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ผลของการเรียนการสอนซิปปาเสริมด้วยการเรียนแบบร่วมมือเทคนิคจิกซอว์และ 

แผนท่ีความคิดท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสาระเศรษฐศาสตร์และ 

ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 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  อรรถพร1 

Malijun  Attapron1 

 

บทคัดย่อ 

การวิจยัในครัง้นี ้ มีวตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาและเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสาระเศรษฐศาสตร์ 

และความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ของนกัเรียนท่ีเรียนโดยการเรียนการสอนซิปปาเสริมด้วยการเรียนแบบ

ร่วมมือเทคนิคจิกซอว์และแผนท่ีความคิด ก่อนเรียนและหลงัเรียน 

 กลุม่ตวัอย่างเป็นนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 โรงเรียนสงัคมวิทยา อําเภอสงัคม จงัหวดัหนองคาย 

จํานวน 1 ห้องเรียน จํานวนนกัเรียน 32 คน ท่ีได้มาจากการสุม่แบบกลุม่ เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัได้แก่ แผนการ

จดัการเรียนรู้ แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน และแบบวดัความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สถิติท่ีใช้ใน

การวิเคราะห์ข้อมลูประกอบด้วย คา่ร้อยละ คา่เฉลี่ย คา่สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบทีแบบไมอิ่สระ  

 ผลการวิจยัพบวา่  

 1. นกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสาระเศรษฐศาสตร์ โดยใช้การเรียนการสอนซิปปาเสริมด้วยการ

เรียนแบบร่วมมือเทคนิคจิกซอว์และแผนท่ีความคิดก่อนเรียนและหลงัเรียนแตกตา่งกนั อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ

ท่ีระดบั .01 โดยคะแนนเฉลี่ยหลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียน 

2. นกัเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ โดยใช้การเรียนการสอนซิปปาเสริมด้วยการเรียนแบบ

ร่วมมือเทคนิคจิกซอว์และแผนท่ีความคิด ก่อนเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 14.22 และหลงัเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 24.09 

โดยคะแนนหลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียน   

คาํสาํคัญ: การเรียนการสอนซิปปา, การเรียนแบบร่วมมือเทคนิคจิกซอว์, แผนที่ความคิด, ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน, 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 
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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 Pretest-

Posttest 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 

การศกึษาในปัจจุบนัได้กําหนดเป้าหมายท่ีพึงประสงค์ของการจดัการศกึษาของชาติคือ การพฒันาคน

ให้มีคุณภาพและพัฒนาไปในทางท่ีดีสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 11 พ.ศ. 

2555-2559 ท่ีให้ความสําคญัในการพัฒนาคนให้มีคณุภาพ คุณธรรม และรอบรู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงใน

สงัคม และมีทกัษะในการคิดวิเคราะห์ (สํานกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ, 2554) 

หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551 ได้ให้ความสําคญัต่อความสามารถด้านการคิดของ

ผู้ เรียนมาก โดยเฉพาะการคิดวิเคราะห์ซึง่เป็นรากฐานสําคญัของการเรียนรู้และการดําเนินชีวิต (ประพนัธ์ศิริ  

สเุสารัจ, 2553) ดงันัน้ในการจดัการเรียนการสอนกลุม่สาระการเรียนรู้สงัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม จําเป็น

อย่างย่ิงท่ีต้องจดัการเรียนการสอนให้ผู้ เรียนได้นําความสามารถในการคิดวิเคราะห์มาใช้การดําเนินชีวิตและอยู่

ร่วมกันในสงัคมได้อย่างมีความสุข สอดคล้องกับสาระเศรษฐศาสตร์ซึ่งเป็นสาระท่ี 3 ในกลุ่มสาระการเรียนรู้

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ตรงท่ีว่าสอนให้ผู้ เรียนได้แสวงหาความรู้และประสบการณ์เก่ียวกับ

พฤติกรรมของตนเอง ของสงัคม และของประเทศชาติวา่มีพฤติกรรมในสงัคมทางด้านกิจกรรมทางเศรษฐกิจ การ

ดํารงชีวิต และวิธีการนําเอาทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจํากดัมาใช้เพ่ือตอบสนองความต้องการให้เกิดประโยชน์และให้

เกิดประสิทธิภาพสงูสดุทัง้ในปัจจบุนัและอนาคต (กระทรวงศกึษาธิการ, 2551) จากการศกึษาสภาพการเรียนการ

สอนวิชาสงัคมศกึษา สาระเศรษฐศาสตร์ ในฐานะครูผู้สอนพบว่าตวัครูผู้สอนยงัขาดเทคนิคในการจดัการเรียนรู้ 

เนือ้หาสาระของเศรษฐศาสตร์คอ่นข้างยาก จงึทําให้ผู้ เรียนบางคนรู้สกึไม่ค่อยสนใจหรือไม่กระตือรือร้นท่ีจะเรียน

สาระเศรษฐศาสตร์ และผู้ เรียนไม่สามารถจําแนก จดัหมวดหมู่ เช่ือมโยง สรุปความ และประยุกต์ใช้เหตกุารณ์ 

เร่ืองราว และสิ่งของต่างๆ ได้  จึงส่งผลให้ผู้ เรียนมีทศันคติท่ีไม่ดีต่อการเรียนรู้สาระเศรษฐศาสตร์ ซึง่พฤติกรรม

เหลา่นีส้ง่ผลให้การทดสอบระดบัชาติขัน้พืน้ฐาน (O–NET) ปีการศกึษา 2553 ช่วงชัน้ท่ี 3 (มธัยมศกึษาปีท่ี 3) ใน
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนสังคมวิทยา 

อําเภอสงัคม จงัหวดัหนองคาย มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนในระดบัโรงเรียน คิดเป็นคะแนนเฉลี่ย 59.78 และสาระ

เศรษฐศาสตร์ ในระดับโรงเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน คิดเป็นคะแนนเฉลี่ย 69.25 (สํานักทดสอบทาง

การศกึษาแห่งชาติ, 2554) และรายงานการประเมินคณุภาพภายนอกสถานศกึษาระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐานรอบ

สาม (พ.ศ.2554–2558)    กลุม่ตวับ่งชีพื้น้ฐาน ตวับ่งชีท่ี้ 4  ผู้ เรียนคิดเป็น ทําเป็น ได้คะแนน 4.56 ระดบัคณุภาพ 

พอใช้ (สํานกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพการศกึษา, 2554) ดงันัน้การเลือกวิธีการจดักิจกรรมการ

เรียนรู้จงึเป็นสิ่งสําคญัตอ่คณุภาพของการจดัการเรียนรู้สาระเศรษฐศาสตร์เป็นอย่างมาก 

จากสภาพปัญหาดังกล่าว ผู้ วิจัยจึงมีความสนใจในการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและ

ความสามารถในการคิดวิเคราะห์เพ่ือให้ผู้ เรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและความสามารถในการคิดวิเคราะห์

สงูขึน้ โดยใช้การเรียนการสอนซิปปา เป็นการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นให้ผู้ เรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการ

เรียนรู้อย่างกระตือรือร้นในการสร้างความรู้ โดยอาศยัร่างกาย สติปัญญา สงัคมและอารมณ์ รวมทัง้กระบวนการ

ต่างๆ เช่น กระบวนการคิดและกระบวนการกลุ่ม เพ่ือให้เกิดความเข้าใจ และนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวนั 

(ทิศนา แขมมณี, 2553) สว่นการเรียนแบบร่วมมือเทคนิคจิกซอว์เป็นเทคนิคท่ีพฒันาขึน้เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือ 

และการถ่ายทอดความรู้ระหว่างเพ่ือนในกลุ่ม ผู้ เรียนทุกคนต้องศกึษาในหวัข้อของตนให้ดี (รัชนี จรุงศิรวฒัน์, 

2547) และแผนท่ีความคิดเป็นแผนผงัแสดงความสมัพนัธ์ความคิดรวบยอดท่ีเร่ิมจากความคิดรวบยอดหลกั (ไสว 

ฟักขาว, 2544) การนําแผนท่ีความคิดไปใช้ในการเรียนการสอนจะทําให้ผู้ เรียนได้พัฒนาสติปัญญาเพ่ิม

ความสามารถในการจํา ช่วยให้มองเห็นภาพรวมของเนือ้ทัง้หมด ทําให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมาก

ย่ิงขึน้ ดงันัน้ผู้ วิจยัจึงมีความสนใจในการเรียนการสอนซิปปาเสริมด้วยการเรียนแบบร่วมมือเทคนิคจิกซอว์และ

แผนท่ีความคิด 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสาระเศรษฐศาสตร์ และความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของ

นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 ท่ีเรียนโดยการเรียนการสอนซิปปาเสริมด้วยการเรียนแบบร่วมมือเทคนิคจิกซอว์

และแผนท่ีความคิด 

2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสาระเศรษฐศาสตร์ และความสามารถในการคิดวิเคราะห์

ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 ท่ีเรียนโดยการเรียนการสอนซิปปาเสริมด้วยการเรียนแบบร่วมมือเทคนิคจิก

ซอว์และแผนท่ีความคิด ก่อนเรียนและหลงัเรียน 

  

วิธีการศึกษา 

ขอบเขตการวิจัย 

กลุ่มตวัอย่างเป็นนักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนสงัคมวิทยา อําเภอสงัคม จังหวดัหนองคาย 

จํานวน 1 ห้องเรียน ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศกึษา 2555 จํานวนนกัเรียน 32 คน ท่ีได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม คือมี

จํานวน 4 ห้องเรียน กลุ่มตวัอย่างจะมีความสามารถแตกต่างกนัภายในกลุ่ม แต่จะคล้ายคลึงกนัระหว่างกลุ่ม 

แล้วสุม่กลุม่ตวัอย่างมา 1 กลุม่ตวัอย่าง 
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ตัวแปร 

 ตวัแปรต้น คือ การเรียนการสอนซิปปาเสริมด้วยการเรียนแบบร่วมมือเทคนิคจิกซอว์และแผนท่ีความคิด 

  ตวัแปรตาม คือ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสาระเศรษฐศาสตร์ และความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 

เคร่ืองมือ 

1. แผนการจดัการเรียนรู้โดยใช้การเรียนการสอนซิปปาเสริมด้วยการเรียนแบบร่วมมือเทคนิคจิกซอว์และแผนท่ี

ความคิด โดยได้คา่ดชันีความสอดคล้องเท่ากบั 1.00 ทกุองค์ประกอบ 

2. แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสาระเศรษฐศาสตร์ โดยได้คา่ดชันีความสอดคล้องเท่ากบั 1.00 ทกุข้อ 

3. แบบวดัความสามารถในการคิดวิเคราะห์ โดยได้คา่ดชันีความสอดคล้องเท่ากบั 1.00 ทกุข้อ 

 

วิธีการ 

1. ทดสอบก่อนเรียนกบันักเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 ซึ่งเป็นกลุ่มตวัอย่าง โดยใช้แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิ

ทางการเรียน และแบบวดัความสามารถในการคิดวิเคราะห์ บนัทกึผลการประเมินไว้เป็นคะแนนก่อนเรียน แล้วนํา

คะแนนมาหาคา่ร้อยละ คะแนนเฉลี่ย และสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน และปฐมนิเทศเร่ือง แผนท่ีความคิด 

2. ดําเนินการสอนตามแผนการจดัการเรียนรู้โดยใช้การเรียนการสอนซิปปาเสริมด้วยการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค

จิกซอว์และแผนท่ีความคิด สาระเศรษฐศาสตร์ ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 จํานวน 8 แผน แผนละ 2 ชัว่โมง จํานวน 16 

ชัว่โมง เป็นเวลา 8 สปัดาห์ 

3. ทดสอบหลงัเรียนกบันกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 ซึง่เป็นกลุ่มตวัอย่าง โดยใช้แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิ

ทางการเรียน และแบบวดัความสามารถในการคิดวิเคราะห์ โดยเป็นแบบทดสอบชุดเดียวกบัก่อนเรียน บนัทึกผล

การประเมินไว้เป็นคะแนนหลงัเรียน แล้วนําคะแนนมาหาคา่ร้อยละ คะแนนเฉลี่ย และสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

4. นําร้อยละของผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสาระเศรษฐศาสตร์ หลงัเรียนมาเปรียบเทียบกบัเกณฑ์ร้อยละ 75 โดยใช้

วิธีการทดสอบทีแบบกลุม่เดียวเทียบกบัเกณฑ์ (One Samplet-test) 

5. นําคะแนนก่อนเรียนและหลงัเรียนของผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสาระเศรษฐศาสตร์ และความสามารถในการคิด

วิเคราะห์มาเปรียบเทียบกนั โดยการทดสอบทีแบบไมอิ่สระ (Dependent Sample t-test)  

 

ผลการวิจัยและอภปิราย 

การศึกษาและเปรียบเทยีบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสาระเศรษฐศาสตร์  

ตารางที่ 1 ผลการศกึษาและเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสาระเศรษฐศาสตร์ของนกัเรียนท่ีเรียน  

              โดยการเรียนการสอนซิปปาเสริมด้วยการเรียนแบบร่วมมือเทคนิดจิกซอว์และแผนท่ีความคิด  

                 ก่อนเรียนและหลงัเรียน 

 

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ร้อยละ X  S.D. t 

ก่อนเรียน 52.08 15.63 2.23 
35.76** 

หลงัเรียน 83.75 25.13 1.52 
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**มีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

 จากผลการวิจยัพบว่า ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสาระเศรษฐศาสตร์ของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ี

เรียนโดยการเรียนการสอนซิปปาเสริมด้วยการเรียนแบบร่วมมือเทคนิคจิกซอว์และแผนท่ีความคิด หลงัเรียนสูง

กวา่ก่อนเรียน อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ซึง่สอดคล้องกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ เม่ือพิจารณาคะแนนเฉลี่ย

ก่อนเรียนเท่ากบั 15.63 คิดเป็นร้อยละ 52.08 และหลงัเรียนเท่ากบั 25.13 คิดเป็นร้อยละ 83.75 ซึง่สงูกว่าเกณฑ์

ร้อยละ 75 ทัง้นีอ้าจเน่ืองมาจากเหตผุลดงัตอ่ไปนี ้

การเรียนการสอนซิปปา สง่ผลให้นกัเรียนได้รู้และจําในเร่ืองท่ีเรียนผ่านมา เข้าใจในเร่ืองท่ีเรียน สามารถ

ตีความและขยายความเร่ืองท่ีเรียนได้ดี ได้นําความรู้ใหม่ท่ีได้รับมาจําแนก แยกแยะ และเช่ือมโยงความสมัพนัธ์

ของสถานการณ์ท่ีกําหนดให้ และค้นหาคําตอบท่ีต้องการ ได้ร่วมกนัค้นหาข้อสรุปของเร่ืองท่ีเรียน และเกิดความ

เข้าใจในสิ่งเดียวกนั ได้กล้าแสดงออก และเคารพในการตดัสินของผู้ อ่ืน การเรียนการสอนท่ีมีคณุภาพ นกัเรียน

จะต้องมีความรู้เดิมในเร่ืองท่ีจะเรียน รู้จักแสวงหาความรู้ใหม่ สามารถเช่ือมโยงความรู้ใหม่กับความรู้เดิมเข้า

ด้วยกันได้ โดยใช้กระบวนการต่างๆ ด้วยตนเอง เช่น กระบวนการคิด และกระบวนการกลุ่ม ในการอภิปราย 

แลกเปลี่ยนความรู้ ความเข้าใจกับผู้ อ่ืน มีการสรุปความรู้ท่ีได้รับทัง้หมดเพ่ือช่วยให้นักเรียนจดจําสิ่งท่ีเรียนรู้ได้

ง่ายและคงทน ตรวจสอบความรู้ ความเข้าใจของตนโดยการนําเสนอผลงานของตนให้ผู้ อ่ืนรับรู้ และนําความรู้ท่ี

ได้ไปประยกุต์ใช้ในสถานการณ์ตา่งๆ ท่ีหลากหลายเพ่ือเพ่ิมความชํานาญได้ (ทิศนา แขมมณี, 2553) สอดคล้อง

กับผลการวิจัยของ วิภาพรรณ พินลา (2554) ได้ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสังคมศึกษา ศาสนา และ

วฒันธรรม และความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 ท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบ

ซิปปากบัการจดัการเรียนรู้แบบอริยสจัสี่ พบวา่นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 ท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบซิปปา

กบัการจดัการเรียนรู้แบบอริยสจัสี่ มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม หลงัเรียนสงูกว่า

ก่อนเรียน อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

การนําการเรียนแบบร่วมมือเทคนิคจิกซอว์ มาใช้ปฏิบติัในขณะดําเนินการจดักิจกรรมการเรียนการสอน

ส่งผลให้นักเรียนได้ร่วมกันทํางานเป็นกลุ่ม แต่ละกลุ่มจะเกิดพฤติกรรมการเรียนรู้ท่ีแตกต่างกัน เช่น มีการวาง

แผนการทํางาน มีการแบ่งหน้าท่ีรับผิดชอบ ช่วยกนัหาคําตอบ แก้ไขปัญหาร่วมกนั และแลกเปลี่ยนความรู้ความ

เข้าใจกนัภายในกลุ่ม ซึง่พฤติกรรมเหล่านีจ้ากการสงัเกตสามารถทําให้แต่ละกลุ่มทํางานท่ีได้รับมอบหมายเสร็จ

ทนัตามเวลาท่ีกําหนด จิกซอว์เป็นเทคนิคท่ีพฒันาขึน้เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือ และการถ่ายทอดความรู้ระหว่าง

เพ่ือนในกลุม่ โดยมีสมาชิกท่ีมีความสามารถแตกตา่งกนั แตล่ะคนจะได้รับมอบหมายให้ศกึษาเร่ืองท่ีกําหนด เม่ือ

ศกึษาจบในหวัข้อเดียวกนัของแต่ละกลุ่ม จะมารวมกนัอภิปรายในหวัข้อนัน้ ดงันัน้นกัเรียนทุกคนต้องศกึษาใน

หวัข้อของตนให้ดีเพ่ือท่ีจะได้ช่วยทําให้ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงูขึน้ (รัชนี จรุงศิรวฒัน์, 2547) สอดคล้องกบั

ผลการวิจยัของ ยาใจ ปะมาคะเต (2549) ได้ศกึษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและความรับผิดชอบตอ่การเรียน กลุ่ม

สาระการเรียนรู้สงัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรมของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 โดยใช้การเรียนแบบร่วมมือ

ด้วยเทคนิคจิกซอว์ พบว่าผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรมของ

นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 โดยใช้การเรียนแบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิกซอว์หลงัการทดลองสูงกว่าก่อนการ

ทดลอง อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
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 การนําแผนท่ีความคิดมาให้นกัเรียนสรุปความรู้ท่ีได้จากการเรียนส่งผลให้นกัเรียน แยกแยะข้อมลูหรือ

เช่ือมโยงความคิดย่อยๆ โดยจดัลําดบัความคิดหรือข้อมลูตา่งๆ ให้เข้ากนัอย่างมีระเบียบ ก่อให้เกิดความเข้าใจใน

หลกัการทัง้หมดท่ีเกิดจากความสมัพนัธ์ของข้อมลูสว่นย่อยๆ ได้ รู้จกัเลือกประเภทของแผนท่ีความคิด เส้น สี คํา

เคร่ืองหมาย สญัลกัษณ์ และรูปภาพให้เหมาะสมกบัเร่ืองท่ีเรียน และนําแผนท่ีความคิดมาใช้ในการเรียนวิชาอ่ืนๆ 

ได้อีกด้วย แผนท่ีความคิดเป็นเทคนิคการแสดงออกด้วยภาพท่ีมีหลกันําไปสู่กุญแจสากลท่ีจะใช้ไขประตูไปสู่

ศกัยภาพของสมอง แผนท่ีความคิดนําไปประยุกต์ใช้ได้กบัทุกแง่มมุของชีวิต (Buzan, 1997) และสอดคล้องกบั

งานวิจยัของ เยาวลกัษณ์ อู่ทรงธรรม (2550) ได้ศกึษาผลของการใช้แผนท่ีความคิดต่อผลสมัฤทธ์ิและความพึง

พอใจ ในการเรียนวิชาพระพทุธศาสนา ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 โรงเรียนพรุพีพิทยาคม จงัหวดัสรุาษฎร์

ธานี พบว่า ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียน ของนักเรียนกลุ่มทดลองท่ีจัดการเรียนการสอนโดยใช้แผนท่ี

ความคิดกบักลุม่ควบคมุท่ีจดัการเรียนการสอนแบบปกติแตกตา่งกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  

 

การศึกษาและเปรียบเทยีบความสามารถในการคดิวิเคราะห์ 

ตารางที่ 2 ผลการศกึษาและเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนกัเรียนท่ีเรียนโดย 

              การเรียนการสอนซปิปาเสริมด้วยการเรียนแบบร่วมมือเทคนิดจิกซอว์และแผนท่ีความคิด  

                 ก่อนเรียนและหลงัเรียน 

 

ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ร้อยละ X  S.D. t 

ก่อนเรียน 47.40 14.22 1.68 
55.42** 

หลงัเรียน 80.31 24.09 1.25 

**มีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

 

 จากผลการวิจัยพบว่า ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีเรียนโดย

การเรียนการสอนซิปปาเสริมด้วยการเรียนแบบร่วมมือเทคนิคจิกซอว์และแผนท่ีความคิด หลงัเรียนสงูกว่าก่อน

เรียน อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ เม่ือพิจารณาคะแนนเฉลี่ยก่อน

เรียนเท่ากบั 14.22 และหลงัเรียนเท่ากบั 24.09 ทัง้นีอ้าจเน่ืองมาจากเหตผุลดงัตอ่ไปนี ้

การเรียนการสอนซิปปา เป็นการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมให้นักเรียนได้คิด ได้นึกถึงเร่ืองท่ีเรียนผ่านมา 

แล้วนํามาเรียบเรียงใหม่ ในการแสดงความคิดเห็นกบัเพ่ือนและครู ทําให้ครูรู้และเข้าใจความคิดของนกัเรียนแต่

ละคน ได้เกิดความสามารถในการคิดวิเคราะห์จําแนก จดัหมวดหมู่ เช่ือมโยง สรุปความ และประยุกต์ใช้ความรู้

กบัสถานการณ์เก่ียวกบัเร่ืองท่ีเรียน การจดักิจกรรมให้นกัเรียนมีส่วนรวมในด้านสติปัญญา เป็นการส่งเสริมให้

นกัเรียนได้คิดและนําความคิดนัน้มาแลกเปลี่ยนกับผู้ อ่ืน ช่วยให้นกัเรียนได้ความรู้เพ่ิมขึน้ ในส่วนของการเรียน

แบบร่วมมือเทคนิคจิกซอว์ เป็นการเรียนการสอนท่ีให้นักเรียนได้ทํางานร่วมกันเป็นกลุ่ม ร่วมกันคิดวิเคราะห์

สถานการณ์ท่ีกําหนดให้ ซึง่เกิดขึน้ในนักเรียนกลุ่มผู้ เช่ียวชาญท่ีได้ร่วมกันศกึษาสถานการณ์ในใบกิจกรรม หา

คําตอบและแสดงความคิดเห็นในคําถามประกอบใบกิจกรรม ส่งผลให้นักเรียนได้ร่วมกันจําแนก จัดหมวดหมู ่

เช่ือมโยง สรุปความ และประยุกต์ใช้ความรู้ (ทิศนา แขมมณี, 2542) ในส่วนของจิกซอว์ เป็นการเรียนการสอนท่ี
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ครูกําหนดเนือ้หาให้นักเรียนได้ศึกษา สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มประจําจะได้รับมอบหมายให้ศึกษาเนือ้หาท่ี

แตกตา่งกนัตามความเหมาะสม นกัเรียนท่ีศกึษาเนือ้หาเดียวกนัจากทุกกลุ่มมารวมกนัเป็นกลุ่มผู้ เช่ียวชาญ เม่ือ

ร่วมกนัศกึษาเนือ้หาจนเข้าใจแล้ว หาวิธีอธิบายให้เพ่ือนในกลุ่มของตนฟังเม่ือทุกคนเล่าเร่ืองท่ีตนศกึษาให้ฟังจน

จบแล้ว จงึให้สมาชิกคนหนึง่สรุปเนือ้หาของสมาชิกทกุคนเข้าด้วยกนั ครูทดสอบความเข้าใจและให้รางวลั (สพุล 

วงัสินธุ์, 2543) และแผนท่ีความคิดเป็นการเช่ือมโยงความคิดของนกัเรียนหลายๆ คนเข้าด้วยกนั ทําให้มองเห็น

ภาพรวมของเร่ืองราวทัง้หมดได้ชดัเจนมากขึน้ เกิดขึน้ในขัน้ตอนท่ีนกัเรียนร่วมกนัสรุปความรู้ แผนท่ีความคิดจะ

ถกูนํามาใช้ในการสรุปความคิดของสมาชิกในกลุม่สง่ผลให้นกัเรียนจดจําความรู้ได้ดี เป็นแผนแสดงความสมัพนัธ์

ความคิดรวบยอดท่ีเร่ิมจากความคิดรวบยอดหลัก แล้วแตกแขนงไปสู่ความคิดรวบยอดย่อยๆ จากเหตุผล

ดงักลา่ว การเรียนการสอนซิปปาเสริมด้วยการเรียนแบบร่วมมือเทคนิคจิกซอว์และแผนท่ีความคิด (ไสว ฟักขาว 

(2544) จึงสอดคล้องกบังานวิจยัของชลธิดา ศรีเพ็ชร (2551) ได้ศกึษาผลการจัดการเรียนรู้วิชาสงัคมศึกษา ท่ี

ได้รับการสอนโดยใช้รูปแบบซิปปา ท่ีมีต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของ

นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 4 โรงเรียนสงักดัเทศบาลนครนครสวรรค์ พบว่า นกัเรียนท่ีเรียนศกึษาโดยใช้รูปแบบ

ซิปปามีความสามารถการคิดวิเคราะห์ หลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียน อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

สรุปผล 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสาระเศรษฐศาสตร์ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 2 พบว่า นักเรียนมี

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียน มีคะแนนเฉลี่ย 15.63 คิดเป็นร้อยละ 52.08 และหลงัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการ

เรียน มีคะแนนเฉลี่ย 25.13 คิดเป็นร้อยละ 83.75 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 75 และนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยหลัง

เรียนสงูกว่าก่อนเรียน และความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 พบว่า นักเรียนมี

ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ก่อนเรียน มีคะแนนเฉลี่ย 14.22 และหลงัเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 24.09 โดยหลงั

เรียนสงูกวา่ก่อนเรียน 

ข้อเสนอแนะ 

ครูผู้สอนท่ีมีความสนใจ ในการนําการเรียนการสอนซิปปาเสริมด้วยการเรียนแบบร่วมมือเทคนิคจิกซอว์

และแผนท่ีความคิดมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน ควรวางแผนและเตรียมตัวให้พร้อมก่อนทําการสอน 

ทําการศกึษาและทําความเข้าใจกบันกัเรียน จดัสภาพแวดล้อมในชัน้เรียน เตรียมวสัดอุปุกรณ์และสื่อการเรียนรู้ท่ี

เหมาะสมกบัการเรียนรู้ของนกัเรียนให้เรียบร้อย และควรศึกษาการเรียนการสอนซิปปาเสริมด้วยการเรียนแบบ

ร่วมมือเทคนิคจิกซอว์และแผนท่ีความคิดในด้านอ่ืนๆ เช่น ความคิดสร้างสรรค์ ความสามารถในการแก้ปัญหา 

คณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ และพฤติกรรมการทํางานกลุม่  
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