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บทคดัย่อ 
การวิจัยน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบทักษะการท างานร่วมกันของนักศึกษาก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ 2) ศึกษา

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาหลงัการจดัการเรียนรู้กบัเกณฑ ์และ 3) ศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือเทคนิคจ๊ิกซอว ์กลุ่มเป้าหมายท่ีใช้ในการวิจยั คือ นักศึกษาสาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภัฏ
เพชรบุรี จ  านวน 22 คน ไดม้าจากวิธีการเลือกแบบเจาะจง เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ประกอบดว้ย 1) แผนการจดัการเรียนรู้ 2) แบบ
ประเมินทกัษะท างานร่วมกนั 3) แบบทดสอบ และ 4) แบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษา สถิติท่ีใช ้ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน สถิติการทดสอบค่าที T–test  for dependent,  T–test  for one sample และวเิคราะห์ขอ้มูลโดยการวเิคราะห์เน้ือหา (content analysis) 

ผลการวิจยัพบว่า 1) ผลประเมินทกัษะการท างานร่วมกันของนักศึกษา พบว่าทกัษะการท างานร่วมกันของนักศึกษาหลงัเรียน  
(x̅ = 13.41, S.D. = 2.04) สูงกว่าก่อนเรียน (x̅ = 12.14, S.D. = 2.82) อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ (P<0.05)  2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากการ
ทดสอบหลงัเรียน พบว่ามีนักศึกษาร้อยละ 59.10 (3 กลุ่ม) ท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนผ่านเกณฑ ์(คะแนนเฉล่ียสูงกว่าหรือเท่ากบั 15 คะแนน) 
และมีนกัศึกษาร้อยละ 40.90 (2 กลุ่ม) ท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต ่ากวา่เกณฑ ์แต่ทุกกลุ่มไม่พบความแตกต่างทางสถิติ (P> 0.05) เม่ือเทียบกบั
เกณฑ ์3) ความคิดเห็นต่อการจดัการเรียนรู้ ไดแ้ก่ ฝึกการหาความรู้ดว้ยตนเอง เรียนรู้วธีิการสอน แบบร่วมมือและแลกเปล่ียนความรู้กนัระหว่าง
เพื่อน ฝึกการท างานเป็นกลุ่มและท างานเป็นทีม ไดฝึ้กความรับผดิชอบเน่ืองจากตอ้งท างานท่ีตนเองไดรั้บมอบหมายอยา่งเต็มท่ี 
  

ค าส าคัญ : การเรียนรู้แบบร่วมมือดว้ยเทคนิคจ๊ิกซอว,์ ทกัษะการท างานร่วมกนั, ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 

Abstract  
The purposes of this research were to: 1) compare the collaboration skills of students before and after learning by cooperati ve 

learning using jigsaw technique, 2) study the students’ learning achievement after learning with criteria, and 3) study the o pinions of students 
towards cooperative learning using jigsaw technique. The participants in this research consisted of 22 students in the Progra m of Chemistry, 
Faculty of Science and Technology, Phetchaburi Rajabhat University. They obtained by using purposi ve sampling. Research instruments 
included of four parts: 1) lesson plan of cooperative learning using jigsaw technique 2) collaborative skill assessment 3) le aning achievement 
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test with the degree of content validity index between 0.67 - 1.00 and 4) student opinion questionnaire. The statistics used for data analysis 
were mean and standard deviation, t-test for dependent, t-test for one sample and content analysis, respectively.  

The research finding were as follows: 1) The collaboration skills of students  after learning by cooperative learning using jigsaw 
technique with Chemistry (x̅=13.41, S.D. = 2.04) was higher than before ( x̅ = 12.14, S.D. = 2.82) at the .05 level of significance.  
2) The students’ learning achievement after learning by cooperative learning using jigsaw technique with Chemistry found that 59.10% of 
students (3 groups) passed the criteria and there were 40.90% of students (2 groups) had learning achievement below the crite ria. But, all 
groups were not statistically different (P> 0.05), and 3) The opinions of students towards cooperative learning using jigsaw technique, 
including practiced of self- knowledge, learned collaborative teaching methods and exchanged knowledge among friends, practiced as a 
team and practiced responsibility due to the work that he was fully assigned. 

 

Keywords : Cooperative Learning using Jigsaw Technique, Collaboration Skills, Learning Achievement  
 
 

บทน า   
ในศตวรรษท่ี 21 ผูเ้รียนควรมีทกัษะท่ีส าคญัตามท่ีเป็นเป้าหมายดา้นผูเ้รียนในแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579  

ท่ีมุ่งพฒันาผูเ้รียนทุกคนให้มีคุณลกัษณะและทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (3Rs8Cs) ซ่ึงทกัษะดา้นความร่วมมือ การท างาน
เป็นทีมและภาวะผูน้ า (Collaboration, Teamwork and Leadership) ก็นบัวา่เป็นทกัษะหน่ึงท่ีส าคญั โดยมีเป้าหมายเพ่ือให้คนไทย
ทุกคนไดรั้บการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวติอยา่งมีคุณภาพ ด ารงชีวติอยา่งเป็นสุขสอดคลอ้งกบัหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และการเปล่ียนแปลงของโลกศตวรรษท่ี 21 [1] และให้ความส าคญัการท างานเป็นทีมและก าหนดเป็นคุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพึง
ประสงคด์ว้ย นอกจากน้ียงัก าหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนใหส้อดคลอ้งกบัทกัษะท่ีส าคญัในศตวรรษท่ี 21 ของหลกัสูตร
ครุศาสตรบณัฑิต ตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาไวท้ั้งหมด 6 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ 
ดา้นความรู้ ดา้นทกัษะทางปัญญา ดา้นทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผิดชอบ ดา้นทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข 
การส่ือสารและการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและดา้นทกัษะการจดัการเรียนรู้ [2]  

จากการท่ีผูว้ิจยัไดก้ารสังเกตพฤติกรรมการท างานร่วมกนัของนกัศึกษาสาขาวิชาเคมีปีท่ี 3 ท่ีเรียนในรายวิชา พบวา่เม่ือมี
การมอบหมายงานหรือกิจกรรมเป็นกลุ่ม นักศึกษาจะเลือกท างานกับเพ่ือนท่ีตนสนิทและเม่ือผูส้อนเป็นผูจ้ ัดกลุ่มแบบคละ
ความสามารถโดยไม่ให้นักศึกษาเลือกอยู่เป็นกลุ่มตามความสมคัรใจมกัพบว่าจะมีเพ่ือนบางคนในกลุ่มไม่ช่วยเหลือเพ่ือนเขา้กบั
เพ่ือนไม่ได ้ดงันั้นผูว้ิจยัจึงไดศึ้กษาขอ้มูลและจดัท าแผนภาพสังคมมิติของผูเ้รียนก่อนการจดัการเรียนรู้ โดยให้นกัศึกษาเลือกเพื่อน
ในห้องท่ีอยากร่วมท างานดว้ยมากท่ีสุด 3 คน ผลการศึกษาพบว่าสามารถจดัจ าแนกกลุ่มของนักศึกษาจากแผนภาพสังคมมิติได ้5 
กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มท่ี 1 มีนกัศึกษา 1 คนท่ีมีจ านวนเพ่ือนเลือกร่วมงานดว้ยมากท่ีสุด กลุ่มท่ี 2 มีนกัศึกษา 5 คนท่ีมีจ านวนเพื่อนเลือก
ร่วมงานดว้ยมากกวา่ 3 คน กลุ่มท่ี 3 มีนกัศึกษา 5 คนท่ีมีจ านวนเพ่ือนเลือกร่วมงานดว้ยเท่ากบั 3 คน กลุ่มท่ี 4 เป็นนกัศึกษา 10 คนท่ีมี
จ านวนเพ่ือนเลือกร่วมงานดว้ยนอ้ยกว่า 3 คน และกลุ่มท่ี 5 เป็นนกัศึกษา 1 คนท่ีไม่มีเพ่ือนเลือกร่วมงานดว้ยเลย จากการวิเคราะห์
ขอ้มูลผลการเรียนของนกัศึกษาในภาคเรียนท่ีผ่านมาและการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนกัศึกษาท่ีเคยสอนมาเม่ือปีการศึกษาท่ี
ผ่านมา พบวา่ผลจากแผนภาพสังคมมิติ มีลกัษณะคลา้ยกบัการนัง่เรียนในหอ้งเรียนตามกลุ่มเพ่ือนท่ีตนสนิท จากการสัมภาษณ์อยา่ง
ไม่เป็นทางการพบวา่ ผูท่ี้มีเพ่ือนเลือกมากท่ีสุดจะเป็นผูเ้รียนท่ีมีผลการเรียนอยูใ่นระดบัดีมาก มีมนุษยสมัพนัธ์ดี เขา้กบัคนอ่ืนไดง่้าย
และช่วยเหลือกิจกรรมของชั้นเรียนอยู่เสมอ ส่วนนักศึกษาท่ีไม่ถูกผูอ่ื้นเลือกเลยจ านวน 1 คนนั้นเป็นนักศึกษาท่ีไม่ค่อยเขา้เรียน  
ไม่มีเพ่ือนสนิทในหอ้ง ไม่ค่อยมีความรับผิดชอบต่องานท่ีไดรั้บมอบหมายและไม่ค่อยพดูคุยกบัเพ่ือนในหอ้ง และเน่ืองจากนกัศึกษา
กลุ่มใหญ่ของห้องมีเพ่ือนเลือกร่วมงานดว้ยต ่ากวา่ 3 คนแสดงให้เห็นวา่เพ่ือนร่วมชั้นเรียนไม่ค่อยไดท้ างานร่วมกบัเพ่ือนคนอ่ืนใน
หอ้งท่ีไม่ใช่เพ่ือนสนิท จึงท าใหแ้ผนภาพสงัคมมิติออกมาในลกัษณะน้ี ท าใหเ้ห็นวา่ในชั้นเรียนมีปัญหาเร่ืองการท างานร่วมกนั  
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ดงันั้นผูว้ิจยัในฐานะผูส้อนจึงตอ้งการพฒันาทกัษะการท างานร่วมกนัท่ีสอดคลอ้งกบัทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล
และความรับผิดชอบท่ีก าหนดไวใ้นหลกัสูตร 3 ขอ้ดงัน้ี 1) มีความไวในการรับความรู้สึกของผูเ้รียนดว้ยความเขา้ใจ และความรู้สึก
เชิงบวก มีวฒิุภาวะทางอารมณ์และสังคม 2) มีความเอาใจใส่ มีส่วนช่วยเหลือและเอ้ือต่อการแกปั้ญหาความสัมพนัธ์ในกลุ่มและ
ระหวา่งกลุ่มผูเ้รียนอย่างสร้างสรรค ์และ 3) มีความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัผูเ้รียน เป็นผูน้ าและผูต้ามท่ีมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมทั้ง
ดา้นเศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดลอ้ม จะเห็นวา่ทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผิดชอบท่ีระบุไวใ้นหลกัสูตรนั้น
สอดคลอ้งกบัทกัษะดา้นความร่วมมือ การท างานเป็นทีมและภาวะผูน้ าท่ีอยูใ่นแผนการศึกษาแห่งชาติท่ีมีเป้าหมายจะพฒันาผูเ้รียน
ทุกคนใหมี้คุณลกัษณะและทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) เป็นวธีิเรียนท่ีช่วยให้
นกัศึกษาไดมี้การพ่ึงพาอาศยักนั ท าให้นกัศึกษามีสัมพนัธภาพอนัดีกบัผูอ่ื้น มีการปรึกษากนัอยา่งใกลชิ้ด สมาชิกแต่ละคนทราบ
บทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบของตน เปิดโอกาสให้ผูเ้รียนประเมินการท างานของสมาชิกในกลุ่ม ให้ก าลงัใจซ่ึงกนัและ 
กนั และหาทางปรับปรุงวิธีการท างานของกลุ่มให้ดีข้ึนเพ่ือบรรลุเป้าหมายร่วมกนั [3,4]  นอกจากน้ีการเรียนแบบร่วมมือยงัเปิด
โอกาสใหผู้เ้รียนแสดงความสามารถของตนอยา่งเตม็ท่ี สมาชิกท่ีอ่อนในกลุ่มจะไดรั้บความช่วยเหลือจากเพ่ือนสมาชิกในกลุ่ม เพ่ือ
น าไปสู่ความส าเร็จร่วมกนัและพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนให้สูงข้ึนได ้[5] และการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบจิก
ซอว ์เป็นการจดัการเรียนรู้ท่ีผูส้อนจะตอ้งเตรียมเน้ือหาไวใ้ห้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้  และเรียนรู้โดยการแบ่งกลุ่มคละความสามารถ 
ผูเ้รียนแต่ละคนรับผิดชอบงานท่ีตนเองไดรั้บมอบหมาย  ผูเ้รียนท่ีเรียนเก่งจะช่วยเหลือผูเ้รียนท่ีเรียนอ่อนในการศึกษาหาความรู้  
เพ่ือใหผ้ลงานของกลุ่มส าเร็จตามเป้าหมายท่ีวางไวแ้ละมีขอ้ดีท่ีผูเ้รียนมีความเอาใจใส่ รับผิดชอบตวัเองและกลุ่มร่วมกบัสมาชิกอ่ืน 
ส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีความสามารถต่างกนัไดเ้รียนรู้ร่วมกนั ส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดฝึ้กและเรียนรู้ทกัษะทางสงัคมโดยตรง จากปัญหาท่ี
พบเร่ืองการท างานร่วมกนั การท างานเป็นทีม ความสัมพนัธ์ของเพ่ือนในห้องท่ีมีความไม่สามคัคีกนัไม่สามารถท างานร่วมกบั
เพ่ือนบางคนในชั้นเรียนท าให้การท างานกลุ่มแต่ละคร้ังมกัมีปัญหาไม่สามารถท างานไดส้ าเร็จตามเวลา ดงันั้นการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือนบัเป็นการเรียนท่ีจดัใหผู้เ้รียนไดร่้วมมือกนัเพ่ือใหบ้รรลุเป้าหมายทางการเรียนร่วมกนันบัวา่เป็นการเปิดโอกาสใหผู้เ้รียน
ทุกคนในกลุ่มไดแ้สดงความคิดเห็น ใหค้วามช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั ร่วมกนัคิดร่วมกนัท างาน ผูว้จิยัจึงเลือกการจดัการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือเทคนิคจ๊ิกซอวเ์พ่ือพฒันาทกัษะการท างานร่วมกนัและผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษาสาขาวชิาเคมีใหสู้งข้ึน 
 

วตัถุประสงค์การวจัิย 
1. เพ่ือเปรียบเทียบทกัษะการท างานร่วมกนัของนกัศึกษาก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคจ๊ิกซอว ์
2. เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองไอโซเมอร์ วิชาเคมีอนินทรีย ์2 ของนกัศึกษาหลงัเรียนโดยใชก้ารจดัการเรียนรู้

แบบร่วมมือเทคนิคจ๊ิกซอวก์บัเกณฑ ์
3. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนกัศึกษาท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคจ๊ิกซอว ์

 

ขอบเขตการวจัิย 
 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

กลุ่มเป้าหมายท่ีใชใ้นการวิจยั คือ นกัศึกษาท่ีเรียนหลกัสูตรครุศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเคมี ชั้นปีท่ี 3 คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุรี ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 ท่ีลงทะเบียนในรายวิชา 4022203 เคมีอนินทรีย ์2 
จ านวน 1 กลุ่ม รวม 22 คน ไดม้าจากวธีิการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  

ระยะเวลา ใชร้ะยะเวลาการสอนในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 1  สัปดาห์ ใชแ้ผนการจดัการเรียนรู้ 1 แผน 
เวลา  3 ชัว่โมง  

เน้ือหาสาระ เน้ือหาสาระท่ีใชใ้นการวจิยัเป็นเน้ือหาเร่ือง ไอโซเมอร์ของสารประกอบเชิงซอ้น ในรายวชิาเคมีอนินทรีย ์2 
ท่ีก าหนดในหลกัสูตรครุศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาเคมี คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบุรี  
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 ตวัแปรทีใ่ช้ในการวจิยั 
1. ตวัแปรตน้ ไดแ้ก่ แผนการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคจ๊ิกซอว ์     
2. ตวัแปรตาม ไดแ้ก่  

 2.1 ทกัษะการท างานร่วมกนัของนกัศึกษา 
 2.2 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองไอโซเมอร์ วชิาเคมีอนินทรีย ์2 ของนกัศึกษา 
 2.3 ความคิดเห็นของนกัศึกษาท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคจ๊ิกซอว ์
 

วธีิด าเนินการวจัิย 
 เคร่ืองมือการวจิยั 

1. แผนการจดัการเรียนรู้ เร่ือง ไอโซเมอร์ของสารประกอบเชิงซอ้น รายวิชา 4022203 เคมีอนินทรีย ์2 ของนกัศึกษาเคมี
ชั้นปีท่ี 3 โดยใชเ้วลาเรียน 3 ชัว่โมงต่อสัปดาห์ เป็นเวลา 1 สัปดาห์ จ านวน 3 ชัว่โมง โดยแบ่งเน้ือหาการจดัการเรียนรู้ออกเป็น 4 
เร่ืองยอ่ย การจดัการเรียนรู้ตามทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคจ๊ิกซอว ์[6] ซ่ึงมี 5 ขั้นตอน ดงัน้ี   
 1.1 จดัผูเ้รียนเขา้กลุ่มคละความสามารถ (เก่ง–กลาง–อ่อน) กลุ่มละ 4 คนและเรียกกลุ่มน้ีวา่กลุ่มบา้นของเรา (Home Group) 
 1.2 สมาชิกในกลุ่มบา้นของเรา ไดรั้บมอบมายให้ศึกษาเน้ือหาสาระคนละ 1 ส่วน (เปรียบเสมือนไดช้ิ้นส่วนของ
ภาพตดัต่อคนละ 1 ช้ิน) และหาค าตอบในประเด็นปัญหาท่ีผูส้อนมอบหมายให้ 
 1.3 สมาชิกในกลุ่มบา้นเรา แยกยา้ยไปรวมกบัสมาชิกกลุ่มอ่ืน ซ่ึงไดรั้บเน้ือหาเดียวกนั ตั้งเป็นกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญข้ึนมา
และร่วมกนัท าความเขา้ใจในสาระนั้นอยา่งละเอียด และร่วมกนัอภิปรายหาค าตอบประเด็นปัญหาท่ีผูส้อนมอบหมายให ้
 1.4 สมาชิกกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ กลบัไปสู่กลุ่มบา้นของเราแต่ละคนช่วยสอนเพ่ือนในกลุ่มให้เขา้ใจในสาระท่ีตนได้
ศึกษาร่วมกบักลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ เช่นน้ีสมาชิกทุกคนก็จะไดเ้รียนรู้ภาพรวมของสาระทั้งหมด 
 1.5 ผูเ้รียนทุกคนท าแบบทดสอบ แต่ละคนจะไดค้ะแนนเป็นรายบุคคลและน าคะแนนของทุกคนในกลุ่มบา้นของ
เรามารวมกนั (หรือหาค่าเฉล่ีย) เป็นคะแนนกลุ่ม กลุ่มท่ีไดค้ะแนนสูงสุดไดรั้บรางวลั 
 แผนการจัดการเรียนรู้ตรวจสอบความเท่ียงตรงตามเน้ือหา (content validity) โดยแบบประเมินความสอดคลอ้งท่ีมี
ลกัษณะเป็น IOC (Index of Congruence) พบวา่มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.67-1.00  

2. แบบประเมินทักษะท างานร่วมกัน มีประเด็นการประเมิน 5 ข้อ ได้แก่ 1) ท างานท่ีได้รับมอบหมายอย่างเต็ม
ความสามารถ 2) ร่วมปรึกษาและวางแผนกบัเพ่ือนในกลุ่ม 3) เป็นผูน้ าและผูต้ามในโอกาสท่ีเหมาะสม 4) ร่วมแสดงความคิดเห็นท่ี
เป็นประโยชน์ และ 5) แนะน าวิธีการท างานและช่วยเหลือเพ่ือนในกลุ่ม ผูส้อนเป็นผูป้ระเมินโดยพิจารณาคุณภาพพฤติกรรมของ
ผูเ้รียนแต่ละคนและมีระดบัคะแนน 3 ระดบั  ไดแ้ก่ ระดบั 3  หมายถึง มีพฤติกรรมในระดบัสูง ระดบั 2 หมายถึง มีพฤติกรรมใน
ระดบัปานกลาง และระดบั 1 หมายถึง มีพฤติกรรมในระดบัต ่า โดยมีเกณฑคุ์ณภาพ ดงัน้ี คะแนน 12-15 คะแนนเป็นระดบัดีมาก 
คะแนน  8-11 คะแนนเป็นระดบัดี และคะแนนนอ้ยกวา่ 8 คะแนนเป็นระดบัควรปรับปรุง  แบบประเมินมีค่า IOC ตั้งแต่ 0.67-1.00 

3. แบบทดสอบ เร่ือง ไอโซเมอร์ของสารประกอบเชิงซอ้น แบบอตันยัจ านวน 10 ขอ้ คะแนนเตม็ 35 คะแนน เกณฑก์าร
ผา่นเกณฑคื์อมีคะแนนตั้งแต่ 15 คะแนนข้ึนไป ซ่ึงเป็นเกณฑก์ารตดัสินคุณภาพในระดบัดีข้ึนไป ซ่ึงมีค่า IOC ตั้งแต่ 0.67-1.00 

4. แบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคจ๊ิกซอว ์ มีลกัษณะเป็นค าถาม
ปลายเปิด โดยใหน้กัศึกษาเขียนบรรยายถึงส่ิงท่ีไดรั้บจากการเรียนรู้และขอ้เสนอแนะในการจดัการเรียนรู้ 
 การรวบรวมข้อมูล 
 การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการศึกษาผลการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคจ๊ิกซอว์ท่ีมีต่อทักษะการท างานร่วมกันและ
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษาสาขาวชิาเคมีชั้นปีท่ี 3 ผูว้จิยัใชแ้บบแผนการวจิยัตามวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 
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ตารางที ่1 แบบแผนการทดลองของการวจิยั 

วตัถุประสงค์การทดลอง แบบแผนการวจิยั การวเิคราะห์ข้อมูลทางสถติ ิ
1) เพื่อ เปรียบเทียบทักษะการ
ท างานร่วมกนัของนักศึกษาก่อน
และหลังการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือเทคนิคจ๊ิกซอว ์
 

The One – Group Pretest – Posttest Design 
O1  X  O2 

(Campbell and Stanley, 1963) 
เม่ือ X คือ การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคจ๊ิกซอว ์
     O1 และ O2  คือ ผลประเมินทกัษะการท างานร่วมกนั
ของนกัศึกษาก่อนและหลงั  ตามล าดบั 

T – test  for dependent 

2) เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนของนักศึกษาหลงัเรียนโดย
ใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ
เทคนิคจ๊ิกซอวก์บัเกณฑ ์
 

One – Shot Case Study 
-  X  O2 

(Campbell and Stanley, 1963) 
เม่ือ X คือ การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคจ๊ิกซอว ์
O2  คือ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษาหลงัเรียน
โดยใชก้ารจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคจ๊ิกซอว ์ 

T – test  for one sample  
 

3) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของ
นักศึกษาท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้
แบบร่วมมือเทคนิคจ๊ิกซอว ์
 

One – Shot Case Study 
-  X  O2 

(Campbell and Stanley, 1963) 
เม่ือ X คือ การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคจ๊ิกซอว ์
O2  คือ ความคิดเห็นของนกัศึกษาท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้   

การวเิคราะห์เชิงเน้ือหา 

 

การวจิยัมีขั้นตอนการด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลตามล าดบัดงัน้ี 
1. ก่อนการวิจยั ให้นักศึกษาแต่ละคนเขียนช่ือเพ่ือนท่ีนักเรียนอยากท างานร่วมดว้ย 3 คน ลงในกระดาษท่ีผูส้อนแจก  

เพ่ือท าแผนภาพสงัคมมิติและศึกษาความสมัพนัธ์ของนกัศึกษาในหอ้งเรียนก่อนการเรียนแบบร่วมมือ 
2. ผูส้อนประเมินทกัษะท างานร่วมกนัของนกัศึกษาก่อนเรียน โดยพิจารณาคุณภาพพฤติกรรมของผูเ้รียนแต่ละคน  
3. ผูส้อนด าเนินการสอนตามขั้นตอนต่อไปน้ี  

1) จดัท าคะแนนฐานของนกัศึกษาแต่ละคน โดยเป็นคะแนนเฉล่ียของนกัศึกษาในการการสอบยอ่ยก่อนกลางภาค 
ท่ีผา่นมา แลว้แบ่งกลุ่มนกัศึกษากลุ่มละ 4-5 คน แบบคละเพศและความสามารถ (เก่ง กลาง อ่อน) 

2) จดัการเรียนการสอนตามแผนการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคจ๊ิกซอว ์ 
โดยช้ีแจงให้กลุ่มเขา้ใจ เก่ียวกบัขั้นตอนการท างาน และเกณฑก์ารประเมินผลงาน และให้นกัเรียนบอกถึงความส าคญัและวิธีการ
ท างานร่วมกนั 

4. ผูส้อนประเมินทกัษะท างานร่วมกนัของนกัศึกษาหลงัเรียน   
 5. เ ม่ือด าเนินการจัดการเรียนรู้เสร็จตามแผนในหัวข้อ เ ร่ือง ไอโซเมอร์ของสารประกอบเชิงซ้อน นักศึกษา  
ท าแบบทดสอบจ านวน 10 ขอ้ ใชเ้วลา 45 นาที  

6. ให้นักศึกษาแต่ละคนเขียนแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคจ๊ิกซอว ์โดยเขียน
บรรยายถึงส่ิงท่ีไดรั้บและขอ้เสนอแนะในการจดัการเรียนรู้โดยไม่ตอ้งระบุช่ือ 

7. รวบรวมคะแนนจากแบบประเมินทักษะการท างานร่วมกันและแบบทดสอบตามวิธีการให้น ้ าหนักคะแนนของ
เคร่ืองมือแต่ละชนิด แลว้น ามาวเิคราะห์ขอ้มูลต่อไป  
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 การวเิคราะห์ข้อมูล 
1. ข้อมูลการเลือกเพื่อน 3 คน เพ่ือท างานด้วยก่อนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ น ามาเขียนแผนภาพสังคมมิติ   

เพ่ือวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งนกัเรียนในหอ้งเรียนก่อนการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
2. ขอ้มูลผลประเมินทกัษะการท างานร่วมกนัของนักศึกษาก่อนและหลงั ผูส้อนเป็นผูป้ระเมินโดยพิจารณาคุณภาพ

พฤติกรรมของผูเ้รียนแต่ละคนและคะแนนเต็ม 15 คะแนน ซ่ึงเป็นการประเมินทกัษะการท างานร่วมกนัรายบุคคล โดยคิดจาก
คะแนนรวมก่อนและหลงัเรียนซ่ึงนักศึกษาท่ีผ่านเกณฑ์ควรมีคะแนนระหว่าง 8-15 คะแนน ซ่ึงเป็นเกณฑ์การตดัสินคุณภาพใน
ระดบัดีข้ึนไป และน าผลประเมินทกัษะการท างานร่วมกนัของนักศึกษามาเปรียบเทียบระหว่างก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้ 
วธีิการวเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิติดว้ย T – test for dependent 

3. ขอ้มูลผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากการทดสอบหลงัเรียน จะพิจารณาคะแนนเป็นรายบุคคลและน าคะแนนของทุกคน
ในกลุ่มบา้น (แต่ละกลุ่ม) มารวมกนัแลว้หาค่าเฉล่ียเป็นคะแนนของกลุ่ม ซ่ึงแต่ละขอ้มีคะแนนแตกต่างกนัคะแนนเตม็ 35 คะแนน 
และน าคะแนนเฉล่ียของนกัศึกษาแต่ละกลุ่มท่ีไดม้าเทียบกบัเกณฑ ์โดยก าหนดเกณฑก์ารผ่านคือคะแนนเฉล่ีย 15 คะแนนข้ึนไป 
ซ่ึงเป็นเกณฑก์ารตดัสินคุณภาพในระดบัดีข้ึนไป 

4. ข้อมูลความคิดเห็นท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคจ๊ิกซอว์ โดยเขียนบรรยายถึงส่ิงท่ีได้รับและ
ขอ้เสนอแนะในการจดัการเรียนรู้โดยวเิคราะห์ขอ้มูลโดยการวเิคราะห์เน้ือหา (content analysis) 

 

ผลการวจัิย 
1. ผลประเมินทักษะการท างานร่วมกันของนักศึกษา พบว่าทักษะการท างานร่วมกันของนักศึกษาทั้งก่อนเรียนและ 

หลงัเรียนอยูใ่นระดบัดีมาก และเม่ือน าผลประเมินทกัษะการท างานร่วมกนัก่อนการจดัการเรียนรู้มาเปรียบเทียบกบัหลงัการจดัการ
เรียนรู้ โดยวเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิติดว้ย T – test  for dependent  พบวา่ ทกัษะการท างานร่วมกนัหลงัเรียน (�̅� = 13.41, S.D. = 2.04) 
สูงกวา่ก่อนเรียน (�̅� = 12.14, S.D. = 2.82) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (P<0.05) ดงัตารางท่ี 2 
ตารางที ่2 ผลการวเิคราะห์ทางสถิติเพ่ือเปรียบเทียบทกัษะการท างานร่วมกนัของนกัศึกษาก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้ 

ทกัษะการท างานร่วมกนั N �̅� S.D. t Sig. 
ก่อนเรียน 22 12.14 2.82 -3.934 0.001 
หลงัเรียน 22 13.41 2.04 

2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากการทดสอบหลงัเรียน จะพิจารณาคะแนนเป็นรายบุคคลและน าคะแนนของทุกคนใน 
กลุ่มบา้น (แต่ละกลุ่ม) มารวมกนัแลว้หาค่าเฉล่ียเป็นคะแนนของกลุ่ม น าคะแนนเฉล่ียของนักศึกษาแต่ละกลุ่มท่ีไดม้าเทียบกบั
เกณฑ์ โดยก าหนดเกณฑ์การผ่านคือคะแนนเฉล่ีย 15 คะแนนข้ึนไป ซ่ึงเป็นเกณฑ์การตดัสินคุณภาพในระดบัดีข้ึนไป จากการ
วิเคราะห์ขอ้มูล พบว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากการทดสอบหลงัเรียน พบว่ามีนักศึกษาร้อยละ 59.10 (3 กลุ่ม) ท่ีมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนหลงัการจดัการเรียนรู้ผ่านเกณฑ์ และมีนักศึกษาร้อยละ 40.90 (2 กลุ่ม) ท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต ่ากว่าเกณฑ์
มาตรฐาน แต่ทุกกลุ่มไม่พบความแตกต่างทางสถิติ (P> 0.05) เม่ือเทียบกบัเกณฑม์าตรฐาน ดงัตารางท่ี 3 
ตารางที ่3 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัการจดัการเรียนรู้เม่ือเทียบกบัเกณฑ ์

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน N �̅� S.D. t Sig. 
กลุ่มท่ี 1 4 21.56 4.60 2.855 0.065 
กลุ่มท่ี 2 4 15.00 3.56 0.000 1.000 
กลุ่มท่ี 3 4 13.75 2.50 -1.000 0.391 
กลุ่มท่ี 4 5 18.00 3.16 2.121 0.101 
กลุ่มท่ี 5 5 12.60 4.22 -1.272 0.272 
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3. ความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนรู้ ได้แก่ ฝึกการคน้ควา้หาความรู้ด้วยตนเอง เรียนรู้วิธีการสอนแบบร่วมมือและ
แลกเปล่ียนความรู้กนัระหวา่งเพ่ือน ฝึกทกัษะการสอนและอธิบายความรู้ ฝึกการท างานเป็นกลุ่มและท างานเป็นทีม ไดฝึ้กความ
รับผิดชอบเน่ืองจากตอ้งท างานท่ีตนเองไดรั้บมอบหมายอย่างเต็มท่ีเพ่ือท่ีจะไปถ่ายทอดให้เพ่ือนไดรั้บความรู้ มีการแบ่งหนา้ท่ี 
เพื่อท างานให้ทนัเวลา ไดฝึ้กการสรุปความคิดรวบยอดของเน้ือหาท่ีไดรั้บเพ่ือท าให้ตนเองเขา้ใจชดัเจนก่อนท่ีจะน าไปอธิบายให้
เพ่ือนฟังไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเกิดทกัษะการส่ือสาร และขอ้เสนอแนะท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ ไดแ้ก่ ควรเพ่ิมเวลาในการท ากิจกรรม 
มีโอกาสไดท้ างานกบัเพ่ือนต่างกลุ่มท่ีไม่เคยท างานร่วมกนัมาก่อน เน้ือหาค่อนขา้งยากเกินไปและกิจกรรมสนุกดี ชอบท ากิจกรรม
กลุ่มและท าใหเ้พ่ือนท่ีไม่เก่งไดเ้รียนรู้จากเพ่ือนท่ีเก่งไดเ้พ่ิมข้ึน 
 

อภิปรายผลการวจัิย  
 1. ผลประเมินทักษะการท างานร่วมกันของนักศึกษา ทั้ งชั้นเรียนก่อนการจัดการเรียนรู้มาเปรียบเทียบกับหลังการ 
จัดการเรียนรู้ โดยวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติด้วย T – test  for dependent พบว่าทักษะการท างานร่วมกันของนักศึกษาหลงัเรียน  
(x̅ = 13.41, S.D. = 2.04) สูงกวา่ก่อนเรียน (x̅ = 12.14, S.D. = 2.82) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (P<0.05) เป็นไปตามวตัถุประสงค์
การเรียนรู้แบบร่วมมือเพ่ือช่วยใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้เน้ือหาสาระต่างๆ ดว้ยตนเองและสามารถพฒันาไดต้ามศกัยภาพของตนเอง ท า
ใหเ้กิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งผูเ้รียนและผูส้อน รวมทั้งผูเ้รียนและผูเ้รียนดว้ยกนั เกิดการร่วมมือและความช่วยเหลือระหวา่ง
เพ่ือนดว้ยกนัในกลุ่มและเกิดการพฒันาทกัษะทางสงัคมต่างๆ [4]  และสอดคลอ้งกบัท่ีณฐัวฒิุ  กิจรุ่งเรือง [7] กล่าววา่การสอนแบบ
จิกซอวเ์ป็นเทคนิคท่ีพฒันาข้ึนเพ่ือส่งเสริมความร่วมมือและการถ่ายทอดความรู้ระหวา่งเพ่ือนในกลุ่มและช่วยส่งเสริมใหผู้เ้รียนได้
ศึกษาคน้ควา้หาความรู้ด้วยตนเองและเพ่ือส่งเสริมให้ผูเ้รียนฝึกทักษะกระบวนการทางสังคมและความรับผิดชอบ [8] และ
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของนิรนาท วิทยโชคกิติคุณและศิริพร แกว้กุลพฒัน์ [9] ท่ีไดท้ าการวิจยัเพ่ือพฒันารูปแบบการเรียนแบบ
ร่วมมือดว้ยเทคนิคจ๊ิกซอวเ์พ่ือส่งเสริมผลลพัธ์ทางการเรียนของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบณัฑิต วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี 
สวรรคป์ระชารักษ ์พบวา่กลุ่มทดลองมีคะแนนทกัษะการท างานเป็นทีมหลงัการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05 
 2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากการทดสอบหลงัเรียน พบว่ามีนักศึกษา 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
หลงัการจดัการเรียนรู้ผา่นเกณฑ ์(คะแนนเฉล่ียสูงกวา่หรือเท่ากบั 15 คะแนน) และมีนกัศึกษา 2 กลุ่มท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต ่า
กวา่เกณฑม์าตาฐาน แต่ทุกกลุ่มไม่พบความแตกต่างทางสถิติ (P> 0.05) เม่ือเทียบกบัเกณฑม์าตรฐาน จะเห็นวา่จดัการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือเทคนิคจ๊ิกซอวส์ามารถเพ่ิมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนได ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของวิทวสั  แกว้สม [10] ท่ีได้
ศึกษาผลการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือดว้ยเทคนิคจ๊ิกซอวป์ระกอบหนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์ท่ีมีต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและความ
พึงพอใจต่อการจดัการเรียนรู้วชิาคอมพิวเตอร์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 พบวา่นกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียน
สูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  และนิรนาท วิทยโชคกิติคุณและศิริพร แกว้กุลพฒัน์ [9] ไดท้ าการวิจยัเพ่ือ
พฒันารูปแบบการเรียนแบบร่วมมือด้วยเทคนิคจ๊ิกซอวเ์พ่ือส่งเสริมผลลพัธ์ทางการเรียนของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี สวรรคป์ระชารักษ ์พบวา่กลุ่มทดลองท่ีเรียนแบบร่วมมือดว้ยเทคนิคจ๊ิกซอวมี์คะแนนผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนสูงกวา่กลุ่มควบคุมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
 3. ความคิดเห็นต่อการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคจ๊ิกซอวข์องนกัศึกษาพบว่านักศึกษาไดแ้สดงความคิดเห็นว่าได ้
ฝึกทกัษะหลายอยา่งและพึงพอใจต่อจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคจ๊ิกซอว ์ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของวิทวสั  แกว้สม [10]  
ท่ีไดศึ้กษาผลการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือดว้ยเทคนิคจ๊ิกซอวป์ระกอบหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและ
ความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจต่อการ
จดัการเรียนรู้โดยรวมอยูใ่นระดบัมากมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.04 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.48 และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของอิสรีย ์
น้อยม่ิง [11] ไดท้ าการวิจยัเร่ืองการศึกษาผลสัมฤทธ์ิการเรียน เร่ืองการสร้างค าในภาษาไทยของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1  
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ท่ีจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิคจ๊ิกซอวร่์วมกบับทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดีย พบวา่นกัเรียนมีความคิดเห็นต่อการจดัการเรียนรู้โดยภาพ
รวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก  และจากงานวิจยัการศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกบัคุณลกัษณะของบณัฑิตท่ีพึงประสงคข์องนกัศึกษา
หลกัสูตรครุศาสตรบณัฑิต (หลกัสูตร 4 ปี) ของนกัศึกษาสาขาวชิาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ พบวา่ระดบัความคิดเห็นโดยรวม
อยูใ่นระดบัมาก (4.37± 0.73)  ความคิดเห็นเก่ียวกบัคุณลกัษณะของบณัฑิตท่ีพึงประสงคเ์ป็นคนดี มีคุณธรรมจริยธรรม ยึดมัน่ใน
วิชาชีพครูอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด แต่ดา้นท่ีมีระดบัความคิดเห็นต ่าสุดคือดา้นการเป็นผูมี้ความสามารถสูงในการจดัการเรียนรู้ [12] 
ดงันั้นผูส้อนควรเปล่ียนบทบาทจากผูถ่้ายทอดความรู้เป็นผูอ้  านวยความสะดวกในการเรียนรู้แทนโดยการวางแผนการจดักิจกรรม
ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญัโดยผูเ้รียนเป็นผูคิ้ด ลงมือปฏิบัติจริง แสวงหาความรู้และคน้พบองค์ความรู้ดว้ยตนเองมากท่ีสุดดงัท่ี  
พิมพนัธ์ุ เดชะคุปต ์[13] กล่าวว่าในการจดัการเรียนรู้ควรให้นักเรียนมีส่วนร่วมคิด ท า พูดมากข้ึนเพ่ือคน้พบความรู้ดว้ยตนเอง  
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัความคิดเห็นของนกัศึกษาท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคจ๊ิกซอวท่ี์วา่ท าใหน้กัศึกษาฝึกการคน้ควา้หา
ความรู้ดว้ยตนเอง เรียนรู้วิธีการสอนแบบร่วมมือและแลกเปล่ียนความรู้กนัระหว่างเพ่ือน ฝึกทกัษะการสอน อธิบายความรู้และ
ถ่ายทอดความรู้ใหเ้พ่ือน จึงท าใหน้กัศึกษามีความสามารถในการจดัการเรียนรู้สูงสอคลอ้งกบัคุณลกัษณะของบณัฑิตท่ีพึงประสงค์
ตามมาตรฐานวชิาชีพครูตามท่ีคุรุสภาก าหนด [14]  

 

ข้อเสนอแนะการวจัิย 
จากการวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะดงัน้ี  

1. ขอ้เสนอแนะส าหรับอาจารยผ์ูส้อน ไดแ้ก่ ผูส้อนควรอธิบายขั้นตอนต่างๆ ในการจดัการเรียนแบบร่วมมือให้ชดัเจน 
ก่อนใหน้กัศึกษาลงมือท า เพ่ือนกัศึกษาจะไดว้างแผนการท างานในกลุ่มไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  ผูส้อนควรควบคุมการจดัการเรียน
การสอนใหอ้ยูใ่นเวลาท่ีก าหนด ผูส้อนควรกระตุน้ใหน้กัศึกษาศึกษาคน้ควา้เน้ือหามาก่อนล่วงหนา้ เพ่ือท่ีจะท าความเขา้ใจเน้ือหาท่ี
เรียนในห้องไดง่้ายข้ึนและผูส้อนควรจดัผูเ้รียนเขา้กลุ่มโดยคละความสามารถทั้งในกลุ่มบา้น (Home group) และกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ 
(Expert group) เน่ืองจากผูเ้รียนมีความสามารถแตกต่างกนั  
 2. ขอ้เสนอแนะส าหรับผูเ้รียน ผูเ้รียนส่วนใหญ่ยงัเคยชินกบัการท าคะแนนของตวัเองจึงไม่ยอมช่วยเพ่ือน ผูส้อนควร
แนะน าและกระตุน้ใหน้กัเรียนไดช่้วยเหลือซ่ึงกนัและกนัภายในกลุ่ม เพราะคะแนนท่ีไดภ้ายในกลุ่มท่ี ไดรั้บเป็นคะแนนท่ีมาจาก
คะแนนของทุกคนภายในกลุ่มรวมกนัแลว้เฉล่ีย ดว้ยเหตุน้ีจะส่งผลใหผู้เ้รียนเกิดปฏิสมัพนัธ์ท่ีดีต่อกนัและช่วยเหลือกนั  

3. ขอ้เสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป ควรท าการศึกษาการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือดว้ยเทคนิคจ๊ิกซอวท่ี์ส่งผลต่อตวัแปร
อ่ืน เช่น ทกัษะการจดัการเรียนรู้ ทกัษะการคิดวิเคราะห์ และความคงทนในการเรียนรู้ เน่ืองจากเป็นการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียน
เป็นส าคญัท าใหส้ร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเอง มีปฏิสมัพนัธ์กบัเพ่ือน และบุคคลอ่ืน ๆ 
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