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การเปรียบเทยีบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทย ของนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีที ่1 
ระหว่างวธิีสอนแบบร่วมมือเทคนิคจิ๊กซอว์ (Jigsaw) กบัวธิีสอนแบบปกติ 

A comparison of academic achievement in Thai literature Of mathayomsuksa 1 
students between cooperative teaching method, jigsaw techniques and normal 

teaching method. 
 

อภิวชิญ ์เหล่าอนั1 และผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. เด่นดาว ชลวทิย์2 
1นกัศึกษาปริญญาโท สาขาวชิาการสอนภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

2ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. อาจารยป์ระจ าภาควชิาหลกัสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
บทคัดย่อ 
 การวิจยัมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดีไทย ของนกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 1 ระหวา่งวิธีสอนแบบร่วมมือเทคนิคจ๊ิกซอว ์(Jigsaw) กบัวิธีสอนแบบปกติ 2) เปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดีไทย ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1ก่อนและหลงัเรียนวิธีสอนแบบ
ร่วมมือเทคนิคจ๊ิกซอว ์(Jigsaw) 3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดีไทย ของนักเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 1 ก่อนและหลงัเรียนวิธีสอนแบบปกติ  
 กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยั นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปี 1 วิทยาลยันาฏศิลปอ่างทอง ภาคเรียนท่ี 2 
ปีการศึกษา 2562 จ านวน 2 หอ้งเรียน รวมทั้งหมด 50 คน ซ่ึงไดม้าจากการน าคะแนนสอบปลายภาคเรียน
ท่ี 1 รายวิชาภาษาไทยทุกหอ้ง น าผลมาวิเคราะห์ทางสถิติ ANOVA โดยเลือก 2 หอ้ง มีคะแนนไม่ต่างกนั 
ท าการสุ่มอย่างง่าย (simple random sampling) จากนั้นจบัฉลากไดน้กัเรียน ชั้นมธัยมศึกษาปี 1/1 จ านวน 
25 คน เป็นกลุ่มทดลอง ใชวิ้ธีสอนแบบร่วมมือเทคนิคจ๊ิกซอว ์(Jigsaw) และนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปี 1/3 
จ านวน 25 คน เป็นกลุ่มควบคุม ใชวิ้ธีสอนแบบปกติ  
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั ประกอบดว้ยแผนการจดัการเรียนรู้ดว้ยวิธีสอนแบบร่วมมือเทคนิค     
จ๊ิกซอว ์(Jigsaw) จ านวน 6 แผน แผนละ 1 คาบ และแผนการจดัการเรียนรู้ดว้ยวิธีสอนแบบปกติ จ านวน 6 
แผน แผนละ 1 คาบ ท่ีผ่านการตรวจค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC และแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทาง          
การเรียนวรรณคดีไทย เร่ืองนิราศภูเขาทอง และโคลงโลกนิติ ก่อนเรียนและหลงัเรียน ซ่ึงเป็นแบบทดสอบ
ปรนยั ชนิดเลือกตอบ 4 ตวัเลือก จ านวน 30 ขอ้ มีค่าดชันีความสอดคลอ้งเท่ากบั 1.00 มีค่าความยากง่าย (p) 
ระหว่าง  0.23 - 0.67 และค่าอ านาจจ าแนกค่า (r)  ระหว่างท่ี 0.20 –  0.60 ได้ค่าความเช่ือมั่นท่ี 0.77                 
การวิเคราะห์ข้อมูล ด าเนินการโดยใช้สถิติค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่า t-test 
independent ในการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดีไทย ระหว่างการสอนดว้ยวิธีสอนแบบ
ร่วมมือเทคนิคจ๊ิกซอว ์(Jigsaw) กบัแบบวิธีสอนแบบปกติ ผลปรากฏว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดี
ไทย โดยวิธีสอนแบบร่วมมือเทคนิคจ๊ิกซอว์ (Jigsaw) เม่ือตรวจสอบค่าความแตกต่าง อธิบายได้ว่า            
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ผลการทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดีไทย ท่ีสอนดว้ยวิธีสอนแบบร่วมมือเทคนิคจ๊ิกซอว ์
(Jigsaw) สูงกว่าวิธีสอนแบบปกติ อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  และด าเนินการโดยใช้สถิติ
ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่า t-test dependent ในการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทาง              
การเรียนวรรณคดีไทย ระหว่างวิธีสอนแบบร่วมมือเทคนิคจ๊ิกซอว ์(Jigsaw) ก่อนเรียนและหลงัเรียน และ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดีไทย ระหว่างวิธีสอนแบบปกติ ก่อนเรียนและหลงัเรียน 
ปรากฏว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดีไทย เม่ือตรวจสอบค่าความแตกต่าง สามารถอธิบายไดว้่า              
หลงัเรียนดว้ยวิธีสอนแบบร่วมมือเทคนิคจ๊ิกซอว ์(Jigsaw) และวิธีสอนแบบปกติ สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 แสดงให้เห็นอย่างชดัเจนว่า การสอนดว้ยวิธีสอนแบบร่วมมือเทคนิคจ๊ิก
ซอว ์(Jigsaw) มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดีไทย ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1ไดดี้กว่าวิธีสอน
แบบปกติ  
ค าส าคัญ : ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดีไทย ; วิธีสอนแบบร่วมมือเทคนิคจ๊ิกซอว ์(Jigsaw)  ;วิธีสอน
แบบปกติ 
บทน า 
 ค าวา่ “วรรณคดี” หมายถึง วรรณกรรมท่ีไดรั้บยกยอ่งวา่แต่งดี มีคุณค่าเชิงวรรณศิลป์ถึงขนาด เช่น 
พระราชพิธีสิบสองเดือน มทันะพาธา สามก๊ก เสภาเร่ืองขนุชา้งขนุแผน (พจนานุกรมราชบณัฑิตยสถาน : 
2554)  ซ่ึงเป็นบทประพนัธ์มีทั้งบทร้อยแกว้ และบทร้อยกรอง มีการเรียบเรียงถอ้ยค า กะทดัรัด เกล้ียงเกลา 
เหมาะสม มีรสไพเราะ เพลิดเพลิน ใหเ้กิดความรู้สึกนึกคิด และอารมณ์ต่าง ๆ สร้างความบนัเทิง ก่อใหเ้กิด
จินตนาการ ดว้ยภาพพจน์ และมีคุณค่าทางวรรณศิลป์ จึงจ าเป็นจะตอ้งคน้หาความงาม ความไพเราะ หรือ
สุนทรียภาพจากการใชภ้าษา โดยการใชรู้ปแบบวิธีสอนท่ีหลากหลาย (ปริญญา ป้ันสุวรรณ : 2553) 
 การเรียนสอนวรรณคดีมีมาตั้งแต่ระดบัประถมศึกษา ระดบัมธัยมศึกษา มีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษา
สาระความรู้ ความคิด อารมณ์ และความรู้สึกของผูแ้ต่งเพ่ือให้เกิดอรรถรสเท่านั้น หากแต่การเรียนรู้
วรรณคดียงัมุ่งเนน้ใหศึ้กษาไดเ้รียนรู้เหตุการณ์ สภาพสงัคมและวฒันธรรมประเพณีในสมยันั้น เพ่ือใหเ้ห็น
คุณค่าของวรรณคดี ซ่ึงสอดคลอ้งกบั (ศรีวิไล ดอกจนัทร์ : 2529) ไดก้ล่าวว่า จุดมุ่งหมายในการสอน
วรรณคดีใหเ้ขา้ใจ ประกอบดว้ย จุดมุ่งหมายทัว่ไป อนัเกิดจากคุณค่า และลกัษณะของความเป็นวรรณคดี 
ครูควรใชว้รรณคดีให้เป็นทั้งเป้าหมายท่ีจะเขา้ถึง และเป็นทั้งส่ือท่ีจะพฒันาการคิดการอ่าน ความรู้ และ
ทัศนคติไวใ้ห้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้ เพ่ือความภาคภูมิใจ และน ามาเป็นบทเรียนเพ่ือประยุกต์ ใช้ใน
ชีวิตประจ าวนัได ้จากน้ียงัเป็นมรดกทางภาษา ท่ีมีชั้นเชิงในการเรียงร้อยท่ีคมคายลึกซ้ึงไวเ้ป็นแบบอย่าง
ใหแ้ก่กวีรุ่นหลงัไดเ้ป็นอยา่งดี 
 ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 สาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีสาระ
การเรีนรู้ 5 สาระ และวรรณคดีและวรรณกรรม ไดก้ าหนดเน้ือหาวรรณคดีและวรรณกรรม ให้นกัเรียน 
วิเคราะห์วรรณคดีและวรรณกรรมเพ่ือศึกษาข้อมูลแนวความคิด คุณค่าของงานประพนัธ์ และความ
เพลิดเพลิน การเรียนรู้และท าความเขา้ใจบทเห่ บทร้องเล่นของเดก็ เพลงพ้ืนบา้นท่ีเป็นภูมิปัญญาท่ีมีคุณค่า
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ของไทย ซ่ึงไดถ่้ายทอดความรู้สึกนึกคิด ค่านิยม ขนบธรรมเนียมประเพณีเร่ืองราวของสังคมในอดีต และ
ความงดงามของภาษา เพ่ือใหเ้กิดความซาบซ้ึงและภูมิใจในบรรพบุรุษท่ีไดส้ั่งสมสืบทอดมาจนถึงปัจจุบนั 
(ส านกัวิชาการและมาฐานการศึกษา : 2551) วิทยาลยันาฏศิลปอ่างทอง เปิดท าการเรียนการสอน 3 ระดบั  
มีหนา้ท่ีจดัการศึกษาดา้นนาฏดุริยางคศิลป์ ตั้งแต่ระดบัขั้นพ้ืนฐาน ถึงระดบัปริญญาตรีในสาขาวิชาชีพครู 
มีการจดัการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน 8 กลุ่มสาระฯ และจดัการเรียนการสอนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิชาชีพ 8 กลุ่มสาระฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาชีพ (วิชาปฏิบติัเอก) ใหเ้ลือกเรียนสาขาใดสาขา
หน่ึง ไดแ้ก่ โขน ละคร ป่ีพาทย ์เคร่ืองสาย คีตศิลป์ ดนตรีสากล คีตศิลป์สากล นาฏศิลป์สากล (กองบริการ
การศึกษา : 2562) มีนกัเรียนท่ีเขา้มาศึกษาแต่ละปีเป็นจ านวนมาก เพ่ือศึกษาวิชาชีพชั้นสูง ตามความถนดั
และความสนใจ 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ในสาระท่ี 5 วรรณคดีและวรรณกรรม มีความเก่ียวขอ้งกบัวิชา
ปฏิบติัเอก นักเรียนตอ้งเลือกเรียนตามความถนัดในกลุ่มวิชาชีพ ไดแ้ก่ โขน ละคร ป่ีพาทย ์เคร่ืองสาย               
คีตศิลป์ ดนตรีสากล คีตศิลป์สากล นาฏศิลป์สากล ซ่ึงสอดคลอ้ง  (อุดม หนูทอง : 2523) ไดแ้บ่งวรรณคดี
ตามลกัษณะเน้ือหา คือ ดา้นนาฏวรรณคดี เช่น อิเหนา รามเกียรต์ิ มทันพาธา ฯลฯ ทั้งหมดมาจากวรรณคดี
วรรณกรรม จึงจ าเป็นท่ีนกัเรียนจะตอ้งมีความเขา้วรรณคดีวรรณกรรมเป็นอย่างมาก แต่มีนกัเรียนส่วน
ใหญ่ไม่ค่อยสนใจเรียน ท าใหผ้ลการเรียนวิชาพ้ืนฐานตกต ่า ผลสอบปลายภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 
ในรายวิชาภาษาไทยมีนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ร้อยละ 60 มีผลกการเรียนไม่สมบูรณ์ เช่น ติด 0 ร. 
และมส. เป็นจ านวนมาก นกัเรียนส่วนใหญ่ไม่สามารถตอบค าถามเก่ียวกบัวรรณคดีไทยได ้ไม่สามารถ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ วิจารณ์ ประเมินค่าวรรณคดีได ้ไม่สามารถพินิจวรรณคดี โดยท าความเขา้ใจเน้ือหา 
ตีความหมายท่ีซอ้นเร้นได ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบั (ปริญญา ป้ันสุวรรณ : 2553) วา่นกัเรียนจะตอ้งท าความเขา้ใจ
เน้ือเร่ืองวรรณคดี จะตอ้งตีความ ท าความเขา้ใจความหมายท่ีซ่อนเร้นอยู ่และนกัเรียนไม่มีนิสยัรักการอ่าน 
ไม่เห็นความส าคญัของวรรณคดีไทย จากการศึกษาเอกสารวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งสอดคลอ้งกบั (ปนดัดา ใจสุด : 
2558) นกัเรียนไม่มีนิสัยรักการอ่าน และมีเจตคติท่ีไม่มีต่อวรรณคดี โดยเฉพาะวรรณคดีร้อยกรอง ว่าเป็น
เร่ืองลา้สมยั เน้ือเร่ืองยาว ภาษาเข้าใจยาก จึงท าให้นักเรียนไม่สนใจเรียนรู้วรรณคดีเท่าท่ีควร และ
สอดคลอ้งกบั (เกศินี ปุงป่ีแกว้ : 2557) ผูเ้รียนเกิดความเบ่ือหน่ายไม่มีความสนใจ และขาดนิสยัรักการอ่าน 
อีกทั้งผูเ้รียนมีประสบการณ์ในการอ่านนอ้ย และยงัมีพ้ืนฐานเร่ืองค าศพัทว์รรณคดีไม่กวา้ง ผูเ้รียนเห็นว่า
วรรณคดีเป็นเร่ืองยาก เป็นเร่ืองท่ีไกลตวั และไม่มีความส าคญั ท าให้เกิดปัญหาในดา้นผลสัมฤทธ์ิใน      
การเรียนวิชาภาษาไทย มีการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยเช่ือมทักษะทั้ ง 5 ทักษะได้แก่        
การอ่าน การเขียน การฟัง การดู การพูด และหลกัภาษาและการใช้ภาษา โดยใช้ทกัษะวรรณคดีและ
วรรณกรรมเป็นแกน จดัหน่วยการเรียนรู้เพ่ือให้นักเรียนมีความเขา้ใจ เช่ือมโยงความคิด เม่ือนักเรียน            
มีความเขา้ใจ กไ็ม่สามารถแยกแยะ วิเคราะห์ สงัเคราะห์ วิจารณ์ ประเมินค่าวรรณคดีได ้
 สภาพปัจจุบนัการเรียนการสอนวรรณคดี ผูวิ้จยัไดพ้บว่าปัญหาในการเรียนการสอนไม่เป็น            
ท่ีน่าพอใจ ทั้งน้ีนอกจากตวันกัเรียนแลว้ ยงัมีอีกปัจจยัท่ีมีความส าคญัจะตอ้งแกปั้ญหา คือดา้นครูผูส้อน 
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ซ่ึงมกัจะใช้ส่ือการเรียนการสอนไม่หลากหลาย ไม่มีวิธีสอนท่ีหลากหลาย ขาดความกระตือรือร้นใน                
การสอน สอดคลอ้งสอดคลอ้งกับ (ปริญญา ป่ันสุวรรณ์ : 2553) ครูไม่มีวิธีสอนท่ีหลากหลาย ครูไม่
ปรับปรุงวิธีสอน เนน้ใหน้กัเรียนใหท่้องจ า ครูไม่มีประสบการณ์ ส่งผลท าใหน้กัเรียนเบ่ือหน่าย และอีก
ปัญหา คือดา้นส่ือเทคโนโลยี เช่น โทรศพัท ์โทรทศัน์ ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ ท าใหน้กัเรียนไม่สนใจการเรียน 
ครูผูส้อนตอ้งจดัการเรียนการสอนดว้ยวิธีการสอนท่ีหลากหลาย และมีเทคนิควิธีการต่าง ๆ ท่ีดี เพ่ือช่วยให้
ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ โดยจากการเลือกวิธีการสอนแบบใหม่ เนน้ใหน้กัเรียนทุกคน
มีส่วนร่วมท างานในการเรียนรู้ และไม่ไดมี้การจดัให้นกัเรียนเขา้กลุ่มแลว้ให้งาน และบอกนกัเรียนให้
ช่วยกนัท างานเท่านั้น จะตอ้งความตระหนกัวา่ สมาชิกกลุ่มทุกคนมีความส าคญั พ่ึงพาช่วยเหลือเก้ือกูลกนั 
ซ่ึงสอดคลอ้ง (ทิศนา แขมมณี : 2545 อา้งใน Johnson and Johnson,1994: ) การเรียนรู้จะเป็นแบบร่วมมือ
ตอ้งมีองคป์ระกอบใหค้รบ คือ การพ่ึงพาและเก้ือกูลกนัการปรึกษาหารือกนัอย่างใกลชิ้ด ความรับผิดชอบ
ท่ีตรวจสอบไดข้องสมาชิกแต่ละคน การใชท้กัษะการปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและทกัษะการท างานกลุ่ม
ย่อย การวิเคราะห์กระบวนการกลุ่ม และในปัจจุบนันั้นไดมี้วิธีการสอนในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การสอน
แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) เทคนิคจิกซอว ์(Jigsaw)  ถือเป็นแนววิธีสอนทางหน่ึง ท่ีผูส้อนจดัให้
ผูเ้รียนแบ่งเป็นกลุ่มเลก็ ๆ ไดเ้รียนรู้การท างานร่วมกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบั (ปนดัดา ใจสุทธ์ิ : 2558) นกัเรียน
ไดล้งมือปฏิบติัร่วมมือกนัท างาน เพ่ือให้เกิดเป็นความส าเร็จของกลุ่มตามเป้าหมาย และสอดคลอ้งกบั 
(ปริญญา ป่ันสุวรรณ : 2553) ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ท่ีแทจ้ริงอนัเกิดจากการร่วมมืออีก ทั้งกระตุน้ใหผู้เ้รียน
กระตือรือร้นในการเรียน และสอดคลอ้งกบั (เกศินี ปุงป่ีแกว้ : 2557) นกัเรียนเกิดการเรียนรู้ ท่ีแปลกใหม่ 
มีการร่วมมือร่วมใจของ สมาชิกในกลุ่มนักเรียนแต่ละกลุ่ม จะมีสมาชิกท่ีคละความสามารถทั้ งเก่ง                    
ปานกลาง และอ่อน นกัเรียนท่ีอยู่ในระดบัเก่งสามารถช่วยเพ่ือนท่ีอ่อนท างานร่วมกนัให้ความช่วยเหลือ 
ซ่ึงกนัและกนั เกิดความสามคัคีในกลุ่ม ในวิธีการสอนแบบร่วมมือเทคนิคจิกซอว ์(Jigsaw) เป็นวิธีการ
เรียนรู้บนพ้ืนฐานท่ีให้ผูเ้รียนแต่ละคนเสมือนเป็นผูเ้ช่ียวชาญ ในหัวขอ้ใดหัวขอ้หน่ึง แลว้ท าหน้าท่ีให้
ความรู้แก่เพ่ือนในกลุ่ม ส่งเสริมการแลกเปล่ียนความรู้ และประสบการณ์ซ่ึงกนัและกนั  
 ดงันั้น ผูวิ้จยัจึงมีความสนใจท่ีจะน าวิธีการสอนแบบร่วมมือเทคนิคจิกซอว ์(Jigsaw) มาใช้ใน             
การเรียนวรรณคดีไทย เร่ืองนิราศภูเขาทอง โคลงโลกนิติ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โดยเปรียบเทียบเก่ียวกบั
วิธีการสอนแบบปกติ เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิการเรียนวรรณคดีไทยของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 
โดยมุ่งหวงัว่านกัเรียนเขา้ใจ และแสดงความคิดเห็น พินิจวรรณคดีวรรณกรรมอย่างเห็นคุณค่า และน ามา
ประยกุตใ์ชใ้นชีวิตจริงของตนเองได ้ 
วตัถุประสงค์การวจิยั 
 1. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดีไทย ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 
ระหวา่งวิธีสอนแบบร่วมมือเทคนิคจ๊ิกซอว ์(Jigsaw) กบัวิธีสอนแบบปกติ 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดีไทย ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1ก่อน
และหลงัเรียนวิธีสอนแบบร่วมมือเทคนิคจ๊ิกซอว ์(Jigsaw)  
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 3. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดีไทย ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1ก่อน
และหลงัเรียนวิธีสอนแบบปกติ 
สมมตฐิานของการวิจยั 
 1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดีไทย ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีเรียนดว้ยวิธีสอน
แบบร่วมมือเทคนิคจ๊ิกซอว ์(Jigsaw) สูงกวา่ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดีไทย ท่ีเรียนดว้ยวิธีสอนแบบ
ปกติ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดีไทย ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 หลงัเรียนดว้ยวิธีสอน
แบบร่วมมือเทคนิคจ๊ิกซอว ์(Jigsaw) สูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 3. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดีไทย ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 หลงัเรียนดว้ยวิธีสอน
แบบปกติ สูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
ขอบเขตการวจิยั 
 ประชากร ประชากร คือ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปี 1วิทยาลยันาฏศิลปอ่างทอง สถาบนับณัฑิต
พฒันศิลป์ กระทรวงวฒันธรรม ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 3 หอ้งเรียน จ านวน 75 คน  
 กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่าง ท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปี 1 วิทยาลยั                
นาฏศิลปอ่างทอง ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 2 หอ้งเรียน ซ่ึงมาจากการน าคะแนนสอบวดัผล
ปลายภาคเรียนท่ี 1 รายวิชาภาษาไทยทุกหอ้ง น าผลมาวิเคราะห์ทางสถิติ ANOVA โดยเลือก 2 หอ้งเรียนท่ี
มีคะแนนไม่ต่างกัน จากนั้นท าการสุ่มด้วยการจับสลาก (simple random sampling) แล้วจับฉลากได้
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปี 1/1 จ านวน 25 คน เป็นกลุ่มทดลอง ท่ีใชวิ้ธีสอนแบบร่วมมือเทคนิคจ๊ิกซอว ์
(Jigsaw) และนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปี 1/3 จ านวน 25 คน เป็นกลุ่มควบคุม ท่ีใชว้ิธีสอนแบบปกติ  
ตวัแปรที่ศึกษา  
 1. ตวัแปรอิสระ (independent variables) ไดแ้ก่ วิธีสอนแบบร่วมมือเทคนิคจ๊ิกซอว ์(Jigsaw) และ
วิธีสอนแบบปกติ 
 2. ตวัแปรตาม (dependent variables) คือ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดีไทย  
ขอบเขตเน้ือหา  
 เน้ือหาวรรณคดีท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีสอดคลอ้งตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
พุทธศกัราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยสาระท่ี 5 วรรณคดีและวรรณกรรมวรรณคดีสอดคลอ้งกบั
มาตรฐานตวัช้ีวดั ท 5.1 เขา้ใจและแสดงความคิดเห็นวิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอยา่งเห็นคุณค่า 
และน ามาประยกุตใ์ชใ้นชีวิตจริง โดยผูวิ้จยัก าหนดใหน้กัเรียนศึกษาวรรณคดีจ านวน 2 เร่ือง คือ นิราศภูเขา
ทอง และโคลงโลกนิติ ผูวิ้จยัก าหนดหัวขอ้ต่าง ๆ ไดแ้ก่ รูปแบบค าประพนัธ์ เน้ือหาวรรณคดี แก่นเร่ือง
โครงเร่ือง ตวัละคร ฉากและบรรยากาศ และศิลปะการประพนัธ์ 
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ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลอง 
  การวิจยัคร้ังน้ี ผูวิ้จยัไดก้ าหมดระยะเวลาท่ีใชใ้นการทดลอง กลุ่มละ 6 คาบ คาบละ 50 นาที ทั้งน้ี
ไม่รวมเวลาการทดสอบก่อนเรียน และหลงัเรียน ด าเนินการทดลองภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 
นิยามศัพท์เฉพาะ  
 1. วิธีสอนแบบร่วมมือเทคนิคจิกซอว ์(Jigsaw) หมายถึง การจดัการเรียนท่ีส่งเสริมความร่วมมือ
โดยแบ่งกลุ่มประมาณ 4-5 คน คละความสามารถเก่ง ปานกลาง อ่อน จดัเป็น 2 กลุ่มเรียกว่า กลุ่มบา้น 
(home groups) และกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ (expert groups) สมาชิกของแต่ละกลุ่มศึกษาหวัขอ้ท่ีไดรั้บมอบหมาย
ในกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ แลว้น าความรู้ไปอธิบายใหเ้พ่ือนในกลุ่มบา้นฟัง ประเมินคะแนนเป็นรายบุคคล และน า
คะแนนแต่ละคนไปคิดเป็นคะแนนกลุ่ม มีขั้นตอนการสอนดงัน้ี 
  1) ขั้นน า ครูแจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้ และแบ่งเน้ือหาในบทเรียนออกเป็นหวัขอ้ย่อย ๆ 
ตามกระบวนการจดักิจกรรม  
  2) ขั้นสอน ครูอธิบายการจดักิจกรรมโดยจดักลุ่มนกัเรียนจ านวนกลุ่มละเท่า ๆ กนัแต่ละ
กลุ่มจะมีสมาชิกคละความสามารถ เรียกว่า กลุ่มบา้น แลว้มอบหมายใหส้มาชิกแต่ละคนรับผิดชอบศึกษา
หวัขอ้ท่ีครูแบ่งเน้ือหาไวค้นละ 1 หวัขอ้ 
  3) ขั้นศึกษากลุ่มย่อย นักเรียนได้รับหัวข้อเดียวกันจากกลุ่มบ้าน แยกกลุ่มมานั่งกับ
สมาชิกกลุ่มอ่ืนเพ่ือเพ่ือศึกษาหวัขอ้ท่ีไดรั้บมอบหมายร่วมกนั เรียกวา่ กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ เม่ือร่วมกนัศึกษาขอ้
ขอ้เสร็จ ใหก้ลบัไปยงักลุ่มเดิมของตน และอธิบายเพ่ือถ่ายทอดความรู้ท่ีตนเองศึกษามา  
ใหส้มาชิกฟังจนครบทุกหวัขอ้ และจดบนัทึก 
  4) ขั้นทดสอบยอ่ย นกัเรียนท าแบบทดสอบเน้ือหา ครูใหค้ะแนนรายบุคคล และประเมิน
คะแนนกลุ่มและมอบรางวลักลุ่มท่ีประสบความส าเร็จ  
 2. วิธีสอนแบบปกติ หมายถึง การจดักิจกรรมท่ีครูใชใ้นการสอน มีขั้นตอนดงัน้ี 
  ขั้นท่ี 1 น าเข้าสู่บทเรียน ครูใช้กิจกรรมเปิดส่ือ หรือสนทนากระตุ้นนักเรียนใน               
ชั้นเรียนเพ่ือใหเ้กิดความพร้อมในบทเรียน เช่น PowerPoint ซกัถาม เกม รูปภาพ และแจง้จุดประสงคก์าร
เรียนรู้ จากนั้นเช่ือมโยงเขา้สู่เน้ือหาของบทเรียน  
  ขั้นท่ี 2 ขั้นสอน ใชกิ้จกรรมการบรรยายเน้ือหา แจกใบความรู้ ครูอธิบายประกอบ มีการ
อภิปรายซกัถามกนัในชั้นเรียน  
  ขั้นท่ี 3 ขั้นสรุป ครูผูส้อนและนักเรียนร่วมกนัสรุปเน้ือหา โดยการใชค้ าถามหรือให้
นกัเรียนท าแบบทดสอบ  
  ขั้นท่ี 4 ขั้นวดัผลประเมินผล นกัเรียนท าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ โดยใชเ้คร่ืองมือ 
ต่าง ๆ ตามจุดประสงคท่ี์ตั้งไว ้เช่น แบบทดสอบ ท่ีผูวิ้จยัสร้างข้ึน 
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 3. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง ความสามารถในความจ า เข้าใจ วิเคราะห์ ประเมินค่า 
วรรณคดีไทย เร่ืองนิราศภูเขาทอง และโคลงโลกนิติ ซ่ึงวดัจากแบบทดสอบปรนยัแบบคู่ขนานใชส้ าหรับ
ทดสอบก่อนเรียน และหลงัเรียน จ านวน 30 ขอ้ ท่ีผูวิ้จยัสร้างข้ึน 
 4. นักเรียน หมายถึง นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 วิทยาลยันาฏศิลปอ่างทอง สถาบนับณัฑิต 
พฒันศิลป์ กระทรวงวฒันธรรม 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ไดแ้นวทางแก่ผูส้อนวิชาภาษาไทยของนกัเรียนในระดบัมธัยมศึกษาในการน าวิธีสอนแบบ
ร่วมมือเทคนิคจิกซอว ์(Jigsaw)  
 2. ไดแ้นวทางส าหรับครูผูส้อนในกลุ่มสาระอ่ืน ๆ ท่ีจะน ารูปแบบการสอนดว้ยวิธีสอนแบบ
ร่วมมือเทคนิคจิกซอว ์(Jigsaw) ไปประยกุตใ์ชใ้นการจดัการเรียนการสอน 
 3. ไดแ้นวทางแก่ผูส้นใจท่ีจะท าการวิจยัเก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอนกบัทกัษะอ่ืน ๆ ใน
รายวิชาภาษาไทย เช่น การอ่าน การเขียน การฟัง การดู การพูด และหลกัภาษาและการใชภ้าษา 
งานวจิยัที่เกีย่วข้อง 
 เกศินี ปุงป่ีแกว้ (2557) ไดท้ าการวิจยัเร่ืองการใช้เทคนิคจ๊ิกซอว ์เพ่ือพฒันาทกัษะการอ่านเชิง
วิเคราะห์วิจารณ์วรรณคดีไทย ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี โรงเรียนอรุโณทยัวิทยาคม ผลการวิจยั
ปรากฏว่า ผลการทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนการอ่านเชิงวิเคราะห์และการเขียนเชิงวิเคราะห์วิจารณ์
วรรณคดีของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 มีผลการทดสอบหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05  
 ปริญญา ป้ันสุวรรณ์ (2553) ไดท้ าการวิจยัเร่ืองการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิวรรณคดีไทย ของ
นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือดว้ยเทคนิคจ๊ิกซอว ์2 (Jigsaw) กบัแบบปกติ 
ผลการวิจยัพบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดีไทยท่ีจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือดว้ยเทคนิคจ๊ิกซอว ์2 
สูงกว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดีไทย ท่ีจดัการเรียนรู้แบบปกติ โดยคะแนนแตกต่างกนัอย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดีไทยของนักเรียนท่ีจดัการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือดว้ยเทคนิคจ๊ิกซอว ์2 หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน โดยคะแนนแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 และความคิดเห็นของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีมีผลต่อการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือดว้ย
เทคนิคจ๊ิกซอว ์2 โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย  
 ปนดัดา ใจสุทธ์ิ (2558) การผลสัมฤทธ์ิการเรียนวรรณคดีไทย ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3  
ท่ีจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือกนัดว้ยเทคนิคจ๊ิกซอว ์2 (Jigsaw) ร่วมกบัเทคนิคแบบหมวกหกใบ ผลการวิจยั
พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดีไทยท่ีจดัการเรียนรู้ร่วมแบบมือกนัดว้ยเทคนิคจ๊ิกซอว ์2 ร่วมกบั
เทคนิคการคิดแบบหมวก หกใบหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ความ
คิดเห็นของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีมีผลท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือกนัดว้ยเทคนิคจ๊ิกซอว ์
2 ร่วมกบัเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบมีค่าเฉล่ียโดยรวมอยูใ่นระดบั มากท่ีสุด  
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เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิยั ประกอบไปดว้ย 3 อยา่ง ดงัน้ี 
 1. แผนการจดัการเรียนรู้ดว้ยวิธีสอนแบบร่วมมือเทคนิคจ๊ิกซอว(์Jigsaw)  
 2. แผนการจดัการเรียนรู้ดว้ยวิธีการสอนแบบปกติ  
 3. แบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดีไทย  
การด าเนินการทดลอง 
 เป็นการวิจยัเชิงทดลอง (Experimental Research) โดยใชแ้ผนการวิจยัแบบศึกษากลุ่มทดลอง และ
กลุ่มควบคุม การสุ่มและวดัก่อน–หลงัทดลอง (randomized control group pretest posttest design) ซ่ึงผูว้ิจยั
ไดด้ าเนินการวิจยัตามล าดบั ดงัน้ี 
 1. การหากลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปี 1 วิทยาลยันาฏศิลปอ่างทอง สถาบัน
บณัฑิตพฒันศิลป์ กระทรวงวฒันธรรม ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 3 หอ้งเรียน นกัเรียน 75 คน 
โดยการทดสอบกลุ่มประชากรทั้งหมด แลว้น าผลคะแนนมาวิเคราะห์ดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป SPSS (t-test 
independent) เลือกหอ้งท่ีมีผลคะแนน ไม่ต่างกนัอย่างมีนยัส าคญั 0.05 มาจบัฉลากเลือกกลุ่มทดลองและ
กลุ่มควบคุม 
 2. ก าหนดการทดลอง ให้กลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม ท าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทาง        
การเรียนวรรณคดีไทยก่อนเรียน (pre-test) ดว้ยขอ้สอบชุดเดียวกนั  
 3. จากนั้นสอนโดยใชเ้น้ือหาเดียวกนั และใชร้ะยะเวลาสอนเท่ากนั คือกลุ่มละ 6 แผน แผนละ 1 
คาบ คาบละ 50 นาที แต่ใชวิ้ธีสอนท่ีแตกต่างกนั  
 4. ท าการทดสอบหลังเรียน (post-test) หลังจากเสร็จส้ินการจัดการเรียนรู้ท่ีก าหนดเป็น
แบบทดสอบปรนยัชนิดเลือกตอบ 4 ตวัเลือก จ านวน 30 ขอ้ ก าหนดเวลา 50 นาที กบันกัเรียนกลุ่มทดลอง 
และกลุ่มควบคุม โดยใชแ้บบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนซ่ึงชุดเดียวกนักบัท่ีใชท้ดสอบก่อนเรียน 
(pre-test) 
 5. น าผลการทดสอบก่อนเรียน (pre-test) และหลงัการเรียน (post-test) วิเคราะห์โดยกระบวน           
การทางสถิติเพ่ือทดสอบสมมติฐาน 
สถิตทิี่ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
 1. สถิติท่ีใชเ้ปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดีไทย ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 
ท่ี เ รียนด้วยวิธีสอนแบบร่วมมือเทคนิคจ๊ิกซอว์ (Jigsaw) กับแบบวิธีสอนแบบปกติ คือ t-test for 
independent samples 
 2.  สถิติท่ีใช้เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดีไทย ก่อนเรียนและหลังเรียน                
ด้วยวิธีสอนแบบร่วมมือเทคนิคจ๊ิกซอว์ (Jigsaw) และสถิติท่ีใช้เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
วรรณคดีไทย ก่อนเรียนและหลงัเรียน ดว้ยวิธีสอนแบบแบบวิธีสอนแบบปกติคือ t-test for dependent 
samples  
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ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 ตอนที่ 1 เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดีไทย ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 

ระหวา่งวิธีสอนแบบร่วมมือเทคนิคจ๊ิกซอว ์(Jigsaw) กบัวิธีสอนแบบปกติ  

กลุ่มตวัอย่าง n คะแนนเตม็ �̅� S.D t df sig 
กลุ่มทดลอง (ม.1/1) 25 30 22.96 4.46 

4.04* 48 .00 
กลุ่มควบคุม (ม.1/3) 25 30 18.12 3.98 
*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 จากตารางตอนท่ี 1พบวา่ เม่ือตรวจสอบค่าความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ีย พบวา่ ค่า t คือ 4.04 และ

มีค่า sig เท่ากบั 0.00 ซ่ึงมีค่านอ้ยกวา่ 0.05 อธิบายไดว้า่ ผลการทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดี

ไทย ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีสอนดว้ยวิธีสอนแบบร่วมมือเทคนิคจ๊ิกซอว ์(Jigsaw) สูงกวา่วิธีสอนแบบปกติ 

อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

 ตอนที่ 2 เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดีไทย ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ก่อน

เรียนและหลงัเรียนวิธีสอนแบบร่วมมือเทคนิคจ๊ิกซอว ์(Jigsaw)  

กลุ่มทดลอง (ม.1/1) n คะแนนเตม็ �̅� S.D t df sig 
ก่อนเรียน (pre-test) 25 30 13.84 3.78 

11.45* 24 .00 
หลงัเรียน (Post Test)   25 30 22.96 4.46 
*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 จากตารางตอนท่ี 2 พบว่า เม่ือตรวจสอบค่าความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ีย พบว่า ค่า t  คือ 11.45 

และมีค่า sig เท่ากบั 0.00 ซ่ึงมีค่านอ้ยกว่า 0.05 อธิบายไดว้่า ผลการทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

วรรณคดีไทย  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีสอนดว้ยวิธีสอนแบบร่วมมือเทคนิคจ๊ิกซอว ์(Jigsaw) สูงกว่าก่อน

เรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

 ตอนที่ 3 เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดีไทย ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ก่อน

เรียนและหลงัเรียนวิธีสอนแบบปกติ 

กลุ่มควบคุม (ม.1/3) n คะแนนเตม็ �̅� S.D t df sig 
ก่อนเรียน (pre-test) 25 30 13.44 3.87 

6.60* 24 .00 
หลงัเรียน (Post Test)   25 30 18.12 3.98 
*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 จากตารางตอนท่ี 3 พบว่า เม่ือตรวจสอบค่าความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ีย พบว่า ค่า t  คือ 6.60 

และมีค่า sig เท่ากบั 0.00 ซ่ึงมีค่านอ้ยกว่า 0.05 อธิบายไดว้่า ผลการทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน



10 

 

วรรณคดีไทย ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีสอนดว้ยวิธีสอนแบบปกติ สูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ

ท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

สรุปผลการวจิยั 
 1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดีไทย ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โดยวิธีสอนแบบ
ร่วมมือเทคนิคจ๊ิกซอว ์(Jigsaw) สูงกวา่วิธีสอนแบบปกติ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดีไทย ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 หลงัเรียนโดยวิธีสอน
แบบร่วมมือเทคนิคจ๊ิกซอว ์(Jigsaw) สูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 3. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดีไทย ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 หลงัเรียนโดยวิธีสอน
แบบปกติ สูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
อภิปรายผล 
 1. จากการวิจยัพบว่า การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดีไทย ของนักเรียนชั้น
มธัยมศึกษา ปีท่ี 1 โดยวิธีสอนแบบร่วมมือเทคนิคจ๊ิกซอว์ (Jigsaw) สูงกว่าวิธีสอนแบบปกติ อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 อาจเน่ืองมาจากการสอนแบบร่วมมือเทคนิคจ๊ิกซอว ์(Jigsaw) เป็นการจดั
กิจกรรมกลุ่มนกัเรียนแบบคละความสามารถ เพ่ือเขา้กลุ่มร่วมมือกนัเรียนรู้ แต่ละกลุ่มมีสมาชิก 4-5 คน 
สมาชิกในกลุ่มจะตอ้งช่วยเหลือกนัพ่ึงพาอาศยักนั แกปั้ญหาการเรียนรู้ร่วมกนั ส่วนครูผูส้อนมีหน้าท่ี
แนะน าคอยให้ความช่วยเหลือ อีกทั้งการน าคะแนนพฒันาการของแต่ละคนภายในกลุ่มมารวมกนั แลว้
เฉล่ียมาเป็นคะแนนกลุ่ม เพ่ือเป็นกลุ่มพฒันาท่ียอดเยี่ยม เม่ือพิจารณาวิธีสอนแบบปกติ พบว่ามีความ
แตกต่างจากวิธีสอนแบบร่วมมือเทคนิคจ๊ิกซอว ์(Jigsaw) คือมีการเนน้บรรยาย ครูผูส้อนเป็นผูมี้บทบาท
มากท่ีสุด และนกัเรียนมีหนา้ท่ีจดบนัทึก และด าเนินการตามกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีครูผูส้อนจดัให ้ไม่มีการจดั
นกัเรียนแยกตามความสามารถ โดยนกัเรียนก็จะเลือกกลุ่มกนัเอง ท าใหผ้ลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดี
ไทยวิธีสอนแบบปกติต ่ากว่าวิธีสอนแบบเทคนิคจ๊ิกซอว ์สอดคลอ้งกบัปริญญา ป้ันสุวรรณ์ (2553) ว่า
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดีไทยของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือดว้ย
เทคนิคจ๊ิกซอว ์2 สูงกวา่ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดีไทยท่ีจดัการเรียนรู้แบบปกติ ซ่ึงมีการพฒันากว่า
การสอนแบบปกติ  
 2. จากผลการวิจัยพบว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดีไทย ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษา             
ปีท่ี 1 หลงัเรียนดว้ยวิธีสอนแบบร่วมมือเทคนิคจ๊ิกซอว ์(Jigsaw) สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 ผลการจดักิจกรรมมีการจดักลุ่มนกัเรียนท่ีมีความสามารถทางการเรียนแตกต่างกนัเขา้
กลุ่มดว้ยกนั เรียกว่ากลุ่มบา้น สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มจะเลือกหัวขอ้ท่ีตนเองสนใจ คนละ 1 หวัขอ้ แยก
ยา้ยไปศึกษาร่วมกบัสมาชิกกลุ่มอ่ืน ๆ ท่ีสนใจหัวขอ้เดียวกนั เป็นผูเ้ช่ียวชาญ เรียกว่ากลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ 
จากนั้นกลบัมากลุ่มเดิม อธิบายเน้ือหาท่ีตนเองไปศึกษาให้เพ่ือนสมาชิกในกลุ่มเขา้ใจ  ผลดักนัอธิบาย 
จากนั้นครูจะทดสอบเป็นรายบุคคล คิดคะแนนค านวณคะแนนพฒันา แลว้เฉล่ียรวมกันคะแนนกลุ่ม 
ผลการวิจยัพบว่านกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดีไทย เม่ือสอนวิธีสอนแบบร่วมมือเทคนิคจ๊ิก
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ซอว ์(Jigsaw) หลงัเรียนสูงข้ึนกว่าก่อนเรียน วดัไดจ้ากแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดีไทย 
โดยมีค่าเฉล่ียหลงัเรียนสูงข้ึนกว่าก่อนเรียน สอดคลอ้งกบัปริญญา ป้ันสุวรรณ์ (2553) ว่าผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวรรณคดีไทยของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือดว้ยเทคนิคจ๊ิกซอว ์
2 หลงัเรียน สูงกวา่ก่อนเรียน จึงส่งผลต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดีไทยวิธีสอนแบบร่วมมือเทคนิค
จ๊ิกซอว ์(Jigsaw) สูงข้ึน 
 3. จากผลการวิจัยพบว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดีไทย ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษา            
ปีท่ี 1 หลงัเรียนโดยวิธีสอนแบบปกติ สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ผลจาก
กระบวนการเรียนรู้ของนักเรียน คือนักเรียนคนใดก็ตามเม่ือได้รับการแนะน าจากครูผูส้อนท่ีสอน              
ในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง ไม่ว่าจะกระบวนการวิธีใด ย่อมมีการพฒันาในเร่ืองนั้น ๆ สูงข้ึนกว่าก่อนท่ีจะไดรั้บ
การแนะน าสั่งสอน การเรียนวรรณคดีไทยของนักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ก็เช่นกัน เม่ือได้รับ              
การสอนโดยวิธีแบบปกติ  ท าให้นักเรียนมีความรู้ และพัฒนาทักษะในการเรียนรู้วรรณคดีไทย                
หลงัเรียนสูงข้ึน จึงท าใหผ้ลการวิจยัพบวา่ นกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดีไทย เม่ือสอนดว้ยวิธี
แบบปกติหลงัเรียนสูงข้ึนกว่าก่อนเรียน วดัไดจ้ากแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดีไทย 
สูงข้ึนกวา่ก่อนเรียน จึงส่งผลต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดีไทย โดยวิธีสอนแบบปกติสูงข้ึน 
 จากการอภิปรายผล การวิจยัดงักล่าวเป็นเหตุผลส าคญัท่ีสนับสนุนว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
วรรณคดีไทยของเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 วิทยาลยันาฏศิลปะอ่างทอง ท่ีจดัการเรียนรู้วิธีสอนแบบ
ร่วมมือเทคนิคจ๊ิกซอว ์(Jigsaw) กบัวิธีสอนแบบปกติแตกต่างกนั โดยผลสัมฤทธ์ิของนกัเรียนกลุ่มทดลอง 
วิธีสอนแบบร่วมมือดว้ยเทคนิคจ๊ิกซอว ์(Jigsaw) สูงกว่ากลุ่มควบคุมวิธีสอนแบบปกติ ขอ้เสนอแนะจาก
การวิจยัคร้ังน้ี ผูวิ้จยัไดค้น้พบขอ้สงัเกตจากประสบการณ์ตรงท่ีอาจก่อใหเ้กิดประโยชนต่์อการศึกษาดงัน้ี  
ข้อเสนอแนะเพ่ือการน าผลการวจิยัไปใช้  
 1. ครูตอ้งท าความเขา้ใจถึงหลกัการท างานกลุ่ม และการจดัการเรียนรู้วิธีสอนแบบร่วมมือเทคนิค
จ๊ิกซอว ์(Jigsaw) เพ่ือใหน้กัเรียนไดต้ระหนกัถึงความมีศกัยภาพของตนเอง และพยายามพฒันาตนเองให้
เตม็ความสามารถ  
 2. การจดักิจกรรมการเรียนรู้ไม่จ าเป็นตอ้งท าในห้องเรียนเสมอไป บางเร่ืองอาจจะนอกสถานท่ี
เพ่ือเปล่ียนบรรยากาศ และการเรียนท่ีไม่ซ ้ าซาก เช่น เรียนรู้เร่ืองฉาก บรรยากาศ อาจจะใหน้กัเรียนบรรยาย 
ฉากสนาม โรงอาหาร หอ้งสมุด หอ้งประชุม เป็นตน้ 
ข้อเสนอแนะในการท าการวิจยัต่อไป  
 1. ควรศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดีระหวา่งวิธีสอนแบบร่วมมือเทคนิคจ๊ิก
ซอว ์(Jigsaw) กบัวิธีสอนวิธีอ่ืน ๆ เช่น STAD  SQ4R เป็นตน้  
 2. ควรน าวิธีสอนแบบเทคนิคจิกซอว ์(Jigsaw) มาใชใ้นการพฒันาดา้นต่าง ๆ เช่น ทกัษะการอ่าน 
การเขียน การฟัง การพูด การดู และหลกัภาษาและการใชภ้าษา เป็นตน้  
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