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ผลของการเรี ยนการสอนซิปปาเสริมด้ วยการเรียนแบบร่ วมมือเทคนิคจิกซอว์ และ
แผนที่ความคิดที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนสาระเศรษฐศาสตร์ และ
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ของนักเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 2
The Effects of CIPPA Instruction supplemented with JIGSAW Cooperative Learning
Technique and Mind Mapping on Economics Subject Achievements and
Analytical Thinking Abilitiys of Mathayomsuksa 2 Students
มะลิจันทร์ อรรถพร 1
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บทคัดย่ อ

การวิจยั ในครัง้ นี ้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนสาระเศรษฐศาสตร์
และความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ของนักเรี ยนที่เรี ยนโดยการเรี ยนการสอนซิปปาเสริ มด้ วยการเรี ยนแบบ
ร่ วมมือเทคนิคจิกซอว์และแผนที่ความคิด ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
กลุม่ ตัวอย่างเป็ นนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2 โรงเรี ยนสังคมวิทยา อําเภอสังคม จังหวัดหนองคาย
จํานวน 1 ห้ องเรี ยน จํานวนนักเรี ยน 32 คน ที่ได้ มาจากการสุม่ แบบกลุม่ เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั ได้ แก่ แผนการ
จัดการเรี ยนรู้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน และแบบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สถิติที่ใช้ ใน
การวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้ วย ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบทีแบบไม่อิสระ
ผลการวิจยั พบว่า
1. นักเรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนสาระเศรษฐศาสตร์ โดยใช้ การเรี ยนการสอนซิปปาเสริ มด้ วยการ
เรี ยนแบบร่ วมมือเทคนิคจิกซอว์และแผนที่ความคิดก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนแตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 โดยคะแนนเฉลี่ยหลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยน
2. นักเรี ยนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ โดยใช้ การเรี ยนการสอนซิปปาเสริ มด้ วยการเรี ยนแบบ
ร่ วมมือเทคนิคจิกซอว์และแผนที่ความคิด ก่อนเรี ยนมีคะแนนเฉลี่ย 14.22 และหลังเรี ยนมีคะแนนเฉลี่ย 24.09
โดยคะแนนหลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยน
คําสําคัญ: การเรี ยนการสอนซิปปา, การเรียนแบบร่วมมือเทคนิคจิกซอว์, แผนที่ความคิด, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน, ความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์

ABSTRACT

The purposes of this research were to study and compare the students’ achievements on
economics subject and analytical thinking abilitiys before and after learning using CIPPA Instruction
supplemented with JIGSAW Cooperative Learning Technique and Mind Mapping of Mathayomsuksa
2 students. The samples consisted of 32 Mathayomsuksa 2 students who were studying in the first
1
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semester, academic year 2012 at Sangkomwittaya School, Sangkhom District, Nongkhai Province.
They were selected by cluster random sampling. The research methodology was One Group PretestPosttest Design.
The research instruments consisted of learning plans an achievement test and an analytical
thinking abilitiys test. The collected data were statistically analyzed for percentage, mean, standard
deviation. And, also One Sample and Dependent t-tests were employed for hypothesis testing. The
research findings were as follows:
1. The students’ learning by CIPPA Instruction supplemented with JIGSAW Cooperative
Learning Technique and Mind Mapping displayed their pretest and their posttest different the
treatment at the .o1 level of significance. Their posttest mean score was higher than the pretest one.
2. The students’ analytical thinking abilities mean scores before and after the instruction were
14.22 and 24.09 respectively by which posttest was considerably higher than the pretest one.
Keywords : CIPPA Instruction, JIGSAW Cooperative Learning Technique, Mind Mapping, Achievements,
Analytical Thinking Abilities
E-mail : malijun_green@hotmail.co.th

บทนํา
การศึกษาในปั จจุบนั ได้ กําหนดเป้าหมายที่พึงประสงค์ของการจัดการศึกษาของชาติคือ การพัฒนาคน
ให้ มีคุณภาพและพัฒนาไปในทางที่ ดีสอดคล้ องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมแห่ง ชาติฉบับที่ 11 พ.ศ.
2555-2559 ที่ให้ ความสําคัญในการพัฒนาคนให้ มีคณ
ุ ภาพ คุณธรรม และรอบรู้ เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงใน
สังคม และมีทกั ษะในการคิดวิเคราะห์ (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2554)
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้ ให้ ความสําคัญต่อความสามารถด้ านการคิดของ
ผู้เรี ยนมาก โดยเฉพาะการคิดวิเคราะห์ซงึ่ เป็ นรากฐานสําคัญของการเรี ยนรู้ และการดําเนินชีวิต (ประพันธ์ศิริ
สุเสารัจ, 2553) ดังนันในการจั
้
ดการเรี ยนการสอนกลุม่ สาระการเรี ยนรู้ สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จําเป็ น
อย่างยิ่งที่ต้องจัดการเรี ยนการสอนให้ ผ้ เู รี ยนได้ นําความสามารถในการคิดวิเคราะห์มาใช้ การดําเนินชีวิตและอยู่
ร่ วมกันในสังคมได้ อย่างมีความสุข สอดคล้ องกับสาระเศรษฐศาสตร์ ซึ่งเป็ นสาระที่ 3 ในกลุ่มสาระการเรี ยนรู้
สัง คมศึก ษา ศาสนา และวัฒ นธรรม ตรงที่ ว่ าสอนให้ ผ้ ูเ รี ย นได้ แ สวงหาความรู้ และประสบการณ์ เ กี่ ย วกับ
พฤติกรรมของตนเอง ของสังคม และของประเทศชาติวา่ มีพฤติกรรมในสังคมทางด้ านกิจกรรมทางเศรษฐกิจ การ
ดํารงชีวิต และวิธีการนําเอาทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจํากัดมาใช้ เพื่อตอบสนองความต้ องการให้ เกิดประโยชน์และให้
เกิดประสิทธิภาพสูงสุดทังในปั
้ จจุบนั และอนาคต (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) จากการศึกษาสภาพการเรี ยนการ
สอนวิชาสังคมศึกษา สาระเศรษฐศาสตร์ ในฐานะครู ผ้ ูสอนพบว่าตัวครู ผ้ ูสอนยังขาดเทคนิคในการจัดการเรี ยนรู้
เนื ้อหาสาระของเศรษฐศาสตร์ คอ่ นข้ างยาก จึงทําให้ ผ้ เู รี ยนบางคนรู้ สกึ ไม่ค่อยสนใจหรื อไม่กระตือรื อร้ นที่จะเรี ยน
สาระเศรษฐศาสตร์ และผู้เรี ยนไม่สามารถจําแนก จัดหมวดหมู่ เชื่อมโยง สรุ ปความ และประยุกต์ใช้ เหตุการณ์
เรื่ องราว และสิ่งของต่างๆ ได้ จึงส่งผลให้ ผ้ ูเรี ยนมีทศั นคติที่ไม่ดีต่อการเรี ยนรู้ สาระเศรษฐศาสตร์ ซึง่ พฤติกรรม
เหล่านี ้ส่งผลให้ การทดสอบระดับชาติขนพื
ั ้ ้นฐาน (O–NET) ปี การศึกษา 2553 ช่วงชันที
้ ่ 3 (มัธยมศึกษาปี ที่ 3) ใน
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กลุ่มสาระการเรี ย นรู้ สัง คมศึก ษา ศาสนาและวัฒนธรรม นัก เรี ยนชัน้ มัธ ยมศึก ษาปี ที่ 3 โรงเรี ย นสังคมวิทยา
อําเภอสังคม จังหวัดหนองคาย มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนในระดับโรงเรี ยน คิดเป็ นคะแนนเฉลี่ย 59.78 และสาระ
เศรษฐศาสตร์ ในระดับโรงเรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ย น คิดเป็ นคะแนนเฉลี่ย 69.25 (สํ านักทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ, 2554) และรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาขันพื
้ ้นฐานรอบ
สาม (พ.ศ.2554–2558) กลุม่ ตัวบ่งชี ้พื ้นฐาน ตัวบ่งชี ้ที่ 4 ผู้เรี ยนคิดเป็ น ทําเป็ น ได้ คะแนน 4.56 ระดับคุณภาพ
พอใช้ (สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา, 2554) ดังนันการเลื
้
อกวิธีการจัดกิจกรรมการ
เรี ยนรู้ จงึ เป็ นสิ่งสําคัญต่อคุณภาพของการจัดการเรี ยนรู้ สาระเศรษฐศาสตร์ เป็ นอย่างมาก
จากสภาพปั ญหาดั ง กล่ า ว ผู้ วิ จั ย จึ ง มี ค วามสนใจในการพั ฒ นาผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ยนและ
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เพื่อให้ ผ้ ูเรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนและความสามารถในการคิดวิเคราะห์
สูงขึ ้น โดยใช้ การเรี ยนการสอนซิปปา เป็ นการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้ นให้ ผ้ ูเรี ยนได้ มีส่วนร่ วมในกิจกรรมการ
เรี ยนรู้ อย่างกระตือรื อร้ นในการสร้ างความรู้ โดยอาศัยร่ างกาย สติปัญญา สังคมและอารมณ์ รวมทังกระบวนการ
้
ต่างๆ เช่น กระบวนการคิดและกระบวนการกลุ่ม เพื่อให้ เกิดความเข้ าใจ และนําไปประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจําวัน
(ทิศนา แขมมณี, 2553) ส่วนการเรี ยนแบบร่ วมมือเทคนิคจิกซอว์เป็ นเทคนิคที่พฒ
ั นาขึ ้นเพื่อส่งเสริ มความร่ วมมือ
และการถ่ายทอดความรู้ ระหว่างเพื่อนในกลุ่ม ผู้เรี ยนทุกคนต้ องศึกษาในหัวข้ อของตนให้ ดี (รัชนี จรุ งศิรวัฒน์ ,
2547) และแผนที่ความคิดเป็ นแผนผังแสดงความสัมพันธ์ความคิดรวบยอดที่เริ่ มจากความคิดรวบยอดหลัก (ไสว
ฟั ก ขาว, 2544) การนํ าแผนที่ ค วามคิ ด ไปใช้ ใ นการเรี ย นการสอนจะทํ าให้ ผ้ ูเ รี ย นได้ พัฒ นาสติ ปั ญญาเพิ่ ม
ความสามารถในการจํ า ช่วยให้ มองเห็นภาพรวมของเนือ้ ทัง้ หมด ทํ าให้ การเรี ยนการสอนมีประสิทธิ ภาพมาก
ยิ่งขึน้ ดังนันผู
้ ้ วิจยั จึงมีความสนใจในการเรี ยนการสอนซิปปาเสริ มด้ วยการเรี ยนแบบร่ วมมือเทคนิคจิกซอว์และ
แผนที่ความคิด

วัตถุประสงค์ การวิจัย

1. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนสาระเศรษฐศาสตร์ และความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ของ
นักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2 ที่เรี ยนโดยการเรี ยนการสอนซิปปาเสริ มด้ วยการเรี ยนแบบร่ วมมือเทคนิคจิกซอว์
และแผนที่ความคิด
2. เพื่อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนสาระเศรษฐศาสตร์ และความสามารถในการคิดวิเคราะห์
ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2 ที่เรี ยนโดยการเรี ยนการสอนซิปปาเสริ มด้ วยการเรี ยนแบบร่ วมมือเทคนิคจิก
ซอว์และแผนที่ความคิด ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน

วิธีการศึกษา

ขอบเขตการวิจัย
กลุ่มตัวอย่างเป็ นนักเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 2 โรงเรี ยนสังคมวิทยา อําเภอสังคม จังหวัดหนองคาย
จํานวน 1 ห้ องเรี ยน ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2555 จํานวนนักเรี ยน 32 คน ที่ได้ มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม คือมี
จํานวน 4 ห้ องเรี ยน กลุ่มตัวอย่างจะมีความสามารถแตกต่างกันภายในกลุ่ม แต่จะคล้ ายคลึงกันระหว่างกลุ่ม
แล้ วสุม่ กลุม่ ตัวอย่างมา 1 กลุม่ ตัวอย่าง
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ตัวแปร
ตัวแปรต้ น คือ การเรี ยนการสอนซิปปาเสริ มด้ วยการเรี ยนแบบร่ วมมือเทคนิคจิกซอว์และแผนที่ความคิด
ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนสาระเศรษฐศาสตร์ และความสามารถในการคิดวิเคราะห์
เครื่ องมือ
1. แผนการจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ การเรี ยนการสอนซิปปาเสริ มด้ วยการเรี ยนแบบร่ วมมือเทคนิคจิกซอว์และแผนที่
ความคิด โดยได้ คา่ ดัชนีความสอดคล้ องเท่ากับ 1.00 ทุกองค์ประกอบ
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนสาระเศรษฐศาสตร์ โดยได้ คา่ ดัชนีความสอดคล้ องเท่ากับ 1.00 ทุกข้ อ
3. แบบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ โดยได้ คา่ ดัชนีความสอดคล้ องเท่ากับ 1.00 ทุกข้ อ
วิธีการ
1. ทดสอบก่อนเรี ยนกับนักเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 2 ซึ่งเป็ นกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยน และแบบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ บันทึกผลการประเมินไว้ เป็ นคะแนนก่อนเรี ยน แล้ วนํา
คะแนนมาหาค่าร้ อยละ คะแนนเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และปฐมนิเทศเรื่ อง แผนที่ความคิด
2. ดําเนินการสอนตามแผนการจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ การเรี ยนการสอนซิปปาเสริ มด้ วยการเรี ยนแบบร่ วมมือเทคนิค
จิกซอว์และแผนที่ความคิด สาระเศรษฐศาสตร์ ชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2 จํานวน 8 แผน แผนละ 2 ชัว่ โมง จํานวน 16
ชัว่ โมง เป็ นเวลา 8 สัปดาห์
3. ทดสอบหลังเรี ยนกับนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2 ซึง่ เป็ นกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยน และแบบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ โดยเป็ นแบบทดสอบชุดเดียวกับก่อนเรี ยน บันทึกผล
การประเมินไว้ เป็ นคะแนนหลังเรี ยน แล้ วนําคะแนนมาหาค่าร้ อยละ คะแนนเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
4. นําร้ อยละของผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนสาระเศรษฐศาสตร์ หลังเรี ยนมาเปรี ยบเทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 75 โดยใช้
วิธีการทดสอบทีแบบกลุม่ เดียวเทียบกับเกณฑ์ (One Samplet-test)
5. นําคะแนนก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนของผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนสาระเศรษฐศาสตร์ และความสามารถในการคิด
วิเคราะห์มาเปรี ยบเทียบกัน โดยการทดสอบทีแบบไม่อิสระ (Dependent Sample t-test)

ผลการวิจัยและอภิปราย

การศึกษาและเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนสาระเศรษฐศาสตร์
ตารางที่ 1 ผลการศึกษาและเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนสาระเศรษฐศาสตร์ ของนักเรี ยนที่เรี ยน
โดยการเรี ยนการสอนซิปปาเสริ มด้ วยการเรี ยนแบบร่ วมมือเทคนิดจิกซอว์และแผนที่ความคิด
ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
ก่อนเรี ยน
หลังเรี ยน

ร้ อยละ
52.08
83.75

X

15.63
25.13
2449

S.D.
2.23
1.52

t
35.76**
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**มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
จากผลการวิจยั พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนสาระเศรษฐศาสตร์ ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2 ที่
เรี ยนโดยการเรี ยนการสอนซิปปาเสริ มด้ วยการเรี ยนแบบร่ วมมือเทคนิคจิกซอว์และแผนที่ความคิด หลังเรี ยนสูง
กว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึง่ สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ เมื่อพิจารณาคะแนนเฉลี่ย
ก่อนเรี ยนเท่ากับ 15.63 คิดเป็ นร้ อยละ 52.08 และหลังเรี ยนเท่ากับ 25.13 คิดเป็ นร้ อยละ 83.75 ซึง่ สูงกว่าเกณฑ์
ร้ อยละ 75 ทังนี
้ ้อาจเนื่องมาจากเหตุผลดังต่อไปนี ้
การเรี ยนการสอนซิปปา ส่งผลให้ นกั เรี ยนได้ ร้ ู และจําในเรื่ องที่เรี ยนผ่านมา เข้ าใจในเรื่ องที่เรี ยน สามารถ
ตีความและขยายความเรื่ องที่เรี ยนได้ ดี ได้ นําความรู้ ใหม่ที่ได้ รับมาจําแนก แยกแยะ และเชื่อมโยงความสัมพันธ์
ของสถานการณ์ที่กําหนดให้ และค้ นหาคําตอบที่ต้องการ ได้ ร่วมกันค้ นหาข้ อสรุ ปของเรื่ องที่เรี ยน และเกิดความ
เข้ าใจในสิ่งเดียวกัน ได้ กล้ าแสดงออก และเคารพในการตัดสินของผู้อื่น การเรี ยนการสอนที่มีคณ
ุ ภาพ นักเรี ยน
จะต้ องมีความรู้ เดิมในเรื่ องที่จะเรี ยน รู้ จักแสวงหาความรู้ ใหม่ สามารถเชื่อมโยงความรู้ ใหม่กับความรู้ เดิมเข้ า
ด้ วยกันได้ โดยใช้ กระบวนการต่างๆ ด้ วยตนเอง เช่น กระบวนการคิด และกระบวนการกลุ่ม ในการอภิ ปราย
แลกเปลี่ยนความรู้ ความเข้ าใจกับผู้อื่น มีการสรุ ปความรู้ ที่ได้ รับทังหมดเพื
้
่อช่วยให้ นักเรี ยนจดจําสิ่งที่เรี ยนรู้ ได้
ง่ายและคงทน ตรวจสอบความรู้ ความเข้ าใจของตนโดยการนําเสนอผลงานของตนให้ ผ้ อู ื่นรับรู้ และนําความรู้ ที่
ได้ ไปประยุกต์ใช้ ในสถานการณ์ตา่ งๆ ที่หลากหลายเพื่อเพิ่มความชํานาญได้ (ทิศนา แขมมณี, 2553) สอดคล้ อง
กับ ผลการวิ จัย ของ วิ ภ าพรรณ พิ น ลา (2554) ได้ ศึก ษาผลสัม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นสัง คมศึก ษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม และความสามารถในการคิดแก้ ปัญหาของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1 ที่ได้ รับการจัดการเรี ยนรู้ แบบ
ซิปปากับการจัดการเรี ยนรู้ แบบอริ ยสัจสี่ พบว่านักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1 ที่ได้ รับการจัดการเรี ยนรู้ แบบซิปปา
กับการจัดการเรี ยนรู้ แบบอริ ยสัจสี่ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม หลังเรี ยนสูงกว่า
ก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
การนําการเรี ยนแบบร่ วมมือเทคนิคจิกซอว์ มาใช้ ปฏิบตั ิในขณะดําเนินการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน
ส่งผลให้ นักเรี ยนได้ ร่วมกันทํางานเป็ นกลุ่ม แต่ละกลุ่มจะเกิดพฤติกรรมการเรี ยนรู้ ที่แตกต่างกัน เช่น มีการวาง
แผนการทํางาน มีการแบ่งหน้ าที่รับผิดชอบ ช่วยกันหาคําตอบ แก้ ไขปั ญหาร่ วมกัน และแลกเปลี่ยนความรู้ ความ
เข้ าใจกันภายในกลุ่ม ซึง่ พฤติกรรมเหล่านี ้จากการสังเกตสามารถทําให้ แต่ละกลุ่มทํางานที่ได้ รับมอบหมายเสร็ จ
ทันตามเวลาที่กําหนด จิกซอว์เป็ นเทคนิคที่พฒ
ั นาขึ ้นเพื่อส่งเสริ มความร่ วมมือ และการถ่ายทอดความรู้ ระหว่าง
เพื่อนในกลุม่ โดยมีสมาชิกที่มีความสามารถแตกต่างกัน แต่ละคนจะได้ รับมอบหมายให้ ศกึ ษาเรื่ องที่กําหนด เมื่อ
ศึกษาจบในหัวข้ อเดียวกันของแต่ละกลุ่ม จะมารวมกันอภิปรายในหัวข้ อนัน้ ดังนันนั
้ กเรี ยนทุกคนต้ องศึกษาใน
หัวข้ อของตนให้ ดีเพื่อที่จะได้ ช่วยทําให้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนสูงขึ ้น (รัชนี จรุ งศิรวัฒน์, 2547) สอดคล้ องกับ
ผลการวิจยั ของ ยาใจ ปะมาคะเต (2549) ได้ ศกึ ษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนและความรับผิดชอบต่อการเรี ยน กลุ่ม
สาระการเรี ยนรู้ สงั คมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2 โดยใช้ การเรี ยนแบบร่ วมมือ
ด้ วยเทคนิคจิกซอว์ พบว่าผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ สงั คมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของ
นักเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 2 โดยใช้ การเรี ยนแบบร่ วมมือด้ วยเทคนิคจิกซอว์หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการ
ทดลอง อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
2450
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การนําแผนที่ความคิดมาให้ นกั เรี ยนสรุ ปความรู้ ที่ได้ จากการเรี ยนส่งผลให้ นกั เรี ยน แยกแยะข้ อมูลหรื อ
เชื่อมโยงความคิดย่อยๆ โดยจัดลําดับความคิดหรื อข้ อมูลต่างๆ ให้ เข้ ากันอย่างมีระเบียบ ก่อให้ เกิดความเข้ าใจใน
หลักการทังหมดที
้
่เกิดจากความสัมพันธ์ของข้ อมูลส่วนย่อยๆ ได้ รู้ จกั เลือกประเภทของแผนที่ความคิด เส้ น สี คํา
เครื่ องหมาย สัญลักษณ์ และรู ปภาพให้ เหมาะสมกับเรื่ องที่เรี ยน และนําแผนที่ความคิดมาใช้ ในการเรี ยนวิชาอื่นๆ
ได้ อีกด้ วย แผนที่ ความคิดเป็ นเทคนิ คการแสดงออกด้ วยภาพที่ มีหลักนําไปสู่กุญแจสากลที่จะใช้ ไขประตูไปสู่
ศักยภาพของสมอง แผนที่ความคิดนําไปประยุกต์ใช้ ได้ กบั ทุกแง่มมุ ของชีวิต (Buzan, 1997) และสอดคล้ องกับ
งานวิจยั ของ เยาวลักษณ์ อู่ทรงธรรม (2550) ได้ ศกึ ษาผลของการใช้ แผนที่ความคิดต่อผลสัมฤทธิ์ และความพึง
พอใจ ในการเรี ยนวิชาพระพุทธศาสนา ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนพรุ พีพิทยาคม จังหวัดสุราษฎร์
ธานี พบว่า ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลังเรี ยน ของนักเรี ยนกลุ่มทดลองที่จัดการเรี ยนการสอนโดยใช้ แผนที่
ความคิดกับกลุม่ ควบคุมที่จดั การเรี ยนการสอนแบบปกติแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
การศึกษาและเปรี ยบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์
ตารางที่ 2 ผลการศึกษาและเปรี ยบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรี ยนที่เรี ยนโดย
การเรี ยนการสอนซิปปาเสริ มด้ วยการเรี ยนแบบร่ วมมือเทคนิดจิกซอว์และแผนที่ความคิด
ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์
ก่อนเรี ยน
หลังเรี ยน
**มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

ร้ อยละ
47.40
80.31

X

14.22
24.09

S.D.
1.68
1.25

t
55.42**

จากผลการวิจัยพบว่า ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ของนักเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 2 ที่เรี ยนโดย
การเรี ยนการสอนซิปปาเสริ มด้ วยการเรี ยนแบบร่ วมมือเทคนิคจิกซอว์และแผนที่ความคิด หลังเรี ยนสูงกว่าก่อน
เรี ยน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ เมื่อพิจารณาคะแนนเฉลี่ยก่อน
เรี ยนเท่ากับ 14.22 และหลังเรี ยนเท่ากับ 24.09 ทังนี
้ ้อาจเนื่องมาจากเหตุผลดังต่อไปนี ้
การเรี ยนการสอนซิปปา เป็ นการเรี ยนการสอนที่ส่งเสริ มให้ นักเรี ยนได้ คิด ได้ นึกถึงเรื่ องที่เรี ยนผ่านมา
แล้ วนํามาเรี ยบเรี ยงใหม่ ในการแสดงความคิดเห็นกับเพื่อนและครู ทําให้ ครู ร้ ู และเข้ าใจความคิดของนักเรี ยนแต่
ละคน ได้ เกิดความสามารถในการคิดวิเคราะห์จําแนก จัดหมวดหมู่ เชื่อมโยง สรุ ปความ และประยุกต์ใช้ ความรู้
กับสถานการณ์ เกี่ยวกับเรื่ องที่เรี ยน การจัดกิจกรรมให้ นกั เรี ยนมีส่วนรวมในด้ านสติปัญญา เป็ นการส่งเสริ มให้
นักเรี ยนได้ คิดและนําความคิดนัน้ มาแลกเปลี่ยนกับผู้อื่น ช่วยให้ นกั เรี ยนได้ ความรู้ เพิ่มขึ ้น ในส่วนของการเรี ยน
แบบร่ วมมือเทคนิ คจิ กซอว์ เป็ นการเรี ยนการสอนที่ ให้ นักเรี ยนได้ ทํางานร่ วมกันเป็ นกลุ่ม ร่ วมกันคิดวิเคราะห์
สถานการณ์ ที่กําหนดให้ ซึง่ เกิดขึน้ ในนักเรี ยนกลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่ได้ ร่วมกันศึกษาสถานการณ์ ในใบกิจกรรม หา
คําตอบและแสดงความคิดเห็นในคําถามประกอบใบกิจกรรม ส่งผลให้ นักเรี ยนได้ ร่วมกันจําแนก จัดหมวดหมู่
เชื่อมโยง สรุ ปความ และประยุกต์ใช้ ความรู้ (ทิศนา แขมมณี, 2542) ในส่วนของจิกซอว์ เป็ นการเรี ยนการสอนที่
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ครู กําหนดเนื อ้ หาให้ นักเรี ยนได้ ศึกษา สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มประจํ าจะได้ รับมอบหมายให้ ศึกษาเนื อ้ หาที่
แตกต่างกันตามความเหมาะสม นักเรี ยนที่ศกึ ษาเนื ้อหาเดียวกันจากทุกกลุ่มมารวมกันเป็ นกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ เมื่อ
ร่ วมกันศึกษาเนื ้อหาจนเข้ าใจแล้ ว หาวิธีอธิบายให้ เพื่อนในกลุ่มของตนฟั งเมื่อทุกคนเล่าเรื่ องที่ตนศึกษาให้ ฟังจน
จบแล้ ว จึงให้ สมาชิกคนหนึง่ สรุ ปเนื ้อหาของสมาชิกทุกคนเข้ าด้ วยกัน ครู ทดสอบความเข้ าใจและให้ รางวัล (สุพล
วังสินธุ์, 2543) และแผนที่ความคิดเป็ นการเชื่อมโยงความคิดของนักเรี ยนหลายๆ คนเข้ าด้ วยกัน ทําให้ มองเห็น
ภาพรวมของเรื่ องราวทังหมดได้
้
ชดั เจนมากขึ ้น เกิดขึ ้นในขันตอนที
้
่นกั เรี ยนร่ วมกันสรุ ปความรู้ แผนที่ความคิดจะ
ถูกนํามาใช้ ในการสรุ ปความคิดของสมาชิกในกลุม่ ส่งผลให้ นกั เรี ยนจดจําความรู้ ได้ ดี เป็ นแผนแสดงความสัมพันธ์
ความคิ ด รวบยอดที่ เริ่ ม จากความคิ ดรวบยอดหลัก แล้ วแตกแขนงไปสู่ความคิ ด รวบยอดย่ อยๆ จากเหตุผ ล
ดังกล่าว การเรี ยนการสอนซิปปาเสริ มด้ วยการเรี ยนแบบร่ วมมือเทคนิคจิกซอว์และแผนที่ความคิด (ไสว ฟั กขาว
(2544) จึงสอดคล้ องกับงานวิจยั ของชลธิดา ศรี เพ็ชร (2551) ได้ ศกึ ษาผลการจัดการเรี ยนรู้ วิชาสังคมศึกษา ที่
ได้ รับการสอนโดยใช้ รูปแบบซิปปา ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนและความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ของ
นักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4 โรงเรี ยนสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์ พบว่า นักเรี ยนที่เรี ยนศึกษาโดยใช้ รูปแบบ
ซิปปามีความสามารถการคิดวิเคราะห์ หลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

สรุ ปผลและข้ อเสนอแนะ
สรุ ปผล

ผลสัม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นสาระเศรษฐศาสตร์ ข องนัก เรี ย นชั น้ มัธ ยมศึก ษาปี ที่ 2 พบว่ า นัก เรี ย นมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนก่อนเรี ยน มีคะแนนเฉลี่ย 15.63 คิดเป็ นร้ อยละ 52.08 และหลังเรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรี ยน มีคะแนนเฉลี่ย 25.13 คิดเป็ นร้ อยละ 83.75 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ ร้อยละ 75 และนักเรี ยนมีคะแนนเฉลี่ยหลัง
เรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยน และความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2 พบว่า นักเรี ยนมี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ก่อนเรี ยน มีคะแนนเฉลี่ย 14.22 และหลังเรี ยนมีคะแนนเฉลี่ย 24.09 โดยหลัง
เรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยน
ข้ อเสนอแนะ
ครู ผ้ สู อนที่มีความสนใจ ในการนําการเรี ยนการสอนซิปปาเสริ มด้ วยการเรี ยนแบบร่ วมมือเทคนิคจิกซอว์
และแผนที่ ค วามคิ ด มาใช้ ใ นการจัด การเรี ย นการสอน ควรวางแผนและเตรี ย มตัวให้ พ ร้ อมก่ อนทํ าการสอน
ทําการศึกษาและทําความเข้ าใจกับนักเรี ยน จัดสภาพแวดล้ อมในชันเรี
้ ยน เตรี ยมวัสดุอปุ กรณ์ และสื่อการเรี ยนรู้ ที่
เหมาะสมกับการเรี ยนรู้ ของนักเรี ยนให้ เรี ยบร้ อย และควรศึกษาการเรี ยนการสอนซิปปาเสริ มด้ วยการเรี ยนแบบ
ร่ วมมือเทคนิคจิกซอว์และแผนที่ความคิดในด้ านอื่นๆ เช่น ความคิดสร้ างสรรค์ ความสามารถในการแก้ ปัญหา
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และพฤติกรรมการทํางานกลุม่
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