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บทคัดยอ
การจั ด การเรีย นสอนโดยใช นวัตกรรมจึงมีส ว นชวยใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรีย นของนักเรียนสูงขึ้น
ครูผูสอนจึงยกเอา การจัดการเรียนการสอนโดยใชรูปแบบกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิคจิ๊กซอว
ซึ่งมีขั้นตอนในการสอน 5 ขั้น มาใชใหเขากับบริบทของนักเรียน โรงเรียน เพื่อใหนักเรียนมีนวัตกรรมรูปแบบ
ใหมๆในการเรียนที่นาสนใจมากยิ่งขึ้น ถือวาเปนกระบวนการทางความคิดที่มีความสำคัญตอเด็ก ทำใหเด็ก
สามารถสรางความคิด สรางจินตนาการ การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือ
เทคนิคจิ๊กซอว สาระเศรษฐศาสตร ของชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 2) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลในการเรียนรูแบบ
รวมมือเทคนิคจิ๊กซอว สาระเศรษฐศาสตร ของชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่เรียนดวยการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิคจิ๊กซอว กอนเรียนและ
หลังเรียน และ 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่มีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู
แบบรวมมือเทคนิคจิ๊กซอว กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนอนุบาล
หนองกอง จำนวน 7 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 1) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิคจิ๊ก
ซอว จำนวน 10 แผน 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 30 ขอ และ 3)
แบบสอบถามความพึงพอใจ จำนวน 15 ขอ สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบสมมติฐานดวย t-test (dependent)
ผลการวิจัยพบวา 1) กิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิคจิ๊กซอว ผลการประเมินความเหมาะสมของ
แผนการจัดการเรียนรู ผลการประเมินความเหมาะสมไดคาเฉลี่ยเทากับ 4.49 อยูในระดับที่มีความเหมาะสม
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ระดับมากอยูในระดับเหมาะสมมาก 2) ดัชนีประสิทธิผลของกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิคจิ๊กซอว มี
คาเทากับ 0.6694 แสดงวานักเรียนมีความกาวหนาทางการเรียนรูรอยละ 66.94 3) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรู หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05 และ 4) นักเรียนมีความพึง
พอใจตอกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิคจิ๊กซอว โดยรวมอยูในระดับมาก (Mean= 4.49, S.D.= 0.62)
คำสำคัญ : การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิคจิ๊กซอว ; ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน; ความพึงพอใจ
Abstract
Innovative teaching and learning management thus contribute to higher student
achievement. Teachers, therefore, adopt teaching and learning management by using a
cooperative learning activity model using the jigsaw technique which has 5 steps in teaching
to fit the context of school students so that students have Innovative new forms of learning
that are more interesting, it is considered a thought process that is important to children,
enabling them to create their ideas and create their imaginations. Therefore, this research is
objective; (1) To develop collaborative learning activities with jigsaw techniques on the
economics of Secondary 1 Students. (2) To study the index of effectiveness in cooperative
learning with the economic jigsaw technique of Secondary 1 Students. (3) To compare the
learning achievement of the first-year students who studied with the jigsaw cooperative
learning management technique before and after school. And 4) to study the satisfaction of
Grade 1 students towards the jigsaw technique of cooperative learning activities. The sample
group in this research consisted of 7 Secondary 1 Students at Nong Kong Kindergarten School.
Research tools (1) Plans for cooperative learning activities, jigsaw techniques, 10 plans, (2) A
multiple-choice, four-choice, 30-item achievement test, and (3) a satisfaction questionnaire of
15 items. The statistics used in the data analysis were percentage, mean, standard deviation,
and hypothesis test statistic with t-test (dependent).
The results of the research showed that; (1) participatory learning activities using jigsaw
techniques The results of the assessment of the appropriateness of the learning management
plan. The average suitability assessment result was 4.49 at a high level of suitability. at a very
reasonable level. (2) The effectiveness index of the jigsaw cooperative learning activities was
0.6694, indicating that the students had learning progress of 66.94 percent. (3) The students
had a learning achievement. after school is higher than before with statistical significance at
[288]
Citation:

ศิริลักษณ สุระขันธ ประภัสสร ปรีเอี่ยม และ ประสพสุข ฤทธิเดช. (2565). การพัฒนากิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิคจิ๊กซอว สาระเศรษฐศาสตรชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1.
วารสารสหวิทยาการวิจัยและวิชาการ, 2 (4), 287-300.
Surakun, S., Pree-iam, P., & Rittidet, P., (2022). Developing Collaborative Learning Activities with Jigsaw Techniques on the Economics, Secondary 1
Students. Interdisciplinary Academic and Research Journal, 2 (4), 287-300; DOI: https://doi.org/10.14456/iarj.2022.58

วารสารสหวิทยาการวิจัยและวิชาการ, 2 (4) : กรกฎาคม-สิงหาคม 2565.
Interdisciplinary Academic and Research Journal, 2 (4) : July-August 2022. ISSN: 2774-0374
Website: https://so03.tci-thaijo.org/index.php/IARJ/index ; DOI: https://doi.org/10.14456/iarj.2022.58
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

the.05. And (4) the students were satisfied with the jigsaw cooperative learning activities.
Overall, it was at a high level (Mean= 4.49, S.D. = 0.62).
Keywords: Cooperative Learning Activities by Jigsaw Technique; Learning Achievement; Satisfaction
บทนำ

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มุงพัฒนา ผูเรียนใหมีความสมดุลในทุก ๆ
ดาน ทั้งดานความรู คุณธรรม รางกาย และจิตใจ หรือกลาวโดยสรุปก็คือ มุงเนนใหผูเรียน “เกง ดี มีสุข”
ภายใตแนวคิดที่วาทุกคน สามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดเต็มตามศักยภาพโดยมีหลักการที่สำคัญคือ
มุงเนนผูเรียนเปนสำคัญ เพื่อใหเกิดสมรรถนะสำคัญของผูเรียน คือ (1) ความสามารถในการสื่อสาร (2)
ความสามารถในการคิด (3) ความสามารถในการ แกปญหา (4) ความสามารถในการใชทักษะชีวิต และ (5)
ความสามารถในการใช เทคโนโลยี (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 1-8) เปาหมายการเรียนรูใน พระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มุงสรางสังคมไทยใหเปนสังคมแหง
การเรียนรู สรางโอกาสใหคนไทยคิดเปน ทำเปนมีเหตุผล สามารถเรียนรูไดตลอดชีวิต รูจักประยุกตความรูเพื่อ
ใชในการแกไข ปญหาและพัฒนาศักยภาพของตนเองอยางเต็มความสามารถ โดยการเนนผูเรียน เปนสำคัญ มุง
ประโยชนสูงสุดแกผูเรียน อันเปนกระบวนการเกิดทักษะทางสังคมเพื่อ ฝกทักษะการทำงานรวมกับผูอื่นและ
ทักษะการสื่อสารในอนาคต ซึ่งเปนสมรรถนะที่ สำคัญสำหรับการดำเนินชีวิตในปจจุบัน ทำใหผูเรียนมีโอกาส
ไดเลือกเรียนในสิ่งที่ สอดคลองกับความสนใจ ความถนัด สามารถแสวงหาความรู และฝกการปฏิบัติใน สภาพ
ที่เปนจริง รูจักคิดเลือกตัดสินใจดวยเหตุผลที่ถูกตอง วิเคราะห และแกปญหา ดวยตนเอง
กลุ  มสาระการเรี ย นรู  ส ั งคมศึ กษา ศาสนา และวัฒ นธรรม เปน หนึ่งใน 8 กลุมสาระ การเรีย นรูที่
สถานศึกษา ตองใชเปนหลักในการจัดการเรียนการสอน และเปนกลุมสาระการเรียนรูที่ผูเรียนทุกคนตองเรียน
ตลอด 12 ป การศึกษาตั้งแตระดับประถมศึกษาจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ใน 5 สาระหลัก ดังนี้ สาระ
ที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม สาระที่ 2 หนาที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคม สาระที่ 3
เศรษฐศาสตร สาระที่ 4 ประวัติศาสตร และสาระที่ 5 ภูมิศาสตร เปนสาระการเรียนรูที่ประกอบมาจากหลาย
แขนงวิชาจึงมีลักษณะเปนสหวิทยาการโดยนำวิทยาการจากแขนงวิชาตาง ๆ ในสาขาสังคมศาสตรมาหลอม
รวมเข า ด ว ยกั น ได แก ภู มิ ศาสตร ประวั ติศาสตร เศรษฐศาสตร นิติศาสตร จริย ธรรม ประชากรศึกษา
สิ่งแวดลอมศึกษา รัฐศาสตร สังคมวิทยาปรัชญา และศาสนา ในการอยูรวมกันในสังคมที่มีความเชื่อมสัมพันธ
กัน และมีความแตกตางกันอยางหลากหลาย เพื่อชวยใหสามารถปรับตนเองกับบริบทสภาพแวดลอม การ
จัดการเรียนรูนอกจากจะชวยใหนักเรียนมีความรูในเรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับสภาพแวดลอมทั้งทางธรรมชาติ
และสังคมวัฒนธรรมแลว ยังมีทักษะและกระบวนการตาง ๆ ที่สามารถนำมาใชประกอบในการตัดสินใจได
อยางรอบคอบในการดำเนินชีวิต และการมีสวนรวมในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาในฐานะพลเมืองดี
ตลอดจนการนำความรูทางจริยธรรม หลักธรรมทางศาสนามาพัฒนาตนเองและสังคม ทำใหนักเรียนสามารถ
ดำรงชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุข ซึ่งไดกำหนด สาระการเรียนรูในสาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
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เปนแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับ ซึ่ง
มีมาตรฐาน ส 1.1 รูและเขาใจ ประวัติความสำคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับ
ถือและศาสนาอื่น มีศรัทธาที่ถูกตองยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักธรรมเพื่ออยูรวมกันอยางสันติสุข มาตรฐาน ส
1.2 เขาใจตระหนักและปฏิบัติตนเปนศาสนิกชนที่ดี และธำรงรักษาพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ
และตัวชี้วัดไดกำหนดใหผูเรียนรูและเขาใจประวัติความสำคัญศาสนา หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรื อ
ศาสนาที่ตนนับถือ การนำหลักธรรมคำสอนไปปฏิบัติในการพัฒนาตนเองมีศรัทธาที่ถูกตอง ยึดมัน และปฏิบัติ
ตามหลักธรรมเพื่ออยูรวมกันอยางสันติสุข (กระทรวงศึกษาธิการ, 2553 ข : 4)
สภาพการเรียนการสอนรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เปนรายวิชาที่มีเนื้อหาสาระเยอะ
และมีความซ้ำซอน ครูผูสอนจะเนนวิธีการสอนแบบบรรยาย เนนครูเปนจุดศูนยกลาง ทำใหนักเรียนขาดการ
ลงมือปฏิบัติ นักเรียนไมกลาแสดงออก สงผลใหนักเรียนไมสามารถ คิด วิเคราะหและนำไปใชในชีวิตประจำวัน
ได ขาดการจัดการเรียนรูแบบใหนักเรียนมีสวนรวมและสื่อการสอนในการจัดการเรียนรู ไมเนนผูเรียนเปน
สำคัญทำใหนักเรียนเกิดความเบื่อหนายและมีผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไมเปนไปตามเปาหมายของ
สถานศึกษา ประกอบกับผลการประเมินคุณภาพสถานศึกษาพบวานักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
ต่ำกวาเกณฑที่สถานศึกษากำหนด รอยละ 70 ในกลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 1 โรงเรียนอนุบาลหนองกอง ทั้งนี้อาจเกิดจากหลายสาเหตุ เชน กิจกรรมการเรียนรูยังมุงเนนในการศึกษา
เนื้อหา ทำแบบฝกหัด และการบรรยายของครู นักเรียนเสียโอกาสในการแสดงความคิด คนพบความรูดวย
ตนเอง ซึ่งการคิดเปนกระบวนการทางสมองที่รวมเอาประสบการณเดิมของแตละคนออกมา แลวนำมาจัดให
อยูในรูปแบบใหม ในการจัดรูปแบบใหมของความคิดนั้นเปนลักษณะเฉพาะของแตละบุคคล จึงไมจำเปนตอง
เปนสิ่งใหมระดับโลกก็ได (โรงเรียนอนุบาลหนองกอง, 2563: 4)
การจั ด การเรีย นสอนโดยใช นวัตกรรมจึงมีส ว นชวยใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรีย นของนักเรียนสูงขึ้น
ครูผูสอนจึงยกเอา การจัดการเรียนการสอนโดยใชรูปแบบกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิคจิ๊กซอว
ซึ่งมีขั้นตอนในการสอน 5 ขั้น มาใชใหเขากับบริบทของนักเรียน โรงเรียน เพื่อใหนักเรียนมีนวัตกรรมรูปแบบ
ใหมๆในการเรียนที่นาสนใจมากยิ่งขึ้น ถือวาเปนกระบวนการทางความคิดที่มีความสำคัญตอเด็ก ทำใหเด็ก
สามารถสรางความคิด สรางจินตนาการ ไมจนตอสถานการณหรือสภาพแวดลอมที่กำหนดไว ความคิดคือพลัง
ที่เด็ก ๆ ทุกคนมีมาแตกำเนิด การไดรับการกระตุน การพัฒนาจะทำใหเด็กเปนคนมีอิสระทางความคิด หาก
ไดรับการฉีกกรอบและสามารถหาหนทางในการที่จะสรางสรรคสิ่งใหมๆ ไดเสมอ (Munkham, 2007, p. 9)
บทบาทของครูที่จะตองเปลี่ยนบทบาทจากผูชี้นำผูถายทอดความรูเปนผูชวยเหลือสงเสริมและสนับสนุนให
นักเรียนแสวงหาความรูจากสื่อและแหลงเรียนรูตาง ๆ เพื่อพัฒนาปญญา พัฒนาความสามารถในการคิด
ความสามารถทางอารมณ ปลูกฝงใหเด็กเห็นคุณคาและเขาใจตนเอง เห็นอกเห็นใจผูอื่นสามารถแกไขปญหาได
อยางถูกตองเหมาะสม เนนการแสวงหาความรูดวยการปฏิบัติจริง (ประภัสสร ปรีเอี่ยม, 2561: 275) การ
จัดการศึกษาของประเทศไทยที่ผานมา พบวา การศึกษาไทยนั้นกำลังประสบวิกฤติหลายประการ อาทิ ครู
ยังคงใชการจัดการเรียนรูที่เนนการบรรยาย ที่มุงใหรายละเอียดในเนื้อหาสาระทางวิชาการ โดยนักเรียน มิได
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ลงมือปฏิบัติเพื่อสรางองคความรู ความเขาใจดวยตนเอง อีกทั้งการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนยังมิไดมุงให
นักเรียนเกิดปฏิสัมพันธ แลกเปลี่ยนความรูสึกนึกคิด หรือชวยเหลือซึ่งกันและกัน ซึ่งเปนผลใหนักเรียนไมเห็น
ความสำคัญและประโยชนของวิชาที่เรียน (สิทธิศักดิ์ จุลศิริพงษ, 2550: 69)
จากปญหาดังกลาวเปนผลมาจากการจัดการเรียนการสอน สาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ที่
ยังไมสอดคลองกับความซับซอนของรายวิชา ซึ่งสามารถแกปญหาไดจากการปรับเปลี่ยนวิธีการสอนใหนักเรียน
เขามามีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนการสอนมากยิ่งขึ้น ผูวิจัยสนใจที่จะจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือ
เทคนิคจิ๊กซอว มาใชในการสอนกลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระที่ 3
เศรษฐศาสตร โดยขอมูลที่ไดจากการศึกษาเรื่องนี้ ทำใหเกิดทักษะภาวะผูนำและความรับผิดชอบ และนักเรียน
ไดแลกเปลี่ยนความเรียนรู จากหัวขอที่ไดรับมอบหมายใหศึกษา การนำเสนอขอมูลจะทำใหนักเรียนเกิด
ความจำและเขาใจเนื้อหามากยิ่งขึ้น และการเรียนดวยนวัตกรรมการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิคจิ๊กซอว เปน
ทฤษฎีที่เนนผูเรียนใหชวยเหลือกันในกลุมเกิดทำใหการเรียนรู ความสามัคคี เมื่อเกิดทักษะ ประสบการณ ก็จะ
สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงที่ขึ้นดวย และเพื่อนำไปพัฒนาแนวทางการจัดการศึกษาตอไปในอนาคต
วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิคจิ๊กซอว สาระเศรษฐศาสตร ของชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
2. เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลในการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิคจิ๊กซอว สาระเศรษฐศาสตร ของชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1
3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่เรียนดวยการจัดการ
เรียนรูแบบรวมมือเทคนิคจิ๊กซอว กอนเรียนและหลังเรียน
4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่มีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ
รวมมือเทคนิคจิ๊กซอว
สมมติฐานการวิจัย
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือจิ๊กซอว หลังเรียนสูงกวา
กอนเรียน
ขอบเขตการวิจัย
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
1.1 ประชากรในการวิจัย ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ของกลุมที่ศึกษา ในภาคเรียนที่ 2 ป
การศึกษา 2564 จำนวน นักเรียนทั้งหมด 7 คน
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1.2 กลุมตัวอยางในการวิจัย ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนอนุบาลหนองกอง ตำบล
บานคอ อำเภอบานผือ จังหวัดอุดรธานี ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2564 จำนวน 1 หองเรียนทั้งหมด 7 คน
ไดมาโดยการสุมแบบกลุม
ตัวแปรที่ใชในการวิจัย
ตัวแปรตาม
ไดแก ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความพึงพอใจ
ของนักเรียน

ตัวแปรตน
ได แ ก การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู  แ บบร ว มมื อ
เทคนิคจิ๊กซอว

วิธีการดำเนินการวิจัย
กลุมที่ศึกษา : กลุมที่ศึกษา ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนอนุบาลหนองกอง ตำบลบาน
คอ อำเภอบานผือ จังหวัดอุดรธานี ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2564 จำนวน 1 หองเรียน ทั้งหมด 7 คน
รูปแบบการวิจัย: การวิจัยครั้งนี้ใชแบบแผนการทดลองแบบ One Group Pretest-posttest Design
(อรัญ ซุยกระเดื่อง, 2557: 34)
กลุม
Per-test
Treatment
Post-test
ทดลอง
Opre
X
Opost
เมื่อ X แทน การจัดการจัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือเทคนิค GI
Opre แทน การวัดผลกอนการทดลอง
Opost แทน การวัดผลหลังการทดลอง
เครื่องมือวิจัย: เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเรื่อง การพัฒนากิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิคจิ๊กซอว
สาระเศรษฐศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1มีดังตอไปนี้
1. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิคจิ๊กซอว กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม สาระเศรษฐศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2551 จำนวน 10 แผน
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระเศรษฐศาสตร
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 เปนแบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ขอ
3. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบ
รวมมือเทคนิคจิ๊กซอว สาระเศรษฐศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 แบบมาตรประมาณคา (Rating Scale) 5
ระดับ จำนวน 15 ขอ
การเก็บรวบรวมขอมูล: การทดลองดำเนินการในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2564 ใชเวลาทั้งหมด 10
ชั่วโมง จัดกิจกรรมการเรียนรู จำนวน 10 แผน โดยมีลำดับขั้นตอนการเก็บรวมรวมขอมูลดังนี้
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1. ขออนุญาตผูอำนวยการโรงเรียนอนุบาลหนองกอง เพื่อดำเนินการวิจัย
2. เริ่มปฐมนิเทศนักเรียนชี้แจงเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบกลุมรวมมือเทคนิคจิ๊ก
ซอว ในการเรียนการสอน รายวิชาสังคมศึกษา สาระเศรษฐศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 เกณฑการวัดและ
ประเมินผลและขอตกลงในการทำกิจกรรม
3. ทำการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์กอนเรียน (Pre-test) โดยใชแบบทดสอบ สาระเศรษฐศาสตร ชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ขอ เพื่อตรวจสอบความรูเดิม ใชเวลา 1 ชั่วโมง
4. ดำเนินการสอนโดยจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิคจิ๊กซอว สาระเศรษฐศาสตร ชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 จนครบ 10 แผน ระยะเวลา 10 ชั่วโมง และเก็บรวบรวมขอมูลจนสิ้นสุดกิจกรรมแตละแผน
5. ทำการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียน (Post - Test) จำนวน 30 ขอ ใชเวลาในการทดสอบ 1 ชั่วโมง
6. ดำเนินการวัดความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โดยใชแบบสอบถามความพึงพอใจ
15 ขอหลังดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิคจิ๊กซอว
7. นำขอมูลที่ไดจากการทดสอบทำการวิเคราะหขอมูลทางสถิติ
การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช
1. วิเคราะหหาความเหมาะสมของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิคจิ๊กซอว สาระ
เศรษฐศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โดยหาคาเฉลี่ย (Χ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D)
2. วิเคราะหหาดัชนีประสิทธิผลในการพัฒนากิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิคจิ๊กซอว สาระ
เศรษฐศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โดยใชสูตร E.I.
3. วิเคราะหการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สาระเศรษฐศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 หลัง
เรียนสูงกวากอนเรียน โดยการพัฒนากิจกรรมการเรียนรูแบบรว มมื อเทคนิคจิ๊กซอว โดยใชสถิติทดสอบ
สมมติฐาน t-test (dependent)
4. วิเคราะหความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่มีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ
รวมมือเทคนิคจิ๊กซอว โดยใชคาเฉลี่ย (Χ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และนำผลที่ไดมาเปรียบเทียบกับ
เกณฑแลวแปรผล ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2556: 45-46)
มีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด
อยูในชวงคาเฉลี่ยคะแนน 4.50 – 5.00
มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก
อยูในชวงคาเฉลี่ยคะแนน 3.50 – 4.49
มีความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง อยูในชวงคาเฉลี่ยคะแนน 2.50 – 3.49
มีความพึงพอใจอยูในระดับนอย
อยูในชวงคาเฉลี่ยคะแนน 1.50 – 2.49
มีความพึงพอใจอยูในระดับนอยที่สุด
อยูในชวงคาเฉลี่ยคะแนน 1.00 – 1.49
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ผลการวิจัย
1. ผลการวิเคราะหหาคาความเหมาะสมของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิคจิ๊กซอว
สาระเศรษฐศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 จำนวน 10 แผน แตละแผนประกอบดวย สาระสำคัญ จุดประสงค
การเรียนรู เนื้อหาสาระ ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการเรียน การวัดผลและประเมินผล จาก
แบบประเมินผลการประเมินความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู ผลการประเมินความเหมาะสมได
คาเฉลี่ยเทากับ 4.49 อยูในระดับที่มีความเหมาะสมระดับมาก
2. ผลการวิเคราะหคาดัชนีประสิทธิผลของกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิคจิ๊กซอว มีคาเทากับ
0.2413 แสดงวานักเรียนมีความกาวหนาทางการเรียนรูรอยละ 24.13
ตาราง 1 : ดั ช นี ป ระสิ ทธิ ผลของกิ จ กรรมการเรีย นรูแบบรวมมือเทคนิคจิ๊กซอว สาระเศรษฐศาสตร ชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1
คะแนนที่ได
จำนวน
รวมคะแนนทั้งหมด
ดัชนีประสิทธิผล
นักเรียน
(7X30)
(E.I.)
กอนเรียน
หลังเรียน
7
210
86
169
0.2413
จากตาราง 1 พบวา ผลการวิเคราะหคาดัชนีประสิทธิผลของกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิคจิ๊ก
ซอว สาระเศรษฐศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 มีคาเทากับ 0.2413 ซึ่งแสดงวานักเรียนมีความกาวหนาในการ
เรียนรูเพิ่มขึ้นรอยละ 24.13
3. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือ
เทคนิคจิ๊กซอว สาระเศรษฐศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 หลังเรียนสูงกวากอนเรียน
ตารางที่ 2 : การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบรวมมือเทคนิคจิ๊กซอว สาระเศรษฐศาสตร ชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1กอนเรียนและหลังเรียน
�
การทดสอบ จำนวนนักเรียน
S.D.
df
T
Sig
𝐗𝐗
กอนเรียน
7
12.28
2.69
6
14.82*
.000*
หลังเรียน
7
24.14
2.47
*นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05
จากตาราง 2 พบวา ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่
เรียนดวยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิคจิ๊กซอว สาระเศรษฐศาสตร มีคะแนนผลสัมฤทธิ์หลัง
เรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05
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4. ผลการวิเคราะหความพึงพอใจของของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่มีตอการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูแบบรวมมือเทคนิคจิ๊กซอว โดยหาคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานแลวเทียบกับเกณฑการประมาณ
คาความพึงพอใจของผูเรียน พบวา
ตาราง 3 : คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบ
รวมมือเทคนิคจิ๊กซอว สาระเศรษฐศาสตร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
ขอ
รายการประเมิน
S.D.
แปลผล
X
1 ชอบที่ครูอธิบายเนื้อหาและใบงานใหฉันเขาใจกอนเรียน 4.57 0.73 มากที่สุด
2 รูสึกวาเนื้อหาสาระที่เรียนเปนเรื่องที่ชอบ
4.14 0.83 มาก
3 ไดศึกษาคนควาดวยตนเอง
4.43 0.73 มาก
4 สามารถนำความรูที่ไดไปใชประโยชนในชีวิตประจำวัน
4.43 0.73 มาก
5 พอใจที่ครูจัดกลุมใหเรียนรูรวมกัน
4.29 0.70 มาก
6 รูสึกสนุกสนานในการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนการสอน
4.71 0.45 มากที่สุด
7 พอใจที่ไดมีสวนรวมในการหาคำตอบในกลุมกับเพื่อน
4.00 0.53 มาก
8 ชอบการสืบคนขอมูลที่สามารถคนหาไดอยางอิสระ
4.71 0.45 มากที่สุด
9 สนุกสนานในการทำกิจกรรมรวมกับเพื่อนในกลุม
4.29 0.70 มาก
10 พอใจที่ครูคอยใหคำปรึกษาเวลาทำกิจกรรมภายในกลุม 4.71 0.45 มากที่สุด
11 มี โ อกาส คิ ด พู ด แสดงความคิ ดเห็น ลงมือทำอยางเทา
เทียมกัน
4.43 0.73 มาก
12 พอใจคะแนนของผลงานที่ฉันทำในเวลาอันรวดเร็ว
4.57 0.73 มากที่สุด
13 ชอบการเรียนแบบกลุมรวมมือเพราะทำใหผลการเรียน
สูงขึ้น
4.86 0.35 มากที่สุด
14 พอใจในคะแนนของตนเองและคะแนนของกลุมที่ทำได
เสมอ
4.71 0.45 มากที่สุด
15 มีความพึงพอใจในสรางความรูความเขาใจดวยตนเองได 4.43 0.73 มาก
คาเฉลี่ย
4.49 0.62 มาก
จากตาราง 3 พบวา นักเรียนที่เรียนดวยการกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิคจิ๊กซอว โดยรวมมี
ความพึงพอใจอยูในระดับมาก ( X = 4.49, S.D.= 0.62) และเมื่อพิจารณารายขอพบวานักเรียนมีความพึง
พอใจสูงสุดเรียงลำดับดังนี้ ชอบการเรียนแบบกลุมรวมมือเพราะทำใหผลการเรียนสูงขึ้น ( X = 4.86, S.D.=
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0.35) รองลงมา คือ สามารถนำความรูที่ได ไปใชประโยชนในชีวิต ประจำวัน (= 4.86, S.D.= 0.35) รูสึก
สนุกสนานในการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนการสอน ( X = 4.71, S.D.= 0.45), ชอบการสืบคนขอมูลที่สามารถ
คนหาไดอยางอิสระ ( X = 4.71, S.D.= 0.45), พอใจที่ครูคอยใหคำปรึกษาเวลาทำกิจกรรมภายในกลุม ( X =
4.71, S.D.= 0.45) และพอใจในคะแนนของตนเองและคะแนนของกลุมที่ทำไดเสมอ ( X = 4.71, S.D.= 0.45)
ตามลำดับ
อภิปรายผล
การวิ จ ั ย เรื ่ อง การพั ฒ นากิ จ กรรมการเรียนรูแบบรว มมือเทคนิ คจิ ๊ กซอว สาระเศรษฐศาสตร ชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1ผูวิจัยไดสรุปการวิจัย อภิปรายผล และขอมูลเสนอแนะ ตามลำดับ ดังนี้
1. จากผลการวิ จ ั ยการพั ฒนากิ จกรรมการเรียนรูแบบรวมมื อเทคนิคจิ๊กซอว สาระเศรษฐศาสตร ชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 พบวาผลการประเมินความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู ไดคาเฉลี่ยระหวาง 4.59-4.79
อยูในระดับเหมาะสมมากที่สุด ทั้งนี้อาจเปนเพราะแผนการจัดการเรียนรูที่ผูวิจัยสรางขึ้นมาไดผานกระบวนการ
สรางอยางมีระบบและวิธีการที่เหมาะสม โดยเริ่มจากการศึกษาเอกสารหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 หลักสูตรสถานศึกษา คูมือครูกลุมสาระการเรียนรูสังคม ศาสนา และวัฒนธรรม หลักการเขียน
แผน การจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิคจิ๊กซอว แนวทางการจัดการเรียนรู กำหนดรูปแบบการเขียน แผนการ
จัดการเรียนรู และดำเนินการจัดทำโดยคำนึงถึงมาตรฐาน สาระการเรียนรู จุดประสงคการเรียนรู การเขียนแผนการ
จัดการเรียนรู และกำหนดแนวทางการวัดและประเมินผล โดยเนนผูเรียนเปนสำคัญ ไดดำเนินการจัดการเรียนรูตาม
ขั้นตอนของกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิคจิ๊กซอว ซึ่งเปนการสงเสริมการเรียนรูและผูเรียนไดลงมือปฏิบตั ิ
จริง กลาแสดงออกและนักเรียนมีความสุข สนุกสนาน สงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น ซึ่ง
สอดคลองการจัดการเรียนรูแบบรวมมือดวยเทคนิคจิ๊กซอวไดสงเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เนื่องจากผูเรียนไดลง
มือปฏิบัติเอง ไดมีการเรียนรูและแลกเปลี่ยนความรูกันในกลุม และ ยังพัฒนาทักษะทางสังคมอีกดวย ในเรื่องของ
การทำงานเปนทีม และดานมนุษยสัมพันธ เพราะเปนกิจกรรมที่เปดโอกาสใหผูเรียนไดเพิ่มทักษะทางสังคม ที่เกิด
จากการไดรวมงาน กันเปนกลุม ในการทำกิจกรรมผูเรียนตองพยายามทำความรูจักกับสมาชิกคนอื่นในกลุม โดย
การรับฟงและแบงปนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน การเปลี่ยนบทบาทหนาที่ระหวาง สมาชิกในกลุม การชวยเหลือซึ่ง
กันและกัน สามารถฝกการพูดการถายทอดความรูการให คำชมเชยการกระตุนใหผูอื่นแสดงความเห็น การไกลเกลี่ย
ขอพิพาทในกลุมโดยหลีกเลี่ยง การวิพากษวิจารณ (กนิษฐา จีถม, 2550: 177; พุทธชาด วูโอริ. 2561) และทักษะ
ทางสังคมนี้เปนคุณสมบัติที่จำเปน ของคนในศตวรรษที่ 21
2. จากผลการวิจัยศึกษาดัชนีประสิทธิผลของกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิคจิ๊กซอว สาระ
เศรษฐศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 มีคาเทากับ 0.2413 ซึ่งแสดงวานักเรียนมีความกาวหนาในการเรียนรู
เพิ่มขึ้นรอยละ 24.14 เปนเชนนั้นไดเพราะกลุมทดลองยังไมเคยเรียนเนื้อหานี้มากอน เมื่อไดรับการจัดการ
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เรียนรูแบบรวมมือเทคนิคจิ๊กซอว จึงทำใหผูเรียนเกิดการเรียนรู ไดรับความรู มี ความสามารถ และทักษะใน
ดานพุทธพิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัย ทั้ง 3 ดาน ในเวลาเดียวกัน จึงสามารถทำแบบทดสอบหลังเรียนไดมาก
ขึ้น ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของสุพัตรา ทองคำ (2559: 50) ไดศึกษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน เรื่องเวลากับประวัติศาสตรโดยใชรูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิคจิ๊กซอว กับการเรียนรูแบบปกติ
กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล ไดแก แผนการจัดการ
เรียนรูแบบรวมมือ เทคนิคจิ๊กซอว และแผนการจัดการเรียนรูแบบปกติ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน เรื่องเวลากับประวัติศาสตร ใชแผนแบบการทดลองแบบสอบหลัง โดยใชสถิติ t-test ผลการวิจัยพบวา
การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิคจิ๊กซอวกับการเรียนรูแบบปกติ เรื่องเวลากับประวัติศาสตร
พบวาคะแนนผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใชรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิคจิ๊ก
ซอว สูงกวาผูเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบปกติอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ ระดับ.05
3. จากผลการวิจัยเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยกิจกรรมการเรียนรูแบบ
รวมมือเทคนิคจิ๊กซอว สาระเศรษฐศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสำคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.5 ทั้งนี้อาจเปนไปไดวา การกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิคจิ๊กซอวเปนกิจกรรมที่เนนให
ผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริงจากเนื้อหาที่ไดรับมอบหมาย จะทำใหนักเรียนมีความตื่นตัว ใหความสนใจ มีความ
อยากรูอยากเห็นและพยายามแสดงออกทางความคิด และสามารถแกไขปญหาเฉพาะหนาไดดี พรอมทั้งไดฝก
ทักษะการวางแผนการเรียนรูดวยตนเอง นักเรียนไดฝกทักษะการเรียนรูและทำความเขาใจกับเนื้อหาความรู
ดวยตนเอง นักเรียนเกิดทักษะการคิดแกไขปญหา ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ศิรินภา นอยสวาง (2562: 86)
ไดศึกษาการพัฒนากิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือ โดยใชเทคนิคจิ๊กซอว เรื่อง วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
สำหรั บ นั ก เรี ย นชั ้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ท ี ่ 4 ผลการวิ จ ั บ พบว า ประสิ ท ธิ ภ าพของแผนการจั ด การเรี ย นรู  มี
ประสิทธิภาพเทากับ 84.54/86.67 ดัชนีประสิทธิผล มีคาเทากับ 0.7791 หรือรอยละ 77.91 ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05
4. จากผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิคจิ๊ก
ซอว สาระเศรษฐศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โดยมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก ( X = 4.49, S.D = 0.62)
ทั้งนี้เนื่องมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิคจิ๊กซอวเปนการสงเสริมใหผูเรียนไดมีสวนรวมใน
การเรียนการสอน โดยเปดโอกาสใหผูเรียนไดกลาแสดงออกรวมกันระหวางนักเรียน และไดออกมาอภิปราย
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาที่ไดรับมอบหมาย นักเรียนมีโอกาสหาความรูใหมๆไดดวยตัวเอง รวมทั้งการ
แสดงความคิดเห็น เปนกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ นักเรียนไดรวมกิจกรรมที่หลากหลาย และ
เปนการฝกใหนักเรียนคิดอยางเปนระบบ ซึ่งสอดคลองกับการวิจัยของปจิตรา สมหมาย, ประภาศ ปานเจี๊ยง
และนงนภัสส มากชูชิต. (2562: 242) ไดศึกษาผลการจัดการเรียนรูแบบรวมมือดวยเทคนิคจิ๊กซอว (JIGSAW)
ร ว มกั บ ผั งกราฟ กที ่ มี ต อผลสั มฤทธิ ์ ทางการเรีย นวิช าประวั ติศ าสตร เรื่อง ภูมิภ าคโลกของนักเรี ย นชั้ น
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มัธยมศึกษาปที่ 3 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 พบวา มีความพึงพอใจในภาพรวมตอการจัดการเรียนรู
แบบรวมมือดวยเทคนิคจิ๊กซอวรวมกับผังกราฟก สาระวิชาประวัติศาสตรในระดับมาก
ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะในการนำไปใช
จากผลการวิ จ ั ย ศึ กษาดั ช นี ป ระสิ ทธิผ ลของกิจ กรรมการเรีย นรูแบบรว มมือ เทคนิ คจิ๊ก ซอว สาระ
เศรษฐศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 มีคาเทากับ 0.2413 ซึ่งแสดงวานักเรียนมีความกาวหนาในการเรียนรู
เพิ่มขึ้นรอยละ 24.14 และผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ
รวมมือเทคนิคจิ๊กซอว สาระเศรษฐศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 พบวาโดยรวมมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก
และเมื่อพิจารณารายขอพบวานักเรียนมีความพึงพอใจสูงสุดเรียงลำดับดังนี้ ชอบการเรียนแบบกลุมรวมมือ
เพราะทำใหผลการเรียนสูงขึ้น รองลงมา คือ สามารถนำความรูที่ไดไปใชประโยชนในชีวิตประจำวัน รูสึก
สนุกสนานในการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนการสอน,ชอบการสืบคนขอมูลที่สามารถคนหาไดอยางอิสระ, พอใจที่
ครูคอยใหคำปรึกษาเวลาทำกิจกรรมภายในกลุมและพอใจในคะแนนของตนเองและคะแนนของกลุมที่ทำได
เสมอ ตามลำดับ ซึ่งจากผลการวิจัยดังกลาว ผูวิจัยมีขอเสนอแนะในการนำไปใช ดังนี้
1.1 ในการนำวิธีสอนแบบรวมมือเทคนิคจิ๊กซอว ไปใชครูผูสอนควรมีความรูเรื่องการสอนแบบ
รวมมือเทคนิคจิ๊กซอวเปนอยางดี ทำความเขาใจขั้นตอนการจัดกิจกรรมใหชัดเจน เตรียมสื่อใหพรอมสำหรับ
การจัดกิจกรรมแตละครั้ง และควรมีบันทึกหลังการสอนเพื่อใหทราบปญหาหรือสิ่งที่ตองแกไข เพื่อใหกิจกรรม
การเรียนรูมีประสิทธิภาพ
1.2 ในการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิคจิ๊กซอว ครูผูสอนตองอธิบายกระบวนการเรียนรูแบบรวมมือ
เทคนิคจิ๊กซอว ในทุกขั้นตอนของกิจกรรมใหนักเรียนเขาใจ และครูผูสอนควรสงเสริมใหนักเรียนทุกคนมีสวน
รวมในการแสดงความคิดเห็น เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห นอกจากนี้ยังตองคำนึงถึงความรูพื้นฐานของ
ผูเรียนดวย ครูจะตองคอยใหคำปรึกษาหากผูเรียนเกิดขอสงสัย
1.3 การจัดเวลาสำหรับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิคจิ๊กซอว ครูผูสอนควรสอนตามขั้นตอนที่
กำหนดในแผนการจั ด การเรี ย นรู  กระตุ  น ความสนในการหาความรู  ใ หม ๆ และหาแนวทางแก ป  ญ หาที่
หลากหลาย เพื่อใหเกิดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามจุดประสงคที่กำหนดไว
2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
จากผลการวิจัย การพัฒนากิจ กรรมการเรียนรูแบบรว มมื อเทคนิ คจิ๊ กซอว สาระเศรษฐศาสตร ชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 พบวาผลการประเมินความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู ไดคาเฉลี่ยระหวาง 4.594.79 อยูในระดับเหมาะสมมากที่สุด ทั้งนี้เพื่อประสิทธิผลในการจัดการเรียนการสอน ผูวิจัยมีจอเสนอแนะใน
การวิจัยครั้งตอไป ดังนี้
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2.1 ควรมีการศึกษาความสามารถในการทำงานเปนกลุมโดยการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิคจิ๊ก
ซอวในระดับชั้นอื่นๆ เนื้อหาวิชาอื่น หรือกลุมสาระการเรียนรูอื่น เปนตน
2.2 ควรมีการศึกษาผลของการจัดการเรีย นรูแบบรวมมือเทคนิ คจิ๊กซอว ที่มีตอตัวแปรอื่นๆ เชน
ความสามารถในการใหเหตุผล ความสามารถในการแกไขปญหา และความคิดสรางสรรค เปนตน
กิตติกรรมประกาศ
วิ ทยานิ พนธ ฉบั บ นี ้ ส ำเร็ จ สมบู ร ณ ไดดว ยความกรุณาและความชว ยเหลืออยางสูงยิ่ งจาก รศ.ดร.
ประภัสสร ปรีเอี่ยมและ รศ.ดร.ประสพสุข ฤทธิเดช อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ที่ทานไดถายทอดความรู
ตลอดจนตรวจสอบแก ไ ขข อบกพร องต า ง ๆ ดว ยความเอาใจใสเปน อย างดีย ิ่ งตลอดมา ผูว ิจ ัย ขอกราบ
ขอบพระคุณอยางสูงยิ่งมา ณ โอกาสนี้
กราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ดร. ประสาท เนืองเฉลิม ประธานกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ
ผู  ช  ว ยศาสตราจารย ดร. อรั ญ ซุ ย กระเดื ่ อ ง กรรมการสอบ และอาจารย ดร. ทัช ชวัฒ น เหลาสุว รรณ
ผูทรงคุณวุฒิ ที่กรุณาใหขอคิดอันเปนประโยชนและแนะนำแนวทางจนงานวิจัยสำเร็จลุลวงดวยดี
ขอกราบขอบพระคุณ อาจารย ผศ.ดร.ปยลักษณ โพธิวรรณ, ผอ.วิชิต เวชพันธุ, คุณครูวุฒิกร แกวอาษา,
คุณครูวาสนา กลิ่นแกวณรงคและ คุณครูกรุณรัตน ถิ่นใต ที่กรุณาเปนผูเชี่ยวชาญ ในการตรวจสอบคุณภาพ
เครื่องมือวิจัย และแนะนำแนวทางในการดำเนินการวิจัยจนงานวิจัยสำเร็จสมบูรณดวยดี
ขอขอบพระคุณ ผูอำนวยการ ผูบริหารและคณะคุณครูทุกทานของโรงเรียนอนุบาลหนองกอง ที่ใหความ
อนุเคราะห ใหกำลังใจ และอำนวยความสะดวกแกผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลจากสถานศึกษา รวมทั้งขอบใจ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปที่ 1 ที่ใหความรวมมือเปนอยางดี ในการเก็บรวบรวมขอมูลวิจัยและครบถวน
ตามกระบวนการวิจัย
ขอขอบพระคุณ คุณพอ คุณแม ญาติพี่นอง และครอบครัวที่คอยใหกำลังใจทั้งดานการเรียนและดานอื่น
ๆ ดวยดีเสมอมา ประโยชนและคุณคาทางวิชาการในงานวิจัยเลมนี้ ผูวิจัยขอมอบเปนเครื่องสักการบูชา คุณ
บิดา มารดาครู อาจารย ที่ใหชีวิตและรากฐานการศึกษากับผูวิจัย
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