธรรมทาง
พระพุทธศาสนา ของนัก เรี ยนชันมัธยมศึ กษาปี ที 1 โรงเรี ยนพรตพิทยพยัต กรุ งเทพมหานคร พบว่า1.
ผลสัมฤทธิ$ ทางการเรี ยนของนักเรี ยน หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .01 2. ผล
การคิดแบบอรรถธรรมสัมพันธ์ของนักเรี ยนทีเรี ยนโดยการร่ วมมือโดยใช้เทคนิ คแบบจิกซอว์หลังเรี ยนสู ง
กว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .01
ศิริลกั ษณ์ สุ ภาเจริ ญ (2551) ได้ศึกษาการเปรี ยบเที ยบผลสัมฤทธิ$ และเจตคติ ต่อการเรี ยน เรื อง
หลักการใช้ภาษา กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ ภาษาไทย ของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 4 ระหว่างรู ปแบบการ
สอนแบบร่ วมมือเทคนิ คจิกซอว์กบั การสอนแบบปกติ พบว่า 1. ผลสัมฤทธิ$ ทางการเรี ยนระหว่างรู ปแบบ
การสอนแบบร่ วมมือเทคนิคจิกซอว์สูงกว่าปกติ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05
2. เจตคติต่อการเรี ยน เรื องหลักการใช้ภาษารู ปแบบการสอนแบบร่ วมมือเทคนิคจิกซอว์สูงกว่าการ
การสอนปกติอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ.05
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สมนึ ก อ่อนแสง (2555) ได้ศึกษาผลการเรี ยนรู ้ ดว้ ยวิธีการทางประวัติศาสตร์ ร่วมกับเทคนิ คจิกซอว์ ทีมีต่อ
ผลสั ม ฤทธิ$ ทางการเรี ยน ความสามารถในการคิ ด อย่ า งมี วิ จ ารณญาณ และเจตคติ ต่ อ การเรี ยนวิ ช า
ประวัติศาสตร์ ไทย ของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 5 พบว่า 1.นักเรี ยนมีผลสัมฤทธิ$ ทางการเรี ยนหลังเรี ยนสู ง
กว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .01 2. นักเรี ยนมีความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
หลัง เรี ย นสู ง กว่า ก่ อ นเรี ย นอย่า งมี นัย สํ า คัญ ทางสถิ ติ ที ระดับ .01 3. นัก เรี ย นมี เ จตคติ ต่ อ การเรี ย นวิ ช า
ประวัติศาสตร์ ไทย อยู่ในระดับมากที สุ ด โดยมี ค่าเฉลี ยเท่ากับ 4.26 4. มี ความสามารถในการคิ ดอย่างมี
วิจารณญาณ และเจตคติต่อต่อการเรี ยนวิชาประวัติศาสตร์ ไทยแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ
.01
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจยั ผลสัมฤทธิ$ ทางการเรี ยน รายวิชาประวัติศาสตร์ เรื อง ประวัติศาสตร์ สมัยสุ โขทัย ด้วยวิธีการ
สอนรู ปแบบจิกซอว์และวิธีการสอนรู ปแบบปกติ โดยมีลาํ ดับขันตอน ดังนี 1.ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 2.
เครื องมือทีใช้ในการวิจยั 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 4. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรทีใช้ในการศึกษาวิจยั ครังนีเป็ นนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 1 โรงเรี ยนรัตนโกสิ นทร์ สมโภช
บวรนิ เวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ทีเรี ยนวิชาประวัติศาสตร์ ภาค
เรี ยนที 2 ปี การศึกษา 2558 จํานวน 7 ห้องเรี ยน โดยมีจาํ นวนนักเรี ยน 305 คน
กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการวิจยั ครังนี ได้จากการสุ่ มแบบกลุ่ม เนื องจากโรงเรี ยนมีการจัดห้องเรี ยน
แบบคละความสามารถทางการเรี ยน
เครื%องมือทีใ% ช้ ในการวิจัย
1. แผนการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยวิธีการสอนรู ปแบบจิกซอว์ จํานวน 12 แผน
2. แผนการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้วธิ ี การสอนรู ปแบบปกติ จํานวน 12 แผน
3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ$ทางการเรี ยน วิชาประวัติศาสตร์ เรื อง ประวัติศาสตร์ สมัยสุ โขทัย
4. แบบวัดเจตคติของนักเรี ยนต่อวิชาประวัติศาสตร์ โดยใช้วธิ ี การสอนรู ปแบบจิกซอว์
5. แบบวัดเจตคติของนักเรี ยนต่อวิชาประวัติศาสตร์ โดยใช้วธิ ี การสอนรู ปแบบปกติ
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การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ จิ ยั ได้ดาํ เนินการทดลองตามลําดับขันตอน ดังนี
1. นําแบบทดสอบก่อนเรี ยน วิชาประวัติศาสตร์ เรื องประวัติศาสตร์ สมัยสุ โขทัย ไปทดสอบกับนักเรี ยน
กลุ่มทีต้องการจะพัฒนา แล้วบันทึกคะแนนเพือใช้เป็ นคะแนนทดสอบก่อนเรี ยน (Pretest)
2. จัดกิ จกรรมตามแผนการจัดการเรี ยนรู ้ โดยใช้วิธีการสอนรู ปแบบจิกซอว์ กับนักเรี ยนที ต้องการจะ
พัฒนา
3. เมือจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนครบทุกแผน ให้นกั เรี ยนทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ$ ทางการเรี ยน
วิ ช าประวัติ ศ าสตร์ เรื อง ประวัติ ศ าสตร์ ส มัย สุ โ ขทัย โดยเป็ นแบบทดสอบที มี ข ้อ คํา ถามเดี ย วกัน กับ
แบบทดสอบก่อนเรี ยนแต่มีการสลับข้อ สลับตัวเลื อก และหรื อใช้คาํ ทีมีความหมายเดียวกันมาเปลี ยนแทน
เสร็ จแล้วบันทึกคะแนนไว้เพือใช้เป็ นคะแนนทดสอบหลังเรี ยน (Posttest)
4. ให้นกั เรี ยนทําแบบวัดเจตคติหลังเรี ยน
สถิติทใี% ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
1. สถิติพืนฐานวิเคราะห์ขอ้ มูลกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ค่าเฉลีย ( X ) และ ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.)
2. สถิติทีใช้ในการหาคุณภาพของเครื องมือทีใช้ในการทดลอง
2.1 ค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC (Index of Item - Objective Congruence)
2.2 หาค่าความยาก (p) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ$
2.3 ค่าอํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ$ทางการเรี ยน
2.4 ค่าความเชือมันของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ$ทางการเรี ยน
2.5 ค่าความเชือมันของแบบวัดเจตคติ โดยใช้สูตรค่าสัมประสิ ทธิ$แอลฟาของครอนบาค
3. สถิติทีใช้ในการทดสอบคุณภาพวิธีการสอนรู ปแบบจิกซอว์จากการทดลองก่อนใช้จริ ง
3.1 การเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ$ ทางการเรี ยนของวิธีการสอนรู ปแบบจิกซอว์กบั วิธีสอนรู ปแบบ
ปกติ และการเปรี ยบเทียบเจตคติของนักเรี ยนต่อการเรี ยนโดยใช้วิธีการสอนรู ปแบบ จิกซอว์กบั วิธีสอนรู ปแบบ
ปกติ ใช้สูตรการทดสอบค่าที (t- test Independence Samples)
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ผลการวิจัย
ตารางที 1 เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ$ ทางการเรี ยนวิชาประวัติศาสตร์ เรื อง ประวัติศาสตร์ สมัยสุ โขทัย ของ
นักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 1 โดยใช้วธิ ี การสอนรู ปแบบจิกซอว์กบั วิธีการสอนรู ปแบบปกติ
จํานวน
ค่าเฉลีย
S.D
t-test p-value
(n)
วิธีการสอนรู ปแบบจิกซอว์
43
32.16
3.79
5.24
.00
วิธีการสอนรู ปแบบปกติ
49
27.08
5.45
จากตารางที 1 พบว่า ผลสัมฤทธิ$ ทางการเรี ยนวิชาประวัติศาสตร์ เรื อง ประวัติศาสตร์ สมัยสุ โขทัย
ของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที1 โดยใช้วิธีการสอนรู ปแบบจิกซอว์ สู งกว่าวิธีการสอนรู ปแบบปกติอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .05 (t- t-test= 5.24) โดยนักเรี ยนทีเรี ยนด้วยวิธีการสอนรู ปแบบจิกซอร์ มีคะแนน
เฉลี ย 32.16 และมีส่วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 3.79 และนักเรี ยนทีเรี ยนด้วยวิธีการสอนรู ปแบบปกติ มี
คะแนนเฉลีย 27.08 และ ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 5.45
ตารางที 2 เปรี ยบเทียบเจตคติของนักเรี ยนต่อวิชาประวัติศาสตร์ โดยใช้วธิ ี การสอนรู ปแบบจิกซอว์กบั วิธีการ
สอนรู ปแบบปกติ ของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 1
S.D
t-test
p-value
จํานวน (n) ค่าเฉลีย
วิธีการสอนรู ปแบบจิกซอว์
43
4.53
0.27
7.09
.00
วิธีการสอนรู ปแบบปกติ
49
4.12
0.29
จากตารางที 2 พบว่า เจตคติของนักเรี ยนต่อวิชาประวัติศาสตร์ โดยใช้วิธีการสอนรู ปแบบจิกซอว์สูง
กว่าวิธีการสอนรู ปแบบปกติ ของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 1อย่างมีนยั สําคัญทางสถิ ติทีระดับ .05 (t- ttest= 7.09) โดยนักเรี ยนทีเรี ยนด้วยวิธีการสอนรู ปแบบจิกซอว์ มีคะแนนเฉลี ย 4.53 และมีส่วนเบี ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.27 และนักเรี ยนที เรี ยนด้วยวิธีการสอนรู ปแบบปกติ มีคะแนนเฉลี ย 4.12 และ ส่ วน
เบียงเบนมาตราฐาน เท่ากับ 0.29
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อภิปรายผล
จากผลการวิจยั เรื อง การศึกษาผลสัมฤทธิ$ ทางการเรี ยน วิชาประวัติศาสตร์ เรื อง ประวัติศาสตร์ สมัย
สุ โขทัย ของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 1 โดยใช้วิธีการสอนรู ปแบบจิกซอว์และวิธีการสอนรู ปแบบปกติ
สามารถอภิปรายผลการวิจยั ได้ ดังนี
1. ผลสัมฤทธิ$ ทางการเรี ยนวิชาประวัติศาสตร์ เรื อง ประวัติศาสตร์ สมัยสุ โขทัย ของนักเรี ยนชัน
มัธยมศึกษาปี ที1 โดยใช้วธิ ี การสอนรู ปแบบจิกซอว์ สู งกว่าวิธีการสอนรู ปแบบปกติอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ทีระดับ .05 เป็ นไปตามข้อสมมติฐาน ข้อที 1 ทีกําหนดไว้ อาจเนื องมาจากทีผูว้ ิจยั ได้มีการศึกษาทฤษฎีและ
แนวคิ ดการจัดการเรี ย นรู ้ ด้วยรู ป แบบจิ ก ซอว์ นํามาสร้ า งแผนการจัดการเรี ย นรู ้ ตามขันตอนวิธี การสอน
รู ป แบบจิ ก ซอว์โดยผ่า นกระบวนการหาประสิ ท ธิ ภาพและการตรวจสอบจากผูเ้ ชี ยวชาญ และนํา มาจัด
กิ จกรรมการเรี ยนการสอน นักเรี ยนได้ลงมื อปฏิ บตั ิ ศึกษาหาความรู ้ ได้ด้วยตนเองและสามารถถ่ ายทอด
ความรู ้ ให้กบั เพือนได้ ได้ร่วมกิ จกรรมกลุ่มกับเพือนเกิ ดทักษะทางสังคม ช่ วยเหลือซึ งกันและกัน นักเรี ยน
เกิดความภาคภูมิใจทําให้เห็นคุณค่าของตนเอง ซึ งตรงกับ ชัยวัฒน์ สุ ทธิ รัตน์ (2552, หน้า 188) กล่าวว่า การ
เรี ยนแบบต่อภาพเป็ นเทคนิ คหนึ งของการเรี ยนแบบร่ วมมือ (Cooperative learning) มีพืนฐานมาจากทฤษฎี
การเรี ยนรู ้ ทางสังคม (Social learning theory) ทีเน้นให้ผเู ้ รี ยนได้ทาํ งานร่ วมกันเป็ นกลุ่มเหมือนกับการอยู่
ร่ วมกันในสังคมหนึ ง ซึ งการทํางานแบบร่ วมมือจะสร้างสัมพันธภาพอันดีต่อกัน เรี ยนรู ้ ซึงกันและกัน และ
การเรี ยนแบบต่อภาพนี ยังมีพืนฐานมาจากทฤษฎี พฒั นาการทางสติปัญญา (Cognitive theory) ทีเน้นให้
ผูเ้ รี ยนได้ช่วยเหลือกัน ร่ วมกันคิด แก้ปัญหา ได้ลงมือกระทํา ค้นหาความรู ้ดว้ ยตนเอง จนเกิดความรู ้ ความ
เข้าใจทีชัดเจน และสร้างผลงานเป็ นความสําเร็ จของกลุ่ม
ดังนันวิธีการสอนรู ปแบบจิ กซอว์จึงเป็ นเทคนิ ควิธีสอน ที ดําเนิ นกิ จกรรมด้วยกระบวนการกลุ่ ม
สมาชิ กทุกคนมีจุดมุ่งหมายเดี ยวกันเพือความสําเร็ จและผลประโยชน์ของกลุ่ม จึงทําให้ผลสัมฤทธิ$ ทางการ
เรี ยนของนักเรี ยนโดยใช้วิธีการสอนรู ปแบบจิกซอว์ สู งกว่าวิธีการสอนรู ปแบบปกติอย่างมี นยั สําคัญทาง
สถิติ .05
2. เจตคติของนักเรี ยนต่อวิชาประวัติศาสตร์ โดยใช้วิธีการสอนรู ปแบบจิ กซอว์สูงกว่าวิธีการสอน
รู ป แบบปกติ ของนัก เรี ย นชันมัธ ยมศึ ก ษาปี ที 1อย่า งมี นัย สํ า คัญ ทางสถิ ติ ที ระดับ .05 เป็ นไปตามข้อ
สมมติฐาน ข้อที 2 ทีกําหนดไว้ ทังนี อาจเป็ นเพราะการเรี ยนมีกิจกรรมกลุ่ม ส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนมีส่วนร่ วม
ในกิจกรรมการเรี ยนการสอน นักเรี ยนทีมีความรู ้ความสามารถแตกต่างกันได้มีโอกาสแสดงบทบาทหน้าที
ของตนตามทีได้รับมอบหมาย เกิดความกระตือรื อร้น ตังใจทํางานเพือให้งานสําเร็ จ ไม่เบือหน่ายการเรี ยน
สนใจทีจะเรี ยนรู ้ และเห็ นความสําคัญของวิชาประวัติศาสตร์ ซึ งเห็ นด้วยกับงานวิจยั ของสมนึ ก อ่อนแสง
(2555) ได้ศึกษาผลการเรี ยนรู ้ดว้ ยวิธีการทางประวัติศาสตร์ ร่วมกับเทคนิ คจิกซอว์ ทีมีต่อผลสัมฤทธิ$ ทางการ
เรี ยน ความสามารถในการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ และเจตคติต่อการเรี ยนวิชาประวัติศาสตร์ ไทย ของนักเรี ยน
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ชันมัธยมศึกษาปี ที 5 พบว่า นักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 5 ทีได้รับการเรี ยนรู ้ดว้ ยวิธีทางประวัติศาสตร์ ร่วมกับ
เทคนิคจิกซอว์ มีเจตคติต่อการเรี ยนวิชาประวัติศาสตร์ ไทย อยูใ่ นระดับมากทีสุ ด
กล่ า วได้ว่า การนํา เทคนิ ค วิธี ก ารสอนรู ป แบบจิ ก ซอว์ มาใช้ใ นการจัดกิ จกรรมการเรี ย นการสอน สร้ า ง
บรรยากาศการเรี ยนรู ้ สนุ กสนาน และมีความสุ ข นักเรี ยนประสบผลสําเร็ จ ในการเรี ยน จึงมีผลทําให้เจต
คติ ของนักเรี ยนต่อวิชาประวัติศาสตร์ โดยใช้วิธีการสอนรู ปแบบจิกซอว์สูงกว่าวิธีการสอนรู ปแบบปกติ
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05
ข้ อเสนอแนะ
1. ผูส้ อนควรศึกษาขันตอนของเทคนิควิธีการสอนรู ปแบบจิกซอว์ให้เข้าใจชัดเจน
2. ผูส้ อนต้องชี แจงขันตอนของเทคนิ ควิธีการสอนรู ปแบบจิกซอว์ตามลําดับ เพือให้นกั เรี ยนเข้าใจ
และปฏิบตั ิได้ถูกต้อง
3.การจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ในแต่ละกลุ่มมี นกั เรี ยน เก่ง ปานกลาง อ่อน ผูส้ อนจะต้องกระตุ น้ ให้
นักเรี ยนกลุ่มอ่อน ได้มีส่วนร่ วมในกิจกรรมกลุ่ม
ข้ อเสนอแนะในการวิจัยต่ อไป
1. ควรมีการทําวิจยั เปรี ยบเทียบการเรี ยนแบบร่ วมมือเทคนิ ควิธีการสอนรู ปแบบจิกซอว์กบั
วิธีการสอนอืน ๆ เช่น วิธีการทางประวัติศาสตร์ กรอบมโนทัศน์
2. ควรมีการศึกษาผลการสอนด้วยวิธีการสอนรู ปแบบจิกซอว์ทีมีผลต่อตัวแปรอืน ๆเช่น ความ
พึงพอใจ ความคิดเห็น ความคงทน
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