
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนวรรณคดี เร่ือง ร่ายยาวมหาเวสสันดรชาดก
กัณฑ์มัทรี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ระหว่างวิธีการสอนแบบร่วมมอื  

ด้วยเทคนิคจ๊ิกซอว์ 2 กับวิธีการสอนปกต ิ
The comparison of Thai literature achievement in The Long Story  

of Maha Vassantana Chanting of Mathayomsuksa 5 Students in 
Collaborative Technique with Jigsaw 2 with normal teaching method 

นายศศิวงศ์ พูลพิพัฒน์ 1 
บทคัดย่อ 

รายงานการศึกษาอิสระเรื่อง การเปรียบเทียบการผลสัมฤทธิ์การเรียนวรรณคดี ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ระหว่างวิธีการสอนแบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์2 กับวิธีการสอนปกติ 
เป็นการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ของ
โรงเรียนสาธิต “พิบูลบ าเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา 
2560  มีวัตถุประสงค์ดังนี้  1. เพ่ือเปรียบเทียบทักษะการอ่านวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี 
ที่ 5 ด้วยระหว่างวิธีการสอนแบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์2 กับวิธีการสอนปกติ 2. เพ่ือเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์การเรียนวรรณคดี ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ด้วยวิธีการ
สอนแบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์2 และ 3. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนวรรณคดี ก่อน
เรียนและหลังเรียน  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ด้วยวิธีการสอนแบบปกติ มีผลดังนี้ 

1. ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนวรรณคดีเรื่อง ร่ายยาวมหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์มัทรี  ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ใช้วิธีการสอนแบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ 2 มีผลสัมฤทธิ์สูงกว่า กับวิธีการ
สอนแบบปกติ อย่างมีนัยส าคัญ 0.5 

   2. ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนวรรณคดีเรื่อง ร่ายยาวมหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์มัทรี  ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หลังรับการสอนที่ใช้วิธีการสอนแบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์2 มี
ผลสัมฤทธิ์สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญ 0.5 

                                                           
1

 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต  สาขาการสอนภาษาไทย มหาวิทยาลัย
รามค าแหง 

**บทความนี้เรียบเรียงจากสารนิพนธ์เรื่อง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนวรรณคดี เรื่อง ร่าย
ยาวมหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์มัทรี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ระหว่างวิธีการสอนแบบร่วมมือ 
ด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ 2 กับวิธีการสอนปกติ 
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 3. ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนวรรณคดีเรื่อง ร่ายยาวมหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์มัทรี  ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา  ปีที่ 5 หลังรับการสอนแบบปกต ิมีผลสัมฤทธิ์สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมี
นัยส าคัญ 0.5 

ค าส าคัญ: ผลสัมฤทธิ์การเรียนวรรณคดี , วิธีสอนแบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์2 

 

Abstract 

Independent Study Report Comparative Study of Literary Achievement A 
Comparative Study of Mathayomsuksa Five Students in Teaching Technique. With 
normal teaching methods 

A study of Thai language learning achievement. Of students in the fifth grade 
of the Demonstration School "Phibun Bumpen" Burapha University Studying in the 
second semester of academic year 2560 The purpose is as follows. 
1. Objective: To compare the reading skills of mathayom suksa five students with 
the jigsaw technique. With the normal teaching method. 2. To compare the 
achievement of literary learning. Pre-study and After-School Activities of 
Mathayomsuksa Five Students Using Collaborative Techniques in Jigsaw 
Technique 23. To compare the achievement of literary studies. Before and after 
school The results of this study are as follows. 

 
1. Achievement in literary studies. The long-awaited Maha Vassantana passage 

of Mathayomsuksa 5 students using the jigsaw puzzle technique 2 had a higher 
achievement. With normal teaching methods Significantly 0.5 

2. Achievement in Literary Studies A long time ago, the Maha Vassantana 
Kadmata of Mathayomsuksa 5 students after teaching using Jigsaw 2 The results 
are higher than before. Significantly 0.5 

3. Achievement in literary studies. A long time ago, Maha Vassantana, a 
parody of Mathayomsuksa 5 students after regular instruction. The results are 
higher than before. Significantly 0.5 

 
Keyword :  Thai literature achievement in Collaborative Technique with Jigsaw 2 
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บทน า 
การสอนวรรณคดีระดับมัธยมศึกษาในภาวะที่เป็นอยู่ยังไม่หลุดพ้นจากการให้  นักเรียน “ท่องจ า

เพ่ือน าไปสอบ” นอกจากนี้กระบวนการในการสอนวรรณคดีก็ยังคงเน้น รายละเอียดของประวัติผู้แต่ง
และ   เนื้อเรื่อง นักเรียนจะต้องจดจ าชื่อของผู้แต่ง ผลงาน ตลอดจนความหมายของค าศัพท์และ
ถ้อยค าส านวน ล าดับความเป็นมาของเนื้อเรื่อง ตลอดจนรายละเอียดปลีกย่อยอ่ืน ๆ เช่น ปีพ.ศ. ที่ผู้
แต่งแต่งวรรณคดีเรื่องนั้น ปีพ.ศ.ที่เกิด เหตุการณ์หากจะมีการวิเคราะห์ตีความ และประเมินค่า
วรรณคดีก็มักเป็นไปในลักษณะ “ค าตอบส าเร็จรูป” ที่ครูเป็นผู้ก าหนดมากกว่าที่จะให้นักเรียนใช้
ความคิดและหาค าตอบ ด้วยตัวเอง วิธีการเช่นนี้ท าให้ผู้เรียนเข้าใจจุดประสงค์ของการเรียนวรรณคดี
ผิดพลาดไปการอ่านวรรณคดีกลายเป็นเรื่องไม่ท้าทาย ไร้รสชาติและไม่กระตุ้นให้ผู้เรียนอยากรู้อยาก  
เห็น หรือเสนอมุมมองที่แปลกใหม่แตกต่างไปจากค าตอบที่ครูก าหนด 

            รื่นฤทัย สัจจพันธุ์ (2540 : 197) ได้สะท้อนปัญหาและอุปสรรคของการเรียนรู้วรรณคดี ไว้
ว่ า  “อุปสรรคส าคัญก็คือ เรื่ องของภาษา ทั้ งที่ เป็นศัพท์ เฉพาะ ภาษาพ้นสมัย  ภาษาถิ่ น 
ภาษาต่างประเทศ และภาษาวรรณคดี” ซึ่งปัญหาและอุปสรรคดังกล่าว เป็นสาเหตุที่เกิดจาก ผู้อ่าน
วรรณคดีหรือตัวนักเรียนเอง 

     จากสภาพและปัญหาการจัดการเรียนรู้วรรณคดีซึ่งครูผู้สอนไม่สามารถจัดการเรียนรู้ได้ อย่าง
น่าสนใจ การที่นักเรียนไม่เห็นความส าคัญของวรรณคดี ไม่สามารถเรียนรู้วรรณคดีได้อย่าง  เข้าใจ
ลึกซึ้ง และน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้นั้น อาจเนื่องมาจากครูผู้สอนจัดการเรียนรู้โดย  เป็นผู้
ถ่ายทอดข้อมูล เพ่ือให้นักเรียนจ ามากกว่าให้นักเรียนคิดเป็นได้ด้วยตนเอง ตลอดจนในการ 
วิพากษ์วิจารณ์วรรณคดี ครูผู้สอนก็มักจะยึดต ารา หรือแนวทางที่มีผู้วิเคราะห์วิจารณ์ไว้แต่เดิม ซึ่ง  
เป็นสาเหตุให้นักเรียนไม่มีโอกาสพัฒนาความคิดเท่าที่ควร ดังนั้น ในการจัดการเรียนรู้ให้นักเรี ยน 
เรียนรู้วรรณคดีได้ดียิ่งขึ้น ครูผู้สอนจึงควรน าเทคนิคหรือวิธีการคิดมาช่วยกระตุ้นให้นักเรียนฝึกคิด 
และฝึกแสดงทรรศนะในเนื้อหาวรรณคดีด้วยตนเองอย่างหลากหลาย 

จากปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดี 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ระหว่างวิธีการสอนแบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ และวิธีสอน
แบบปกติมาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ คิดวิเคราะห์อย่างมี
เหตุผล มีการระดมสมอง การท างานกลุ่มซึ่งจะช่วยให้นักเรียนมีทักษะทางด้านคิดวิเคราะห์ การ
ถ่ายทอดความรู้ มีความรู้ความเข้าใจ ซาบซึ้งในวรรณคดีที่แต่งดี จะเป็นพ้ืนฐานในการเรียนในระดับที่
สูงขึ้น  และเป็นแนวทางในการเรียนในรายวิชาอ่ืนๆ ให้มีประสิทธิภาพที่ดียิ่งข้ึนต่อไป 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีเรื่อง ร่ายยาวมหาเวสสันดรชาดก 

กัณฑ์มัทรี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ด้วยวิธีการสอนแบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ กับ
วิธีการสอนแบบปกติ  

2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีเรื่อง ร่ายยาวมหาเวสสันดรชาดก 
กัณฑ์มัทรี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ก่อนและหลังการสอนด้วยวิธีการสอนแบบร่วมมือด้วย
เทคนิคจิ๊กซอว์ 
  3. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีเรื่อง ร่ายยาวมหาเวสสันดรชาดก 
กัณฑ์มัทรี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ก่อนและหลังการสอนด้วยวิธีการสอนแบบปกติ 

 
ขอบเขตของการวิจัย 

1. ประชากร  
  ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียน
สาธิต “พิบูลบ าเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา 10ห้อง จ านวน 320 คน 

2. กลุ่มตัวอย่าง 
  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสาธิต “พิบูลบ าเพ็ญ” 
มหาวิทยาลัยบูรพา  ปีการศึกษา 2560 มี 2 ขั้นตอน 

 ขั้นตอนที่ 1 น ากลุ่มประชากรมาท าการทดสอบเพ่ือคัดเลือกนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาภาษาไทยใกล้เคียงกันจ านวน 2 ห้องเรียนทดลองจาก 10 ห้องเรียน ห้องเรียนละ 30 คน 
จ านวนทั้งหมด 60 คน 

 ขั้นตอนที่ 2 น าผลการทดสอบปรากฏว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 3 มีผลการ
ทดสอบใกล้เคียงกันจากกับห้อง 4 จากนั้นผู้วิจัยคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยการจับฉลากซ่ึงได้ผลคือ ได้
ห้อง 3 เป็นกลุ่มที่เรียนด้วยวิธีการสอนแบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์2 และห้อง 4 เป็นกลุ่มทีเ่รียน
ด้วยวิธีการสอนแบบปกติ 

3. ตัวแปร ( variable) ที่ศึกษา 
    3.1 ตัวแปรต้น (independent variable) ประกอบด้วยวิธีการสอน 2 วิธีคือ  
         3.1.1 วิธีการสอนแบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์2 
         3.1.2 วิธีการสอนแบบปกติ 
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    3.2 ตัวแปรตาม (dependent variable) คือ ผลสัมฤทธิ์การเรียนวรรณคดีเรื่อง ร่ายยาว             
มหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์มัทรี  

สมมติฐานการวิจัย 

  1. ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนวรรณคดีเรื่อง ร่ายยาวมหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์มัทรี  ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ใช้วิธีการสอนแบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ 2 มีผลสัมฤทธิ์สูงกว่า กับวิธีการ
สอนแบบปกติ อย่างมีนัยส าคัญ 0.5 
  2. ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนวรรณคดีเรื่อง ร่ายยาวมหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์มัทรี  ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หลังรับการสอนที่ใช้วิธีการสอนแบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์2 มีผลสัมฤทธิ์สูง
กว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญ 0.5 
  3. ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนวรรณคดีเรื่อง ร่ายยาวมหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์มัทรี  ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษา  ปีที่ 5 หลังรับการสอนแบบปกต ิมีผลสัมฤทธิ์สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญ 0. 

ประโยชน์ที่ได้รับ 

  1. เข้าใจความแตกต่างของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีเรื่อง ร่ายยาวมหาเวสสันดร
ชาดก กัณฑ์มัทรี ระหว่างวิธีการสอนแบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ 2 กับวิธีการสอนแบบปกติ 
  2. นักเรียนมีความสามารถทางการเรียนวรรณคดีเรื่อง ร่ายยาวมหาเวสสันดรชาดก  
กัณฑ์มัทรทีี่สูงขึ้น 
  3. เป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทยให้มีคุณภาพส าหรับ
ครูผู้สอนภาษาไทยต่อไป 

การทบทวนวรรณกรรม 
 ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยเสนอรายละเอียดตามล าดับ ดังนี้ 
1. การเรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือ 

1. ความหมายการเรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือ (Co-operative Learning) 
อารี สัณหฉวี (2543 : 33) กล่าวว่า การเรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือ หมายถึงเป็นวิธีการเรียนที่ให้นักเรียน 
ท างานด้วยกันเป็นกลุ่มเล็ก ๆ เพ่ือให้เกิดผลการเรียนรู้ทั้งทางด้านความรู้และทางด้านจิตใจ  ช่วยให้ 
นักเรียนเห็นด้านจิตใจคุณค่าในความแตกต่างระหว่างบุคคลของเพ่ือนๆ เคารพความคิดเห็นและความ 
ส า ม า รถ ข อ งผู้ อ่ื น ที่ แ ต ก ต่ า ง จ าก ต น ตล อด จน รู้ จั ก ช่ ว ย เ ห ลื อ แล ะส นั บ ส นุ น เ พ่ื อ น ๆ 

สลาวิน (พิมพ์พันธ์ เดชะคุปต์. 2544 : 6 ; อ้างอิงมาจาก Slavin. 1977 : 3) กล่าวว่า  
การเรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือ หมายถึง วิธีการสอนอีกแบบหนึ่ง ซึ่งก าหนดให้นักเรียนที่มีความสามารถ 
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แตกต่างกันท างานร่วมกันเป็นกลุ่มเล็กๆ โดยปกติจะมี 4 คน เป็นนักเรียนที่เรียนเก่ง 1 คน เรียน 
ปานกลาง 2 คน และเรียนอ่อน 1 คน การทดสอบของนักเรียนจะแบ่งออกเป็น 2 ตอน ตอนแรกจะ 
พิจารณาค่าเฉลี่ยของทั้งกลุ่มตอนที ่2 จะพิจารณาคะแนนทดสอบเป็นรายบุคคลโดยการทดสอบ 
นักเรียนต่างคนต่างท าแต่เวลาเรียนต้องเรียนร่วมกัน รับผิดชอบงานของกลุ่มร่วมกัน โดยที่กลุ่มจะ 
ประสบผลส าเร็จได้ เมื่อสมาชิกทุกคนได้เรียนรู้ บรรลุตามจุดมุ่งหมาย เช่นเดียวกัน 
       สรุปได้ว่า จากการศึกษาความหมายการเรียนแบบร่วมมือ สามารถสรุปได้ว่าการจัดการเรียน 
 ด้วยกลุ่มร่วมมืกันเรียนรู้ หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ช่วยให้ผู้เรียนใช้ความสามารถ 
เฉพาะตัวในการร่วมมือกันแก้ปัญหาต่างๆ นักเรียนรู้จักวิธีการท างานกลุ่มการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
ตลอดจนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน เพ่ือให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายโดยสมาชิกในกลุ่มตระหนักว่าแต่ 
ละคนเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม 
 
2. วิธีสอนแบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิกซอว์ 2 

จากการศึกษาความหมาย และวัตถุประสงค์การจัดเรียนด้วยวิธีสอนแบบร่วมมือด้วย
เทคนิคจิกซอว์ 2สามารถสรุปหลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 
(5Es) ดังนี้ 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบจิกซอว์ 2 
 1.  ความหมายของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบจิกซอว์ 2 
  การจัดกิจกรรมการเรียนการเรียนรู้แบบจิกซอว์ 2  เป็นรูปแบบหนึ่งของการเรียนรู้ด้วย
กลุ่มร่วมมือ  ซึ่งนักการศึกษาหลายท่านได้ให้ความหมายไว้ดังนี้ 

 อรอนสัน (นาตยา ปิลันธนานนท์. 2537 : 209 - 210 ; อ้างอิงจาก Aronson. 1978 : 
abstract) ได้กล่าวถึงความหมายการเรียนด้วยกลุ่มร่วมมือแบบจิกซอว์2 ไว้ว่า เป็นแนวทางกิจกรรม  
โดยเอาแนวคิดการต่อภาพจิกซอว์ มาใช้ โดยผู้สอนแบ่งนักเรียนในห้องออกเป็นกลุ่มๆละ   5 - 6 คน 
แต่ละกลุ่มให้มีสมาชิกเท่ากันทุกกลุ่ม และสมาชิกกลุ่มมีความสามารถคละกัน ผู้สอนจะก าหนดงาน
แยกเป็นส่วน ๆ เท่ากับจ านวนสมาชิกที่มีอยู่ของแต่ละกลุ่ม ให้สมาชิกแต่ละคนท างาน ของตนไป 

    ไสว  ฟักขาว (2542 : 135)  กล่าวถึงการสอนโดยแบบจิกซอว์2 ไว้ว่า  เป็นการสอนที่
อาศัยแนวคิดการต่อภาพ  ผู้เสนอวิธีนี้เป็นคนแรกคือ  Elliot Aronson  และคณะ  ต่อมามีการปรับ
และเพ่ิมเติมขั้นตอน  แต่วิธีหลักยังคงเดิม  การสอนแบบนี้นักเรียนแต่ละคนจะได้ศึกษาเพียงส่วนหนึ่ง 
หรือหัวข้อย่อยของเนื้อหาทั้งหมด  โดยการศึกษาเรื่องนั้น ๆ จากเอกสารหรือกิจกรรมที่ครูจัดให้      
ในตอน ที่ศึกษาหัวย่อยนั้น  นักเรียนจะท างานเป็นกลุ่มกับเพ่ือนที่ได้รับมอบหมายให้ศึกษาใน    
หัวข้อย่อยเดียวกัน  และเตรียมพร้อมที่จะกลับไปอธิบายหรือสอนเพ่ือนสมาชิกในกลุ่มพ้ืนฐานของ
ตนเอง   
   

 จากการศึกษาความหมายของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบจิกซอว์  2 
สรุปได้ว่าเป็นการจัดให้ผู้เรียนที่มีความสามารถแตกต่างกัน กลุ่มละ 3 - 5 คน เรียนรู้ร่วมกัน โดยครู
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แบ่งบทเรียนออกเป็นเรื่องย่อย ๆ เท่ากับจ านวนสมาชิกของแต่ละกลุ่ม สมาชิกแต่ละกลุ่มแบ่งหัวข้อ  
ในการศึกษาคนละหัวข้อ แล้วให้สมาชิกที่ศึกษาหัวข้อเดียวกันของทุกกลุ่มไปศึกษาและอภิปราย
ร่วมกันจนเกิดความเข้าใจดีแล้ว จึงกลับไปรายงานผลให้สมาชิกในกลุ่มฟังทีละหัวข้อจนครบถ้วนเมื่อ
จบบทเรียนครูจะท าการทดสอบความรู้ และให้รางวัลเป็นการเสริมแรง 
  
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
งานวิจัยในประเทศ 
 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง การเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิ๊อซอว์ 2 ของนักวิจัย
หลายๆ ท่าน ยกตัวอย่างเช่น             
 ปนัดดา ใจสุทธ (2558 : 41-45) ได้ท าการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทยของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกันด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ 2 ร่วมกับเทคนิคการคิด
แบบหมวกหกใบ.  เรื่อง  ระบบประชาธิปไตย  ในรายวิชา ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
3 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  จังหวัดขอนแก่น  จ านวน 59 คน  ผลการวิจัย  พบว่านักเรียนที่ได้รับ    
การสอนโดยการเรียนร่วมมือโดยใช้เทคนิคจิกซอว์ร่วมกับเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงกว่านักเรียนที่ได้รับการสอนตามปกติ  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
และนักเรียนที่ได้รับการสอนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคจิกซอว์ร่วมกับเทคนิคการคิดแบบหมวกหก  
ใบ  มีทักษะการท างานร่วมกันสูงกว่านักเรียนที่ได้รับการเรียนตามปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
ที่ระดับ .05 

ปริญญา ปั้นสุวรรณ (2553 : 57-58) ได้ศึกษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของวรรณคดีไทย
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิ๊อซอว์ 2กับแบบปกติ กลุ่ม
ตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนกฤษณาจังหวัดสุพรรณบุรี จ านวน 30 คน 
ผลการวิจัยพบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ของวรรณคดีไทยของนักเรียนหลังจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือสูงกว่าแบบปกติ. อย่างมีนัยส าคัญทาง  สถิติที่ระดับ .01  
   

   วัชรา เวชบรรพต (2550 : 75-83) ได้ศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องการ
อ่านจับใจความนิทานพ้ืนบ้านโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิกซอว์( jigsaw) ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์  อ าเภอท่าตูม  จังหวัดสุรินทร์  จ านวน 
40  คน  พบว่าแผนการจัดการเรียนรู้แบบจิกซอว์  ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 83.58/83.50 และมีค่า
ดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรู้แบบจิกซอว์  คิดเป็นร้อยละ 77 โดยสรุปว่า แผนการ
เรียนรู้ที่สร้างข้ึนตามขั้นตอนอย่างมีระบบ  มีการวิเคราะห์หลักสูตร  สาระการเรียนรู้   ผลการเรียนรู้
ที่คาดหวัง  มีกิจกรรมเป็นกระบวนการที่มีขั้นตอน  มีสื่อการเรียนรู้ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาและเปิด
โอกาสให้ผู้เรียนได้ประสบการณ์จากการเรียนรู้ด้วยตนเองแล้ว  ยังท าให้นักเรียนเกิดความก้าวหน้ า
ทางด้านการเรียนรู้เพิ่มข้ึนด้วย 
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วิจัยต่างประเทศ 

วิจัยต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง การเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิ๊อซอว์ 2 ของ
นักวิจัยในต่างประเทศ ยกตัวอย่างเช่น    

  แม็ธธิงส์ และแวนส์ลิคส์ (Mattingly and Vansickle 1991 : 118, อ้างถึงใน ศรีสมวงษ์สุข
คันธรักษ์ 2548 : 74-75) ท าวิจัยเรื่อง การเรียนแบบร่วมมือกันเรียนรู้แบบจิกซอว์ 2 (Jigsaw 2) และ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาสังคมศึกษา โดยศึกษาวิจัยกับนักเรียนระดับ 9 จ านวน 2 ห้องเรียน 
ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนที่ได้รับการสอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้แบบจิกซอว์ 2 มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงกว่ากลุ่มที่ได้รับการสอนแบบดั้งเดิมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05 

ฮอลิเดย์ (Holliday 1995, อ้างถึงใน กัลยาณี พลศักดิ์ 2543 : 57) ได้ศึกษาผลการสอนโดย
ใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือกันเรียนรู้แบบจิกซอว์ 2 (Jigsaw 2) ที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ และความสัมพันธ์
ระหว่างกลุ่ม ในการเรียนสังคมศึกษา ผลการวิจัยพบว่า การเรียนแบบร่วมมือกันเรียนรู้ท าให้นักเรียน
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น ไม่ส่งผลต่อเพศแต่ส่งผลต่อเรื่องอารมณ์และความรู้สึก 

จากการประมวลผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สรุปได้ว่า วิธีการสอนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค 
จิ๊กซอว์ 2 เป็นวิธีการที่ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานหรือการเรียนรู้เพ่ือน าไปสู่เป้าหมายที่
ต้องการได้เป็นอย่างดียิ่งนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิกซอว์มีผลต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้นและสามารถพัฒนาทักษะทางสังคมให้กับนักเรียน โดยที่นักเรียนได้ท า
กิจกรรมร่วมกันมีปฏิสัมพันธ์ทีด่ีและมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน อีกท้ังเปดิโอกาสให้นักเรียนได้มีส่วน
ร่วมใน การเรียนรู้ได้ศึกษาหาความรู้ตามความเหมาะสม มีความรับผิดชอบในการเรียนรู้ของตัวเอง
และกลุ่มความส าเร็จของกลุ่มจะเป็นแรงจูงใจให้นักเรียนแต่ละคนมีโอกาสประสบความส าเร็จ ในการ
เรียนซึ่งสามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ 

วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยนี้ เป็นวิจัยเชิงทดลองประเภท Quasi Experimental Design  แบบ Randomizde 
control group pretest posttest design ผู้วิจัยด าเนินการวิจัย ดังนี้ 
1.1ประชากร 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียน
สาธิต  “พิบูลบ าเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา จ านวน 320 คน 
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1.2 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย 
          กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสาธิต “พิบูลบ าเพ็ญ” 
มหาวิทยาลัยบูรพา  ปีการศึกษา 2560 มี 2 ขั้นตอน 
 ขั้นตอนที่ 1 น ากลุ่มประชากรมาท าการทดสอบเพ่ือคัดเลือกนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาภาษาไทยใกล้เคียงกันจ านวน 2 ห้องเรียนทดลองจาก 10 ห้องเรียน ห้องเรียนละ 30 คน 
จ านวนทั้งหมด 60 คน 

ขั้นตอนที่ 2 น าผลการทดสอบปรากฏว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 3 มีผลการ
ทดสอบใกล้เคียงกันจากกับห้อง 4 จากนั้นผู้วิจัยคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยการจับฉลากซ่ึงได้ผลคือ ได้
ห้อง 3 เป็นกลุ่มที่เรียนด้วยวิธีการสอนแบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์2 และห้อง 4 เป็นกลุ่มที่เรียน
ด้วยวิธีการสอนแบบปกติ 

1. การสร้างและหาคุณภาพเครือ่งมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง ร่ายยาวมหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์มัทรี กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาไทย  ด้วยวิธีการสอนสอนแบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์2 ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
จ านวน 10 แผน แผนละ 1 ชั่วโมง รวม 20 ชั่วโมง มีวิธีการหาคุณภาพ คือ น าแผนการจัดการเรียนรู้
ที่สร้างขึ้นเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน เพ่ือพิจารณาความถูกต้องของเนื้อหา  ความเหมาะสม 
และความสอดคล้องของเนื้อหา โดยใช้เกณฑ์การวิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้องของเนื้อหาใน
แผนการจัดการเรียนรู้กับวัตถุประสงค์ 

จากนั้นบันทึกผลการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญแล้วหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of 
item objective congruence: IOC) เมื่อการพิจารณาค่าดัชนีความสอดคล้องจะต้องมีค่ามากว่าหรือ
เท่ากับ 0.50 จึงจะถือว่ามีความสอดคล้องกันในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ 

2. แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ร่ายยาวมหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์มัทรี กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย  ด้วยวิธีการสอนแบบปกติ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จ านวน 10 แผน แผนละ 
1 ชั่วโมง รวม 20 ชั่วโมง วิธีการหาคุณภาพ คือ น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างขึ้นเสนอต่อ
ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน เพ่ือพิจารณาความถูกต้องของเนื้อหา  ความเหมาะสม และความ
สอดคล้องของเนื้อหา โดยใช้เกณฑ์การวิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้องของเนื้อหาในแผนการ
จัดการเรียนรู้กับวัตถุประสงค์ 

จากนั้นบันทึกผลการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญแล้วหาค่าดัชนีความสอดคล้อง ( Index of 
item objective congruence: IOC) เมื่อการพิจารณาค่าดชันีความสอดคล้องจะต้องมีค่ามากว่าหรือ
เท่ากับ 0.50 จึงจะถือว่ามีความสอดคล้องกันในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ 
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3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การเรียนวรรณคดีเรื่อง ร่ายยาวมหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์มัทรี  
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  มีลักษณะเป็นปรนัย 4 ตัวเลือก  แบบทดสอบแบ่งเป็น 2 ชุด 
ชุดละ   30 ข้อ วัดผลก่อนเรียนและหลังเรียนวิธีการหาคุณภาพ คือ 1) เสนอแบบทดสอบวัดทักษะ
การอ่านวิเคราะห์  บทละครพูดค าฉันท์ เรื่อง มัทนะพาธา  ต่อผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่านเพ่ือตรวจสอบความ
เหมาะสม และความสอดคล้อง โดยใช้เกณฑ์การวิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้องของเนื้อหาใน
แผนการจัดการเรียนรู้กับวัตถุประสงค์   

จากนั้นบันทึกผลการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญแล้วหาค่าดัชนีความสอดคล้อง ( Index of 
item objective congruence: IOC) เมื่อการพิจารณาค่าดัชนีความสอดคล้องจะต้องมีค่ามากว่าหรือ
เท่ากับ 0.50 จึงจะถือว่ามีความสอดคล้องกันในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ 

2. น าแบบทดสอบวัดวัดผลสัมฤทธิ์การเรียนวรรณคดีเรื่อง ร่ายยาวมหาเวสสันดรชาดก 
กัณฑ์มัทรี ไปทดลองใช้ (Try Out) กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  จ านวน 30  คน ที่เป็น
ประชากร 

3. น าค าตอบของนักเรียนมาตรวจให้คะแนน โดยให้คะแนนข้อที่ตอบถูกข้อละ 1 คะแนน ข้อ
ที่ตอบผิด หรือไม่ได้ตอบให้ 0 คะแนน น ามาวิเคราะห์หาค่าความยากง่าย (p) ระหว่าง 0.20 – 0.80 
และค่าอ านาจจ าแนก (r) ตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไป ด้วยโปรแกรมวิเคราะห์ข้อสอบ Evana 
4.  การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง  โดยมีแบบแผนการทดลอง (One  Group  
Pretest – Posttest  Design)  ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยด าเนินการ ดังนี้ 

1. เตรียมเครื่องมือที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
2.  ก าหนดระยะเวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 3. ติดต่อขอรับหนังสือรับรองจากบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อใช้ส าหรับขอความร่วมมือในการเก็บ

รวบรวมข้อมูลวิจัยกับสถานศึกษาและนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง 
4. ติดต่อผู้บริหารโรงเรียน เพื่อยื่นหนังสือขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัย กับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 3 และห้อง 4 ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 100 คน 
5. ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามข้ันตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลับกลุ่ม

ตัวอย่างในภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา 2560 โดยใช้เวลา รวม 20 ชั่วโมง  
ผลการวิจัย 

ผู้วิจัยได้น าเสนอการวิเคราะห์ข้อมูลตามล าดับ ดังนี้ 
1. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนวรรณคดีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ด้วย

วิธีการสอนแบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์2 และวิธีการสอนแบบปกติ พบว่า กลุ่มที่เรียนเรื่อง ร่าย
ยาวมหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์มัทรี ด้วยวิธีสอนวิธีการสอนแบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์2  และกลุ่ม
ที่เรียนเรื่อง ร่ายยาวมหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์มัทร ีด้วยวิธีสอนแบบปกติ มีความแตกต่างอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .00  
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  2.  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนวรรณคดีก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 ด้วยวิธีการสอนวิธีการสอนแบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์2  พบว่า มีความ
แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ .00 
  3. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนวรรณคดีก่อนเรียนและหลังเรียน  ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 ด้วยวิธีการสอนแบบปกติ  พบว่า มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่         
ระดับ .00 

อภิปรายผล 
1. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนวรรณคดีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ด้วย

วิธีการสอนแบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ และวิธีการสอนแบบปกติ แก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยวิธีการ
สอนที่หลากหลายรูปแบบ ที่ครูผู้สอนจ าเป็นจะต้องเลือกวิธีการสอนที่เหมาะสมและน าวิธีการสอนนั้น
มาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และบรรลุวัตถุประสงค์ และวิธีการสอนที่ผู้วิจัยเลือก
คือ วิธีการสอนแบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ 2 คือ เป็นวิธีที่สามารถใช้พัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียน
วรรณคดี โดยฝึกให้ผู้เรียนมีทักษะกระบวนร่วมมือ ท าให้ผู้เรียนคิดเป็นท าเป็น และรู้จักการแก้ไข
ปัญหาได้ นอกจากนี้ข้อดีของวิธีการสอนแบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ 2  ได้มีนักการศึกษา   
ปนัดดา ใจสุทธ 2558 : 41-45) ได้ท าการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทยของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกันด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ 2 ร่วมกับเทคนิคการคิดแบบหมวก
หกใบ.  เรื่อง ระบบประชาธิปไตยในรายวิชา ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียน
ขอนแก่นวิทยายน  จังหวัดขอนแก่น หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

2. การเปรียบเทียบเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนวรรณคดีก่อนเรียนและหลังเรียน  ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5ด้วยวิธีการสอนแบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ 2 เนื่องจาก การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนผู้วิจัยได้เลือกวิธีการสอนแบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ 2  มาใช้ในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน ซึ่งสอดคล้องกับวัยผู้เรียนและนักเรียนมีความสนใจกับการเรียนรู้มากข้ึน 
ซึ่งการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนผู้วิจัยได้ศึกษาหลักการของการสอน จนท าให้นักเรียนเกิดความ
เข้าใจ และ เกิดการรับรู้ความรู้นั้นอย่างมีความหมาย จึงจะสามารถสร้างเป็นองค์ความรู้ของนักเรียน
เอง และเก็บเป็นข้อมูลไว้ในสมองได้อย่างยาวนาน สามารถน ามาใช้ได้เมื่อมีสถานการณ์ใดๆ มา
เผชิญหน้าไสว  ฟักขาว (2542 : 135) กล่าวว่า  องค์ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบจิกซอว์2  
ประกอบด้วยขั้นตอนที่ส าคัญ ดังนี้ 1. การเตรียมสื่อการเรียนการสอน (Preparation of Materials 
2.  การจัดสมาชิกของกลุ่มและของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ (Teams and Expert Groups) 3.  การรายงาน
และการทดสอบย่อย (Reports and Quizzes) เมื่อผู้เชี่ยวชาญได้รายงานผลงานกับกลุ่มของตัวเอง
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แล้ว  ควรมีการอภิปรายร่วมกันทั้งห้องเรียนอีกครั้งหนึ่ง  หรือมีการถามค าถาม  และตอบค าถามใน
หัวข้อเรื่องที่เชี่ยวชาญแต่ละคน  ได้ศึกษา  หลังจากนั้นครูก็ท าการทดสอบ ด้วยหลักการดังกล่าวจึง
ท าให้ การเรียนวรรณคดีโดยวิธีการสอนแบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์  ส่งผลให้นักเรียนมีความ
กระตือรือร้นในการเรียนมากขึ้น ตั้งใจเรียนมากข้ึน นักเรียนสามารถน าความรู้ที่มีอยู่ผนวกกับความรู้
และวิธีการสอนของครูผู้สอน จึงท าให้ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน สอดคล้องกับ 
( ปริญญา ปั้นสุวรรณ 2553) การวิจัยเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทยของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่จัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ 2 กับแบบปกติ ผลการวิจัยล้วนแสดงว่า
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ที่สูงกว่านักเรียนที่เรียนวิธีปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.5  

3. การเปรียบเทียบเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนวรรณคดีก่อนเรียนและหลังเรียนของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ด้วยวิธีการสอนแบบปกติ  เนื่องจาก การจัดกิจกรรมการเรียนสอน
ส าหรับนักเรียนกลุ่มควบคุมนักเรียนได้เรียนรู้โดยการปฏิบัติมากขึ้น ถึงแม้ว่าการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนจะเป็นแค่สามข้ัน ขั้นน า ขั้นสอน และขั้นสรุป แต่ครูผู้สอนเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ปรึกษา
และครูได้ให้ค าแนะน าในการร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ พร้อมทั้งนักเรียนได้เรียนเป็นกลุ่มมีการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นภายในกลุ่ม ได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง และสื่อการเรียนรู้มีความเอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วย จึงส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์การเรียนของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 

ข้อเสนอแนะ 
จากการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ค้นพบข้อสังเกตจากประสบการณ์ตรงที่อาจก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ

การศึกษาต่อไปนี้ 
 ข้อเสนอแนะเพื่อน าไปใช้ 

1. ครูต้องท าความเข้าใจและอธิบายหลักการท างานกลุ่มให้นักเรียนเข้าใจและอธิบาย
หลักการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ 2 ให้นักเรียนตระหนักถึงความมีศักยภาพของ
ตนเองและพยายามพัฒนาตนเองไปให้เต็มความสามารถและมีการเสริมแรงนักเรียนตลอดเวลา 
ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนวรรณคดีไทยระหว่างการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ 2 กับรูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีอ่ืนๆ เช่น CIRC STAD  

2. ควรน าวิธีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ 2 มาใช้ในการพัฒนาทักษะ
ด้านอื่นเช่น ทักษะการอ่านหลักภาษาและการเขียนเชิงสร้างสรรค์เป็นต้น 
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