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บทคัดย่ อ
การวิจัยนี้ มีวตั ถุ ป ระสงค์เพื่อ 1) เปรี ยบเที ยบทักษะการทางานร่ วมกัน ของนักศึ กษาก่ อนและหลังการจัดการเรี ยนรู ้ 2) ศึ กษา
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักศึกษาหลังการจัดการเรี ยนรู ้ กบั เกณฑ์ และ 3) ศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู ้แบบ
ร่ วมมือเทคนิ คจิ๊กซอว์ กลุ่มเป้ าหมายที่ใช้ในการวิจยั คือ นักศึกษาสาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี จานวน 22 คน ได้มาจากวิธีการเลือกแบบเจาะจง เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้ งนี้ ประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรี ยนรู ้ 2) แบบ
ประเมินทักษะทางานร่ วมกัน 3) แบบทดสอบ และ 4) แบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษา สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน สถิติการทดสอบค่าที T–test for dependent, T–test for one sample และวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis)
ผลการวิจยั พบว่า 1) ผลประเมินทักษะการทางานร่ วมกันของนักศึกษา พบว่าทักษะการทางานร่ วมกันของนักศึกษาหลังเรี ยน
(x̅ = 13.41, S.D. = 2.04) สู งกว่าก่ อนเรี ยน (x̅ = 12.14, S.D. = 2.82) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (P<0.05) 2) ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนจากการ
ทดสอบหลังเรี ยน พบว่ามีนักศึกษาร้อยละ 59.10 (3 กลุ่ม) ที่มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนผ่านเกณฑ์ (คะแนนเฉลี่ยสู งกว่าหรื อเท่ากับ 15 คะแนน)
และมีนกั ศึกษาร้อยละ 40.90 (2 กลุ่ม) ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนต่ากว่าเกณฑ์ แต่ทุกกลุ่มไม่พบความแตกต่างทางสถิติ (P> 0.05) เมื่อเทียบกับ
เกณฑ์ 3) ความคิดเห็นต่อการจัดการเรี ยนรู ้ ได้แก่ ฝึ กการหาความรู ้ดว้ ยตนเอง เรี ยนรู ้วธิ ีการสอน แบบร่ วมมือและแลกเปลี่ยนความรู ้กนั ระหว่าง
เพื่อน ฝึ กการทางานเป็ นกลุ่มและทางานเป็ นทีม ได้ฝึกความรับผิดชอบเนื่องจากต้องทางานที่ตนเองได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่
คาสาคัญ : การเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์, ทักษะการทางานร่ วมกัน, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน

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 opinions of students
towards cooperative learning using jigsaw technique. The participants in this research consisted of 22 students in the Program 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) leaning 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

บทนา
ในศตวรรษที่ 21 ผูเ้ รี ยนควรมีทกั ษะที่สาคัญตามที่ เป็ นเป้ าหมายด้านผูเ้ รี ยนในแผนการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ.2560-2579
ที่มุ่งพัฒนาผูเ้ รี ยนทุกคนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรี ยนรู ้ในศตวรรษที่ 21 (3Rs8Cs) ซึ่ งทักษะด้านความร่ วมมือ การทางาน
เป็ นทีมและภาวะผูน้ า (Collaboration, Teamwork and Leadership) ก็นบั ว่าเป็ นทักษะหนึ่ งที่สาคัญ โดยมีเป้ าหมายเพื่อให้คนไทย
ทุกคนได้รับการศึกษาและเรี ยนรู ้ตลอดชีวติ อย่างมีคุณภาพ ดารงชีวติ อย่างเป็ นสุขสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 [1] และให้ความสาคัญการทางานเป็ นที มและกาหนดเป็ นคุณลักษณะบัณฑิตที่ พึง
ประสงค์ดว้ ย นอกจากนี้ยงั กาหนดมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนให้สอดคล้องกับทักษะที่สาคัญในศตวรรษที่ 21 ของหลักสูตร
ครุ ศาสตรบัณฑิต ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาไว้ท้ งั หมด 6 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณธรรม จริ ยธรรมและจรรยาบรรณ
ด้านความรู ้ ด้านทักษะทางปั ญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่ อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและด้านทักษะการจัดการเรี ยนรู ้ [2]
จากการที่ผวู ้ ิจยั ได้การสังเกตพฤติกรรมการทางานร่ วมกันของนักศึกษาสาขาวิชาเคมีปีที่ 3 ที่เรี ยนในรายวิชา พบว่าเมื่อมี
การมอบหมายงานหรื อกิ จกรรมเป็ นกลุ่ ม นักศึ กษาจะเลื อกท างานกับเพื่ อนที่ ตนสนิ ทและเมื่ อผูส้ อนเป็ นผูจ้ ัดกลุ่ มแบบคละ
ความสามารถโดยไม่ให้นักศึ กษาเลือกอยู่เป็ นกลุ่มตามความสมัครใจมักพบว่าจะมีเพื่อนบางคนในกลุ่มไม่ช่วยเหลือเพื่อนเข้ากับ
เพื่อนไม่ได้ ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงได้ศึกษาข้อมูลและจัดทาแผนภาพสังคมมิติของผูเ้ รี ยนก่อนการจัดการเรี ยนรู ้ โดยให้นกั ศึกษาเลือกเพื่อน
ในห้องที่อยากร่ วมทางานด้วยมากที่สุด 3 คน ผลการศึ กษาพบว่าสามารถจัดจาแนกกลุ่มของนักศึกษาจากแผนภาพสังคมมิติได้ 5
กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 มีนกั ศึกษา 1 คนที่มีจานวนเพื่อนเลือกร่ วมงานด้วยมากที่ สุด กลุ่มที่ 2 มีนกั ศึกษา 5 คนที่มีจานวนเพื่อนเลื อก
ร่ วมงานด้วยมากกว่า 3 คน กลุ่มที่ 3 มีนกั ศึกษา 5 คนที่มีจานวนเพื่อนเลือกร่ วมงานด้วยเท่ากับ 3 คน กลุ่มที่ 4 เป็ นนักศึกษา 10 คนที่มี
จานวนเพื่อนเลือกร่ วมงานด้วยน้อยกว่า 3 คน และกลุ่มที่ 5 เป็ นนักศึกษา 1 คนที่ไม่มีเพื่อนเลือกร่ วมงานด้วยเลย จากการวิเคราะห์
ข้อมูลผลการเรี ยนของนักศึกษาในภาคเรี ยนที่ผ่านมาและการสังเกตพฤติกรรมการเรี ยนของนักศึกษาที่เคยสอนมาเมื่อปี การศึกษาที่
ผ่านมา พบว่าผลจากแผนภาพสังคมมิติ มีลกั ษณะคล้ายกับการนัง่ เรี ยนในห้องเรี ยนตามกลุ่มเพื่อนที่ตนสนิท จากการสัมภาษณ์อย่าง
ไม่เป็ นทางการพบว่า ผูท้ ี่มีเพื่อนเลือกมากที่สุดจะเป็ นผูเ้ รี ยนที่มีผลการเรี ยนอยูใ่ นระดับดีมาก มีมนุษยสัมพันธ์ดี เข้ากับคนอื่นได้ง่าย
และช่วยเหลือกิ จกรรมของชั้นเรี ยนอยู่เสมอ ส่ วนนักศึ กษาที่ ไม่ถูกผูอ้ ื่นเลือกเลยจานวน 1 คนนั้นเป็ นนักศึ กษาที่ ไม่ค่อยเข้าเรี ยน
ไม่มีเพื่อนสนิทในห้อง ไม่ค่อยมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายและไม่ค่อยพูดคุยกับเพื่อนในห้อง และเนื่องจากนักศึกษา
กลุ่มใหญ่ของห้องมีเพื่อนเลือกร่ วมงานด้วยต่ากว่า 3 คนแสดงให้เห็นว่าเพื่อนร่ วมชั้นเรี ยนไม่ค่อยได้ทางานร่ วมกับเพื่อนคนอื่นใน
ห้องที่ไม่ใช่เพือ่ นสนิท จึงทาให้แผนภาพสังคมมิติออกมาในลักษณะนี้ ทาให้เห็นว่าในชั้นเรี ยนมีปัญหาเรื่ องการทางานร่ วมกัน
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ดังนั้นผูว้ ิจยั ในฐานะผูส้ อนจึงต้องการพัฒนาทักษะการทางานร่ วมกันที่สอดคล้องกับทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบที่กาหนดไว้ในหลักสูตร 3 ข้อดังนี้ 1) มีความไวในการรับความรู ้สึกของผูเ้ รี ยนด้วยความเข้าใจ และความรู ้สึก
เชิงบวก มีวฒ
ุ ิภาวะทางอารมณ์และสังคม 2) มีความเอาใจใส่ มีส่วนช่วยเหลือและเอื้อต่อการแก้ปัญหาความสัมพันธ์ในกลุ่มและ
ระหว่างกลุ่มผูเ้ รี ยนอย่างสร้างสรรค์ และ 3) มีความสัมพันธ์ที่ดีกบั ผูเ้ รี ยน เป็ นผูน้ าและผูต้ ามที่มีความรับผิดชอบต่อส่ วนรวมทั้ง
ด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่ งแวดล้อม จะเห็นว่าทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ระบุไว้ในหลักสู ตรนั้น
สอดคล้องกับทักษะด้านความร่ วมมือ การทางานเป็ นทีมและภาวะผูน้ าที่อยูใ่ นแผนการศึกษาแห่งชาติที่มีเป้ าหมายจะพัฒนาผูเ้ รี ยน
ทุกคนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรี ยนรู ้ในศตวรรษที่ 21 การเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ (Cooperative Learning) เป็ นวิธีเรี ยนที่ช่วยให้
นักศึกษาได้มีการพึ่งพาอาศัยกัน ทาให้นกั ศึกษามีสัมพันธภาพอันดีกบั ผูอ้ ื่น มีการปรึ กษากันอย่างใกล้ชิด สมาชิกแต่ละคนทราบ
บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของตน เปิ ดโอกาสให้ผูเ้ รี ยนประเมินการทางานของสมาชิ กในกลุ่ม ให้กาลังใจซึ่ งกันและ
กัน และหาทางปรับปรุ งวิธีการทางานของกลุ่มให้ดีข้ ึนเพื่อบรรลุเป้ าหมายร่ วมกัน [3,4] นอกจากนี้ การเรี ยนแบบร่ วมมือยังเปิ ด
โอกาสให้ผเู ้ รี ยนแสดงความสามารถของตนอย่างเต็มที่ สมาชิกที่อ่อนในกลุ่มจะได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อนสมาชิกในกลุ่ม เพื่อ
นาไปสู่ ความสาเร็ จร่ วมกันและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยนให้สูงขึ้นได้ [5] และการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบจิ ก
ซอว์ เป็ นการจัดการเรี ยนรู ้ที่ผูส้ อนจะต้องเตรี ยมเนื้ อหาไว้ให้ผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ และเรี ยนรู ้โดยการแบ่งกลุ่มคละความสามารถ
ผูเ้ รี ยนแต่ละคนรับผิดชอบงานที่ตนเองได้รับมอบหมาย ผูเ้ รี ยนที่เรี ยนเก่งจะช่วยเหลือผูเ้ รี ยนที่เรี ยนอ่อนในการศึกษาหาความรู ้
เพื่อให้ผลงานของกลุ่มสาเร็ จตามเป้ าหมายที่วางไว้และมีขอ้ ดีที่ผเู ้ รี ยนมีความเอาใจใส่ รับผิดชอบตัวเองและกลุ่มร่ วมกับสมาชิกอื่น
ส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนมีความสามารถต่างกันได้เรี ยนรู ้ร่วมกัน ส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนได้ฝึกและเรี ยนรู ้ทกั ษะทางสังคมโดยตรง จากปั ญหาที่
พบเรื่ องการทางานร่ วมกัน การทางานเป็ นทีม ความสัมพันธ์ของเพื่อนในห้องที่มีความไม่สามัคคีกนั ไม่สามารถทางานร่ วมกับ
เพื่อนบางคนในชั้นเรี ยนทาให้การทางานกลุ่มแต่ละครั้งมักมีปัญหาไม่สามารถทางานได้สาเร็ จตามเวลา ดังนั้นการเรี ยนรู ้แบบ
ร่ วมมือนับเป็ นการเรี ยนที่จดั ให้ผเู ้ รี ยนได้ร่วมมือกันเพื่อให้บรรลุเป้ าหมายทางการเรี ยนร่ วมกันนับว่าเป็ นการเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยน
ทุกคนในกลุ่มได้แสดงความคิดเห็น ให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ร่ วมกันคิดร่ วมกันทางาน ผูว้ จิ ยั จึงเลือกการจัดการเรี ยนรู ้แบบ
ร่ วมมือเทคนิคจิ๊กซอว์เพื่อพัฒนาทักษะการทางานร่ วมกันและผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักศึกษาสาขาวิชาเคมีให้สูงขึ้น

วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อเปรี ยบเทียบทักษะการทางานร่ วมกันของนักศึกษาก่อนและหลังการจัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือเทคนิคจิ๊กซอว์
2. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนเรื่ องไอโซเมอร์ วิชาเคมีอนิ นทรี ย ์ 2 ของนักศึกษาหลังเรี ยนโดยใช้การจัดการเรี ยนรู ้
แบบร่ วมมือเทคนิคจิ๊กซอว์กบั เกณฑ์
3. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือเทคนิคจิ๊กซอว์

ขอบเขตการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่มเป้ าหมายที่ใช้ในการวิจยั คือ นักศึกษาที่เรี ยนหลักสู ตรครุ ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ชั้นปี ที่ 3 คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึ กษา 2562 ที่ ลงทะเบียนในรายวิชา 4022203 เคมีอนิ นทรี ย ์ 2
จานวน 1 กลุ่ม รวม 22 คน ได้มาจากวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
ระยะเวลา ใช้ระยะเวลาการสอนในภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2562 จานวน 1 สัปดาห์ ใช้แผนการจัดการเรี ยนรู ้ 1 แผน
เวลา 3 ชัว่ โมง
เนื้อหาสาระ เนื้อหาสาระที่ใช้ในการวิจยั เป็ นเนื้อหาเรื่ อง ไอโซเมอร์ของสารประกอบเชิงซ้อน ในรายวิชาเคมีอนินทรี ย ์ 2
ที่กาหนดในหลักสูตรครุ ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปี ที่ 11 (ฉบับที่ 2) พฤษภาคม – สิงหาคม พ.ศ. 2564
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ตัวแปรทีใ่ ช้ ในการวิจยั
1. ตัวแปรต้น ได้แก่ แผนการจัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือเทคนิคจิ๊กซอว์
2. ตัวแปรตาม ได้แก่
2.1 ทักษะการทางานร่ วมกันของนักศึกษา
2.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนเรื่ องไอโซเมอร์ วิชาเคมีอนินทรี ย ์ 2 ของนักศึกษา
2.3 ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือเทคนิคจิ๊กซอว์

วิธีดาเนินการวิจัย
เครื่ องมือการวิจยั
1. แผนการจัดการเรี ยนรู ้ เรื่ อง ไอโซเมอร์ ของสารประกอบเชิงซ้อน รายวิชา 4022203 เคมีอนิ นทรี ย ์ 2 ของนักศึกษาเคมี
ชั้นปี ที่ 3 โดยใช้เวลาเรี ยน 3 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ เป็ นเวลา 1 สัปดาห์ จานวน 3 ชัว่ โมง โดยแบ่งเนื้ อหาการจัดการเรี ยนรู ้ออกเป็ น 4
เรื่ องย่อย การจัดการเรี ยนรู ้ตามทฤษฎีการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือเทคนิคจิ๊กซอว์ [6] ซึ่งมี 5 ขั้นตอน ดังนี้
1.1 จัดผูเ้ รี ยนเข้ากลุ่มคละความสามารถ (เก่ง–กลาง–อ่อน) กลุ่มละ 4 คนและเรี ยกกลุ่มนี้วา่ กลุ่มบ้านของเรา (Home Group)
1.2 สมาชิ กในกลุ่มบ้านของเรา ได้รับมอบมายให้ศึกษาเนื้ อหาสาระคนละ 1 ส่ วน (เปรี ยบเสมือนได้ชิ้นส่ วนของ
ภาพตัดต่อคนละ 1 ชิ้น) และหาคาตอบในประเด็นปั ญหาที่ผสู ้ อนมอบหมายให้
1.3 สมาชิกในกลุ่มบ้านเรา แยกย้ายไปรวมกับสมาชิกกลุ่มอื่น ซึ่งได้รับเนื้อหาเดียวกัน ตั้งเป็ นกลุ่มผูเ้ ชี่ยวชาญขึ้นมา
และร่ วมกันทาความเข้าใจในสาระนั้นอย่างละเอียด และร่ วมกันอภิปรายหาคาตอบประเด็นปั ญหาที่ผสู ้ อนมอบหมายให้
1.4 สมาชิ กกลุ่มผูเ้ ชี่ ยวชาญ กลับไปสู่ กลุ่มบ้านของเราแต่ละคนช่วยสอนเพื่อนในกลุ่มให้เข้าใจในสาระที่ ตนได้
ศึกษาร่ วมกับกลุ่มผูเ้ ชี่ยวชาญ เช่นนี้สมาชิกทุกคนก็จะได้เรี ยนรู ้ภาพรวมของสาระทั้งหมด
1.5 ผูเ้ รี ยนทุกคนทาแบบทดสอบ แต่ละคนจะได้คะแนนเป็ นรายบุคคลและนาคะแนนของทุกคนในกลุ่มบ้านของ
เรามารวมกัน (หรื อหาค่าเฉลี่ย) เป็ นคะแนนกลุ่ม กลุ่มที่ได้คะแนนสูงสุดได้รับรางวัล
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ ตรวจสอบความเที่ ยงตรงตามเนื้ อหา (content validity) โดยแบบประเมิ นความสอดคล้องที่ มี
ลักษณะเป็ น IOC (Index of Congruence) พบว่ามีค่า IOC ตั้งแต่ 0.67-1.00
2. แบบประเมิ น ทัก ษะท างานร่ ว มกัน มี ป ระเด็ น การประเมิ น 5 ข้อ ได้แ ก่ 1) ท างานที่ ไ ด้รั บ มอบหมายอย่า งเต็ม
ความสามารถ 2) ร่ วมปรึ กษาและวางแผนกับเพื่อนในกลุ่ม 3) เป็ นผูน้ าและผูต้ ามในโอกาสที่เหมาะสม 4) ร่ วมแสดงความคิดเห็นที่
เป็ นประโยชน์ และ 5) แนะนาวิธีการทางานและช่วยเหลือเพื่อนในกลุ่ม ผูส้ อนเป็ นผูป้ ระเมินโดยพิจารณาคุณภาพพฤติกรรมของ
ผูเ้ รี ยนแต่ละคนและมีระดับคะแนน 3 ระดับ ได้แก่ ระดับ 3 หมายถึง มีพฤติกรรมในระดับสู ง ระดับ 2 หมายถึง มีพฤติกรรมใน
ระดับปานกลาง และระดับ 1 หมายถึง มีพฤติกรรมในระดับต่า โดยมีเกณฑ์คุณภาพ ดังนี้ คะแนน 12-15 คะแนนเป็ นระดับดีมาก
คะแนน 8-11 คะแนนเป็ นระดับดี และคะแนนน้อยกว่า 8 คะแนนเป็ นระดับควรปรับปรุ ง แบบประเมินมีค่า IOC ตั้งแต่ 0.67-1.00
3. แบบทดสอบ เรื่ อง ไอโซเมอร์ของสารประกอบเชิงซ้อน แบบอัตนัยจานวน 10 ข้อ คะแนนเต็ม 35 คะแนน เกณฑ์การ
ผ่านเกณฑ์คือมีคะแนนตั้งแต่ 15 คะแนนขึ้นไป ซึ่งเป็ นเกณฑ์การตัดสิ นคุณภาพในระดับดีข้ ึนไป ซึ่งมีค่า IOC ตั้งแต่ 0.67-1.00
4. แบบสอบถามความคิดเห็ นของนักศึ กษาที่ มีต่อการจัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือเทคนิ คจิ๊ กซอว์ มีลกั ษณะเป็ นคาถาม
ปลายเปิ ด โดยให้นกั ศึกษาเขียนบรรยายถึงสิ่ งที่ได้รับจากการเรี ยนรู ้และข้อเสนอแนะในการจัดการเรี ยนรู ้
การรวบรวมข้ อมูล
การวิจัย ครั้ งนี้ เป็ นการศึ ก ษาผลการจัด การเรี ย นรู ้ แ บบร่ ว มมื อ เทคนิ ค จิ๊ ก ซอว์ที่ มี ต่ อ ทัก ษะการท างานร่ ว มกัน และ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักศึกษาสาขาวิชาเคมีช้ นั ปี ที่ 3 ผูว้ จิ ยั ใช้แบบแผนการวิจยั ตามวัตถุประสงค์ ดังนี้
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปี ที่ 11 (ฉบับที่ 2) พฤษภาคม – สิงหาคม พ.ศ. 2564
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ตารางที่ 1 แบบแผนการทดลองของการวิจยั
วัตถุประสงค์ การทดลอง
แบบแผนการวิจยั
1) เพื่ อ เปรี ยบเที ย บทั ก ษะการ
The One – Group Pretest – Posttest Design
ทางานร่ วมกันของนักศึ กษาก่อน
O1 X O 2
และหลัง การจัด การเรี ย นรู ้ แ บบ
(Campbell and Stanley, 1963)
ร่ วมมือเทคนิคจิ๊กซอว์
เมื่อ X คือ การจัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือเทคนิคจิ๊กซอว์
O1 และ O2 คือ ผลประเมินทักษะการทางานร่ วมกัน
ของนักศึกษาก่อนและหลัง ตามลาดับ
2) เพื่ อ ศึ ก ษาผลสัม ฤทธิ์ ทางการ
One – Shot Case Study
เรี ยนของนักศึ กษาหลังเรี ยนโดย
- X O2
ใช้การจัดการเรี ยนรู ้ แบบร่ วมมือ
(Campbell and Stanley, 1963)
เทคนิคจิ๊กซอว์กบั เกณฑ์
เมื่อ X คือ การจัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือเทคนิคจิ๊กซอว์
O2 คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักศึกษาหลังเรี ยน
โดยใช้การจัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือเทคนิคจิ๊กซอว์
3) เพื่ อ ศึ ก ษาความคิ ด เห็ น ของ
One – Shot Case Study
นักศึ กษาที่ มีต่อการจัดการเรี ยนรู ้
- X O2
แบบร่ วมมือเทคนิคจิ๊กซอว์
(Campbell and Stanley, 1963)
เมื่อ X คือ การจัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือเทคนิคจิ๊กซอว์
O2 คือ ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู ้

การวิเคราะห์ ข้อมูลทางสถิติ
T – test for dependent

T – test for one sample

การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา

การวิจยั มีข้ นั ตอนการดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามลาดับดังนี้
1. ก่อนการวิจยั ให้นักศึ กษาแต่ละคนเขียนชื่ อเพื่อนที่ นักเรี ยนอยากทางานร่ วมด้วย 3 คน ลงในกระดาษที่ ผูส้ อนแจก
เพื่อทาแผนภาพสังคมมิติและศึกษาความสัมพันธ์ของนักศึกษาในห้องเรี ยนก่อนการเรี ยนแบบร่ วมมือ
2. ผูส้ อนประเมินทักษะทางานร่ วมกันของนักศึกษาก่อนเรี ยน โดยพิจารณาคุณภาพพฤติกรรมของผูเ้ รี ยนแต่ละคน
3. ผูส้ อนดาเนินการสอนตามขั้นตอนต่อไปนี้
1) จัดทาคะแนนฐานของนักศึกษาแต่ละคน โดยเป็ นคะแนนเฉลี่ยของนักศึกษาในการการสอบย่อยก่อนกลางภาค
ที่ผา่ นมา แล้วแบ่งกลุ่มนักศึกษากลุ่มละ 4-5 คน แบบคละเพศและความสามารถ (เก่ง กลาง อ่อน)
2) จัดการเรี ยนการสอนตามแผนการจัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือเทคนิคจิ๊กซอว์
โดยชี้แจงให้กลุ่มเข้าใจ เกี่ยวกับขั้นตอนการทางาน และเกณฑ์การประเมินผลงาน และให้นกั เรี ยนบอกถึงความสาคัญและวิธีการ
ทางานร่ วมกัน
4. ผูส้ อนประเมินทักษะทางานร่ วมกันของนักศึกษาหลังเรี ยน
5. เมื่ อ ด าเนิ น การจัด การเรี ยนรู ้ เ สร็ จ ตามแผนในหั ว ข้อ เรื่ อง ไอโซเมอร์ ข องสารประกอบเชิ ง ซ้ อ น นั ก ศึ ก ษา
ทาแบบทดสอบจานวน 10 ข้อ ใช้เวลา 45 นาที
6. ให้นักศึ กษาแต่ละคนเขียนแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือเทคนิ คจิ๊กซอว์ โดยเขียน
บรรยายถึงสิ่ งที่ได้รับและข้อเสนอแนะในการจัดการเรี ยนรู ้โดยไม่ตอ้ งระบุชื่อ
7. รวบรวมคะแนนจากแบบประเมิ นทักษะการท างานร่ วมกันและแบบทดสอบตามวิธี ก ารให้น้ าหนักคะแนนของ
เครื่ องมือแต่ละชนิด แล้วนามาวิเคราะห์ขอ้ มูลต่อไป
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การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. ข้อ มู ล การเลื อ กเพื่ อ น 3 คน เพื่ อ ท างานด้ว ยก่ อ นการจัด การเรี ย นรู ้ แ บบร่ ว มมื อ น ามาเขี ย นแผนภาพสั ง คมมิ ติ
เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างนักเรี ยนในห้องเรี ยนก่อนการจัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ
2. ข้อมูลผลประเมิ นทักษะการทางานร่ วมกันของนักศึ กษาก่ อนและหลัง ผูส้ อนเป็ นผูป้ ระเมิ นโดยพิจารณาคุณภาพ
พฤติกรรมของผูเ้ รี ยนแต่ละคนและคะแนนเต็ม 15 คะแนน ซึ่ งเป็ นการประเมินทักษะการทางานร่ วมกันรายบุคคล โดยคิดจาก
คะแนนรวมก่อนและหลังเรี ยนซึ่ งนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์ควรมีคะแนนระหว่าง 8-15 คะแนน ซึ่ งเป็ นเกณฑ์การตัดสิ นคุณภาพใน
ระดับดี ข้ ึนไป และนาผลประเมินทักษะการทางานร่ วมกันของนักศึ กษามาเปรี ยบเที ยบระหว่างก่อนและหลังการจัดการเรี ยนรู ้
วิธีการวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติดว้ ย T – test for dependent
3. ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนจากการทดสอบหลังเรี ยน จะพิจารณาคะแนนเป็ นรายบุคคลและนาคะแนนของทุกคน
ในกลุ่มบ้าน (แต่ละกลุ่ม) มารวมกันแล้วหาค่าเฉลี่ยเป็ นคะแนนของกลุ่ม ซึ่ งแต่ละข้อมีคะแนนแตกต่างกันคะแนนเต็ม 35 คะแนน
และนาคะแนนเฉลี่ยของนักศึกษาแต่ละกลุ่มที่ได้มาเทียบกับเกณฑ์ โดยกาหนดเกณฑ์การผ่านคือคะแนนเฉลี่ย 15 คะแนนขึ้นไป
ซึ่งเป็ นเกณฑ์การตัดสิ นคุณภาพในระดับดีข้ ึนไป
4. ข้อ มู ล ความคิ ด เห็ น ที่ มี ต่ อ การจัด การเรี ย นรู ้ แ บบร่ ว มมื อ เทคนิ ค จิ๊ ก ซอว์ โดยเขี ย นบรรยายถึ ง สิ่ ง ที่ ไ ด้รั บ และ
ข้อเสนอแนะในการจัดการเรี ยนรู ้โดยวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis)

ผลการวิจัย
1. ผลประเมินทักษะการทางานร่ วมกันของนักศึ กษา พบว่าทักษะการทางานร่ วมกันของนักศึ กษาทั้งก่อนเรี ยนและ
หลังเรี ยนอยูใ่ นระดับดีมาก และเมื่อนาผลประเมินทักษะการทางานร่ วมกันก่อนการจัดการเรี ยนรู ้มาเปรี ยบเทียบกับหลังการจัดการ
เรี ยนรู ้ โดยวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติดว้ ย T – test for dependent พบว่า ทักษะการทางานร่ วมกันหลังเรี ยน (𝑥̅ = 13.41, S.D. = 2.04)
สูงกว่าก่อนเรี ยน (𝑥̅ = 12.14, S.D. = 2.82) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (P<0.05) ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ทางสถิติเพื่อเปรี ยบเทียบทักษะการทางานร่ วมกันของนักศึกษาก่อนและหลังการจัดการเรี ยนรู ้
𝐱̅
ทักษะการทางานร่ วมกัน
N
S.D.
t
Sig.
ก่อนเรี ยน
22
12.14
2.82
-3.934
0.001
หลังเรี ยน
22
13.41
2.04
2. ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนจากการทดสอบหลังเรี ยน จะพิจารณาคะแนนเป็ นรายบุคคลและนาคะแนนของทุกคนใน
กลุ่มบ้าน (แต่ละกลุ่ม) มารวมกันแล้วหาค่าเฉลี่ยเป็ นคะแนนของกลุ่ม นาคะแนนเฉลี่ยของนักศึกษาแต่ละกลุ่มที่ได้มาเทียบกับ
เกณฑ์ โดยกาหนดเกณฑ์การผ่านคือคะแนนเฉลี่ย 15 คะแนนขึ้นไป ซึ่ งเป็ นเกณฑ์การตัดสิ นคุณภาพในระดับดี ข้ ึนไป จากการ
วิเคราะห์ขอ้ มูล พบว่าผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนจากการทดสอบหลังเรี ยน พบว่ามีนักศึ กษาร้อยละ 59.10 (3 กลุ่ม) ที่ มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนหลังการจัดการเรี ยนรู ้ผ่านเกณฑ์ และมีนักศึ กษาร้อยละ 40.90 (2 กลุ่ม) ที่ มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนต่ ากว่าเกณฑ์
มาตรฐาน แต่ทุกกลุ่มไม่พบความแตกต่างทางสถิติ (P> 0.05) เมื่อเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนหลังการจัดการเรี ยนรู ้เมื่อเทียบกับเกณฑ์
𝐱̅
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
N
S.D.
t
Sig.
กลุ่มที่ 1
4
21.56
4.60
2.855
0.065
4
15.00
3.56
0.000
1.000
กลุ่มที่ 2
4
13.75
2.50
-1.000
0.391
กลุ่มที่ 3
5
18.00
3.16
2.121
0.101
กลุ่มที่ 4
5
12.60
4.22
-1.272
0.272
กลุ่มที่ 5
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3. ความคิ ดเห็ นต่อการจัดการเรี ยนรู ้ ได้แก่ ฝึ กการค้นคว้าหาความรู ้ ด้วยตนเอง เรี ยนรู ้ วิธีการสอนแบบร่ วมมื อและ
แลกเปลี่ยนความรู ้กนั ระหว่างเพื่อน ฝึ กทักษะการสอนและอธิ บายความรู ้ ฝึ กการทางานเป็ นกลุ่มและทางานเป็ นทีม ได้ฝึกความ
รับผิดชอบเนื่ องจากต้องทางานที่ตนเองได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่เพื่อที่ จะไปถ่ายทอดให้เพื่อนได้รับความรู ้ มีการแบ่งหน้าที่
เพื่อทางานให้ทนั เวลา ได้ฝึกการสรุ ปความคิดรวบยอดของเนื้ อหาที่ได้รับเพื่อทาให้ตนเองเข้าใจชัดเจนก่อนที่จะนาไปอธิ บายให้
เพื่อนฟังได้อย่างถูกต้องและเกิดทักษะการสื่ อสาร และข้อเสนอแนะที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู ้ ได้แก่ ควรเพิ่มเวลาในการทากิจกรรม
มีโอกาสได้ทางานกับเพื่อนต่างกลุ่มที่ไม่เคยทางานร่ วมกันมาก่อน เนื้อหาค่อนข้างยากเกินไปและกิจกรรมสนุกดี ชอบทากิจกรรม
กลุ่มและทาให้เพื่อนที่ไม่เก่งได้เรี ยนรู ้จากเพื่อนที่เก่งได้เพิ่มขึ้น

อภิปรายผลการวิจัย
1. ผลประเมิ น ทัก ษะการท างานร่ ว มกัน ของนัก ศึ ก ษา ทั้ง ชั้น เรี ย นก่ อ นการจัดการเรี ย นรู ้ ม าเปรี ย บเที ย บกับ หลัง การ
จัดการเรี ยนรู ้ โดยวิเคราะห์ ขอ้ มูลทางสถิ ติด้วย T – test for dependent พบว่าทักษะการทางานร่ วมกันของนักศึ กษาหลังเรี ยน
(x̅ = 13.41, S.D. = 2.04) สู งกว่าก่อนเรี ยน (x̅ = 12.14, S.D. = 2.82) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (P<0.05) เป็ นไปตามวัตถุประสงค์
การเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือเพื่อช่วยให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้เนื้อหาสาระต่างๆ ด้วยตนเองและสามารถพัฒนาได้ตามศักยภาพของตนเอง ทา
ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ระหว่างผูเ้ รี ยนและผูส้ อน รวมทั้งผูเ้ รี ยนและผูเ้ รี ยนด้วยกัน เกิดการร่ วมมือและความช่วยเหลือระหว่าง
เพื่อนด้วยกันในกลุ่มและเกิดการพัฒนาทักษะทางสังคมต่างๆ [4] และสอดคล้องกับที่ณฐั วุฒิ กิจรุ่ งเรื อง [7] กล่าวว่าการสอนแบบ
จิกซอว์เป็ นเทคนิคที่พฒั นาขึ้นเพื่อส่งเสริ มความร่ วมมือและการถ่ายทอดความรู ้ระหว่างเพื่อนในกลุ่มและช่วยส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนได้
ศึ กษาค้นคว้าหาความรู ้ ด้วยตนเองและเพื่อส่ งเสริ มให้ผูเ้ รี ยนฝึ กทักษะกระบวนการทางสังคมและความรั บผิ ดชอบ [8] และ
สอดคล้องกับงานวิจยั ของนิ รนาท วิทยโชคกิ ติคุณและศิริพร แก้วกุลพัฒน์ [9] ที่ ได้ทาการวิจยั เพื่อพัฒนารู ปแบบการเรี ยนแบบ
ร่ วมมือด้วยเทคนิ คจิ๊กซอว์เพื่อส่ งเสริ มผลลัพธ์ทางการเรี ยนของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
สวรรค์ประชารักษ์ พบว่ากลุ่มทดลองมีคะแนนทักษะการทางานเป็ นทีมหลังการทดลองสู งกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05
2. ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนจากการทดสอบหลังเรี ยน พบว่ามี นักศึ กษา 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
หลังการจัดการเรี ยนรู ้ผา่ นเกณฑ์ (คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าหรื อเท่ากับ 15 คะแนน) และมีนกั ศึกษา 2 กลุ่มที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนต่า
กว่าเกณฑ์มาตาฐาน แต่ทุกกลุ่มไม่พบความแตกต่างทางสถิติ (P> 0.05) เมื่อเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน จะเห็นว่าจัดการเรี ยนรู ้แบบ
ร่ วมมือเทคนิ คจิ๊กซอว์สามารถเพิ่มผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยนได้ ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของวิทวัส แก้วสม [10] ที่ได้
ศึกษาผลการจัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ประกอบหนังสื ออิเล็กทรอนิ กส์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนและความ
พึงพอใจต่อการจัดการเรี ยนรู ้วชิ าคอมพิวเตอร์ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 พบว่านักเรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนหลังเรี ยน
สู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และนิ รนาท วิทยโชคกิติคุณและศิริพร แก้วกุลพัฒน์ [9] ได้ทาการวิจยั เพื่อ
พัฒนารู ปแบบการเรี ยนแบบร่ วมมื อด้วยเทคนิ คจิ๊ กซอว์เพื่อส่ งเสริ มผลลัพธ์ทางการเรี ยนของนักศึ กษาพยาบาลศาสตรบัณฑิ ต
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ พบว่ากลุ่มทดลองที่เรี ยนแบบร่ วมมือด้วยเทคนิ คจิ๊กซอว์มีคะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ความคิดเห็ นต่อการจัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือเทคนิ คจิ๊ กซอว์ของนักศึ กษาพบว่านักศึ กษาได้แสดงความคิดเห็ นว่าได้
ฝึ กทักษะหลายอย่างและพึงพอใจต่อจัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือเทคนิ คจิ๊กซอว์ ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของวิทวัส แก้วสม [10]
ที่ได้ศึกษาผลการจัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ประกอบหนังสื ออิเล็กทรอนิ กส์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนและ
ความพึงพอใจต่อการจัดการเรี ยนรู ้ วิชาคอมพิวเตอร์ ของนักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 6 พบว่านักเรี ยนมีความพึงพอใจต่อ การ
จัดการเรี ยนรู ้โดยรวมอยูใ่ นระดับมากมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.04 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.48 และสอดคล้องกับงานวิจยั ของอิสรี ย ์
น้อยมิ่ง [11] ได้ทาการวิจยั เรื่ องการศึ กษาผลสัมฤทธิ์ การเรี ยน เรื่ องการสร้างคาในภาษาไทยของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 1
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ที่จดั การเรี ยนรู ้ดว้ ยเทคนิคจิ๊กซอว์ร่วมกับบทเรี ยนคอมพิวเตอร์มลั ติมีเดีย พบว่านักเรี ยนมีความคิดเห็นต่อการจัดการเรี ยนรู ้โดยภาพ
รวมอยูใ่ นระดับเห็นด้วยมาก และจากงานวิจยั การศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของนักศึกษา
หลักสู ตรครุ ศาสตรบัณฑิต (หลักสู ตร 4 ปี ) ของนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์ พบว่าระดับความคิดเห็นโดยรวม
อยูใ่ นระดับมาก (4.37± 0.73) ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์เป็ นคนดี มีคุณธรรมจริ ยธรรม ยึดมัน่ ใน
วิชาชีพครู อยูใ่ นระดับมากที่สุด แต่ดา้ นที่มีระดับความคิดเห็นต่าสุ ดคือด้านการเป็ นผูม้ ีความสามารถสู งในการจัดการเรี ยนรู ้ [12]
ดังนั้นผูส้ อนควรเปลี่ยนบทบาทจากผูถ้ ่ายทอดความรู ้เป็ นผูอ้ านวยความสะดวกในการเรี ยนรู ้แทนโดยการวางแผนการจัดกิจกรรม
ที่ เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญโดยผูเ้ รี ยนเป็ นผูค้ ิด ลงมื อปฏิ บัติจริ ง แสวงหาความรู ้ และค้นพบองค์ความรู ้ ดว้ ยตนเองมากที่ สุดดังที่
พิมพันธุ์ เดชะคุปต์ [13] กล่าวว่าในการจัดการเรี ยนรู ้ควรให้นักเรี ยนมีส่วนร่ วมคิด ทา พูดมากขึ้นเพื่อค้นพบความรู ้ดว้ ยตนเอง
ซึ่งสอดคล้องกับความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือเทคนิคจิ๊กซอว์ที่วา่ ทาให้นกั ศึกษาฝึ กการค้นคว้าหา
ความรู ้ดว้ ยตนเอง เรี ยนรู ้วิธีการสอนแบบร่ วมมือและแลกเปลี่ยนความรู ้กนั ระหว่างเพื่อน ฝึ กทักษะการสอน อธิ บายความรู ้และ
ถ่ายทอดความรู ้ให้เพื่อน จึงทาให้นกั ศึกษามีความสามารถในการจัดการเรี ยนรู ้สูงสอคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์
ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ตามที่คุรุสภากาหนด [14]

ข้ อเสนอแนะการวิจัย
จากการวิจยั ครั้งนี้ผวู ้ จิ ยั มีขอ้ เสนอแนะดังนี้
1. ข้อเสนอแนะสาหรับอาจารย์ผสู ้ อน ได้แก่ ผูส้ อนควรอธิ บายขั้นตอนต่างๆ ในการจัดการเรี ยนแบบร่ วมมือให้ชดั เจน
ก่อนให้นกั ศึกษาลงมือทา เพื่อนักศึกษาจะได้วางแผนการทางานในกลุ่มได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ ผูส้ อนควรควบคุมการจัดการเรี ยน
การสอนให้อยูใ่ นเวลาที่กาหนด ผูส้ อนควรกระตุน้ ให้นกั ศึกษาศึกษาค้นคว้าเนื้อหามาก่อนล่วงหน้า เพื่อที่จะทาความเข้าใจเนื้อหาที่
เรี ยนในห้องได้ง่ายขึ้นและผูส้ อนควรจัดผูเ้ รี ยนเข้ากลุ่มโดยคละความสามารถทั้งในกลุ่มบ้าน (Home group) และกลุ่มผูเ้ ชี่ยวชาญ
(Expert group) เนื่องจากผูเ้ รี ยนมีความสามารถแตกต่างกัน
2. ข้อเสนอแนะสาหรับผูเ้ รี ยน ผูเ้ รี ยนส่ วนใหญ่ยงั เคยชิ นกับการทาคะแนนของตัวเองจึงไม่ยอมช่วยเพื่อน ผูส้ อนควร
แนะนาและกระตุน้ ให้นกั เรี ยนได้ช่วยเหลือซึ่ งกันและกันภายในกลุ่ม เพราะคะแนนที่ได้ภายในกลุ่มที่ ได้รับเป็ นคะแนนที่มาจาก
คะแนนของทุกคนภายในกลุ่มรวมกันแล้วเฉลี่ย ด้วยเหตุน้ ีจะส่งผลให้ผเู ้ รี ยนเกิดปฏิสมั พันธ์ที่ดีต่อกันและช่วยเหลือกัน
3. ข้อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่อไป ควรทาการศึกษาการจัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ที่ส่งผลต่อตัวแปร
อื่น เช่น ทักษะการจัดการเรี ยนรู ้ ทักษะการคิดวิเคราะห์ และความคงทนในการเรี ยนรู ้ เนื่ องจากเป็ นการจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยน
เป็ นสาคัญทาให้สร้างองค์ความรู ้ดว้ ยตนเอง มีปฏิสมั พันธ์กบั เพื่อน และบุคคลอื่น ๆ
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