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บทคั ดย่อ ภาษาไทย 

60255301 : การสอนภาษาไทย แผน ก แบบ ก 2 ระดับปริญญามหาบัณฑิต 
ค าส าคัญ : ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนวรรณคดีไทย, ทักษะการร่วมมือ, เทคนิคจิ๊กซอว์ 3, ค าถามพัฒนาการคิด 

นางสาว จีรวรรณ สรบุญทอง: การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทยและทักษะการ
ร่วมมือของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์ 3 ร่วมกับการใช้ค าถาม
พัฒนาการคิด อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุษบา บัวสมบูรณ์ 

 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทยของนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์ 3 ร่วมกับการใช้ค าถามพัฒนา 
การคิด 2) ศึกษาทักษะการร่วมมือของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์ 3 
ร่วมกับการใช้ค าถามพัฒนาการคิด 3) ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 ที่มีต่อการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์ 3 ร่วมกับการใช้ค าถามพัฒนาการคิด กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดเกาะวังไทร (กิตติวัฒนาคาร) ซึ่งได้มาจากการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย 
(Simple Random Sampling) ด้วยวิธีการจับสลาก ด าเนินการทดลองโดยใช้เวลาในการจัดกิจกรรม 
การเรียนรู ้จ านวน 14 คาบ 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ 3 ร่วมกับการใช้
ค าถามพัฒนาการคิด 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทย  3) แบบสังเกตทักษะ 
การร่วมมือ 4) แบบสอบถามความคิดเห็น สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (M) ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (SD) และการทดสอบค่าทีแบบกลุ่มตัวอย่างที่ไม่เป็นอิสระต่อกัน (t-test Dependent) 

ผลการวิจัยพบว่า 

1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้
เทคนิคจิ๊กซอว์ 3 ร่วมกับการใช้ค าถามพัฒนาการคิด หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
ที่ระดับ .05 

2) ทักษะการร่วมมือของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์ 3 
ร่วมกับการใช้ค าถามพัฒนาการคิด หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

3) ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้วรรณคดีไทยโดยใช้
เทคนิคจิ๊กซอว์ 3 ร่วมกับการใช้ค าถามพัฒนาการคิด อยู่ในระดับมาก 
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บทคั ดย่อ ภาษาอังกฤษ  

60255301 : Major (TEACHING THAI LANGUAGE) 
Keyword : ACHIEVEMENT IN THAI LITERATURE, COOPERATION SKILLS, JIGSAW III, THINKING 
DEVELOPMENT QUESTION 

MISS JEERAWAN SONBUNTHONG : A STUDY OF ACHIEVEMENT IN THAI 
LITERATURE AND COOPERATIVE SKILLS OF MATTHAYOMSUKSA 1 STUDENTS TAUGHT 
BY COOPERATIVE LEARNING BASED ON JIGSAW III WITH THE USE OF THINKING 
DEVELOPMENT QUESTIONS THESIS ADVISOR : ASSISTANT PROFESSOR BUSABA 
BUASOMBOON, Ph.D. 

The purposes of this research were: 1) to study Thai Literature achievement of 
matthayomsuksa 1 students before and after learning taught by cooperative learning based 
on Jigsaw III with thinking development questions 2) to study cooperative learning skills of 
matthayomsuksa 1 students before and after learning 3) study student’s opinions toward 
learning. The sample of this research were 36 students in matthayomsuksa 1/1 
at Watkohwangsai school, Mueang Nakhon Pathom District, Nakhon Pathom, by using a 
simple random sampling. The research instruments were: 1)lesson plans 2) Thai literature 
achievement test 3) An observation checklist about collaborative skill and 4) questionnaire. 
Data were analyzed by mean, standard deviation, and t-test 

The results showed that: 

1) Thai Literature achievement of matthayomsuksa 1 students after taught by 
cooperative learning based on Jigsaw III with thinking development questions was higher 
than that of before with statistical significance at .05 

2) Cooperative skills of matthayomsuksa 1 students after using Jigsaw III was 
higher than that of before with statistical significance at .05 

3) The student’s opinions toward the learning through cooperative learning based 
on Jigsaw III with thinking development questions were positive at a good level. 
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บทที่ 1  
บทน า 

 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 วรรณคดีเป็นงานเขียนที่สร้างสรรค์ขึ้นจากประสบการณ์ อารมณ์ ความรู้สึกภายในของกวี    
ที่ต้องการถ่ายทอดเรื่องราวหรือสะท้อนภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคมแต่ละยุคสมัย เพ่ือเป็น
ตัวอย่างหรือเป็นอุทาหรณ์เตือนใจในการด าเนินชีวิตของผู้อ่านโดยใช้ถ้อยค า ภาษาที่งดงามไพเราะ
สละสลวย ก่อให้เกิดอารมณ์ ความรู้ ความสนุกสนานเพลิดเพลินหรือก่อให้เกิดความสะเทือนอารมณ์
แก่ผู้อ่านหรือผู้ศึกษา ดังที่ รื่นฤทัย สัจจพันธุ์ (2555: 5) กล่าวว่า วรรณคดี เป็นเรื่องที่แต่งขึ้นอย่างมี
ศิลปะในการแต่ง มีความเหมาะเจาะกลมกลืนทั้งรูปแบบและเนื้อหา มีการวางโครงเรื่องที่ดีเลือกใช้ค า
ประพันธ์ที่สอดคล้องกับเนื้อความ มีท่วงท านองการเขียนที่ประกอบกันให้เกิดสุนทรียรสในการอ่าน 
ชวนให้คิดตามใช้ภาษาที่ประณีตไพเราะ เลือกสรรเป็นอย่างดีทั้งเสียงและความหมาย เป็นหนังสือที่
สร้างความบันเทิงส าเริงอารมณ์ ก่อให้เกิดความนึกคิดและจินตนาการ และยังให้ความรู้ให้ข้อคิด     
อันเป็นคุณประโยชน์ หรือเป็นเครื่องสังวรให้เห็นโทษ ทั้งยังเป็นภาพสะท้อนให้ผู้อ่านได้รู้จักชีวิต    
และสังคมหลายแง่มุม 
 วรรณคดีมีคุณค่าหลายประการ วรรณคดีเปรียบเสมือนกระจกเงาที่สะท้อนให้เห็น         
ภาพหลากหลายของชีวิตมนุษย์ทั้งดีงามและต่ าทราม ไม่ใช่เพียงภาพที่เรารู้เห็นและผ่านเลยไปเท่านั้น 
แต่อย่างน้อยวรรณคดีจะท าให้เราได้หยุดคิดถึงสิ่งที่เป็น สัจธรรมของชีวิตมนุษย์ได้บ้าง ตั วอย่างจาก
เรื่องในวรรณคดีอาจท าให้เราส านึกได้ว่า สิ่งที่เราจะกระท าไม่ใช่ที่เราอยากจะท าเท่านั้น แต่ต้องเป็น
สิ่งที่เราสมควรกระท าด้วย ความดีงามถูกต้องตามจริยธรรมเป็นตัวอย่างที่สามารถหาได้ไม่ยากจาก
วรรณคดีที่ เปรียบเสมือนภาพจ าลองชีวิตของมนุษย์อย่างปกติสุข (กุสุมา รักษมณี , 2547:1)          
เช่นเดียวกับ กตัญญู  ชูชื่น (2543: 4) กล่าวว่า คุณค่าของวรรณคดีนั้น ไม่ใช่เพียงแต่ให้ความ
เพลิดเพลินบันเทิงอารมณ์เท่านั้น แต่เรื่องราวของวรรณคดียังให้ความรู้ ความเข้าใจ สามารถน ามา
เป็นตัวอย่างในการด าเนินชีวิต เพ่ือให้เข้าใจตนเองและผู้อ่ืน ตลอดจนสามารถท าตนให้เป็นสุขและอยู่
ในสังคมได้ด้วยดี จะเห็นได้ว่า วรรณคดีไทยมีคุณค่าต่อผู้อ่านและควรค่าแก่การอนุรักษ์สืบสานเป็น
อย่างยิ่ง เพราะนอกจากผู้อ่านจะได้รับอรรถรสจากความงดงามทางภาษาก่อให้เกิดความเพลิดเพลิน
ทางอารมณ์นั้น วรรณคดียังสอดแทรกแง่คิดและคติสอนใจสามารถน ามาปรับใช้ในการด าเนินชีวิตให้
เกิดความปกติสุข ด าเนินชีวิตถูกต้องตามหลักจริยธรรม ท าให้มนุษย์สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้
อย่างมีความสุข  
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 ด้วยคุณค่าของวรรณคดีดังกล่าว หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 จึงได้มีการก าหนดสิ่งที่ผู้เรียนจะต้องได้รับการเรียนรู้และการฝึกฝนทักษะต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
วรรณคดีไว้ในสาระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม มาตรฐาน ท 5.1 ผู้เรียนเข้าใจและแสดงความ
คิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่าและน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง ผู้เรียน
จ าเป็นจะต้องได้รับการฝึกฝนทักษะการวิเคราะห์วรรณคดีและวรรณกรรม เพ่ือศึกษาข้อมูล แนวคิด 
คุณค่าของงานประพันธ์ ความงดงามของภาษา เพ่ือให้เกิดความซาบซึ้งและภูมิใจในบรรพบุรุษไทย    
ที่ได้สั่งสมสืบทอดมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน (ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2551: 37)  
 การศึกษาวรรณคดีจึงเป็นสิ่งที่เยาวชนของชาติควรได้ศึกษาเรียนรู้อย่างลึกซึ้ง เพ่ือเสริมสร้าง      
การเรียนรู้ด้านความคิด สติปัญญาและจิตใจ อันจะเกิดจากการศึกษาวรรณคดี วรรณคดียังเป็น         
ภูมิปัญญาที่สะท้อนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในสังคมในแต่ละยุคสมัย ซึ่งสามารถศึกษาเรี ยนรู้ได้   
ในเชิงสหวิชาการ วรรณคดีและวรรณกรรมจึงเป็นประโยชน์ต่อตัวผู้เรียน เมื่อผู้เรียนสามารถตระหนัก
ถึงคุณค่าของวรรณคดีจะท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ สามารถน าความรู้ที่ได้จากวรรณคดีมาเชื่อมโยง     
สู่การด ารงชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2548: 1)   
หากมีการพิจารณาอย่างลึกซึ้งในเรื่องคุณค่าของวรรณคดี จะพบคุณค่าที่ส าคัญสองประการ คือ 
ประการที่หนึ่งคุณค่าด้านความจรรโลงใจอันเกิดจากความไพเราะเพลิดเพลินและความในวรรณคดี   
ซึ่งแฝงข้อคิด ค่านิยมให้ผู้อ่านมีอุดมคติ   ในการท าความดี ประการที่สองคุณค่าในด้านความรู้ 
เนื่องจากวรรณคดีมีตัวอย่างที่สะท้อนหรือเล่าสิ่งที่ประสบในยุคสมัยของกวีทั้งอย่างตั้งใจและไม่ตั้งใจ 
จึงท าให้วรรณคดีกลายเป็นสื่อเพ่ือการศึกษา (ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2562: 25)           
การเรียนวรรณคดีจึงเป็นสิ่งส าคัญแม้จะไม่สามารถก่อให้เกิดประโยชน์ในเชิงรูปธรรมโดยการน าไปใช้
ประกอบอาชีพได้โดยตรง แต่วรรณคดีก็มีประโยชน์ในการจรรโลงใจให้ผู้เรียนรู้จักใช้ปัญญา ความคิด
และเข้าใจความเป็นมนุษย์มากยิ่งขึ้น ดังนั้น การศึกษาวิชาวรรณคดีจึงมีประโยชน์กับผู้เรียนเป็นอย่าง
ยิ่ง เพราะวรรณคดีเป็นเครื่องมือส าคัญในการถ่ายทอดเหตุการณ์ ความรู้ แง่คิดต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนในอดีต
มาสู่เยาวชนรุ่นหลัง เพ่ือให้ศึกษาและตระหนักถึงคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรมที่ไม่ได้มีเพียง
ความงดงามทางด้านภาษาเท่านั้น แต่วรรณคดียังสามารถน ามาประยุกต์ใช้ ในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวันได้อย่างแท้จริง (อิงอร สุพันธุ์วณิช และคณะ, 2555: 26)   
 แม้ว่าการศึกษาวรรณคดีและวรรณกรรมจะเป็นเรื่องที่มีความจ าเป็นและมีความส าคัญต่อ
การด าเนินชีวิตของคนในสังคม แต่ผู้เรียนกลับมองว่าวรรณคดีเป็นเรื่องไกลตัว เป็นเรื่องราวในอดีต
ภาษามีความซับซ้อนยากต่อการเข้าถึง ท าให้วิชาวรรณคดีเป็นวิชาที่นักเรียนเบื่อหน่ายและไม่ให้ความ
สนใจเท่าที่ควร ดังที่ รื่นฤทัย สัจจพันธุ์ (2555: 1) กล่าวว่า วรรณคดีเป็นวิชาที่ผู้เรียนมองไม่เห็น
ประโยชน์ชัดเจน เหมือนกับวิชาอ่ืน ๆ ผู้เรียนมักมองว่าวรรณคดีเป็นเรื่องกษัตริย์ในจินตนิยาย         
มีค าศัพท์ยากที่อ่านไม่รู้เรื่อง เนื่องจากวรรณคดีไทยมักจะเป็นกาพย์กลอนชนิดต่าง ๆ และมักจะพบ
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ปัญหาหรืออุปสรรคในการอ่านคือติดขัดที่ค าศัพท์ยาก ๆ จึงไม่เข้าใจเนื้อความ และอีกหนึ่งปัญหา     
ที่ส าคัญคือ การที่ผู้เรียนไม่เห็นคุณค่าของวรรณคดีไทย ท าให้การจัดการเรียนรู้ วรรณคดีไทย            
มีผลสัมฤทธิ์ต่ าผิดไปจากวัตถุประสงค์ของหลักสูตรและเจตนารมณ์ของผู้สอน เพราะผู้สอนมุ่งเน้น
ค าศัพท์และเนื้อเรื่องมากกว่าการพัฒนาความคิด (พรทิพย์ แข็งขัน, 2555: 311) จะเห็นได้ว่าปัญหา
หนึ่งในการศึกษาวรรณคดีนั้นมาจากทัศนคติของผู้เรียนที่มีต่อการเรียนวรรณคดีเป็นเชิงลบที่เกิดจาก
ความยากของภาษาเพราะยุคสมัยที่มีความแตกต่างกัน จึงส่งต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทย
ของนักเรียน   
 เมื่อพิจารณาผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษา  
ปีที่  6 โรงเรียนวัดเกาะวังไทร ปีการศึกษา 2560 - 2561 สาระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม        
พบว่านักเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีคะแนนต่ ากว่าเกณฑ์ที่โรงเรียนก าหนด คือ ร้อยละ 70      
ดังจะเห็นได้จากตารางการรายงานผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของ
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดเกาะวังไทร ปีการศึกษา 2560 และปีการศึกษา 
2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ซึ่งได้ผลคะแนนดังนี้ 
 
ตารางที่ 1  รายงานผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-NET) ของนักเรียนระดับ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดเกาะวังไทร (กิตติวัฒนาคาร) ปีการศึกษา 2560 – 2561 

 

ปี

การศึกษา 

 

สาระ 

 

คะแนน 

เต็ม 

ค่าสถิติจ าแนกตามระดับ 

โรงเรียน จังหวัด ประเทศ 

M SD M SD M SD 

2560  

สาระที่ 5 

100 45.90 24.65 42.70 25.26 39.97 24.26 

2561 100 60.40 21.72 60.28 26.33 55.73 26.94 

ที่มา: ส านักทดสอบทางการศึกษา (องค์การมหาชน), ค่าสถิติพื้นฐานผลการทดสอบ O-NET ป.6 
จ าแนกรายมาตรฐานการเรียนรู้ระดับประเทศ ปีการศึกษา  2560 โรงเรียนวัดเกาะวังไทร 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 1, เข้าถึงเมื่อ 29 มกราคม 2562, เข้าถึง            
ได้จาก http://www.niests.or.th. 

 

http://www.niests.or.th/


  4 

 จากตารางผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ปีการศึกษา 2560 และปีการศึกษา 2561  
พบว่าผลการทดสอบในสาระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเป็นค่าร้อยละ     
ต่ ากว่าสาระอ่ืน ๆ โดยมีค่าเฉลี่ยของคะแนนในสาระที่ 5 อยู่ที่ ร้อยละ 45.90 และปีการศึกษา 2561    
อยู่ที่ร้อยละ 60.40 ของระดับโรงเรียน แม้ว่าในปีการศึกษา 2561 สาระวรรณคดีและวรรณกรรมจะมี
คะแนนผลการทดสอบระดับชาติที่ เพ่ิมขึ้น  แต่ก็ยังมีคะแนนต่ ากว่าเกณฑ์ที่ โรงเรียนก าหนด        
ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีและวรรณกรรมดังกล่าว ผู้วิจัยซึ่งสอนในรายวิชาภาษาไทย
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดเกาะวังไทร มาเป็นเวลา 4 ปี พบปัญหา เรื่องการเรียน
วรรณคดีไทยของนักเรียน คือ นักเรียนมีทัศนคติเชิงลบต่อการเรียนวรรณคดี เนื่องจากวรรณคดีมีเนื้อ
เรื่องที่ยาว และมีค าศัพท์ที่ยากเป็นจ านวนมาก ท าให้นักเรียนเกิดความเบื่อหน่าย ไม่สนใจเรียน
วรรณคดี เมื่อได้รับมอบหมายงานรับนักเรียนก็จะไม่สามารถตอบค าถามที่สูงกว่าขั้นของความรู้
ความจ าได้ทั้งค าถามที่เป็นปรนัยและอัตนัยและจากการสัมภาษณ์ครูผู้สอนภาษาไทยที่มีประสบการณ์
การสอนภาษาไทยและวรรณคดีไทยในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ฉัตรชนกานต์ เปรมพัฒนพันธ์และ
อรุณรัตน์ หว่างชูเชื้อ, 24 กรกฎาคม 2562) มีความเห็นสอดคล้องกันว่าปัญหาในการเรียนการสอน
วรรณคดีนั้น เกิดจากนักเรียนขาดทักษะการคิดวิเคราะห์และเนื้อเรื่องวรรณคดีมีความยาวหลายหน้า
ท าให้นักเรียนเกิดความเบื่อหน่ายในการอ่าน การเรียน ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในสาระ
วรรณคดีและวรรณกรรมต่ ากว่าเกณฑ์ท่ีทางโรงเรียนก าหนด  
 ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทยเป็นปัญหาที่ครูจะต้องแก้ไขและพัฒนาเพ่ือให้
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทยตามมาตรฐานที่สถานศึกษาก าหนด และนักเรียนเห็น
คุณค่าและความส าคัญของวรรณคดีในฐานะสมบัติอันล้ าค่าของชาติที่สามารถน าความรู้และแง่คิดที่ได้
จากการศึกษามาประยุกต์ใช้ได้จริง ดังนั้นครูผู้สอนจึงต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนรู้ให้
ความสอดคล้องกับยุคสมัย เพ่ือให้การเรียนวรรณคดีไทยไม่น่าเบื่อหน่าย การใช้วิธีการจัดการเรียนรู้  
ที่หลากหลาย ท้าทายความสามารถของนักเรียนจะท าให้นักเรียนมีความกระตือรือร้น เกิดความสนใจ
และอยากเรียนวรรณคดีมากยิ่งขึ้น  
 นอกจากการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทยแล้ว อีกหนึ่งทักษะที่ครูจ าเป็นต้อง
พัฒนาควบคู่ไปกับการเรียนวรรณคดีของนักเรียน คือ ทักษะการร่วมมือ เนื่องจากวรรณคดีไทย        
มีเนื้อหาจ านวนมาก มีค าศัพท์ที่ยากต่อการเข้าใจ มีกระบวนการวิเคราะห์เนื้อหาที่มีความซับซ้อน     
ท าให้นักเรียนต้องใช้ระยะเวลานานในการศึกษาและท าความเข้าใจ การท างานร่วมกันของนักเรียน 
จะท าให้กระบวนการศึกษาวรรณคดีสามารถท าได้เร็วขึ้น หากนักเรียนร่วมมือร่วมใจกันและ            
มีกระบวนการท างานกลุ่มที่มีประสิทธิภาพ ในทางตรงกันข้ามหากนักเรียนมีกระบวนการกลุ่มที่
ล้มเหลว สมาชิกในกลุ่มขาดทักษะการร่วมมือในการท ากิจกรรมก็จะท าให้การเรียนรู้ล้มเหลวได้
เช่นกัน ดังนั้น แนวทางการท าร่วมกันของนักเรียนในรูปแบบกระบวนการกลุ่ม สมาชิกทุกคนจะต้อง
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ร่วมกันอธิปรายความรู้ ความคิดที่แต่ละคนมีบนพ้ืนฐานของเหตุผล ซึ่งสมาชิกแต่ละคนจะต้องค้นหา
ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนั้น ๆ เพ่ือเป็นผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้านและเข้ามามีส่วนร่วมในการท างานร่วมกัน
ของกับสมาชิกคนอ่ืน ๆ สมาชิกต้องพัฒนาความคิดและส ารวจวิธีการที่สมาชิกจะสามารถท างาน
ร่วมกันได้ และสมาชิกทุกคนต้องร่วมกันหาแนวทางหรือวางแผนในการด าเนินงานเพ่ือน ามาใช้ในการ
ท างานร่วมกันในการท างานกลุ่ม (Reynolds, 1994: 118) การสร้างทักษะการร่วมมือที่ดีให้กับผู้เรียน 
ให้สามารถท างานกับผู้อื่นได้ นอกจากจะเป็นวิธีการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนแล้วยังเป็นการพัฒนา
ทักษะที่จ าเป็นทางสังคมให้กับผู้เรียนได้อีกด้วย ดังที่ สุคนธ์ สินธพานนท์ (2558: 9) ที่กล่าวว่า   
ทักษะหนึ่งที่ส่งผลดีต่อผู้เรียน คือ การที่ผู้เรียนรู้จักท างานร่วมกันเป็นทีม รู้จักแสดงความคิดเห็นและ
รับฟังความคิดเห็นของผู้ อ่ืนอย่างมีเหตุผล ผลัดกัน เป็นผู้น า แสดงออกถึงน้ าใจเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่           
มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน มีวินัยและรับผิดชอบ เป็นส่วนหนึ่งของการมีวีถีการด ารงชีวิตในสังคม 
ดังนั้น ทักษะการร่วมมือจึงเป็นทักษะที่ผู้สอนควรน ามาใช้ในการออกแบบการจัดการเรียนรู้         
เพ่ือฝึกฝนทักษะการร่วมมือที่ดีให้กับผู้เรียน 

 ปัจจุบันการจัดการศึกษาของไทยก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 การเรียนรู้เป็นกระบวนการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจากเดิมไปสู่พฤติกรรมใหม่ที่ค่อนข้างถาวร และพฤติกรรมใหม่ที่เกิดขึ้นเป็นผล
มาจากประสบการณ์หรือการฝึกฝน ในศตวรรษท่ี 21 การเรียนรู้ไม่ใช่เป็นการเรียนเฉพาะเนื้อหาสาระ
รายวิชา แต่เป็นการเรียนรู้ “ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21” ผู้สอนต้องเป็นนักออกแบบการเรียนรู้ และ
อ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเรียนรู้แบบลงมือกระท าแล้วเกิดขึ้นภายในใจและสมอง  
ของตนเอง (วัชรพล วิบูลยศริน, 2561:57) ผู้สอนและผู้เรียนมีบทบาทเปลี่ยนไปจากเดิม ผู้สอนมี
หน้าที่ในการศึกษาวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล เพ่ือน าข้อมูลมาใช้ในการวางแผนการจัดการเรียนรู้ 
และก าหนดเป้าหมายที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน เป็นผู้ออกแบบการเรียนรู้และการจัดการเรียนรู้   
ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสมอง อีกทั้งจัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อ       
การเรียนรู้และดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้อีกด้วย ส่วนบทบาทหน้าที่ที่ส าคัญของผู้เรียนซึ่ง
เป็นจุดศูนย์กลางของการเรียนรู้นั้นเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเป็นอย่างมาก ผู้เรียนจะเป็นผู้ก าหนด
เป้าหมาย วางแผนและรับผิดชอบการเรียนรู้ของตนเอง เสาะแสวงหาความรู้ เข้าถึงแหล่งเรียนรู้ 
วิเคราะห์สังเคราะห์ความรู้ ตั้งค าถาม คิดหาค าตอบหรือแนวทางแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการต่าง ๆ ลงมือ
ปฏิบัติจริง สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้มาด้วยตนเอง และน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ    
(ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2560: 4)   

 นอกจากนี้ วิจารณ์ พานิช (2555: 16) ได้เน้นย้ าความส าคัญและวิธีการพัฒนาผู้เรียน        
ในศตวรรษที่ 21 ไว้ว่า ผู้เรียนต้องใช้ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ในการด ารงชีวิต เพ่ือการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตของตนเอง และเพ่ือการท างานสร้างสรรค์ที่มีคุณค่าต่อการด ารงชีวิตในโลกของการงานที่เน้น     
ความรู้ ผู้สอนจะออกแบบการเรียนรู้ให้แก่ผู้ เรียนเพ่ือให้ผู้ เรียน เรียนรู้ทักษะเหล่านี้ติดตัวไป       
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ทักษะเหล่านี้สอนโดยตรงไม่ได้ แต่สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้ กลยุทธ์อย่างหนึ่ง
ของการพัฒนาทักษะคือ การฝึกตั้งค าถามที่ถูกต้องส าคัญกว่าการหาค าตอบ ผู้สอนจึงต้องเปิดโอกาส
ให้ผู้เรียนตั้งค าถามแปลก ๆ และชวนกันหาทางทดลอง หรือค้นคว้าเพ่ือตอบค าถามนั้น การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ ผู้สอนควรชวนผู้เรียนตั้งค าถามเพ่ือให้ผู้เรียนรู้ว่าค าถามที่ถูกต้องเป็นอย่างไร   
และน าไปสู่การสร้างสรรค์สิ่งใหม่อย่างไร ร่วมกันหาค าตอบที่น าไปสู่การเรียนรู้หรือสร้างสรรค์สิ่งใหม่ 
วิธีการออกแบบการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีทักษะดังกล่าวควรใช้หลักการว่า ต้องเรียนรู้แบบร่วมกันสร้าง
ความรู้เอง คือ เรียนรู้โดยการสร้างความรู้และเรียนเป็นทีม ซึ่งวิธีการเรียนรู้เป็นทีม มีเป้าหมายเพื่อให้
ผู้เรียนสามารถท างานร่วมกันกับผู้อ่ืนได้ โดยที่สมาชิกทุกคนแสดงความสามารถในการท างานอย่าง
ได้ผล เคารพให้เกียรติซึ่งกันและกัน มีความยืดหยุ่น ประนีประนอมเพ่ือบรรลุเป้าหมายร่วมกัน          
มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย และเห็นคุณค่าของบทบาทของผู้ร่วมทีมคนอ่ืน ๆ   

  จากแนวคิดการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นการจัดการเรียนรู้โดยผู้เรียนเป็นส าคัญ 
และมุ่งเน้นให้เรียนได้เรียนรู้ร่วมกัน ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบและเทคนิคในการสอนวรรณคดี
ที่มีหลากหลายรูปแบบ สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดี           
ดังจะเห็นได้จากงานวิจัยหลายเรื่องที่ได้ทดลองรูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ ใช้ในการจัดการเรียนรู้
วรรณคดีไทยในระดับชั้นต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีให้สูงขึ้น อาทิ การเรียนรู้
แบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ 2 กับแบบปกติ (ปริญญา ปั้นสุวรรณ์, 2553: 77) การสอนแบบร่วมมือ
กันด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ 2 ร่วมกับเทคนิคการคิดหมวก 6 ใบ (ปนัดดา ใจสุทธิ์, 2558) วิธีสอนแบบ             
สืบเสาะหาความรู้ร่ วมกับเทคนิคการใช้แผนที่ความคิด  (ปิยนุช แหวนเพชร,2560) เป็นต้น                
อย่างไรก็ตาม แนวทางหนึ่งที่จะท าให้ผู้เรียนเกิดความสนใจในการเรียนวรรณคดีไทย จนท าให้พัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้และเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ให้ผู้เรียนได้ท างานร่วมกัน มีการมอบหมาย
หน้าที่และบทบาทให้ผู้เรียนอย่างชัดเจน นั่นคือ การเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ ซึ่งปัจจุบัน
การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ได้รับการพัฒนาหลายรูปแบบ ผู้วิจัยมีความคิดเห็นที่จะจัด     
การเรียนรู้วรรณคดีไทยที่เน้นทักษะการท างานร่วมกันของนักเรียนให้สอดคล้ องกับการศึกษา         
ในศตวรรษที่ 21 ผู้วิจัยจึงสนใจการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบการสอนแบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ 3   
ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทย   

 การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ ได้รับการพัฒนาโดย Elliot Aronson    
เป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม เรียกว่า “กลุ่มบ้าน” โดยสมาชิก        
แต่ละคนจะมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการศึกษาความรู้ในหัวข้อที่ได้รับมอบหมายร่วมกับสมาชิก
กลุ่มอ่ืนที่ได้รับมอบหมายในหัวข้อเดียวกันเรียกว่า “กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ”และน าความรู้ที่ได้มาถ่ายทอด
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสมาชิกคนอื่น ๆ ภายในกลุ่ม 
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 การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ เป็นรูปแบบการเรียนรู้ที่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้เนื้อหาความรู้และข้อเท็จจริง เหมาะกับเนื้อหาความรู้ที่สามารถแบ่งหัวข้อออกได้เป็นส่วน ๆ 
เชื่อมต่อกัน การจัดโครงสร้างของกลุ่มผู้เรียนจะได้รับการจัดกลุ่ม กลุ่ม ละประมาณ 4 – 6 คน       
คละความสามารถของผู้เรียนเป็น เก่ง กลางและอ่อน โดยสัดส่วนของผู้เรียนแต่ละกลุ่มเป็นไปตาม     
ความเหมาะสมของชั้นเรียน (สมจิต จันทร์ฉาย, 2557: 235) เพ่ือให้ผู้เรียนได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
ในการเรียนรู้ ซึ่งเหมาะสมกับเนื้อหาวรรณคดีเนื่องจากวรรณคดีมีเนื้อหาค่อนข้างมาก นักเรียนที่มี
ความสามารถทางการเรียนอ่อนหรือปานกลางก็จะไม่สามารถศึกษาเรียนรู้จนบรรลุเป้าหมายได้      
แต่หากนักเรียนได้รับการแบ่งเนื้อหาในการศึกษาแล้วน ามาถ่ายทอดแก่กันก็จะท าให้ผู้เรียนสามารถ
เรียนรู้ได้รวดเร็วขึ้น  

 ปัจจุบันการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ พัฒนาหลายรูปแบบ ซึ่งการจัดการเรียนรู้         
ด้วยเทคนิคเทคนิคจิ๊กซอว์ ที่น่าสนใจ คือ การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ 3 การจัดการเรียนรู้    
ด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ 3 ที่ได้รับการพัฒนาโดย Robert J. Stahl เป็นการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนามาจาก
การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ 2  (Stahl, 1994: 134) มีขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ที่คล้ายคลึง
กับเทคนิคจิ๊กซอว์ 2 แต่ในเทคนิคจิ๊กซอว์ 3 นั้น หลังจากท่ีกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ (Expert Group) กลับเข้า
กลุ่มบ้าน (Home Group) เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสมาชิกในกลุ่มบ้าน (Home Group)      
แล้วสมาชิกกลุ่มบ้านจะต้องร่วมกันตรวจสอบหรือทบทวนเนื้อหาของผู้ เชี่ยวชาญ ความรู้               
หรือค้นหา/ตรวจสอบค าตอบของค าถามอีกครั้งจากหนังสือเรียนโดยมีหัวหน้ากลุ่มเป็นผู้ที่ท าหน้าที่
ทบทวนเนื้อหา ความรู้หรือ การถามค าถามกับสมาชิก เพ่ือตรวจสอบความเข้าใจของสมาชิกทุกคน
ภายในกลุ่มก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการวัดและประเมินผลโดยการทดสอบย่อยเป็นรายบุคคลและน า
คะแนนของสมาชิกกลุ่มบ้านที่ละคนมาหาค่าเฉลี่ยเพ่ือเป็นคะแนนความส าเร็จของกลุ่มบ้าน ด้วยเหตุนี้ 
การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์ 3 จึงเป็นการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการร่วมมือของ
นักเรียนได้เป็นอย่างดี เนื่องจากสมาชิกทุกคนมีบทบาทหน้าที่และมีความส าคัญที่ เหมาะสม              
กับความสามารถของตน สมาชิกทุกคนได้มีส่วนร่วมในการสร้างความส าเร็จของกลุ่ม ท าให้สมาชิก   
ทุ กคน เกิดความภาคภู มิ ใจ  ซึ่ ง เป็ นทั กษะที่ มี ความส าคัญ และมี ความจ า เป็ นต่ อผู้ เรี ยน                           
เป็นอย่างมาก สอดคล้องกับ พานชัย เกษฎา (2555: 67) ที่กล่าวว่า การที่ผู้เรียนได้ท างานร่วมกัน     
ได้ใช้กระบวนการคิด วางแผนและลงมือปฏิบัติ  กิจกรรมร่วมกันกับเพ่ือน ๆ จะท าให้ เ กิด            
ความกระตือรือร้น ความสามัคคี ร่วมมือร่วมใจ ความเข้าใจซึ่งกันและกัน รู้จักพ่ึงพาอาศัยกัน         
ซึ่งจะท าให้ผู้เรียนลดความตึงเครียดในการเรียน เป็นการส่งเสริมพัฒนาคุณลักษณะด้าน การเห็น
ความส าคัญของการท างานกลุ่ม ผู้เรียนแต่ละคนล้วนเป็นผู้มีบทบาทและได้แสดงความสามารถ      
เต็มศักยภาพ ผลงานที่ปรากฏจะท าให้ทุกคนมีความภาคภูมิใจเพราะเป็นความส าเร็จ ที่เกิดจากทุกคน 
เช่นเดียวกับ มาลินี บุณยรัตพันธุ์ (2556: 11-13) ที่กล่าวว่า การที่สมาชิกของกลุ่มมีการสื่อสารกัน 
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เสนอความคิดเห็นหรือความรู้สึกตรงไปตรงมา ให้สมาชิกในกลุ่มรับทราบหรือรับรู้อย่างชัดแจ้ง ด้วย
ความจริงใจหรือถกเถียงปัญหากันโดยใช้เหตุผลและวิจารณญาณที่เหมาะสม ให้ความร่วมมือ         
และมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน ผู้น ากลุ่ม ปฏิบัติต่อสมาชิกทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ยอมรับฟัง           
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของสมาชิกกลุ่ม มีการร่วมกันตัดสินใจและสร้างความสัมพันธ์ที่ดี      
ต่อสมาชิกภายในกลุ่ม ท าให้มีการรวมกลุ่มกันอย่างเหนียวแน่น จะท าให้การด าเนินงานของกลุ่ม             
ประสบความส าเร็จและเป็นกลุ่มที่มีประสิทธิภาพ 

 อย่างไรก็ตาม การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ 3 เพียงอย่างเดียวนั้น อาจจะยัง          
ไม่สัมฤทธิ์ผล เพราะกระบวนการหนึ่งที่มีความส าคัญต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์         
คือ ภาระงานที่ได้รับมอบหมายซึ่งจะต้องประกอบด้วย เนื้อหาสาระที่ผู้เรียนจะต้องศึกษาและค าถาม
ที่นักเรียนจะต้องค้นหาค าตอบ ผู้วิจัยจึงเห็นว่า เทคนิคการจัดการเรียนรู้จะสัมฤทธิ์ผลได้ดีก็ต่อเมื่อ
ค าถามที่ผู้สอนใช้มีประสิทธิภาพ ดังนั้นผู้วิจัยจึงน าค าถามพัฒนาการคิดมาใช้ร่วมกับการจัดการเรียนรู้
ด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ 3 เพ่ือให้กระบวนการจัดการเรียนรู้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 ค าถามพัฒนาการคิด คือ กระบวนการหรือวิธีที่ต้องการได้มาซึ่งค าตอบ เพ่ือกระตุ้นหรือ    
เร้าความสนในของผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียน เป็นยุทธศาสตร์     
การจัดการเรียนรู้ที่ส าคัญก่อให้เกิดการเรียนรู้ ช่วยพัฒนากระบวนการคิด การตีความ การไตร่ตรอง         
การถ่ายทอดความรู้ ความคิดและความเข้าใจและสามารถน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงและปรับปรุง     
การเรียนรู้ การคิดและการสอน (วัฒนาพร ระงับทุกข์, 2542: 21) ซึ่งลักษณะของค าถามที่ดี จะต้อง
เป็นค าถามที่ชัดเจน ตรงประเด็นใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ ต้ องการหา
ค าตอบ ซึ่งค าถามนั้นควรจะมีความสอดคล้องกับเนื้อหาที่เรียน เหมาะสมกับช่วงวัยของผู้เรียนและ
เป็นค าถามที่อยู่ในขั้นสูงกว่าค าถามประเภทความรู้ความจ า  การตั้งค าถามที่ดีช่วยกระตุ้นและ        
เร้าความสนใจของผู้เรียนให้สนใจเรียนมากยิ่งขึ้น เป็นวิธีการฝึกฝนทักษะกระบวนการคิด ทบทวน
ความรู้ ความเข้าใจของผู้เรียน ท าให้ผู้สอนรู้พ้ืนฐานความเข้าใจของผู้เรียนรายบุคคล ประเมินผล
ตรวจสอบความรู้ความเข้าใจของผู้เรียน ปลูกฝังให้ผู้เรียนรู้จักค้นหาข้อมูล วิธีการที่ได้มาซึ่งค าตอบ 
ผู้ เรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  อีกทั้ งยังเป็นการเปิดโลกทัศน์ ขยายความคิด         
ของผู้เรียนให้มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนั้น ๆ มากยิ่งข้ึน 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้  

ด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ 3 แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับทักษะการเรียนรู้แบบร่วมมือ และแนวคิด ทฤษฎี  
ที่เก่ียวข้องกับทักษะการตั้งค าถาม เพ่ือเป็นแนวทางในการวิจัย โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 1. การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ 3 เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
และใช้ทักษะการร่วมมือเพ่ือให้ผู้ เรียนบรรลุวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ ซึ่งทักษะการร่วมมือ         
เป็นความสามารถในการปฏิบัติงานร่วมกันของกลุ่มบุคคลเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายอย่างใดอย่างหนึ่ง 
กระบวนการจัดการเรียนรู้ของเทคนิคจิ๊กซอว์ 3 มีขั้นตอนที่คล้ายคลึงกับจิ๊กซอว์ 2 แต่ในเทคนิค     
จิ๊กซอว์ 3 นั้น หลังจากที่ผู้ เชี่ยวชาญ (Expert Group) กลับเข้ากลุ่มบ้าน (Home Group) เพ่ือ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสมาชิกในกลุ่มบ้าน (Home Group) ผู้สอนจะท าหน้าที่ตรวจสอบความรู้
ของผู้เรียนที่ได้ไปศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยใช้วิธีการทดสอบเป็นรายบุคคล หรือการทดสอบสั้น ๆ 
เพ่ือตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียน และเพ่ือให้ผู้เรียนแต่ละคนได้ทราบระดับความรู้ของตนเอง     
ว่าควรศึกษาเนื้อหาตรงจุดใดเพ่ิมเติม จากนั้นผู้เรียนแต่ละกลุ่มจะกลับเข้ากลุ่มบ้านเพ่ือร่วมกันพูดคุย 
และทบทวนเนื้อหาของบทเรียนอีกครั้ง ก่อนจะเข้าสู่กระบวนการวัดและประเมินผลโดยการทดสอบย่อย 

 2. ค าถามพัฒนาการคิด คือ วิธีการที่ต้องการได้มาซึ่งค าตอบ เพ่ือกระตุ้นหรือเร้า              
ความสนใจของผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียน ซึ่งได้การจ าแนกค าถาม
ตามล าดับขั้นพุทธิพิสัย (Cognitive Domain) ของ Bloom (Bloom, 1976: 139) 6 ระดับ คือ 
ค าถามระดับความรู้ ความจ า (Knowledge) เป็นค าถามที่มีค าตอบบแน่นอน ถามเนื้อหาเกี่ยวกับ
ข้อเท็จจริง ค าจ ากัดความ ค าศัพท์ กฎ ทฤษฎี ระดับความเข้าใจ (Comprehension) เป็นค าถามที่
ต้องใช้ความรู้ความจ ามาประกอบเพ่ืออธิบายด้วยค าพูดของตนเอง เป็นการงถามที่สูงกว่าถามความรู้ 
ค าถามระดับการน าไปใช้ (Application) เป็นค าถามที่น าความรู้และความเข้าใจไปใช้แก้ปัญหาใน
สถานการณ์ใหม่ ค าถามระดับการวิเคราะห์ (Analysis) เป็นค าถามที่ให้จ าแนกแยกแยะเรื่องราวต่าง ๆ  
ว่าประกอบด้วยส่วนย่อยอะไรบ้าง โดยอาศัยหลักการ กฎ ทฤษฎี ที่มาของเรื่องราว หรือเหตุการณ์นั้น 
ค าถามระดับการสังเคราะห์ (Synthesis) เป็นค าถามที่ใช้กระบวนการคิด เพ่ือสรุปความสัมพันธ์
ระหว่างข้อมูลย่อยๆ ขึ้นเป็นหลักการหรือแนวคิดใหม่ และค าถามระดับการประเมินผล (Evaluation) 
เป็นค าถามที่ให้ผู้เรียนตีคุณค่าโดยใช้ความรู้ ความรู้สึก ความคิดเห็นในการก าหนดเกณฑ์เพ่ือประเมิน
ค่าสิ่งเหล่านั้น 

 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิค     
จิ๊กซอว์ 3 ร่วมกับการใช้ค าถามพัฒนาการคิด  ผู้วิจัยได้น าหลักการและวิธีด าเนินการในการจัด       
การเรียนรู้ด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ 3 ตามรูปแบบของ Robert (1994: 134) ร่วมกับการใช้ค าถาม
พัฒนาการคิด ตามระดับขั้นการใช้ความคิดพุทธิพิสัย (Cognitive Domain) ของ Bloom (Bloom, 
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1976) มาเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และน ามาบูรณาการเป็นกระบวนการจัด       
การเรียนรู้ ได้ดังนี้ 

 กระบวนการเรียนรู้วรรณคดีไทยโดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์ 3 ร่วมกับค าถามพัฒนาการคิด          
มี 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
 ขั้นที่ 1 กระบวนการกลุ่ม คือ นักเรียนจับกลุ่มเพ่ือนสมาชิกซึ่งจะเรียกว่า “กลุ่มบ้าน”             
โดยสมาชิกในกลุ่มบ้านจะสนทนา เกี่ยวกับวัตถุประสงค์หรือประโยชน์ของเรื่องที่จะเรียน จากนั้น
สมาชิกกลุ่มบ้านแบ่งหน้าที่และมอบหมายภาระงานให้เหมาะสมกับสมาชิกแต่ละคน 
 ขั้นที่ 2 ศึกษาเรียนรู้ คือ สมาชิกกลุ่มบ้านแยกย้าย เพ่ือศึกษาเรียนรู้ สนทนา หรือค้นคว้า 
ตามภาระงานหรือหัวข้อที่ตนเองได้รับมอบหมายร่วมกับสมาชิกในกลุ่มอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย               
ภาระงานหัวข้อเดียวกัน โดยใช้ค าถามพัฒนาการคิด สมาชิกแต่ละคนจะผลัดกัน  ท าหน้าที่เป็น              
ผู้ตั้ งค าถามและตอบค าถาม เพ่ือให้สมาชิกคน อ่ืน  ๆ ค้นหาค าตอบ ซึ่ งจะเรียกกลุ่ มนี้ ว่ า                
“กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ”  
 ขั้นที่  3 ถ่ายทอดองค์ความรู้ คือ สมาชิกลุ่มผู้ เชี่ยวชาญแยกย้ายกลับเข้ากลุ่มบ้าน            
เพ่ือถ่ายทอดความรู้ที่ตนได้ศึกษาเรียนรู้ให้กับสมาชิกในกลุ่มบ้าน 
 ขั้นที่ 4 ตรวจสอบความรู้ คือ ครูตรวจสอบความรู้ของนักเรียนด้วยค าถามพัฒนาการคิด
หรือการทดสอบสั้น ๆ เพื่อตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียน  
 ขั้นที่  5 ประเมินผล คือ การประเมินผลการเรียนรู้นักเรียนโดยการทดสอบย่อย                  
เป็นรายบุคคล  
 จากแนวคิดดังกล่าว ผู้วิจัยได้น าขั้นตอนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์ 3 ร่วมกับ
การใช้ค าถามพัฒนาการคิด มาใช้พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีและทักษะการร่วมมือของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยผู้วิจัยได้ก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังภาพที่ 1 
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ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
ค าถามการวิจัย 

 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดี ไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 หลัง                         
การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์ 3 ร่วมกับการใช้ค าถามพัฒนาการคิด สูงกว่าก่อนการจัด    
การเรียนรู้หรือไม ่อย่างไร 

 2. ทักษะการร่วมมือของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค   
จิ๊กซอว์ 3 ร่วมกับการใช้ค าถามพัฒนาการคิด สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้หรือไม่ อย่างไร 

 3. ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค     
จิ๊กซอว์ 3 ร่วมกับการใช้ค าถามพัฒนาการคิดอยู่ในระดับใด 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1             
ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์ 3 ร่วมกับการใช้ค าถามพัฒนาการคิด 

 2. เพ่ือศึกษาทักษะการร่วมมือของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 ก่อนและหลังการจัด      
การเรียนรู้โดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์ 3 ร่วมกับการใช้ค าถามพัฒนาการคิด 

ผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียนวรรณคดีไทย 

ทักษะการร่วมมือ 
 

ความคิดเห็นของนักเรียน   
ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้เทคนิคจิ๊กซอว์ 3 ร่วมกับ
การใช้ค าถามพัฒนาการคิด 

         การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์ 3 
ร่วมกับการใช้ค าถามพัฒนาการคิด 
กระบวนการเรียนรู้วรรณคดีไทยด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ 3  
 ขั้นที่ 1 กระบวนการกลุ่ม 
 ขั้นที่ 2 ศึกษาเรียนรู้ 
          โดยใช้ค าถามพัฒนาการคิด 
 ขั้นที่ 3 ถ่ายทอดองค์ความรู้ 

ขั้นที่ 4 ตรวจสอบความรู้ 
          ทบทวนความรู้ก่อนทดสอบย่อย 
ขั้นที่ 5 ประเมินผล 
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 3. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้
เทคนิคจิ๊กซอว์ 3 ร่วมกับการใช้ค าถามพัฒนาการคิด  
 
สมมติฐานของการวิจัย 

 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดี ไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 หลัง                          
การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์ 3 ร่วมกับการใช้ค าถามพัฒนาการคิดสูงกว่าก่อนการจัด     
การเรียนรู้ 

 2. ทักษะการร่วมมือของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค   
จิ๊กซอว์ 3 ร่วมกับการใช้ค าถามพัฒนาการคิดสูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้ 
  
ขอบเขตของการวิจัย 

 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  1.1 ประชากร คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดเกาะวังไทร อ าเภอเมือง
นครปฐม จังหวัดนครปฐม ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2563 จ านวน 2 ห้อง มีนักเรียนทั้งสิ้น 72 คน 
  1.2 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 โรงเรียนวัดเกาะวังไทร อ าเภอเมือง
นครปฐม จังหวัดนครปฐม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จ านวน 36 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่ม
ตัวอย่างอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ด้วยวิธีการจับสลากโดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม 

 2. ตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่ 
  2.1 ตัวแปรต้น (Independent Variable) คือ การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์ 3 
ร่วมกับการใช้ค าถามพัฒนาการคิด 
  2.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variable) คือ 
   2.2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทย 
   2.2.2 ทักษะการร่วมมือ 
   2.2.3 ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์ 3 
ร่วมกับการใช้ค าถามพัฒนาการคิด 

 3. สาระการเรียนรู้วรรณคดีไทย  
  วรรณคดีไทยที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ วรรณคดีไทยจากหนังสือแบบเรียนวรรณคดีวิจักษ์  

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 2 เรื่อง คือ นิราศภูเขาทอง และกาพย์พระไชยสุริยา ซึ่งเป็นวรรณคดี              
ที่มีความสอดคล้องตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย สาระที่ 5 วรรณคดี และวรรณกรรม มาตรฐาน ท 5.1 เข้าใจและแสดงความคิดเห็น 
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วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่าและน ามาประยุกต์ใช้ ในชีวิตจริง โดยผู้วิจัย                       
ได้ก าหนดหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้ 

 1. เนื้อเรื่อง 
 2. คุณค่าด้านเนื้อหา ด้านสังคม วัฒนธรรม และคุณค่าด้านวรรณศิลป์ 
 3. ระยะเวลาในการทดลอง 

 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้ระยะเวลาในการทดลอง 14 ชั่วโมง โดยมีการทดสอบก่อนเรียน
และหลังเรียนจ านวน 2 คาบ  
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 

 การวิจัยเรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทยและทักษะการร่วมมือของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์ 3 ร่วมกับการใช้ค าถามพัฒนา   
การคิดมีนิยามศัพท์เฉพาะดังนี้ 

 1. การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์ 3 ร่วมกับการใช้ค าถามพัฒนาการคิด หมายถึง 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เนื้อหาวรรณคดีไทย โดยมีขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ ดังนี้ 

  กิจกรรมการเรียนรู้วรรณคดีไทยโดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์ 3 ร่วมกับค าถามพัฒนาการคิด          
มี 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
  ขั้นที่ 1 กระบวนการกลุ่ม คือ แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มย่อย ซึ่งจะเรียกว่า “กลุ่มบ้าน”  
  ขั้นที่  2 ศึกษาเรียนรู้วรรณคดีไทย เรื่องนิราศภูเขาทองและกาพย์พระไชยสุริยา              
โดย สมาชิกกลุ่มบ้านแยกย้าย เพ่ือไปศึกษาเรียนรู้ร่วมกับสมาชิกในกลุ่มอ่ืน ๆ เรียกกลุ่มนี้ว่า          
“กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ” โดยใช้ค าถามพัฒนาการคิด นักเรียนในกลุ่มผู้เชี่ยวชาญจะต้องผลัดกันตั้งค าถาม
และตอบค าถาม เพ่ือศึกษาเรียนรู้ร่วมกัน 
  ขั้นที่ 3 ถ่ายทอดองค์ความรู้ คือ สมาชิกกลุ่มผู้เชี่ยวชาญแยกย้ายกลับเข้ากลุ่มบ้าน และ
ร่วมกันอภิปรายความรู้ที่ได้จากการศึกษาเรียนรู้ของสมาชิกแต่ละคนของกลุ่ม 
  ขั้นที่ 4 ตรวจสอบความรู้ คือ ครูตรวจสอบความรู้ของนักเรียนแต่ละกลุ่ม โดยการ          
ตั้งค าถามพัฒนาการคิด เพ่ือให้ได้ค าตอบและกระตุ้นหรือเร้าความสนใจของผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ 
พัฒนาทักษะการคิดและตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียน ก่อนที่หัวหน้ากลุ่มจะท าหน้าที่ทบทวน
ความรู้ให้กับสมาชิกกลุ่ม 
  ขั้นที่ 5 ประเมินผล คือ การทดสอบย่อยนักเรียนเป็นรายบุคคล 
 2. ทักษะการร่วมมือ หมายถึง ทักษะที่เกิดจากการรวมกลุ่มของบุคคลเพ่ือท างานร่วมกัน 
สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมในการท างาน มีปฏิสัมพันธ์ มีความสามัคคี ร่วมมือร่วมใจ เพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของการท างานหรือประสบความส าเร็จร่วมกันของสมาชิกภายในกลุ่ม  
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 3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทย หมายถึง คะแนนของนักเรียนที่ได้จากการ                 
ท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทยที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ซึ่งเป็นข้อสอบแบบปรนัย 
จ านวน 30 ข้อ ใช้ทดสอบก่อนการจัดการเรียนรู้และทดสอบหลังการจัดการเรียนรู้ 

 4. นักเรียน หมายถึง ผู้ที่ก าลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดเกาะวังไทร 
(กิตติวัฒนาคาร) อ าเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 1. การเรียนวรรณคดีไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์ 3 ร่วมกับ
การใช้ค าถามพัฒนาการคิด จะท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทยสูงขึ้น 
 2. การเรียนวรรณคดีไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์ 3 ร่วมกับ
การใช้ค าถามพัฒนาการคิด จะท าให้นักเรียนมีทักษะการร่วมมือที่ดีข้ึน 
 3. เป็นแนวทางส าหรับผู้สอนในการน าเทคนิคจิ๊กซอว์ 3 ร่วมกับการใช้ค าถามพัฒนาการคิด    
ไปประยุกต์ใช้เพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทย 
  
 
 
 
(Bloom, 1976; Doyle, 2020; Doymus. K, 2008; Gagne, 1970; Good, 1973; Haladyna, 2002; Holliday, 2002; D. W. Johnson, et al,, 1984; D. W. Johnson, Johnson, R. T.,, 1987; Likert, 1932; Maden, 2011; Raynolds, 2006; Reynolds, 1994; Sahin, 2011; Slavin, 1990; Stahl, 1994; Tria, 2013; Weigand, 1997; กตัญญู ชูช่ืน, 2543; กรมวิชาการ กระทรวงศกึษาธิการ, 2544, 2545; กาญจนา คุณารักษ์, 2558; กิ่งกาญจน์ อารีรักษ์ และคณะ, 2548; กุสุมา รักษมณี, 2547; ฆนัท ธาตุทอง, 2554; จินตนา ศิริธัญญารัตน์, 2560; จุฬาลักษณ์ คชาชัย, 2557; ฉัตรชนกานต์ เปรมพัฒนพันธ,์ 2562; ชนัต อินทะกนก, 2559; ชนาธิป พรกุล, 2555; ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์, 2555a, 2555b; ณัฏฐกาญจน์ อนันทราวัน, 2559; ณัฐพร จาดยางโทน, 2561; ณัฐวุฒ ิกิจรุ่งเรืองและคณะ, 2545; 
ณิรดา เวชญาลักษณ์, 2561; ดวงกมล สินเพ็ง, 2553; ถนิมรักษ์ ชูชัยมงคล, 2557; ทศพร ศรีแสง, 2560; ทิศนา แขมมณี, 2545, 2551; ธีรพัฒน์ ฤทธิ์ทอง, 2545, 2547; นพดล แสงทอง, 2562; นเรศ ทองอินทร์, 2560; นันท์นภัส นิยมทรัพย์, 2560; บันลือ พฤกษะวัน, 2556; บุญชม ศรีสะอาด, 2541; บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์, 2549; บุญเล้ียง  ทุมทอง, 2556; บุญเหลือ เทพยสุวรรณ ม.ล., 2522; ปนัดดา ใจสุทธิ,์ 2558; ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ, 2556; ประภาสินี ปิงใจ, 2555; ปริญญา ป้ันสุวรรณ์ , 2553; ปิยนุช แหวนเพชร, 2560; เปล้ือง ณ นคร, 2545; ผดุงชัย ภู่พัฒน์, 2551; พงษ์กรณ์ วีรพิพรรธน์, 2554; พรทิพย์ แข็งขัน, 2555; พานชัย เกษฎา, 2555; พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และพเยาว์ ยินดีสุข, 2549, 2560; มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช, 2538; มาเรียม นิลพันธุ์, 2558; มาลินี บุณยรัตพันธุ,์ 2556; เยา
วดี วิบูลย์ศรี, 2549; รณชัย จันทร์แก้ว, 2559; ราชบัณฑิตยสถาน , 2554; ร่ืนฤทัย สัจจพันธ์, 2542, 2555; วราวรรณ จันทรรุวงศ์และกิ่งฟ้า สินธุวงษ์, 2557; วัชรพล วิบูลยศริน, 2561; วัชรา เล่าเรียนดี , 2547, 2555; วัฒนาพร ระงับทุกข์, 2542; วิจารณ์ พานิช, 2555; วิภา กงกะนันทน์, 2556; วิโฬฏฐ์ วัฒนานิมิตกูล, 2550; วีณา ประชากูล และประสาท เนืองเฉลิม , 2553; วีรวัฒน์ อินทรพร, 2561; ศศิธร เวียงวะลัย, 2556; ศักดิ์ศรี ปาณะกุล และคณะ, 2559; ศิริเดช สุชีวะ, 2546; สมจิต จันทร์ฉาย, 2557; สมศักดิ์ ภู่วิภาดาวรรธน์, 2544, 2554; สายทิพย์ นุกูลกิจ, 2545; ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน, 2548; ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2545, 2551, 2560, 2562; สิทธา พินิจภูวดล, 2537; สุคนธ์ สินธพานนท์, 2558; สุจริต เพียรชอบ, 2540; สุนันทา มั่นเศรษฐวิทย์, 2544; 
หทัยวรรณ ไชยะกุล, 2544; องอาจ โอ้โลม, 2555; อนนต์ ศรีศกัดา, 2554; อรุณรัตน์ หว่างชูเช้ือ, 2562; อาภรณ์ ใจเท่ียง , 2550; อิงอร สุพันธุ์วณิช และคณะ, 2555; อิสรีย์ น้อยมิ่ง, 2557)  
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บทท่ี 2  

วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 
 
 การวิจัย การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทยและทักษะการร่วมมือของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์ 3 ร่วมกับการใช้ค าถามพัฒนาการคิด 
ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้ารวบรวมเอกสารและงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องเพ่ือเป็นพ้ืนฐานส าหรับการด าเนินการ
วิจัยตามล าดับดังนี้ 

 1. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย และหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนวัดเกาะวังไทร (กิตติวัฒนาคาร) พุทธศักราช 2551   
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
  1.1 สาระและมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
  1.2 ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง 
  1.3 คุณภาพของผู้เรียนเมื่อจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
  1.4 หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวัดเกาะวังไทร 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  2.1 ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  2.2 องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  2.3 การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  2.4 ประโยชน์ของการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 3. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวรรณคดี 
  3.1 ความหมายของวรรณคดี 
  3.2 ความส าคัญและคุณค่าของวรรณคดี 
  3.3 องค์ประกอบของวรรณคดี 
  3.4 การสอนวรรณคดีไทย 
  3.5 วรรณคดีที่ใช้ในการวิจัย 

 3.5.1 วรรณคดีเรื่อง นิราศภูเขาทอง 
 3.5.2 วรรณคดีเรื่อง กาพย์พระไชยสุริยา 

 4. ทักษะการร่วมมือ  
  4.1 ความหมายของทักษะการร่วมมือ 
  4.2 แนวทางการจัดการเรียนรู้ของทักษะการร่วมมือ 
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  4.3 การประเมินทักษะการร่วมมือ 
 5. การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
  5.1 ความหมายของการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
  5.2 องค์ประกอบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
  5.3 กระบวนการการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
  5.4 ประโยชน์ของการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ 
 6. การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ 3 
  6.1 ความหมายการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์  
  6.2 กระบวนการการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์     
 7. การใช้ค าถามพัฒนาการคิด 
  7.1 ความหมาย 
  7.2 ประเภทของค าถาม 
  7.3 ลักษณะของค าถามที่ดี 
  7.4 ประโยชน์ของค าถาม 
 8. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
  8.1 งานวิจัยในประเทศ 
  8.2 งานวิจัยต่างประเทศ  
  
1. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 1.1 สาระและมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทยก าหนดสาระและมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเกณฑ์ในการก าหนดคุณภาพของผู้เรียนเมื่ อ          
จบการศึกษา  ขั้นพ้ืนฐานส าหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้ก าหนดสาระและมาตรฐานการเรียนรู้
ดังนี้  ดังนี้ (ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2551:2) 

 1.2 ตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง 
  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ก าหนด

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลางที่เกี่ยวข้องกับวรรณคดีและวรรณกรรม            
ไว้ดังนี้ (ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2551:2) 

  สาระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม 
  มาตรฐาน ท 5.1 เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์ วรรณคดีและวรรณกรรมไทย    

อย่างเห็นคุณค่าและน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 



  17 

ตารางที่ 2  ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สาระที่ 5 วรรณคดีและ
วรรณกรรม  

 

 1.3 คุณภาพของผู้เรียนเม่ือเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 ได้ก าหนดคุณภาพของ

ผู้เรียน เมื่อจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เกี่ยวข้องกับวรรณคดีและวรรณกรรมนักเรียน
จ าเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจและสามารถน าไปใช้ในชีวิตได้คือ  การสรุปเนื้อหาวรรณคดีและ
วรรณกรรมที่อ่านวิเคราะห์ตัวละครส าคัญ วิถีชีวิตไทยและคุณค่าที่ได้รับจากวรรณคดีวรรณกรรมและ
บทอาขยาน พร้อมทั้งสรุปความรู้ข้อคิดเพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง (ส านักวิชาการและมาตรฐานศึกษา, 
2551: 5) 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

 
 

ม.1 

1. สรุปเนื้อหาวรรณคดีและวรรณกรรม
ที่อ่าน 
 

วรรณคดีและวรรณกรรมที่เกี่ยวกับ  
 - ศาสนา 
 - ประเพณี 
 - พิธีกรรม 
 - สุภาษิตค าสอน 
- เหตุการณ์ประวัติศาสตร์ 
- บันเทิงคดี 
- บันทึกการเดินทาง 
- วรรณกรรมท้องถิ่น 

2. วิเคราะห์วรรณคดีและวรรณกรรมที่ 
อ่านพร้อมยกเหตุผลประกอบ 
3. อธิบายคุณค่าของวรรณคดีและ
วรรณกรรมที่อ่าน 
4. สรุปความรู้และข้อคิดจากเรื่องที่
อ่านเพื่อประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 
 

การวิเคราะห์คุณค่าและข้อคิดจาก
วรรณคดีและวรรณกรรม 
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 1.4 หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวัดเกาะวังไทร พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย 
  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวัดเกาะวังไทร (กิตติวัฒนาคาร) กลุ่มสาระการเรี ยนรู้
ภาษาไทย ได้ก าหนดเนื้อหาสาระและขอบเขตของวรรณคดีและวรรณกรรมที่นักเรียน  ในระดับ                               
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 จะต้องเรียนรู้ ให้ครบทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านความรู้  (K) กระบวนการ (P)                     
และคุณลักษณะ (A) ตามโครงสร้างรายวิชาภาษาไทย ไว้ดังนี้ 

  ค าอธิบายรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 รหัส              
ท 21101 ภาคเรียนที่ 1 เวลา 60 ชั่วโมง 1.5  หน่วยกิต 
  ศึกษาค าเปรียบเทียบ ค าที่มีหลายความหมายในบริบทต่าง ๆ จากการอ่าน ตีความค ายาก   
ในเอกสารวิชาการโดยพิจารณาจากบริบท การระบุข้อสังเกตความสมเหตุสมผลของงานเขียนประเภท
ชักจูงโน้มน้าว  วิเคราะห์คุณค่าที่ได้รับจากการอ่านงานเขียนอย่างหลากหลายเพ่ือน าไปใช้แก้ปัญหา
ชีวิต การประเมินความน่าเชื่อถือของสื่อที่มีเนื้อหาโน้มน้าวใจ อธิบายลักษณะของเสียงในภาษาไทย 
และการสร้างค าในภาษาไทย  
  โดยใช้กระบวนการการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว ร้อยกรองได้ถูกต้องเหมาะสมกับเรื่อง       
ที่อ่านจับใจความส าคัญจากเรื่องที่อ่าน ระบุเหตุผล ข้อเท็จจริงกับข้อคิดจากเรื่องที่อ่าน ปฏิบัติตาม
คู่มือแนะน าวิธีการใช้งานของเครื่องมือหรือเครื่องใช้ในระดับที่ยากข้ึน คัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด 
เขียนสื่อสารโดยใช้ถ้อยค าถูกต้อง ชัดเจน เหมาะสมและสละสลวย เขียนบรรยายประสบการณ์      
โดยระบุสาระส าคัญ รายละเอียดสนับสนุน เขียนเรียงความ ย่อความจากเรื่ องที่อ่าน แสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับสาระจากสื่อที่ได้รับ เขียนจดหมายส่วนตัว จดหมายกิจธุระ รายงานการศึกษาค้นคว้า
และโครงงาน พูดสรุปใจความส าคัญจากเรื่องที่ฟังและดู เล่าเรื่องย่อจากเรื่องที่ฟังและดู เล่าต านาน
ท้องถิ่นนครปฐม พูดแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์เกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและดู พูดรายงานเรื่องหรือ
ประเด็นที่ศึกษาค้นคว้าจากการฟัง ดูและการสนทนา แต่งบทร้อยกรอง ท่องจ าบทอาขยาน              
ตามที่ก าหนดและบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ วิเคราะห์ชนิด หน้าที่ของค าในประโยค        
ความแตกต่างของภาษาพูด ภาษาเขียน จ าแนกและใช้ส านวนที่ เป็นค าพังเพยและสุภาษิต           
สรุปเนื้อหาวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน วิเคราะห์และอธิบายคุณค่า วรรณคดีวรรณกรรมที่อ่าน
พร้อมทั้งยกเหตุผลประกอบ สรุปความรู้และข้อคิดจากการอ่านเพื่อประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 
  เพ่ือให้มีมารยาทในการใช้ภาษา การอ่าน การเขียน การดู การฟัง การพูด สามารถ
สื่อสารและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุขในฐานะพลเมืองที่ดี มีเหตุผล ยึดมั่นในคุณธรรม 
จริยธรรม เห็นคุณค่าวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน รักความเป็นไทย มีความตระหนักในการใช้ภาษา
อย่างมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง และน าข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่านไปประยุกต์ใช้โดยเน้นการน า
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการปฏิบัติ   
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  จากการศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวัดเกาะวังไทร (กิตติวัฒนาการ)           
พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ภาคเรียนที่ 1 รายวิชาภาษาไทย ท 21101 ผู้วิจัย
ได้ก าหนดเนื้อหาส าหรับการวิจัยในครั้งนี้  เป็น 2 หน่วยการเรียนรู้  คือ หน่วยการเรียนรู้ที่  1         
นิราศภูเขาทอง และหน่วยการเรียนรู้ที่  2 กาพย์พระไชยสุริยาและได้ก าหนดโครงสร้างหน่วย        
การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนวัดเกาะวังไทร (กิตติวัฒนาคาร) ไว้ดังนี้  

  

โครงสร้างรายวิชาภาษาไทยพ้ืนฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  รหัสวิชา ท 21101  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ภาคเรียนที่ 1    เวลา 60 ชั่วโมง   จ านวน 1.5 หน่วยกิต 
 

ตารางที่ 3 โครงสร้างรายวิชาภาษาไทยพ้ืนฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 

หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วย
การเรียนรู ้

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 

1 นิราศ    
ภูเขาทอง 

ท 5.1 ม.1/1 
        ม.1/2 
        ม.1/3 
       ม.1/4 

1. เนื้อเรื่องนิราศภูเขาทอง 
2. คุณค่าของวรรณคดี 
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2 กาพย์    
พระไชย
สุริยา 

ท 5.1  ม.1/1 
         ม.1/2 
         ม.1/3 
         ม.1/4     

 

1. เนื้อเรื่องกาพย์พระไชยสุริยา 
2. คุณค่าของวรรณคดี 
 

6 

 จากข้อมูลที่ได้น าเสนอข้างต้น สรุปได้ว่า หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวัดเกาะวังไทร       
(กิตติวัฒนาคาร) พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้ก าหนดให้นักเรียน               
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรียนวิชาภาษาไทยพ้ืนฐาน สาระการเรียนรู้วรรณคดีและวรรณกรรม ผู้วิจัยได้ใช้
หน่วยการเรียนรู้นิราศภูเขาทอง และหน่วยการเรียนรู้กาพย์พระไชยสุริยา โดยมีรายละเอียดเนื้อหา   
ที่เรียนคือ วรรณคดีวิจักษ์เรื่องนิราศภูเขาทอง และ กาพย์พระไชยสุริยา จ านวน 12 ชั่วโมง ซึ่งจาก
ตัวชี้วัดและสาระส าคัญที่ปรากฏในโครงสร้างรายวิชา จะเห็นได้ว่าเนื้อหาวิชา และเป้าหมายในหน่วย
การเรียนรู้ เน้นให้ผู้เรียนได้ศึกษาเนื้อหาความเป็นมาของวรรณคดี จนน าไปสู่การวิเคราะห์คุณค่า    
ของวรรณคดีเพ่ือน าข้อคิดที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต ผู้วิจัยจึงเลือกหน่วยการเรียนรู้ดังกล่าว
มาใช้เป็นหน่วยในการวิจัย 
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2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 2.1 ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นผลที่เกิดจากการเรียนรู้ของนักเรียนที่แสดงให้เห็น               
ถึงความสามารถในการเรียนรู้ของผู้เรียนแต่ละคน นักวิชาการได้ให้ความหมายของผลสัมฤทธิ์       
ทางการเรียน ไว้ดังนี้   
  เยาวดี วิบูลย์ศรี (2549: 16) ได้กล่าวว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ผลการเรียนรู้       
ที่แต่ละคนได้ศึกษาเล่าเรียนมาแล้วในอดีตหรือปัจจุบัน โดยจะประเมินความรู้ด้านเนื้อหาเชิงวิชาการ
เป็นหลัก 
  Good (1991: 7) ได้ ให้ ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนว่า หมายถึ ง 
ความสามารถ   ในการแสดงออกซ่ึงความรู้และทักษะต่าง ๆ ที่ได้เรียนมาแล้ว 
  Haladyna (2002: 85-86) กล่าวว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหมายถึง การเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมทางเชาว์ปัญญาทุกประเภทที่เกิดจากการเรียนรู้ในโรงเรียน ซึ่งประกอบด้วยพฤติกรรม           
ด้านความรู้ เช่น ความจ า ความเข้าใจ มโนทัศน์และหลักการ และพฤติกรรมด้านทักษะ อันได้แก่ 
พฤติกรรมการปฏิบัติที่สังเกตได้ เช่น ทักษะการอ่าน เป็นต้น ตลอดจนหมายถึง ความสามารถในการ
ประยุกต์ความรู้และทักษะที่ได้จากการเรียนรู้ไปใช้ในวิธีการที่ซับซ้อนขึ้น เช่น การแสดงความสามารถ
ในการแก้ปัญหา การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการคิดสร้างสรรค์ เป็นต้น 
  Raynold, Livingston and Willison (2006: 5) กล่าวว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
หมายถึง ผลที่ได้จากการประเมินความรู้และทักษะในด้านเนื้อหาทางวิชาการซึ่งปัจเจกบุคคลได้รับ             
จากการจัดการเรียนรู้ของครู 
  สรุปได้ว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ผลที่เกิดจากการศึกษาเรียนรู้ในโรงเรียน       
ของนักเรียน ที่ได้จากการประเมินความสามารถของนักเรียนที่ได้รับการเรียนรู้มาแล้ว 

 2.2 องค์ประกอบท่ีมีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นสิ่งส าคัญในการประเมินการเรียนรู้ของนักเรียน ดังนั้น            
จึงจ าเป็นต้องศึกษาองค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ือประโยน์สูงสุดของนักเรียน 
ซึ่งนักวิชาการได้กล่าวถึงองค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ไว้ดังนี้ 

  สุนันทา มั่นเศรษฐวิทย์ (2544: 4-6) กล่าวถึง องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทย สรุปได้ดังนี้ 
  1. พฤติกรรมทางภาษาไทยที่ผู้เรียนแสดงออกด้วยการฟัง พูด อ่าน เขียน รวมถึง
พฤติกรรมด้านจิตพิสัยของผู้เรียน 
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  2. พฤติกรรมเฉพาะทางภาษาไทย คือ การวิเคราะห์ส่วนย่อยของพฤติกรรมทางภาษา 
คือ ความจ า ความเข้าใจ น าไปใช้ วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า พฤติกรรมนี้จะเน้นแตกต่างกันไป
ส าหรับผู้เรียนที่มีวัย เพศ และอายุ แตกต่างกัน 
  3. ความต้องการและความสนใจเฉพาะของผู้เรียน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ เพศ วัย อายุ และ
สภาพแวดล้อมตลอดจนการเลี้ยงดูอบรมจากทางบ้าน 
  4. วัตถุประสงค์การสอนภาษาไทย ที่ผู้สอนตั้งขึ้นและต้องการให้ผู้เรียนบรรลุตาม
จุดประสงค์ดังกล่าว 
  5. โปรแกรมการสอนที่ก าหนดไว้ในระยะยาว รวมถึงกิจกรรมที่จัดในเวลาเรียนและ
นอกเวลาเรียน 
  6. การวัดและประเมินผล ควรมีการวัดหลายวิธี 
  7. ผลการเรียนของผู้เรียนจะเป็นเครื่องชี้ว่าผู้เรียนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามเกณฑ์         
ที่ก าหนดดตามวัตถุประสงค์มากหรือน้อย 

  Gagne (1970: 42-45) กล่าวว่า องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธ์ทางการเรียนมี
ดังนี้ 

  1. องค์ประกอบด้านพันธุกรรม เป็นส่วนที่บุคคลได้รับจากปัจจัยทางชีววิทยา ซึ่ง
นักจิตวิทยาให้ความสนใจเป็นพิเศษ ได้แก่ สติปัญญาและความถนัด สติปัญญาเป็นความสามารถทาง
สมองที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ใหม่ และเป็นที่ยอมรับกันว่า
สติปัญญาของคนได้รับการถ่ายทอดมาทางพันธุกรรม นอกจากนี้ยังมีองค์ประกอบบางอย่างที่เข้ามา
เกี่ยวข้องด้วย เช่น ประสบการณ์ การเรียนรู้ และความสนใจ ส่วนความถนัดที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนได้แก่ ความถนัดเชิงภาษา ความถนัดเชิงเหตุผล ความถนัดเชิงมิติ ความถนัดเชิงความจ า      
และความถนัดเชิงตัวเลข 

  2. องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม เป็นส่วนที่บุคคลได้รับมาจากการเรียนรู้ทางสังคม            
ซึ่งมีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบ่งเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจและสังคมของนักเรียน 
ด้านบุคลิกภาพของครู และด้านอิทธิพลต่อคุณภาพการศึกษา 
  Bloom (1976: 167-176) ได้ศึกษาตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
แบ่งเป็น 3 ลักษณะ ดังนี้ 
  1. พฤติกรรมทางด้านความรู้ หมายถึง ความสามารถด้านต่าง ๆ ของนักเรียน 
ประกอบด้วยความถนัดและพ้ืนฐานความรู้เดิมของนักเรียน 
  2. ด้านจิตพิสัย หมายถึง สภาพการณ์ที่ท าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ใหม่ ได้แก่           
ความสนใจ เจตคติต่อการเรียนรู้ การยอมรับ ความสามารถของตน ลักษณะเหล่านี้อาจเปลี่ยนแปลง
หรือคงอยู่ได ้
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  3. คุณภาพการจัดการเรียนรู้ หมายถึง ประสิทธิผลซึ่งนักเรียนจะได้รับผลส าเร็จ              
ในการเรียนรู้ ได้แก่ การได้รับค าแนะน า การมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ การเสริมแรงจากครู              
การแก้ไขข้อผิดพลาด และการรู้ผลสะท้อนของการกระท า 

  สรุปได้ว่า องค์ประกอบส าคัญที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมี 2 องค์ประกอบ             
ที่ส าคัญ คือ  

  1. ตัวของนักเรียน อันเกิดจากพันธุกรรม สภาพสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวนักเรียน 
รวมถึงพฤติกรรมในการเรียนรู้  

  2. ครู ท าหน้าที่ออกแบบการเรียนรู้และสร้างสถานการณ์การเรียนรู้ให้กับนักเรียน                         
ให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์การเรียนรู้  

 2.3 การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  วิธีการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีจะท าให้นักเรียนเชื่อมั่นในผลการประเมิน และ
สามารถน าผลการประเมินนั้นไปใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนรู้และแก้ไขปัญหาการเรียนของ
นักเรียนได ้
  สุนันทา มั่นเศรษฐวิทย์ (2544: 95-96) กล่าวถึง เกณฑ์การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาภาษาไทย โดยการอ้างหลักเกณฑ์ของบลูม (Bloom) มาประยุกต์ใช้ทั้งหมด 6 ขั้น คือ ความรู้ 
ความจ า ความเข้าใจ การน าไปใช้ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมินค่า ดังนี้ 
  1. วัดความรู้ - ความจ า คือ ความสามารถในการระลึกได้ถึงเรื่องราวต่าง ๆ ที่เคยมี
ประสบการณ์มาทั้งในห้องเรียนและนอกเรียน 
  2. วัดความเข้าใจ คือ ความสามารถในการแปลความ ตีความ และขยายความได้ 
ค าถามประเภทนี้ควรเป็นข้อความใหม่ท่ีครูก าหนดสถานการณ์ข้ึน 
  3. วัดการน าไปใช้ คือ ความสามารถที่จะน าเอาความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่ได้เรียนรู้
ไปแก้ปัญหาในสถานการณ์ใหม่ 
  4. วัดการวิเคราะห์ คือ ความสามารถในการบอกความสัมพันธ์ในเชิงเหตุและผล             
การล าดับเหตุการณ์ในเรื่อง การวิเคราะห์โวหารในการเขียน การวิเคราะห์วัตถุประสงค์หรือเจตนา
ของผู้เรียน 
  5. วัดการสังเคราะห์ คือ ความสามารถในการสรุปเรื่องราวหรือเหตุการณ์นั้น ๆ             
เป็นมโนทัศน์ คติ ส านวนสุภาษิต ตลอดจนคาดคะเนหรือท านายผลที่คาดว่าจะเกิดตามมาจาก
เหตุการณ์ หรือการกระท านั้นบนพื้นฐานของข้อมูลที่มีอยู่ 
  6. วัดการประเมินค่า คือ การตัดสินคุณค่าของงานเขียนเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ด้านข้อคิด     
คุณค่าทรรศนะของผู้เขียน ความน่าเชื่อถือ ความเป็นไปได้ของเหตุการณ์ การกระท าของบุคคลหรือ
ตัวละคร ตลอดจนการประเมินข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นนั้น ๆ  
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  พิมพ์พันธ์ เดชะคุปต์ และ พเยาว์ ยินดีสุข (2549: 124) ได้เสนอวิธีที่ใช้ประเมินผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน ไว้ดังนี้ 1) การอภิปราย 2) การทดสอบโดยใช้แบบทดสอบมาตรฐาน 3) การทดสอบ
โดยใช้แบบทดสอบที่สร้างโดยครู 4) การเขียนบันทึกผลการเรียนรู้ 5) การน าเสนอด้วยโครงงาน            
6) การทดลอง 7) การจัดท าแฟ้มสะสมงาน 8) การสังเกต 9) การบันทึก 10) การสร้างสถานการณ์
จ าลอง 11) การสอบถาม 12) การสัมภาษณ์ 13) การเขียนอนุทิน 14) ทีมจัดการโดยนักเรียน         
15) ทีมจัดการโดยครู และ 16) การประชุมผู้ปกครอง 
  ผดุงชัย ภู่ พัฒน์ (2551: 5-6) ได้กล่าวถึงแนวทางของวิธีการวัดและประเมินผล           
การเรียนรู้ของนักเรียน สรุปได้ดังนี้ 

  1. วัดและประเมินผลโดยใช้แบบทดสอบ ทั้งในลักษณะแบบเลือกตอบ หรือประเภท
ถูกผิด และแบบสอบที่ให้นักเรียนเขียนตอบ เป็นต้น 

  2. วัดและประเมินผลจากผลงานของนักเรียน เพราะผลงานเป็นสิ่ งที่ แสดง
ความสามารถของนักเรียน 

  3. วัดและประเมินผลจากการปฏิบัติ โดยผู้สอนสามารถน าทักษะ และความรู้ไปใช้ได้
โดยตรงในสถานการณ์จริงที่มีการประเมินการปฏิบัติที่มีระเบียบข้อบังคับ 

  4. วัดและประเมินผลโดยการประเมินกระบวนการ วิธีการนี้จะได้ข้อมูลเกี่ยวกับ
วิธีการหรือกระบวนการมากกว่าที่จะพิจารณาจากผลงาน 
  สรุปได้ว่า การวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์สามารถท าได้หลายวิธี ตามความเหมาะสม       
ของวัตถุประสงค์ของการจัดการเรียนรู้และวิธีการจัดการเรียนรู้ที่ผู้สอนก าหนด 
  ประโยชน์ของการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
  สุนันทา มั่นเศรษฐวิทย์ (2544: 16-17) กล่าวถึง ประโยชน์ของการวัดและประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสรุปได้ ดังนี้ 
  1. น าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครู 
  2. น าผลการประเมินเสนอผู้ปกครอง เพ่ือจะได้รู้ความสามารถในการเรียนรู้ของ
นักเรียน ซึ่งจะได้หาทางส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนาการในการเรียนรู้สูงขึ้น 
  3. น าผลการประเมินไปปรับปรุงสื่อการเรียนรู้เพ่ือให้เหมาะสมกับความสามารถของ
นักเรียน 
  4. ผู้บริหารสามารถใช้ผลการประเมิน เป็นแนวทางการจัดกิจกรรมส่งเสริม
ความสามารถทางการเรียนรู้ของนักเรียน 
  5. น าผลการประเมินไปใช้ในการท าวิจัยชั้นเรียน โดยการศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นใน
ขณะที่ครูท าการสอนแล้วน าปัญหานั้นมาศึกษาทดลองเพ่ือหาค าตอบ ผลของค าตอบจะใช้เป็น
แนวทางในการปรับปรุงวิธีการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับนักเรียนต่อไป 
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    ศิริเดช สุชีวะ (2546: 60-61) ได้กล่าวถึงการน าผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทาง              
การเรียนของนักเรียนไปใช้ในด้านต่าง ๆ ดังนี้  
  1. ท าให้นักเรียนและผู้เกี่ยวข้องได้ทราบความก้าวหน้าและผลการเรียนรู้ของนักเรียน 
  2. ให้นักเรียนและผู้เกี่ยวข้องใช้เป็นข้อมูลส าหรับปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริมและพัฒนา        
การเรียนรู้ของนักเรียนให้ประสบความส าเร็จสูงสุดตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 
  3. ให้นักเรียนและผู้เกี่ยวข้องใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการเรียน ก าหนดแนวทาง
การศึกษาและการเลือกศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพ 
  4. ใช้เป็นข้อมูลส าหรับผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการออกเอกสารหลักฐานการศึกษาและ
รับรองผลการศึกษา 
  สรุปได้ว่า การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจะเกิดประโยชน์กับครู นักเรียน และผู้ที่เกี่ยวข้อง 
ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครูและพัฒนาตนเองของนักเรียน และใช้เป็นข้อมูลในการรับรอง
ผลการศึกษาของนักเรียน 
 
3. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวรรณคดี 

 3.1 ความหมายของวรรณคดี 
  วรรณคดีเป็นงานเขียนที่ถ่ายทอดศิลปะในด้านของความรู้ ความคิดที่สอดแทรก
แนวคิดคติความเชื่อค่านิยมและใช้ภาษาในเชิงสร้างสรรค์ ค าว่าวรรณคดีวรรณกรรม มีนักวิชาการได้
ให้ความหมายไว้หลายท่านดังนี้ 
  กตัญญู ชูชื่น (2543: 3) กล่าวว่าวรรณคดี หมายถึง เรื่องที่แต่งขึ้นจากความรู้สึกนึกคิด      
ของผู้ประพันธ์ โดยมีวัตถุประสงค์ในด้านการสื่อสารเรื่องราวประการใดประการหนึ่ง ความหมาย   
ของวรรณคดีอาจแบ่งได้เป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ 

  1. วรรณคดีทั่วไป เป็นความหมายในมุมกว้าง หมายถึง ข้อเขียนทั่ว ๆ ไป ที่แต่งขึ้น
เป็นหนังสือ ทั้งนี้หมายรวมถึงหนังสือที่เป็นได้ทั้งเรื่องดีและไม่ดีอยู่ในยุคสมัยใดก็ได้ วรรณคดีประเภทนี้
เรียกได้อีกอย่างหนึ่งว่า “วรรณกรรม” นั่นเอง 
  2. วรรณคดีที่มีวรรณศิลป์ เป็นความหมายในมุมแคบ หมายถึง ข้อเขียนหรือหนังสือที่
แต่งดี มีความงดงามในเชิงประพันธ์มีการใช้ถ้อยค าส านวนที่ไพเราะสละสลวย ตลอดจนเป็นหนังสือที่
มีคุณค่าต่อผู้อ่าน ทั้งเรื่องความคิด อารมณ์ ความรู้สึกและชักน าผู้อ่านไปในทางที่ดี 
  รื่นฤทัย สัจจพันธุ์ (2555: 5) กล่าวว่า วรรณคดี หมายถึง เรื่องที่แต่งขึ้นอย่างมีศิลปะ
ในการแต่ง มีความเหมาะเจาะกลมกลืนทั้งรูปแบบและเนื้อหา มีการวางโครงเรื่องที่ดีเลือกใช้              
ค าประพันธ์ที่สอดคล้องกับเนื้อความ มีท่วงท านองการเขียนที่ประกอบกันให้เกิดสุนทรียรสในการอ่าน 
ชวนให้คิดตาม ใช้ภาษาที่ประณีตไพเราะ เลือกเฟ้นมาแล้วเป็นอย่างดีทั้งเสียงและความหมาย               
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เป็นหนังสือที่สร้างความบันเทิงส าเริงอารมณ์ ก่อให้เกิดความนึกคิดและจินตนาการ และยังให้ความรู้
ให้ข้อคิดอันเป็นคุณประโยชน์ หรือเป็นเครื่องสังวรให้เห็นโทษ ทั้งยังเป็นภาพสะท้อนให้ผู้อ่านได้รู้จักชีวิต    
และสังคมหลายแง่มุม 
  วิภา กงกะนันทน์ (2556: 3) กล่าวว่า วรรณคดี คือ ผลงานที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้น           
โดยมีวัตถุประสงค์ส าคัญ คือ เพ่ือบันทึกหรือบรรยายความรู้สึก อารมณ์ ความคิด ความใฝ่ฝัน 
จินตนาการและประสบการณ์ของตนให้ปรากฏออกมาในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งตามใจปรารถนา 

  จากความหมายของวรรณคดีข้างต้นสรุปได้ว่า วรรณคดีเป็นผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้น         
จากอารมณ์ ความรู้สึกของผู้แต่ง เพ่ือถ่ายทอดเรื่องราวของตนเองหรือสะท้อนภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ในสังคม โดยใช้ถ้อยค าส านวนที่ไพเราะสละสลวย ก่อให้เกิดอารมณ์ ความรู้แก่ผู้อ่าน ทั้งความ
สนุกสนานเพลิดเพลินหรือก่อให้เกิดความสะเทือนอารมณ์ตามเจตนาของกวี  

 3.2 คุณค่าของวรรณคดี 
  วรรณคดีเป็นงานเขียนที่มนุษย์สร้างขึ้นเพ่ือถ่ายทอดความรู้สึกคิดของกวีที่มีต่อบุคคล      
หรือสภาพสังคม ในแต่ละยุค และสะท้อนให้เห็นวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในอดีตจนถึงปัจจุบัน 
วรรณคดีจึงเป็นเครื่องมือส าคัญของการเก็บรวบรวมเรื่องราว คติความเชื่อและค่านิยมต่าง ๆ          
ในรูปแบบที่หลากหลาย ซึ่งมผีู้กล่าวถึงคุณค่าของวรรณคดีไว้ดังนี้ 

  รื่นฤทัย สัจจพันธุ์ (2555: 2-3) กล่าวว่า วรรณคดีมีคุณค่าต่อผู้อ่าน 2 ประการ  คือ  
  1. คุณค่าทางอารมณ์ วรรณคดีเป็นงานศิลปะที่สร้างความเพลิดเพลินด้วยสุนทรียภาพ     

ทางภาษา วรรณคดีจึงมีพลังจูงใจผู้อ่านให้มีอารมณ์รัก เศร้า ขบขัน สมเพช สงสาร โกรธ ชมชื่นปีติ 
ฯลฯ ผู้อ่านจะดื่มด่ าอารมณ์เหล่านี้เข้าไปด้วยตนเอง คุณสมบัติของวรรณคดีนี้เป็นคุณสมบัติด้านการ
ประเทืองอารมณ์ หรือเรียกว่าอาหารใจ ซึ่งมีคุณค่าต่อชีวิตไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าอาหารบ ารุงกาย 

  2. คุณค่าทางปัญญา วรรณคดีให้ความรู้ในสาขาวิชาต่าง ๆ ที่กวีถ่ายทอดไว้ทั้งอย่าง
ตั้งใจ  และตั้งใจ นอกจากนี้ยังให้ข้อคิดอันเป็นประโยชน์ ให้หยั่งเห็นแก่นแท้ของชีวิต เข้าใจธรรมชาติ      
ของมนุษย์และยังเป็นกระจกเงาบานใหญ่สะท้อนภาพสังคมแต่ละยุคแต่ละสมัยอีกด้วย ผู้ศึกษา       
จึงอาจจะจดจ าน าสิ่งที่ได้จากการอ่านวรรณคดีมาเป็นประโยชน์แก่ชีวิต ในฐานะเป็นประสบการณ์รอง 
ความรู้ ข้อคิด และวิจารณญาณจะท าให้ผู้อ่านรู้เท่าทันชีวิต ไม่ตระหนกใจจนเกินควรเมื่อเผชิญหน้า
กับสถานการณ์ต่าง ๆ ผู้ อ่านอาจน าเอาพฤติกรรมของตัวละคร เหตุการณ์หรือข้อคิดในเรื่อง           
มาเป็นอุทาหรณ์เพ่ือแก้ปัญหาชีวิตของตนเองได้ วรรณคดีจึงมีประโยชน์ทางอ้อม ท าให้ผู้ศึกษาเป็นคน
ใจกว้าง เข้าใจเท่าทันผู้อ่ืนและที่ส าคัญคือรู้จักตนเอง การอ่านวรรณคดีจึงเป็นประสบการณ์คุ้มค่า      
ที่ลงทุนเพียงน้อยนิด    
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  องอาจ โอ้โลม (2555: 9-13) ได้กล่าวว่า  คุณค่าของวรรณคดไีทยมี 4 ด้าน ดังนี้ 
  1. คุณค่าด้านประวัติศาสตร์ วรรณคดีเปรียบเสมือนบันทึกทางสังคม ดังนั้น จึงพบว่า

วรรณคดีไทยเกือบทุกเรื่องจะแทรกแฝงข้อมูลเกี่ยวกับสภาพสังคม และประวัติศาสตร์อยู่ด้วย     
เพราะกวีหรือผู้ประพันธ์วรรณคดีไม่ว่ายุคสมัยใดก็ตาม มักจะใช้สภาพแวดล้อมที่เป็นจริงในสังคม  
สมัยนั้น ๆ เป็นข้อมูลในการเขียนเสมอ  
  2. คุณค่าด้านความรู้ความคิดวรรณคดีไทยหลาย ๆ เรื่อง โดยเฉพาะวรรณคดีที่มี
เนื้อหาเกี่ยวกับค าสอนมักจะมุ่งให้ผู้อ่านได้เกิดความรู้ ความคิดในทางที่เป็นประโยชนทั้งต่อตนเอง
และสังคม เช่น สุภาษิตพระร่วง โคลงโลกนิติ แม้แต่ในวรรณคดีทั่วไปก็อาจมีข้อคิด หรือคตินิยมต่าง ๆ 
แทรกแฝงอยู่เสมอ เช่น ในกวีนิพนธ์เรื่อง ขุมเหงื่องาน ของแรค า ประโดยค า ได้กล่าวให้ข้อคิดเรื่อง
ความอดทน ความเพียรพยายาม ความมานะอุตสาหะในการท างานและผลที่ได้รับ 

  3. คุณค่าด้านศิลปวัฒนธรรม วรรณคดีเกือบทุกเรื่องที่มีการกล่าวถึงชีวิตความเป็นอยู่      
และการด าเนินชีวิตของตัวละครย่อมหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องกล่าวถึงแบบแผนหรือวิถีชีวิต             
อันเกี่ยวเนื่องกันวัฒนธรรมประเพณีของสังคมรวมอยู่ด้วย ไม่ว่าตัวละครนั้น ๆ จะเป็ นชาวบ้าน
ธรรมดา เป็นกษัตริย์หรือเชื้อพระวงศ์ก็ตาม  

  4. คุณค่าด้านจิตใจ คุณค่าของวรรณคดีด้านนี้ได้แก่ สุนทรียภาพที่ผู้อ่านซึมซับได้จาก
วรรณคดีนั่นเอง สุนทรียภาพดังกล่าว ได้แก่ ความละเมียดละไม ความไพเราะ ความงดงาม ของภาษา 
ทั้งด้านเสียงและความหมายของถ้อยค า ข้อความ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวรรณคดีร้อยกรอง ผู้อ่าน    
จะได้รับสุนทรียภาพจากจังหวะของค าประพันธ์ประเภทต่าง ๆ ที่ผสานกันอย่างลงตัวกับภาษาที่สื่ อ  
อีกด้วย การศึกษาวรรณคดีนอกจากจะสร้างความเพลิดเพลิน สร้างจินตนาการให้กับผู้อ่านแล้ว
วรรณคดี ยังช่วยกล่อมเกลาจิตใจของผู้อ่านให้อ่อนโยน ละเมียดละไมขึ้นด้วยคุณค่าด้านจิตใจนี้ ผู้อ่าน
อาจจะได้รับไปพร้อม ๆ กันกับข้อคิด ที่ส่งผ่านอารมณ์สะเทือนใจที่มีท้ังสุข สนุกสนาน โศกเศร้า ฯลฯ  

  บันลือ พฤกษะวัน (2556: 143) ได้กล่าวว่า คุณค่าของวรรณคดี สามารถสรุปได้ดังนี้ 
  1. คุณค่าทางอารมณ์แก่ผู้อ่าน ก่อให้เกิดความสะเทือนอารมณ์ การใช้อุปมาอุปไมย        

ช่วยให้ผู้อ่านมีความรู้สึกเสมือนหนึ่งว่าตนได้เข้าไปอยู่ในเหตุการณ์หรือสถานการณ์นั้น ๆ  
  2. คุณค่าทางศีลธรรม จริยธรรม เมื่ออ่านแล้วย่อมเล็งเห็นแนวประพฤติ ปฏิบัติซึ่งแฝงอยู่   

ทุกแง่มุมที่วิเคราะห์พิจารณาเหตุการณ์ เป็นการสอนให้คติและแนวปฏิบัติทางคุณธรรมที่แฝงอยู่ 
  3. คุณค่าทางสติปัญญา การอ่านวรรณคดีหรือหนังสือดี ๆ ที่ได้รับการยกย่องช่วย

ขยายประสบการณ์ เสมือนได้พาผู้อ่านไปพบเห็นหรือมีประสบการณ์ที่สิ่งนั้นโดยตรง ให้คุณค่าทาง
ความรู้ ความคิด รวมทั้งส่งเสริมการมีวิจารณญาณอีกด้วย  
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  ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2562: 25-26) กล่าวว่า วรรณคดีและ
วรรณกรรม มีคุณค่าส าคัญ 2 ประการหลัก ได้แก่ 

  1. คุณค่าด้านการจรรโลงใจ ได้แก่ ความไพเราะเพลิดเพลินด้วยค าและความใน
วรรณคดี ซึ่งแฝงค่านิยม ให้ผู้อ่านมีอุดมคติในการท าความดี 

  2. คุณค่าด้านความรู้ วรรณคดีมีตัวอย่างที่สะท้อนหรือเล่าถึงสิ่งที่ประสบในยุคสมัย
ของกวี ทั้งอย่างตั้งใจและไม่ตั้งใจ จึงท าให้วรรณคดีกลายเป็นสื่อเพ่ือการสืบค้น อาทิ การสืบค้นบันทึก
ประเพณี ความเชื่อ การใช้ส านวนภาษา กฎหมาย ธรรมเนียมปฏิบัติ อาหารการกิน ที่อยู่อาศัย     
การแต่งกาย บางครั้งก็สะท้อนเหตุการณ์ของผู้คนในยุคสมัยของเรื่อง 

  นอกจากนี้ยังมีตัวอย่างความรู้ที่เป็นการประเทืองปัญญาอยู่ในวรรณคดี ซึ่งสะท้อน        
จากโลกทัศน์ของผู้ประพันธ์ในอดีตอย่างหลากหลาย ผู้ประพันธ์วรรณคดีมักมีทัศนคติในการมองชีวิต
ได้ลึกซึ้ง ผลงานจึงตกผ่านการเวลามาหลายยุคหลายสมัย การอ่านความคิดของคนที่มีญาณทัศนะ     
ที่ลึกซึ้งจึงเป็นความประเทืองปัญญาที่จะท าให้หยั่งเห็นความเป็นจริงในชีวิต 

  จากคุณค่าของวรรณคดีที่กล่าวมา สรุปได้ว่า วรรณคดีไทยมีคุณค่าต่อผู้อ่านเป็นอย่างยิ่ง 
เพราะการศึกษาวรรณคดีเปรียบเสมือนการศึกษาเรื่องราวในอดีตที่สะท้อนเรื่องให้เห็นถึงวิถีชีวิต 
เหตุการณ์ ความเป็นอยู่ของผู้คนในแต่ละยุคแต่ละสมัย ซึ่งเรื่องราวต่าง ๆ ถูกบันทึกด้วยภาษา          
ที่สละสลวยงดงามผ่านมุมมองชีวิตของกวี ท าให้ ผู้อ่านได้รับความรู้และเกิดคุณค่าทางอารมณ์         
ไปพร้อมกัน 

 3.3 องค์ประกอบของวรรณคดี 
  วรรณคดี มีลักษณะเฉพาะที่แสดงให้เห็นเป็นองค์ประกอบต่าง ๆ ซึ่งมีผู้รู้ได้ให้
ค าอธิบายองค์ประกอบของวรรณคดีไว้ดังนี้ 
  หทัยวรรณ ไชยะกุล (2544: 13-14) ได้กล่าวว่า วรรณกรรมทั้งร้อยแก้วและร้อยกรอง
มีองค์ประกอบหลัก ได้แก่ รูปแบบ เนื้อหา และภาษา ดังนี้ 

  1. รูปแบบ รูปแบบของประพันธ์นั้นสามารถจัดหมวดหมู่ได้อย่างกว้าง ๆ ได้เป็นงาน
ประพันธ์ประเภทร้อยแก้ว และงานประพันธ์ประเภทร้อยกรอง 

  2. เนื้อหา เนื้อหาของวรรณคดีไทยมีหลายประเภท เช่น เนื้อหาเกี่ยวกับศาสนา, 
ศีลธรรม, การสั่งสอนหรือสุภาษิต, การสดุดีหรือเฉลิมพระเกียรติ ฯลฯ 

  3. ภาษา คือ เครื่องมือในการถ่ายทอดเรื่องราวของผู้แต่ง 
  สายทิพย์ นุกูลกิจ (2545: 19) ได้กล่าวถึง องค์ประกอบของวรรณคดี สามารถสรุปได้

ดังนี้ องค์ประกอบของวรรณคดีประกอบด้วย 3 ส่วน คือ  
  1. ภาษา เป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดความนึกคิด อารมณ์และจินตนาการ ท าให้
ผู้อ่านวรรณคดีเข้าใจและเกิดความซาบซึ้ง 
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  2. เนื้อหา หมายถึง เรื่องราว ตัวละคร ฉากและทัศนะของผู้แต่ง 
  3. รูปแบบ แบ่งตามรูปแบบการประพันธ์แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ ร้อยแก้ว ร้อยกรอง 
และรูปแบบอ่ืน ซึ่งจัดเข้าเป็นประเภทร้อยแก้วหรือร้อยกรองไม่ได้ 

  อนนต์ ศรีศักดา (2554: 3) กล่าวว่า องค์ประกอบของวรรณกรรม มี 3 ประการได้แก ่
  1. รูปแบบ กวีไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันใช้รูปแบบหลากหลายในการสร้างผลงาน
วรรณกรรม มีทั้งรูปแบบวรรณกรรมลายลักษณ์ วรรณกรรมมุขปาฐะ รูปแบบวรรณกรรมร้อยแก้ว 
เช่น นิทาน นวนิยาย เรื่องสั้น บันทึก สารคดี ฯลฯ วรรณกรรมร้องกรอง เช่น โคลง ฉันท์ กาพย์ 
กลอน ร่าย ลิลิต และในบางครั้งกวีอาจสร้างรูปแบบวรรณกรรมใหม่ ๆ เพ่ิมเติม เช่น รูปแบบงาน
ประพันธ์ที่เรียกว่ากลอนเปล่า และรูปแบบกวีวรรณรูป  

  2. เนื้อหา วรรณกรรมไทยมีเนื้อหาแบ่งได้หลายประการ เช่น เรื่องเฉลิมพระเกียรติ
พระมหากษัตริย์เรื่องที่เกี่ยวข้องกับศาสนา ศีลธรรม เรื่องที่ใช้สั่งสอนประชาชน เรื่องที่เกี่ยวกับ
ประเพณี พิธีกรรม ฯลฯ นอกจากนี้ ยังรวมไปถึงการสร้างบทบาทให้ตัวละครในเรื่องฉาก ฯลฯ เวลา 
และทรรศนะของผู้แต่ง ซึ่งท าให้ผู้อ่านเข้าใจเนื้อหาในเรื่องได้มากข้ึน 

  3. ภาษา เป็นการใช้ถ้อยค าส านวนในวรรณกรรม ซึ่งผ่านการเลือกเฟ้นอย่างประณีต 
เพ่ือให้เกิดความไพเราะ และสร้างความประทับใจให้ผู้อ่าน ผู้ฟังวรรณกรรม 
  วิภา กงกะนันทน์ (2556: 14) กล่าวว่า องค์ประกอบของวรรณคดีนั้น จะประกอบด้วย
ส่วนประกอบต่าง ๆ ที่ส าคัญและสัมพันธ์กัน 3 ส่วน จะขาดส่วนใดส่วนหนึ่งไมไ่ด้ คือ 
  1. ภาษา คือ เครื่องมือที่ใช้ถ่ายถอดความคิด เรื่องราวหรือความรู้สึกต่าง ๆ ของ
ผู้เขียน ซึ่งประกอบด้วยส่วนที่เป็นไวยากรณ์ โวหาร และสัญลักษณ์  
  2. เนื้อเรื่อง ประกอบด้วย เรื่องราวหรือข้อคิด (story) คนหรือตัวละคร (people) 
เวลาและสถานที่ (time and place) และทรรศนะ (view point) 
  3. รูปแบบ คือ วิธีการน าเสนอผลงานที่ผู้เขียนสร้างสรรค์ขึ้น ซึ่งวรรณคดีทุกเรื่องจะอยู่      
ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเสมอ 
  จากการศึกษาองค์ประกอบของวรรณคดีของนักวิชาการ จะเห็นได้ว่าองค์ประกอบ        
ของวรรณคดีจะประกอบด้วยองค์ประกอบหลักอย่างน้อย 3 องค์ประกอบ คือ 1) ภาษา คือ เครื่องมือ
ที่ใช้ในการถ่ายทอดเรื่องราวที่ผ่านการเลือกสรรถ้อยค าส านวนมาอย่างประณีตงดงาม 2) เนื้อหา คือ 
เรื่องราว ความคิด หรือทรรศนะของผู้แต่งที่ต้องการจะถ่ายทอด  และ 3) รูปแบบ คือ รูปแบบที่ใช้   
ในการประพันธ์วรรณคดีในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง อาทิ ร้อยแก้ว ร้อยกรอง 
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 3.4 การสอนวรรณคดี 
  การสอนวรรณคดีไทยให้ได้ผลนั้น ครูมีบทบาทและความจ าเป็นต่อนักเรียนเป็นอย่างมาก 
ดังนั้น ครูควรใช้วิธีที่หลากหลาย ให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้ซึ่งมีผู้เสนอแนะวิธีการจัดการเรียนการสอน
วรรณคดีที่หลากหลายดังนี้ 
  สุจริต เพียรชอบ (2540: 63-66) ได้เสนอความคิดว่า ในอดีตเด็กมีโอกาสใกล้ชิดและ
ซาบซึ้งกับวรรณคดีมากกว่าในปัจจุบัน เพราะในอดีตมีสิ่งรื่นเริงบันเทิงใจไม่มากเท่าปัจจุบัน วรรณคดีจึงอยู่  
ในชีวิตประจ าวันจนเด็กเรียนรู้และซาบซึ้งไปโดยไม่รู้ตัว แต่ปัจจุบันวรรณคดีไม่ได้เป็นสิ่งบันเทิงใจ
เพียงอย่างเดียวของเด็กอีกต่อไป เพราะเด็กได้มีโอกาสเรียนรู้ วรรณคดีจากหนังสือเรียนเท่านั้น        
แต่มีโอกาสเรียนรู้สิ่งอ่ืน ๆ เพ่ือความบันเทิงมากมาย เมื่อเป็นเช่นนี้  ครูจึงต้องมีบทบาทอย่างยิ่ง      
ในการเรียนการสอนวรรณคดี บทบาทของครูก็คือ ปลูกศรัทธาให้แก่นักเรียน หาแนวร่วมด้วยการให้
นักเรียน ผู้ปกครอง ประชาชนและชุมชนได้มีส่วนร่วมกิจกรรมสวมจิตวิญญาณประชาสัมพันธ์ คือ    
จัดกิจกรรมเพ่ือการประชาสัมพันธ์อย่างสม่ าเสมอ เลือกสรรกิจกรรม คือ น ากิจกรรมต่าง ๆ        
อย่างหลากหลายมาใช้ในการเรียนการสอนวรรณคดี น าเข้าสู่ชุมชน หมายถึง จัดกิจกรรมเกี่ยวกับ
วรรณคดีในชุมชนหรือผ่านทางสื่อชนิดต่าง ๆ ฝึกฝนคนรุ่นใหม่ให้เยาวชนได้มีโอกาสท ากิจกรรม       
ที่เกี่ยวข้องกับวรรณคดีให้มากขึ้น และสืบสานวรรณคดีไทยด้วยนาฏการ คือ การจัดให้มีการร้องร า  
ท าเพลงหรือการแสดงละครที่เก่ียวกับวรรณคดี 
  กรมวิชาการ (2544: 334-339) ได้เสนอแนวการจัดการเรียนการสอนวรรณคดีสรุปได้ 
ดังนี้ 
  1. อ่านเข้าใจ แบ่งเป็น 
   1.1 เข้าในเรื่องสามารถจับใจความส าคัญของเรื่องได้ รู้ว่าเรื่องนั้นคือเรื่องอะไร 
กล่าวถึงใคร ท าอะไร ที่ไหน เมื่อไร อย่างไร 
   1.2 เข้าใจค าศัพท์ สามารถเข้าใจความหมายของศัพท์ยากหรือศัพท์ตามยุคสมัย 
  2. ได้เสียงเสนาะ ฝึกให้นักเรียนอ่านออกเสียงบทประพันธ์ สังเกตความแตกต่างของ
การอ่านแบบธรรมดา และอ่านออกเสียงตามอารมณ์ของข้อความ 
  3. เจาะแนวคิดส าคัญ สอนให้นักเรียนสามารถจับแนวคิดส าคัญของเรื่อง (Theme) 
โดยให้อ่านเรื่องให้เข้าใจ แล้วประมวลเรื่องราวทั้งหมดสู่แนวคิดส าคัญของเรื่อง 
  4. หมั่นวิเคราะห์วินิจฉัย การสอนให้นักเรียนรู้จักวิเคราะห์วินิจฉัย คือ การสอนให้
นักเรียนแยกแยะและพิจารณาเรื่องที่ อ่านได้ทั้งรูปแบบเนื้อหา กลวิธีและการใช้ภาษาว่าแต่ละ
องค์ประกอบ   มีรายละเอียดอย่างไรบ้าง 
  5. ใส่ใจวิจารณ์ การสอนให้นักเรียนกล้าแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องที่อ่าน 
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  6. ประสานกิจกรรม หากครูเลือกกิจกรรมต่าง ๆ ใช้ประกอบการเรียนการสอน
วรรณคดีและวรรณกรรม จะท าให้การเรียนการสอนสนุกและน่าสนใจยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยให้
นักเรียนเข้าใจและจ าเนื้อหาได้ดียิ่งขึ้นด้วยกิจกรรมในการสอนวรรณคดี เช่น กิจกรรมบทบาทสมมติ 
กิจกรรมการแสดงละคร กิจกรรมขับร้องฟ้อนร า กิจกรรมวาดภาพ กิจกรรมค้นคว้า กิจกรรม                
ทายปัญหา ฯลฯ 
  7. สัมพันธ์เนื้อหา การเรียนการสอนวรรณคดีและวรรณกรรมให้สัมพันธ์เนื้อหาอ่ืน ๆ 
ทั้งในวิชาเดียวกันและต่างวิชา เช่น สอนให้สัมพันธ์กับราชาศัพท์ สอนให้สัมพันธ์กับหลักภาษา            
สอนให้สัมพันธ์กับเนื้อหาวิชาประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ฯลฯ 

  ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2562: 33) การเรียนการสอนวรรณคดี             
ครูเป็นองค์ประกอบส าคัญที่จะท าให้การเรียนการสอนวรรณคดีบรรลุจุดมุ่งหมายของหลักสูตร          
เพราะครูที่มีความสามารถทั้งด้านเนื้อหาวิชาและการจัดการเรียนการสอน จะสามารถเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมและความคิดของนักเรียนได้  

  อิงอร สุพันธุ์วณิช (2555: 121) ได้กล่าวถึง การสอนวรรณคดีไทยไว้ว่า การจัดการเรียน    
การสอนวรรณคดีไทย ควรเน้นพัฒนาความคิดของผู้เรียน ผู้สอนไม่ควรปิดกั้นหรือครอบง าความคิด
ของผู้เรียน ควรให้อิสระในการคิดของผู้เรียน และแนะน าวิธีการคิดที่ถูกต้อง ทั้งนี้ควรจัดกิจกรรม    
การเรียนการสอนอย่างหลากหลาย เพ่ือให้นักเรียนสนใจและเห็นคุณค่าของวรรณคดี 
  จากการศึกษาการสอนวรรณคดี สรุปได้ว่า การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้แก่
นักเรียนครูควรมีบทบาทหน้าที่ในการแนะน า ส่งเสริมสนับสนุน อ านวยความสะดวกให้แก่นักเรียน
เพ่ือให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่ โดยใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมที่หลากหลายเหมาะสมกับ
บริบท เนื้อหาที่เรียน และส่งเสริมกระบวนการคิดของนักเรียน เพ่ือให้นักเรียนได้เข้าใจในเนื้อหา 
ภาษา วัฒนธรรม วิถีชีวิตของคนในสังคมในแต่ละยุคที่สะท้อนภาพผ่านวรรณคดี ตลอดจนบูรณาการ
เนื้อหาของวรรณคดีกับวิชาความรู้อ่ืน ๆ เพ่ือให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าและความส าคัญของวรรณคดี            
มากยิ่งขึ้น 

  3.5 วรรณคดีที่ใช้ในการวิจัย 
  การวิจัยครั้งนี้ใช้เนื้อหาวรรณคดีในบทเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 จ านวน 2 เรื่อง ได้แก่ นิราศภูเขาทอง และกาพย์เรื่อง      
พระไชยสุริยา ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นั้น หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวัดเกาะวังไทร 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 ได้ก าหนดให้ภาคเรียนที่  1                        
เรียนวรรณคดี 2 เรื่อง 
 
 



  31 

  3.5.1 นิราศภูเขาทอง 
  ที่มาของเรื่อง 
  วรรณคดี เรื่องนิราศภูเขาทองของสุนทรภู่ (พระสุนทรโวหาร) แต่งขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 3 
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด ารงราชานุภาพได้ทรงสันนิษฐานไว้ว่าสุนทรภู่แต่งขึ้นเมื่อ 
พ.ศ. 2373 ครั้งเดินทางออกจากวัดราชบุรณะ (วัดเลียบ) เพ่ือไปจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ึนพ้ืนฐาน, 2548: 3-16 )  
  เนื้อเรื่องย่อ  
  หลังจากออกพรรษาและรับกฐินในเดือน 11 แล้ว สุนทรภู่พร้อมกับหนูพัดซึ่งเป็น
บุตรชายที่ยังเด็กอยู่ ได้เดินทางออกจากวัดราชบูรณะ (วัดเลียบ) เพ่ือไปยังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
เรือผ่านต าหนักแพและพระบรมมหาราชวัง ผ่านต าบลและสถานที่ต่าง ๆ ตามล าดับ เช่น บางพลัด 
นนทบุรี ปากเกร็ด สามโคก บ้านงิ้ว ฯลฯ จนกระทั่งถึงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในตอนค่ าแวะจอด
พักค้างคืนอยู่ที่หน้าวัดพระเมรุ ครั้นรุ่งเช้าเป็นวันพระ ได้เดินทางไปนมัสการเจดี ย์ภู เขาทอง           
ซึ่งเชื่อกันว่ามีพระธาตุบรรจุอยู่ สุนทรภู่อธิษฐานขอพรพระให้ได้เกิดเป็นคนดีมีศีลธรรม มีความสุข    
ทั้งกายและใจทุกชาติเพ่ือจุดหมายให้ถึงพระนิพพานในอนาคตหลังจากกราบพระ สุนทรภู่ได้พบ     
พระธาตุในเกสรดอกบัว จึงอัญเชิญพระธาตุประดิษฐานไว้ในขวดแก้ววางไว้ใกล้ศีรษะ แต่รุ่งเช้า                
เมื่อจะบูชาองค์พระธาตุกลับหายไป ในเช้าวันนั้นเองสุนทรภู่ได้เดินทางกลับกรุงเทพฯและมาถึง      
วัดอรุณราชวราราม (วัดแจ้ง) ในเย็นวันเดียวกัน 
  คุณค่าของวรรณคดีเรื่องนิราศภูเขาทอง 
  นิราศภูเขาทอง เป็นนิราศเรื่องที่สั้นที่สุดของสุนทรภู่ โดยมีความยาวเพียง 176           
ค ากลอน แต่มีความดีเด่นทั้งในด้านเนื้อหาและวรรณศิลป์ จนได้รับการยกย่องว่าเป็นนิราศที่มี              
ความไพเราะมากท่ีสุดในจ านวนนิราศท้ัง 9 เรื่องของสุนทรภู่ ดังจะเห็นได้จากคุณค่าในด้านต่างๆ ดังนี้  
  คุณค่าด้านเนื้อหา  
  เนื้อหาดังที่ปรากฏในนิราศภูเขาทอง แสดงให้เห็นถึงความรอบรู้และความช่างสังเกต
ของสุนทรภู่ได้เป็นอย่างดี เนื่องจากสุนทรภู่ได้บันทึกเรื่องราวและเหตุการณ์ต่างๆ ที่ตนได้พบเห็น  
ตลอดเส้นทาง ตั้งแต่ออกจากวัดราชบูรณะจนถึงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ท าให้นิราศเรื่องนี้มีคุณค่า 
ในด้านเนื้อหา ควรค่าแก่การศึกษา ดังตัวอย่างต่อไปนี้  
  1. สะท้อนวิถีชีวิตและวัฒนธรรม นิราศภูเขาทองมีเนื้อหาที่แสดงให้เห็นถึง  สภาพ
บ้านเมือง สังคม วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของผู้คนโดยเฉพาะริมฝั่งแม่น้ าเจ้าพระยาในช่วงสมัย 
รัตนโกสินทร์ตอนต้นได้เป็นอย่างดี  
  2. ต านานสถานที่  เนื่องจากเนื้ อหาของนิราศส่วนใหญ่  ได้แก่  การพรรณนา              
การเดินทาง ดังนั้น เมื่อกวีล่องเรือผ่านสถานที่ใด ก็มักจะกล่าวถึงสถานที่นั้น เช่นเดียวกับสุ นทรภู่   
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เมื่อเดินทางผ่านสถานที่ อาทิ วัดประโคนปัก สุนทรภู่ได้บอกเล่าเรื่องราวอันเป็นที่มาของชื่อวัดแห่งนี้  
ไว้ว่าเหตุที่วัดมีชื่อว่าประโคนปัก เนื่องจากมีการเล่าสืบต่อกันมาว่าบริเวณนี้เป็นที่ปักเสาประโคน     
เพ่ือปันเขตแดน 
  3. ความเชื่อของคนไทย สุนทรภู่ได้สอดแทรกคติความเชื่อของคนไทย ซึ่งส่วนใหญ่ 
มักเกี่ยวเนื่องในพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะเรื่องนรก-สวรรค์ อาทิ ความเชื่อที่ว่าหากใครคบชู้ คือ 
ประพฤติตนผิดศีลข้อ 3 ตามหลักศีล 5 เมื่อตายไป ผู้นั้นจะตกนรกและต้องปีนต้นงิ้วซึ่งมีหนามยาว 
และแหลมคม 
  4. แง่คิดเกี่ยวกับความจริงของชีวิต บทประพันธ์ของสุนทรภู่มักได้รับการ ยกย่องอยู่
เสมอมาว่ามีเนื้อหาที่สอดแทรกข้อคิด คติการด าเนินชีวิต และช่วยยกระดับจิตใจของผู้อ่าน ให้ปฏิบัติ
ตนไปตามแนวทางที่เหมาะสม ดังปรากฏในบทกลอนตอนหนึ่งซึ่งมีเนื้อหากล่าวเกี่ยวเนื่อง  ถึงเรื่อง   
โลกธรรม 8 ตามหลักค าสอนทางพระพุทธศาสนา โดยสุนทรภู่กล่าวว่า แม้เจดีย์ภูเขาทอง ที่ครั้งหนึ่ง
เคยงดงามก็ยังมีวันทรุดโทรม ชื่อเสียงเกียรติยศก็เช่นเดียวกัน เมื่อมีรุ่งเรืองก็มีเสื่อมได้ เป็นธรรมดาจึง
ควรมองโลกอย่างเข้าใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างล้วนเป็นอนิจจัง 
  คุณค่าด้านวรรณศิลป ์
  นิราศภูเขาทอง นอกจากจะมีคุณค่าด้านเนื้อหาแล้ว ในด้านวรรณศิลป์ก็ได้รับ        
การยอมรับว่ามีความงดงามและมีความไพเราะ แม้สุนทรภู่จะใช้ถ้อยค าธรรมดาสามัญในการประพันธ์
แต่ทว่ามีความหมายลึกซึ้ง สะเทือนอารมณ์ และสร้างจินตภาพได้อย่างชัดเจน นิราศภูเขาทองจึงมี
คุณค่าและความดีเด่นในด้านวรรณศิลป์ ดังต่อไปนี้ 
  1. การเล่นเสียง บทประพันธ์ของสุนทรภู่ ถือได้ว่ามีความดีเด่นเรื่องการเล่นเสียง 
โดยเฉพาะการเล่นเสียงสัมผัสภายในวรรค ทั้งสัมผัสสระและสัมผัสอักษร ท าให้กลอนนิราศภูเขาทอง 
มีความไพเราะเป็นอย่างมาก  
  2. ความเปรียบลึกซึ้งกินใจ สุนทรภู่ เลือกใช้ถ้อยค าเปรียบเปรยที่สร้างอารมณ์ 
สะเทือนใจให้แก่ผู้อ่าน 
  3. การใช้ค าเพ่ือสร้างจินตภาพ เป็นการพรรณนาความด้วยถ้อยค าที่เรียบง่ายแต่เห็น
ภาพชัดเจน  
  3.5.2 กาพย์พระไชยสุริยา 
  กาพย์พระไชยสุริยาเป็นหนังสือเรียนที่ใช้ได้ผลเป็นที่รู้จักกันดีในหมู่ครูและนักเรียน              
ในรัชกาลที่ 3 เป็นต้นมา ต่อมาในรัชกาลที่ 5 เมื่อมีการจัดตั้งโรงเรียนหลวงขึ้น พระบาทสมเด็จ            
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระยาศรีสุนทรโวหาร             
(น้อย อาจารยางกูร) จัดท าแบบเรียนภาษาไทยขึ้นชุดหนึ่ง มี 6 เล่ม คือ มูลบทบรรพกิจ วาหนิติ์นิกร 
อักษรประโยค สังโยคพิธาน ไวพจน์พิจารณ์ พิศาลการันต์ ในหนังสือมูลบทบรรพกิจ พระยาศรีสุนทร
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โวหารได้น ากาพย์พระไชยสุริยาของสุนทรภู่มาแทรกไว้เพ่ือให้เด็กหัดอ่านและเขียนหนังสือได้ถูกต้อง
คล่องแคล่ว (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพ้ืนฐาน, 2548: 155-171) 
  ที่มาของเรื่อง 
  กาพย์พระไชยสุริยา พระยาธรรมปรีชา (บุญ) ซึ่งบวชอยู่วัดเทพธิดารามในสมัย                  
ที่สุนทรภู่บวชอยู่เล่าว่า สุนทรภู่แต่ค ากาพย์เรื่องนี้ขณะบวชคราวนั้น ซึ่งตรงกับรัชกาลที่ 3 ประมาณ          
พ.ศ. 2382 – 2385 แต่มีข้อสันนิษฐานอีกทางหนึ่ งจาก ฉันท์  ข าวิไล ว่าสุนทรภู่แต่งเรื่องนี้           
เมื่อแรกบวชและไปจ าพรรษาที่ เมืองเพชรบุรีใน พ.ศ. 2368 หรือเมื่อไปเป็นครูสอนหนังสือ             
ที่เมืองเพชรบุรีครั้งหลัง แต่ไม่ว่าสุนทรภู่จะแต่งเรื่องนี้เมื่อใด ก็ยังกล่าวได้ว่าเป็นเรื่องที่แต่งเพ่ือใช้เป็น
หนังสือเรียนส าหรับเด็กที่ท่านสอน โดยอาจจะสอนขณะอยู่ในสมณเพศที่วัดเทพธิดารามหรือที่เมือง
เพชรบุรีหรือขณะเป็นฆราวาสและเป็นครูที่เมืองเพชรบุรีครั้งหลังก็ได้ 
  ประวัติผู้แต่ง 
  ผู้แต่งกาพย์พระไชยสุริยานั้น คือ สุนทรภู่ หรือพระสุนทรโวหาร เช่นเดียวกับนิราศ
ภูเขาทอง 
  เนื้อเรื่องย่อ 
  กาพย์พระไชยสุริยาเป็นเรื่องของพระราชาทรงพระนามว่า พระไชยสุริยา ครองเมือง
สาวะถีหรือสาวัตถี มีมเหสีชื่อสุมาลี บ้านเมืองอุดมสมบูรณ์และเป็นสุขมาช้านาน จนกระทั่ง          
เมื่อข้าราชบริพารและผู้มีอ านาจพากันลุ่มหลงในอบายมุข และกระท าการข่มเหงราษฎรจนเดือดร้อน      
กันไปทั่ว ในที่สุดน้ าป่าก็ไหลบ่าท่วมเมืองจนผู้คนล้มตาย ผู้ที่รอดชีวิตก็หนีออกจากเมืองไปหมด ทิ้งให้
เมืองสาวะถีกลายเป็นเมืองร้างไป 
  คุณค่าของวรรณคดีเรื่องกาพย์พระไชยสุริยา 
  คุณค่าด้านวรรณศิลป์ 
  1. การใช้ค าง่ายๆ บรรยายให้เห็นภาพชัดเจน 

    2. ใช้ถ้อยค าให้จินตนาการ 

    3. สร้างสรรค์ค าประพันธ์ โดยการใช้โวหารที่มีความไพเราะเหมาะสม 

  คุณค่าด้านเนื้อหา 
  1. ให้ความรู้แก่ผู้อ่ืนตามจุดประสงค์ของผู้แต่ง คือ ใช้เป็นสื่อการสอนใช้ในการสอน
มาตราตัวสะกด ทบทวนความรู้เดิม ผู้ที่ใช้กาพย์พระไชยสุริยาเป็นแบบเรียน จะสามารถอ่านเขียนได้
ถูกต้อง 
            2. ให้ความสนุกสนานเพลิดเพลิน เกิดจินตนาการตามเนื้อเรื่อง 
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            3. ให้เห็นสภาพสังคมไทยสุนทรภู่เกิดสมัยสร้างกรุงเทพมหานครได้เพียงสามปีได้รับรู้
เหตุการณ์ตอนเสียกรุงจากผู้ใหญ่ที่เคยพบสภาพทั้งก่อนเสียกรุงขณะเสียกรุงการกอบกู้บ้านเมืองและ
สร้างบ้านแปลงเมืองมา จึงสอดแทรกสภาพสังคมไทยก่อนเสียกรุง โดยสร้างตัวละครในเรื่อง           
ว่าข้าราชบริพารเสนาบดีไม่ใส่ใจบ้านเมือง  ฉ้อราษฎร์บังหลวง คดโกง ไม่ยุติธรรม หมกมุ่น                   
อยู่ในความสนุกสนานเพลิดเพลิน มัวเมาในกาม เหมือนสภาพสังคมไทยก่อนเสียกรุง 

4. แสดงความคิด ความเชื่อ และค่านิยมในสังคม   
5. ให้ข้อคิดและคติธรรม น าไปใช้ในชีวิต    
       

4. ทักษะการร่วมมือ 
 ทักษะการร่วมมือเป็นทักษะการท างานที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญซึ่งมีความส าคัญและมีความ
จ าเป็นต่อผู้เรียน เนื่องจากทักษะการร่วมมือค านึงถึงความแตกต่างของผู้เรียนที่มีความสามารถ       
ในการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน การจัดการเรียนรู้โดยให้ผู้เรียนได้ท างานร่วมกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
มอบหมายบทบาทหน้าที่ให้ตรงกับความสามารถของสมาชิกแต่ละคนจะท าให้การท างานของผู้เรียน
บรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 4.1  ความหมายทักษะการร่วมมือ 
  Johnson et al. (1984: 45-48) กล่าวว่า ทักษะการร่วมมือ คือ บุคคลหรือสมาชิกในกลุ่ม   
ใช้ความสามารถในการท างานด้วยการประสานความพยายามเพ่ือให้บรรลุจุดประสงค์ร่วมกัน 
  ทิศนา แขมมณี (2545: 224) ทักษะการร่วมมือ หมายถึง ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานร่วมกันของกลุ่มบุคคลเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายอย่างใดอย่างหนึ่ง การมาร่วมกันปฏิบัติงานนี้
จะเป็นไปอย่างราบเรื่องและประสบความส าเร็จหรือไม่ เพียงใด ย่อมขึ้นอยู่กับปัจจัยและองค์ประกอบ
หลายประการในการท างานร่วมกัน  
  พานชัย เกษฎา (2555: 67) กล่าวว่า ทักษะการร่วมมือ เป็นวิธีการที่ผู้เรียนได้ใช้
กระบวนการคิดวางแผนและลงมือปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับเพ่ือน ๆ จะท าให้กิจกรรมการเรียนมีความ
กระตือรือร้น บรรยากาศในการเรียนเต็มไปด้วยความร่วมมือ สามัคคี เข้าใจซึ่งกันและกัน พ่ึงพาอาศัยกัน 
ลดความตึงเครียด ส่งเสริมพัฒนาคุณลักษณะด้านการเห็นความส าคัญของการท างานกลุ่ม  แต่ละคน
ล้วนเป็นผู้มีบทบาทและได้แสดงความสามารถเต็มตามศักยภาพผลงานที่ปรากฏจะท าให้ทุกคน          
มีความภาคภูมิใจ เพราะเกิดจากทุกคน 
  มาลินี บุณยรัตพันธุ์ (2556: 2) ได้สรุปความหมายของทักษะการร่วมมือว่า เป็นการ
รวมตัวของบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป มาท ากิจกรรมร่วมกัน มีปฏิสัมพันธ์กัน มีการติดต่อสื่อสารกัน          
เพ่ือด าเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
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  จากการศึกษาความหมายของทักษะการร่วมมือ สรุปได้ว่า ทักษะการร่วมมือ หมายถึง   
ทักษะที่เกิดจากการรวมกลุ่มของบุคคลเพ่ือท างานร่วมกัน สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมในการท างาน      
มีปฏิสัมพันธ์ มีความสามัคคี ร่วมมือร่วมใจ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการท างานหรือการประสบ
ความส าเร็จร่วมกันของสมาชิกภายในกลุ่ม  

 4.2 กระบวนการของทักษะการร่วมมือ 
  ทักษะการร่วมมือ เป็นทักษะที่บุคคลมากกว่า 1 คนท างานร่วมกัน ดังนั้นการจะ
ท างานร่วมกันให้ประสบความส าเร็จได้อย่างราบรื่น จ าเป็นมีขั้นตอนหรือกระบวนการท างานที่ชัดเจน
เพ่ือให้สมาชิกแต่ละคนไม่สับสนหรือละเลยต่อหน้าที่ มีนักการศึกษาได้กล่าวถึงกระบวนการของ
ทักษะการร่วมมือ ไว้ดังนี้ 
  Reynold (1994: 118) ได้เสนอแนวทางการท างานร่วมกันของผู้เรียน ไว้ดังนี้  
  1. การร่วมกันอธิปรายบนพื้นฐานของเหตุผล  
  2. สมาชิกแต่ละคนค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องที่ตนสนใจหรือมีประสบการณ์ในเรื่องนั้น ๆ 
เพ่ือเป็นผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้านและเข้ามามีส่วนร่วมในการท างานร่วมกันของกับสมาชิกคนอ่ืน ๆ  
  3. การพัฒนาความคิดและส ารวจวิธีการที่สมาชิกจะสามารถท างานร่วมกันได้ 
  4. สมาชิกร่วมกันหาแนวทางหรือวางแผนในการด าเนินงานเพ่ือน ามาใช้ในการท างาน
ร่วมกันในกระบวนการท างานกลุ่ม  
  5. อาจเริ่มต้นจากการที่ผู้สอน บอกเล่าประเด็นปัญหา แนวความคิด หรือหัวข้อที่
มุ่งเน้นในการจัดการเรียนรู้ 

  ธีรพัฒน์  ฤทธิ์ทอง (2547: 17) กล่าวว่าการท างานแบบมีส่วนร่วมของผู้ เรียน                   
จะประกอบด้วย 6 ขั้นตอน คือ 
  1. ร่วมรับรู้ 
  2. ร่วมคิด 
  3. ร่วมวางแผน 
  4. ร่วมด าเนินการ 
  5. ร่วมก ากับติดตาม 
  6. ร่วมรับผิดชอบ  

  มาลินี บุณยรัตพันธุ์ (2556: 11-13) กล่าวว่า การด าเนินงานของกลุ่มจะประสบ
ความส าเร็จเป็นกลุ่มท่ีมีประสิทธิภาพนั้น จะต้องมีแนวทางในการด าเนินงานดังต่อไปนี้ 

  1. สมาชิกจะต้องเข้าใจจุดประสงค์ของงานที่จะต้องท าอย่างชัดเจน ตรงตามความ
ต้องการของสมาชิกท่ีประสงค์จะด าเนินงานนั้น ๆ ให้ประสบความส าเร็จ 
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  2. สมาชิกของกลุ่มจะต้องมีการสื่อสารกันอย่างเปิดเผย เสนอความคิดเห็นหรือ

ความรู้สึกตรงไปตรงมาให้สมาชิกในกลุ่มรับทราบหรือรับรู้อย่างชัดแจ้ง ด้วยความจริงใจหรือถกเถียง

ปัญหากันโดยใช้เหตุผลและวิจารณญาณที่เหมาะสม 

  3. สมาชิกทุกคนจะต้องให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน รวมทั้ง             

เข้าร่วมประชุมกับกลุ่มผู้น ากลุ่ม ซึ่งจะต้องปฏิบัติต่อสมาชิกทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ยอมรับฟัง             

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของสมาชิกกลุ่ม ร่วมกันตัดสินใจและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อสมาชิก

ภายในกลุ่ม ท าให้มีการรวมกลุ่มกันอย่างเหนียวแน่น 

  4. การตัดสินใจร่วมกันเพ่ือสรุปประเด็นในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง สมาชิกลุ่มจะต้องกระท า      

อย่างมีระบบ ยืดหยุ่น หรือด าเนินการให้สอดคล้องกับสถานการณ์และความสามารถของสมาชิกกลุ่ม 

รวมทั้งเป็นความคิดเห็นที่กลุ่มจะต้องเห็นพ้องด้วยและตกลงร่วมกัน 

  5. สนับสนุนให้สมาชิกเสนอความคิดเห็นในหลาย ๆ รูปแบบ ถึงแม้ว่าจะเป็น              

ความคิดเห็นในด้านตรงกันข้ามก็ตาม แต่ก็เพ่ือที่จะเป็นการเสนอหรือสร้างแนวคิดใหม่ให้แก่กลุ่ม            

ซ่ึงจะสามารถท าให้งานของกลุ่มดีขึ้น 

  6. สมาชิกกลุ่มจะต้องได้ รับการพิจารณาหรือการปฏิบัติอย่างเท่ าเทียมกัน          

ตามความสามารถ ความช านาญ หรือประสบการณ์ของแต่ละคนที่แตกต่างกัน  

  7. กลุ่มจะต้องสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกภายในกลุ่ม ให้เห็นความส าคัญ           

ของจุดประสงค์ของกลุ่มและยินดีที่จะท างานร่วมกันให้จุดประสงค์ดังกล่าวบรรลุผลส าเร็จ 

  8. สมาชิกในกลุ่มจะต้องมีความรู้สึกที่สัมพันธ์กันในส่วนรวมค่อนข้างสูงและอย่าง

มั่นคง เพ่ือให้กลุ่มมีความก้าวหน้าและด าเนินการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งได้อย่างประสบความส าเร็จ  

  9. สมาชิกจะต้องมีความเข้าใจ และเคารพความคิดเห็นของแต่ละคน ทุกคนในกลุ่ม        

เป็นที่ยอมรับในฐานะสมาชิกของกลุ่ม โดยไม่มีผู้ถูกละเลยหรือเห็นว่าเป็นผู้ที่ด้อยกว่าสมาชิกคนอ่ืน ๆ  

  จากกระบวนการท างานของทักษะการร่วมมือดังกล่าว สรุปได้ว่า กระบวนการท างาน      

ของทักษะการร่วมมือ ต้องเริ่มจากสมาชิกทุกคนต้องมีความเข้าใจในจุดประสงค์ของการเรียนรู้ 

จากนั้นจึงร่วมกันคิดวิธีการหาค าตอบและวางแผนท างานของกลุ่มให้เกิดประสิทธิภาพและด าเนินงาน

โดยสมาชิกทุกคนจะต้องมีบทบาทหน้าที่ มีส่วนร่วมในการท างาน ตามความถนัด ความสามารถ    

ของตนและร่วมกันก ากับติดตามผลของการท างาน 
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 4.3 การประเมินทักษะการร่วมมือ 
  การวัดและประเมินผลเป็นกระบวนการวัดความรู้ ความสามารถของนักเรียนว่า
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดการเรียนรู้หรือไม่ ดังนั้น เครื่องมือในการประเมินผลจะต้องมี
ประสิทธิภาพและสามารถวัดได้อย่างครอบคลุมเนื้อหา   
  ทิศนา แขมมณี (2545: 224) กล่าวว่า การวัดและประเมินด้านทักษะหรือพฤติกรรม       
การท างานกลุ่มนับเป็นด้านที่วัดยาก เนื่องจากมีกระบวนการค่อนข้างซับซ้อนและใช้เวลามากและ  
การวัดผลต้องอาศัยการสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน รวมทั้งการวิเคราะห์และประเมินพฤติกรรม    
แต่ละพฤติกรรมซึ่งผู้ประเมินจ าเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมการท างานกลุ่มของ
ผู้เรียน 
  วิธีการวัดและประเมินผลทักษะหรือประเมินพฤติกรรมการท างานกลุ่ม วิธีการหนึ่ง  
ซึ่งครูสามารถด าเนินการได้ ดังนี้ 
  3.3.1 ก าหนดสถานการณ์การท างานกลุ่มให้ผู้เรียนร่วมกันท างาน สถานการณ์นั้นควร
เป็นสถานการณ์ ที่เอ้ือให้ผู้เรียนแสดงพฤติกรรมที่ต้องการวัด 
  3.3.2 ให้ผู้เรียนด าเนินงานร่วมกัน โดยก าหนดให้สมาชิกแต่ละคนติดหมายเลข
ประจ าตัวไว้เพ่ือความสะดวกในการสังเกตและบันทึกพฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกตามล าดับและ  
ตามความเป็นจริง ทั้งนี้ควรมีการอัดเทปการสื่อสารของกลุ่มไว้ เพ่ือใช้ในการตรวจสอบข้อมูล 
  3.3.3 ก าหนดหรือระบุรายการพฤติกรรมการท างานกลุ่มที่ต้องการวัด พร้อมทั้ง
ก าหนดน้ าหนักคะแนนของแต่ละพฤติกรรม 
  3.3.4 น าบันทึกพฤติกรรมของผู้เรียนที่บันทึกได้ มาวิเคราะห์ว่าพฤติกรรมนั้น ๆ             
ตรงกับรายการพฤติกรรมที่ต้องการวัดอะไรบ้างและได้น้ าหนักคะแนนเท่าไหร่ ต่อไปจึงประเมินคุณภาพ   
ของพฤติกรรมหรือทักษะนั้น ๆ แล้วน าน้ าหนักคะแนน x คะแนนคุณภาพ ได้เป็นคะแนนรวมของ   
แต่ละพฤติกรรม เมื่อน าคะแนนทั้งหมดมารวมกัน ก็จะได้เป็นคะแนนรวมของกลุ่ม 
  จากแนวทางการวัดและประเมินผลทักษะด้านกระบวนการกลุ่มข้างต้นแสดงให้เห็นว่า 
ในการประเมินผลแบบกลุ่มนั้นแม้ว่าจะเป็นการให้คะแนนแบบกลุ่ม แต่ในการประเมินนั้น  ผู้ประเมิน
ทักษะการร่วมมือจะต้องสังเกตพฤติกรรมสมาชิกของแต่ละกลุ่มเป็นรายบุคคลและบันทึกผลจาก
สถานการณ์การท างานกลุ่ม ตามตัวชี้วัดที่ก าหนด ผู้วิจัยได้สร้างแบบสังเกตทักษะการร่วมมือของนักเรียน    
จ านวน 20 ข้อ โดยมีครูผู้ร่วมสังเกตการณ์เป็นผู้สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนและวัดพฤติกรรม               
ใน 4 ด้าน คือ ด้านทักษะการจัดตั้งกลุ่ม ด้านทักษะการปฏิบัติงานกลุ่ม ด้านทักษะการคิดเชิงระบบ       
และด้านทักษะการสรุปความคิด เพ่ือวิเคราะห์ทักษะการร่วมมือของนักเรียนเป็นรายบุคคล 
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5. ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ  
 การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ก าหนดให้ผู้เรียนได้ท างานร่วมกัน 
ร่วมกันคิด ร่วมกันแก้ปัญหา สนับสนุนกันภายในกลุ่ม ผู้เรียนจ าเป็นจะต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจ
ของสมาชิกภายในกลุ่มเพ่ือความส าเร็จร่วมกัน 

 5.1 ความหมายของการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
  ทักษะการเรียนรู้แบบร่วมมือ เป็นรูปแบบการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยใช้
กระบวนการกลุ่มในการขับเคลื่อนกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน ซึ่งสมาชิกทุกคนจะมีบทบาท      
และความส าคัญเท่าเทียมกัน เพ่ือให้การจัดการเรียนรู้นั้นบรรลุวัตถุประสงค์  
  Slavin (1995: 5) ได้อธิบายความหมายของการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือไว้ว่า              
เป็นการสอนกลุ่มขนาดเล็กประมาณ 4 คน และการจัดกลุ่มต้องค านึงถึงความสามารถของนักเรียน 
เช่น แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มสูง กลุ่มปานกลาง และกลุ่มต่ า ในกลุ่มควรจะมีนักเรียนที่มีความสามารถสูง 
1 คน นักเรียนที่มีความสามารถปานกลาง 2 คน และนักเรียนที่มีความสามารถต่ า 1 คน โดยสมาชิก
ในกลุ่มจะต้องมีหน้าที่รับผิดชอบและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  
  อาภรณ์ ใจเที่ยง (2550: 121) กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกันหรือแบบ           
มีส่วนร่วม หมายถึง การจัดกิจกรรมที่ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถต่างกัน ได้ร่วมมือกันท างานกลุ่ม
ด้วยความตั้งใจและเต็มใจ รับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ในกลุ่มของตน ท าให้งานของกลุ่มด าเนินไปสู่
เป้าหมายของงานได้ 
  สมศักดิ์ ภู่วิภาดาวรรธน์  (2553: 3) ได้กล่าวว่า การเรียนรู้แบบร่วมมือเป็นวิธีการ             
จัดกลุ่มการท างาน เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้และเพ่ิมพูนแรงจูงใจทางการเรียน การเรียนรู้แบบร่วมมือ
ไม่ใช่วิธีการจัดนักเรียนเข้ากลุ่มแบบธรรมดา แต่เป็นการรวมกลุ่มอย่างมีโครงสร้างที่ชัดเจน กล่าวคือ
สมาชิกแต่ละคนในทีมจะมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันในการเรียนรู้ และสมาชิกทุกคนจะได้รับการกระตุ้นให้
เกิดแรงจูงใจเพ่ือที่จะช่วยเหลือและเพ่ิมพูนการเรียนรู้ของสมาชิกในทีม ดังนั้น การจัดผู้เรียนเข้ากลุ่ม
ท างานทั่ว ๆ ไปจึงอาจไม่ใช่การเรียนรู้แบบร่วมมือ เพราะมักพบว่านักเรียนที่เก่งเท่านั้นจะเป็น
ผู้จัดการให้เกิดผลงานในทีม สมาชิกอ่ืน ๆ อาจไม่มีโอกาสในการแสดงออกซ่ึงการเรียนรู้ 
  ดวงกมล สินเพ็ง (2553: 185) กล่าว่าการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Iearning)   
เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ เน้นผู้ เรียนเป็นศูนย์กลางที่มุ่งพัฒนาผู้ เรียนให้มีส่วนร่วมในการเรียน          
โดยใช้กิจกรรมกลุ่ มเรียนรู้ร่วมกัน เป็นกลุ่มอย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยหลักพ่ึ งพากัน               
เพ่ือความส าเร็จร่วมกันในการท างาน มีปฏิสัมพันธ์กันเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อมูล และ      
การเรียนรู้ต่ าง ๆ  ซึ่ งเป็ นการพัฒ นาทั กษะทางสั งคม รวมทั้ งทั กษะการแสวงหาความรู้               
ทักษะการท างาน ทักษะการคิดและการแก้ปัญหา 
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  ทิศนา แขมมณี (2554: 265) กล่าวว่า รูปแบบการสอนแบบร่วมมือ เป็นรูปแบบที่
ช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เนื้อหาสาระต่าง ๆ ด้วยตนเองและด้วยความร่วมมือและความช่วยเหลือจาก
เพ่ือน ๆ รวมทั้ง ได้พัฒนาทักษะทางสังคมต่าง ๆ เช่น ทักษะการสื่อสาร ทักษะการท างานร่วมกันกับผู้อ่ืน 
ทักษะการสร้างความสัมพันธ์ รวมทั้งทักษะการแสวงหาความรู้ ทักษะการคิด การแก้ปัญหาและอ่ืน ๆ  
  ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์ (2559: 183) กล่าวว่า การเรียนรู้แบบร่วมมือกัน เป็นวิธีการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนท างานร่วมกันเป็นกลุ่มเล็ก ๆ โดยทั่วไปมีสมาชิกลุ่มละ 4 คน สมาชิกกลุ่ม               
มีความสามารถในการเรียนต่างกัน สมาชิกลุ่มจะมีความรับผิดชอบในสิ่ งที่ได้รับการสอน และช่วย
เพ่ือนสมาชิกให้เกิดการเรียนรู้ด้วยการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยมีเป้าหมายในการท างานร่วมกัน 
คือ เป้าหมายของกลุ่ม 
  จากความหมายข้างต้น สรุปได้ว่า การเรียนรู้แบบร่วมมือ เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
กระบวนการท างานร่วมกันและการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ของสมาชิกภายในกลุ่ม โดยสมาชิก        
แต่ละกลุ่มจะได้รับมอบหมายบทบาทหน้าที่แตกต่าง เพ่ือให้การท างานบรรลุวัตถุประสงค์             
ของการเรียนรู้ 
 5.2 องค์ประกอบของการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
  การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ ประกอบด้วยองค์ประกอบพ้ืนฐานส าคัญ 5 ประการ           
ซึ่งนักวิชาการได้กล่าวถึงองค์ประกอบของการเรียนรู้แบบร่วมมือ ดังนี้  

  ชนาธิป พรกุล (2555: 37) กล่าวว่าองค์ประกอบที่ส าคัญของการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ   มีอยู่ 5 ประการ ดังนี้ 
  1. การเรียนรู้ต้องอาศัยหลักการพ่ึงพากัน (Positive Interdependence) โดยถือว่าทุกคน   
มีความส าคัญเท่าเทียมกันและจะต้องพ่ึงพากันเพ่ือความส าเร็จร่วมกัน ได้รับผลร่วมกัน ใช้ของร่วมกัน
และแบ่งหน้าที่กัน โดยแต่ละคนจะมีบทบาทและมีความส าคัญทุกคน สมาชิกทุกคนในกลุ่ม            
จะมีความรู้สึกว่าตนเองประสบความส าเร็จได้ต่อเมื่อสมาชิกทุกคนในกลุ่มประสบความส าเร็จด้วย 

  2. การเรียนรู้ที่ต้องอาศัยหลักการหันหน้าเข้าหากัน มีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน (Face-to-
Face Interaction) เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นข้อมูลและการเรียนรู้ต่าง ๆ มีการปรึกษาหารือ          
อย่างใกล้ชิดระหว่างสมาชิกภายในกลุ่ม ช่วยเหลือแบ่งปัน และส่งเสริมซึ่งกันและกัน คุยกันในเรื่อง    
ที่ได้รับมอบหมายด้วยความสนใจ เอาใจใส่ รับฟัง และเสนอความคิดเห็นต่อกลุ่ม การใกล้ชิดกัน      
ในลักษณะนี้จะท าให้เกิดปฏิสัมพันธ์ เกิดความรู้สึก อารมณ์ และความจ า 
  3. การเรียนรู้ร่วมกันต้องอาศัยทักษะทางสังคม (Social skills) โดยเฉพาะทักษะ             
ในการท างานร่วมกัน เมื่อมีการรวมกลุ่มบ่อย ๆ คือ ประมาณร้อยละ 60 ของการสอน จะท าให้เกิด
ทักษะการรวมกลุ่ม ทักษะทางสังคม เช่น ความเป็นผู้น า การตัดสินใจ การสร้างความไว้วางใจ       
การสื่อสารและการขจัดความขัดแย้ง 
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  4. การเรียนรู้ร่วมกันควรมีการวิเคราะห์กระบวนการกลุ่ม (Group processing) ที่ใช้
ในการท างาน เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย   
  5. การเรียนรู้ร่วมกันจะต้องมีผลงานหรือผลสัมฤทธิ์ทั้งรายบุคคลและรายกลุ่มที่
สามารถตรวจสอบและวัดประเมินได้ (Individual accountability) สมาชิกจะขวนขวายให้ตัวเองรู้
เพ่ือที่จะได้เป็นสมาชิกที่ดีของกลุ่ม หาทางให้ตนเองรู้เท่ากับกลุ่ม ช่วยให้กลุ่มมีผลสัมฤทธิ์สูงสุดในการท างาน 
สัมฤทธิ์ผลของกลุ่ม ขึ้นอยู่กับสัมฤทธิ์ผลของสมาชิกแต่ละคน ซึ่งในแต่ละกลุ่ มจะประกอบด้วย        
คนเรียนเก่ง ปานกลางและอ่อน 

  วัชรพล วิบูลยศริน (2561: 167) กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือต้องมี
องค์ประกอบส าคัญ 5 ประการ ดังนี้ 

  1. การพ่ึงพากันทางบวก (Positive Interdependence) ผู้เรียนต้องรู้สึกว่าตนเอง
รับผิดชอบการเรียนรู้ของตนเองและสมาชิกคนอื่นภายในกลุ่ม 

  2. การมีปฏิสัมพันธ์แบบเผชิญหน้า (Face-to-Face Interaction) ผู้เรียนต้องมีโอกาส
อธิบายสิ่งที่ก าลังเรียนรู้ให้กับเพื่อนคนอ่ืน 

  3. ความรับผิดชอบรายบุคคล (Individual Accountability) ผู้เรียนแต่ละคนต้อง
รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 

  4. ทักษะทางสังคม (Social skills) ผู้เรียนแต่ละคนต้องสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ     
เคารพซึ่งกันและกัน 

  5. การด าเนินการเป็นกลุ่ม (Group processing) ใช้วิธีการประเมินเป็นกลุ่ม เพื่อพิจารณา  
ว่าผู้เรียนท างานร่วมกันได้ดีเพียงใดและพัฒนาได้อย่างไร 
  จากการศึกษาองค์ประกอบชองการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ สรุปได้ว่าองค์ประกอบ      
ของการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ ประกอบด้วย 5 ประการ คือ 1) การเรียนรู้ต้องอาศัยหลักการ
พ่ึงพากัน 2) การเรียนรู้ต้องอาศัยหลักการหันหน้าเข้าหากัน 3) การเรียนรู้ร่วมกันต้องอาศัยทักษะทาง
สังคม 4) การเรียนรู้ร่วมกันควรมีการวิเคราะห์กระบวนการกลุ่ม 5) การเรียนรู้ร่วมกันจะต้องมีผลงาน
หรือผลสัมฤทธิ์ทั้งรายบุคคลและรายกลุ่มที่สามารถวัดประเมินผลได้ 

 5.3 กระบวนการของการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
  กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เป็นกระบวนการมุ่งเน้นให้ผู้เรียนท างานร่วมกัน      
และช่วยเหลือซึ่งกันและกันจนบรรลุวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ ได้มีนักวิชาการออกแบบแนวทาง    
ในการจัดการเรียนรู้ไว้ดังนี้ 
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  ธีระพัฒน์ ฤทธิ์ทอง (2545: 21-22) ได้เสนอขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือไว้ 
ดังนี้ 
  1. ขั้นเตรียม แบ่งกลุ่มนักเรียนเป็นกลุ่มย่อย กลุ่มละ 2-6 คน แนะน าทักษะในการ
เรียนรู้ร่วมกัน ระเบียบของกลุ่ม บทบาทหน้าที่ของสมาชิกกลุ่ม 
  2. ขั้นสอน ครูน าเข้าสู่บทเรียน แนะน าเนื้อหา แนะน าแหล่งข้อมูล และมอบหมาย
ภาระงานให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม โดยใช้ใบงาน 
  3. ขั้นท ากิจกรรมกลุ่ม นักเรียนแต่ละกลุ่มปฏิบัติกิจกรรมตามใบงาน โดยแต่ละคน          
จะมีบทบาทหน้าที่ตามที่ดีรับมอบหาย เพ่ือร่วมกันรับผิดชอบต่อผลงานของกลุ่ม  ซึ่งในขั้นกิจกรรมนี้       
ครูอาจใช้เทคนิคการจัดกิจกรรม รูปแบบต่าง ๆ ที่เป็นการท ากิจกรรมแบบร่วมมือ เช่น ผึ้งแตกรัง 
ลูกเสือจ าแลง จิ๊กซอว์ TGT STAD เป็นต้น ซึ่งเมื่อเลือกใช้กิจกรรมใดแล้วขั้นตอนการท ากิจกรรมของ
นักเรียนจะปรากฏในใบงาน 
  4. ขั้นตรวจสอบผลงานและทดสอบ เป็นการตรวจสอบ ผลงานของกลุ่มเป็นอย่างไร
และตรวจสอบว่า ผลงานรายบุคคลของสมาชิกในกลุ่มเป็นอย่างไร ในการตรวจสอบจะตรวจสอบทั้ง
ผลสัมฤทธิ์และกระบวนการท างานของกลุ่มบางครั้งอาจจะต้องมีการซ่อมเสริมให้กับบางกลุ่ม สุดท้าย
ก็จะท าแบบทดสอบ 
  5. ขั้นสรุปบทเรียนและประเมินผลการท างานกลุ่ม ครูและนักเรียนร่วมกันสรุป
บทเรียน ช่วยกันประเมินผลการปฏิบัติงานของกลุ่ม พิจารณาถึงจุดเด่นจุดด้อย  
   กิ่งกาญจน์ อารีรักษ์ และคณะ  (2548: 21-22) ได้สรุปขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือไว้ดังนี้ 

  1. ขั้นเตรียม ครูแนะน าทักษะการเรียนรู้ร่วมมือกันและจัดกลุ่มนักเรียนจากลุ่มใหญ่
ออกเป็นกลุ่มย่อย ๆ ประมาณ 2-6 คน ทบทวนเรื่องหรือทักษะที่ต้องการให้นักเรียนฝึกปฏิบัติ
เกี่ยวกับกระบวนการในการท างานกลุ่มที่ดีและฝึกฝนทักษะที่จ าเป็นส าหรับการท างานกลุ่มร่วมกัน 

  2. ขั้นสอน ครูน าเข้าสู่บทเรียน แนะน าเนื้อหาและแหล่งข้อมูล แบ่งกลุ่มให้นักเรียน
ท างาน อธิบายวัตถุประสงค์และข้ันตอนของการท างาน 

  3. ขั้นท ากิจกรรมกลุ่ม นักเรียนจะร่วมกันท ากิจกรรมตามบทบาทและหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายโดยใช้เทคนิคตามที่ครูก าหนดและมีการน าเสนอผลงาน 

  4. ขั้นตรวจสอบผลงานและทดสอบ เน้นการตรวจสอบผลงานกลุ่มและรายบุคคล           
โดยตรวจสอบว่านักเรียนปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนหรือยัง 

  5. ขั้นสรุปบทเรียนและประเมินผลการท างานกลุ่ม ครูและนักเรียนช่วยกันสรุป
บทเรียน นักเรียนไม่เข้าใจ ครูก็จะอธิบายเพ่ิมเติม นอกจากนั้นครูและนักเรียนจะร่วมกันประเมินผล
การท างานกลุ่มและพิจารณาว่าอะไรคือจุดเด่นของการท างนและอะไรคือสิ่งที่ควรปรับปรุง 
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  อาภรณ์ ใจเที่ยง (2550: 122-123) เสนอกระบวนการการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือไว้ 
ดังนี้  
  1. ขั้นเตรียมการ 

   1.1 ผู้สอนชี้แจงจุดประสงค์ของบทเรียน 
   1.2 ผู้สอนจัดกลุ่มผู้เรียนเป็นกลุ่มย่อย กลุ่มละเกิน 6 คน มีสมาชิกที่มีความสามารถ
แตกต่างกัน ผู้สอนแนะน าวิธีการท างานกลุ่มและบทบาทของสมาชิกในกลุ่ม 
  2. ขั้นสอน 
   2.1 ผู้สอนน าเข้าสู่บทเรียน บอกปัญหาหรืองานที่ต้องการให้กลุ่มแก้ไขหรือ         
คิดวิเคราะห์หาค าตอบ  

   2.2 ผู้สอนแนะน าแหล่งข้อมูล ค้นคว้า หรือให้ข้อมูลพ้ืนฐานส าหรับการคิด
วิเคราะห์  
   2.3 ผู้สอนมอบหมายงานที่กลุ่มต้องท าให้ชัดเจน 
  3. ขั้นท ากิจกรรมกลุ่ม 
   3.1 ผู้เรียนร่วมมือกันท างานตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับ ทุกคนร่วมรับผิดชอบ ร่วมคิด 
ร่วมแสดงความคิดเห็น การจัดกิจกรรมในขั้นนี้ ครูควรใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมแรงร่วมใจ        
ที่น่าสนใจและเหมาะสมกับผู้เรียน เช่น การเล่าเรื่องรอบวง มุมสนทนา คู่ตรวจสอบ คู่คิด ฯลฯ 
   3.2 ผู้สอนสังเกตการท างานของกลุ่ม คอยเป็นผู้อ านวยความสะดวกให้ความ
กระจ่างในกรณีท่ีผู้เรียนสงสัยต้องการความช่วยเหลือ 
  4. ขั้นตรวจสอบผลงานและทดสอบ ขั้นนี้ผู้เรียนจะรายงานผลการท างานกลุ่ม ผู้สอน       
และเพ่ือนกลุ่มอ่ืนอาจซักถามเพ่ือให้เกิดความกระจ่างชัดเจน เพ่ือเป็นการตรวจสอบผลงานของกลุ่ม
และรายบุคคล 
  5. ขั้นสรุปบทเรียนและประเมินผลการท างานกลุ่ม ขั้นนี้ผู้สอนและผู้เรียนช่วยกันสรุป
บทเรียน ผู้สอนควรช่วยเสริมเพ่ิมเติมความรู้ ช่วยคิดให้ครบตามเป้าหมายการเรียนที่ก าหนดไว้และ
ช่วยกันประเมินผลการท างานของกลุ่มทั้งส่วนที่เด่นและส่วนที่ควรปรับปรุงแก้ไข 
  จากการศึกษาขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ สรุปได้ว่า กระบวนการจัดการ
เรียนรู้ของทักษะการเรียนรู้แบบร่วมมือ มี 5 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นเตรียม แนะน าทักษะการท างานและ
แบ่งกลุ่มนักเรียน 2) ขั้นสอน ครูแนะน าเนื้อหาแหล่งข้อมูลแก่นักเรียนและมอบหมายภาระงาน      
3) ขั้นท ากิจกรรมกลุ่ม สมาชิกกลุ่มทุกคนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ที่ ไ ด้รับมอบหมาย             
โดยมีครูเป็นผู้สังเกตการณ์ท างานของกลุ่ม 4) ขั้นตรวจสอบผลงานและทดสอบ ตรวจสอบผลการ
ท างานเป็นรายบุคคล และผลการท างานรายกลุ่มจากนั้นท าแบบทดสอบ  5) ขั้นสรุปบทเรียนและ
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ประเมินผลการท างานของกลุ่ม ครูและนักเรียนร่วมกันประเมินผลการปฏิบัติงานของกลุ่ม รวมถึง
พิจารณาจุดเด่น จุดด้อย 

 5.4 ประโยชน์ของการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
  การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ต้องการนักเรียนเรียนรู้
ผ่านกระบวนการท างานเป็นกลุ่ม เกิดการพ่ึงพาอาศัยและการช่วยเหลือซึ่งกันและกันโดยตั้งอยู่บน
พ้ืนฐานของการรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตน น าความรู้ที่สมาชิกแต่ละคนมีมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน   
ท าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ที่หลากหลายและสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดการเรียนรู้ ได้              
ซึ่งนักวิชาการได้กล่าวถึงประโยชน์ของการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือไว้ ดังนี้  
  วิโฬฏฐ์ วัฒนานิมิตกูล (2550: 112) กล่าวว่า รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ         
เป็นรูปแบบที่ส่งผลให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ การมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืนอย่างแท้จริง รวมทั้งได้พัฒนา
ทักษะกระบวนการต่าง ๆ จ านวนมาก นอกเหนือจากทักษะการท างานร่วมมือ อาทิ ทักษะ            
การประสานสัมพันธ์ ทักษะการคิด ทักษะการแสวงหาความรู้ และทักษะการแก้ปัญหา เป็นต้น 

  กาญจนา คุณารักษ์ (2558: 409-410) กล่าวถึงประโยชน์ของการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือไว้ 13 ประการ ดังนี้ 

  1. ช่วยให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น 
  2. เพ่ิมความคงทนในการเรียนรู้หรือจ าได้นาน 
  3. มีการใช้เหตุผลอยู่ในระดับที่สูงมาก ดูได้จากการใช้ความคิดในการแก้ปัญหา 

วิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินค่า  
  4. เพ่ิมความสามารถในการมองภาพรวม โดยเด็กจะเข้าใจเรื่องใหญ่ ๆ ได้ ท าให้เรียน

เรื่องย่อย ๆ เข้าใจอย่างรวดเร็ว 
  5. ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่มีความหลากหลายมีความเป็นบวกมากขึ้น 
  6. เจตคติที่นักเรียนมีต่อครูดีขึ้น ท าให้นักเรียนมาโรงเรียนมากข้ึน 
  7. มีความภาคภูมิใจในตนเองสูง 
  8. มีการสนับสนุนทางสังคมมากข้ึน 
  9. มีแรงจูงใจภายในสูง 
  10. มีเจตคติต่อโรงเรียนไปในทางท่ีดี 
  11. มีพฤติกรรมที่ติดอยู่กับงานมากขึ้น 
  12. มีการปรับตัวทางจิตวิทยาดีขึ้น 
  13. มีทักษะในการร่วมมือและประสานงานดีขึ้น 
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  จินตนา ศิริธัญญรัตน์ (2560: 88) กล่าวถึงประโยชน์ของการเรียนรู้แบบร่วมมือไว้           
3 ประการ คือ 
  1. สมาชิกกลุ่มมีความพยายามที่จะบรรลุเป้าหมายมากขึ้น การเรียนรู้แบบร่วมมือช่วย
ให้ผู้เรียนมีความพยายามที่จะเรียนรู้ให้บรรลุเป้าหมาย เป็นผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น          
และมีผลงานมากขึ้น  การเรียนรู้มีความคงทนมากขึ้น มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์  มีการใช้ เวลา                   
อย่างมีประสิทธิภาพ ให้เหตุผลดีขึ้นและคิดอย่างมีวิจารณญาณมากข้ึน 
  2. ผู้เรียนมีความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนดีขึ้น การเรียนรู้แบบร่วมมือช่วยให้ผู้เรียนมี
น้ าใจใส่ใจผู้อ่ืนมากขึ้น เห็นคุณค่าของความแตกต่าง ความหลากหลาย การประสานสัมพันธ์และการ
รวมกลุ่ม 
  3. ผู้เรียนมีสุขภาพจิตดีขึ้น การเรียนรู้แบบร่วมมือ ช่วยให้ผู้เรียนมีสุขภาพจิตดีขึ้น              
มีความรู้สึกที่ดีเกี่ยวกับตนเองและมีความเชื่อมั่นในตนเองมากขึ้นนอกจากนั้นยังช่วยพัฒนาทักษะ  
ทางสังคมและความสามารถในการเผชิญกับความเครียด และความผันแปรต่าง ๆ  

  จากการศึกษาประโยชน์ของการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ สรุปได้ว่า การจัดการ
เรียนรู้แบบร่วมมือช่วยพัฒนาทักษะการคิดและกระบวนการอ่ืน ๆ เช่น การแก้ปัญหา การแสวงหา
ความรู้ และยังเป็นการจัดการเรียนรู้ที่สร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอันเกิดจากการท างานร่วมกัน
กับสมาชิกคนอ่ืน ๆ สร้างความคงทนในการเรียนรู้ท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น        
เมื่อนักเรียนสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการเรียนได้จากการท างานร่วมกันกับผู้อื่นจะให้เกิดเจตคติ  
ที่ดีต่อตนเอง ครู เพื่อนและโรงเรียน  

 
6.  การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ 3 

 6.1  ความเป็นมาของการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์  
  การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์หรือเทคนิคการติดต่อภาพ เทคนิค         
การจัดการเรียนรู้นี้คิดขึ้นโดย Elliot Aronson และคณะที่มหาวิทยาลัยเท็กซัส เป็นเทคนิค          
การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ร่วมกันเรียนรู้และปฏิบัติกิจกรรม       
ให้บรรลุผลส าเร็จตามจุดมุ่งหมาย มุ่งเน้นการร่วมกันปฏิบัติงานช่วยเหลือซึ่งกันและกันและทักษะ  
ทางสังคมของสมาชิกทุกคนภายในกลุ่มมีส่วนร่วมในการท างาน (วัชรา เล่าเรียนดี , 2547: 1)                
เป็นเทคนิคการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความร่วมมือและการถ่ายทอดความรู้ระหว่างสมาชิกภายใน
กลุ่ม สมาชิกแต่ละคนจะมีหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเองในการไปศึกษา ค้นคว้าข้อมูลในส่วน
ที่ตนได้รับมอบหมาย และกลับมาถ่ายทอดความรู้ให้กับสมาชิกคนอ่ืนเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิธีการนี้
จะท าให้ผู้เรียนทุกคนมีบทบาทหน้าที่ที่ความส าคัญเท่าเทียมกัน เกิดการช่วยเหลือซึ่งกันและกันของ
สมาชิกภายในกลุ่ม และจะท าให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ  



  45 

  การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ 2 เป็นเทคนิคที่พัฒนามาจากเทคนิคจิ๊กซอว์           

ตามแนวความคิดของ Aronson ซึ่งเป็นเทคนิคการสอนที่พัฒนาขึ้นโดยมีจุดประสงค์เพ่ือส่งเสริมให้

ผู้เรียนได้มีส่วนช่วยเหลือและพ่ึงพากันในกลุ่มมากขึ้น การจัดกิจกรรมของเทคนิคจิ๊กซอว์  2 เหมือน

ขั้นตอนการจัดกิจกรรมของจิ๊กซอว์ทุกประการแต่เพ่ิมขั้นตอนของการประเมินผลการเรียนรู้        

โดยผู้สอนจะน าคะแนนของผู้เรียนทุกคนในกลุ่มบ้าน มารวมเป็นคะแนนของกลุ่ม (ณัฐวุฒิ กิจรุ่งเรือง 

และคณะ, 2545: 35) นั่นคือ สมาชิกทุกคนมีโอกาสได้คะแนนผลส าเร็จเท่าเทียมกัน ถึงแม้ว่าจะมี

คะแนนสอบที่ต่างกัน เทคนิคจิ๊กซอว์และเทคนิคจิ๊กซอว์ 2 จะมีกลุ่มนักเรียนคละความสามารถ

เช่นเดียวกัน มีสมาชิกกลุ่มกลุ่มละ 5-6 คน สมาชิกในกลุ่ม 1 คนของแต่ละกลุ่มจะได้รับมอบหมาย

งานหรือสาระให้ศึกษาค้นคว้า จากนั้นสมาชิกที่ได้รับมอบหมายงานแต่ละกลุ่มจะมารวมกันเป็นกลุ่ม 

“เชี่ยวชาญ” (Expert Group) มีการศึกษาแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์กันและกัน จนสามารถ

เข้าใจทุกเรื่อง แล้วกลับไปสอนหรืออธิบายให้กลุ่มของตนเองฟัง ต่อจากนั้นครูจะทดสอบ            

เป็นรายบุคคล คิดคะแนนเฉลี่ยรวมเป็นคะแนนกลุ่ม กลุ่มที่ได้พัฒนาคะแนนสูงสุดจะได้รับรางวัลเป็น

การชมเชยยกย่อง ประกาศผลงาน เป็นต้น (Slavin 1990, อ้างถึงใน วัชรา เล่าเรียนดี, 2555: 172) 

  การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ 3 ที่ได้รับการพัฒนาโดย Robert J. Stahl               
เป็นการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนามาจากการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ 2  (Stahl, 1994: 134) 
โดยกระบวนการจัดการเรียนรู้ของเทคนิคจิ๊กซอว์ 3 มีขั้นตอนที่คล้ายคลึงกับจิ๊กซอว์ 2 แต่ในเทคนิค
จิ๊ กซอว์  3 นั้ น  หลั งจากที่ ผู้ เชี่ ยวชาญ  (Expert Group) กลับ เข้ ากลุ่ มบ้ าน  (Home Group)           
เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสมาชิกในกลุ่มบ้าน  (Home Group) แล้วครูจะต้องด าเนินการ
ตรวจสอบหรือทบทวนเนื้อหาความรู้ของนักเรียน หรือค้นหา/ตรวจสอบค าตอบของค าถามอีกครั้ง 
ก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการวัดและประเมินผลโดยการทดสอบย่อยเป็นรายบุคคลและน าคะแนนของ
สมาชิกกลุ่มบ้านที่ละคนมาหาค่าเฉลี่ยเพื่อเป็นคะแนนความส าเร็จของกลุ่มบ้าน  

  6.2  ความหมายการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ 
  การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ เป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วย

กระบวนการกลุ่ม ที่ให้ความส าคัญกับผู้เรียนทุกคน ผู้เรียนทุกคนจะได้รับมอบหมายหน้าที่ที่เหมาะสม
กับความสามารถของตนเพ่ือให้ผู้เรียนในทุกระดับความสามารถ สามารถเรียนรู้ร่วมกันจนบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการจัดการเรียนรู้ ซึ่งนักวิชาการได้กล่าวถึงความหมายของการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ ไว้ดังนี้ 
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  สมศักดิ์ ภู่วิภาดาวรรธน์ (2544: 21) กล่าวว่า เทคนิคการเรียนรู้แบบจิ๊กซอว์ เป็น
วิธีการจัดการเรียนรู้ง่าย ๆ เพ่ือให้ผู้เรียนรู้สึกถึงความรับชอบที่ตนมีต่อกลุ่ม โดยการแต่งตั้งให้ผู้เรียน        
แต่ละคนเป็น “ผู้เชี่ยวชาญ (Expert)” ในแต่ละสาขาที่มอบหมายและ “ผู้เชี่ยวชาญ (Expert)”      
นั้นต้องมาสอนเพ่ือนคนอ่ืน ๆ ในทีมท่ีตนรู้ 

  ณัฐวุฒิ กิจรุ่งเรืองและคณะ (2545: 34) กล่าวว่า การสอนแบบจิ๊กซอว์ เป็นวิธีการ           
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการจัดสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้เรียนรู้ร่วมกัน โดยที่
ผู้เรียนแต่ละคนมีบทบาทและหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย 
  ศศิธร เวียงวะลัย (2556: 134) กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้แบบจิ๊กซอว์ เป็นการ
จัดการเรียนรู้แบบวิธีการต่อภาพความคิด โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีส่วนช่วยเหลือ
และพ่ึงพากัน  ในกลุ่ม มีการแบ่งสมาชิกเป็นกลุ่มเล็ก กลุ่มละประมาณ 3-6 คน แต่ละกลุ่มจัดผู้เรียนที่
มีความสามารถคละกันทั้งเก่ง ปานกลาง และอ่อน เรียกว่า “กลุ่มบ้าน” (Home Group) สมาชิกของ
แต่ละกลุ่มแยกไปศึกษาหัวข้อที่ได้รับมอบหมายให้อ่านในกลุ่มผู้มีประสบการณ์  (Expert Group)     
จนเกิดความเข้าใจแล้วน าความรู้ไปอธิบายให้เพื่อในกลุ่มบ้าน (Home Group) ฟัง 
  จากการศึกษาความหมายของการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์             
ของนักวิชาการ สรุปได้ว่า การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ รูปแบบการจัดการเรียนรู้
ที่นักเรียนได้เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม เรียกว่า “กลุ่มบ้าน” โดยสมาชิกแต่ละคนจะมีหน้าที่และความ
รับผิดชอบในการศึกษาความรู้ในหัวข้อที่ได้รับมอบหมายร่วมกับสมาชิกกลุ่มอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย    
ในหัวข้อเดียวกันเรียกว่า “กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ”และน าความรู้ที่ได้มาถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
สมาชิกคนอื่น ๆ ภายในกลุ่ม  
 6.3  กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ 
  กระบวนการจัดการเรียนรู้เทคนิคจิ๊กซอว์ เทคนิคจิ๊กซอว์  2 และเทคนิคจิ๊กซอว์ 3  
เป็นเทคนิคการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ท างานร่วมกันกับผู้อ่ืนเพ่ือผลส าเร็จของงาน และส่งเสริม
ให้สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มได้รับผิดชอบในหน้าที่ที่เหมาะกับความสามารถของตน เมื่อผู้เรียนสามารถ
ท างานได้ท าให้ผู้เรียนเกิดความภาคภูมิใจและมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียน    
  ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ 
  ธีรพัฒน์ ฤทธิ์ทอง (2545: 165-167) ได้เสนอขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ
ด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ ไว้ดังนี้ 
  1. ครูจัดแบ่งเนื้อหาที่จะเรียนเป็นเนื้อหาย่อย เท่ากับจ านวนสมาชิกในกลุ่มของ
นักเรียนอาจจัดท าเป็นบทเรียนหน้าเดียวก็ได้ 
  2. ครูจัดกลุ่มนักเรียนกลุ่มละประมาณ 4 คน โดยให้สมาชิกแต่ละกลุ่มมีความรู้
ความสามารถที่คละกัน กลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มประจ า (Home Group) 
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  3. นักเรียนแต่ละกลุ่มวางแผนให้สมาชิกในกลุ่มรับผิดชอบในการศึกษาค้นคว้าหัวข้อย่อย
ของเนื้อหา คนละ 1 หัวข้อ ให้เวลาในการอ่านตามความยาวของเนื้อหา (แต่ไม่ควรให้เวลามากเกินไป) 
เช่น ในกลุ่ม A มีสมาชิก A1 A2 A3 และ A4 
   A1 ศึกษาเฉพาะหัวข้อ 1  
   A2 ศึกษาเฉพาะหัวข้อ 2 
   A3 ศึกษาเฉพาะหัวข้อ 3 
   A4 ศึกษาเฉพาะหัวข้อ 4 
  4. นักเรียนอ่านหัวข้อเรื่องเดียวกันมารวมเป็นกลุ่มชั่วคราว หรือกลุ่มเชี่ยวชาญ 
(Expert Group) เพ่ือร่วมกันอภิปราย ซักถามและท ากิจกรรมร่วมกัน ให้มีความรู้ความเข้าใจในหัวข้อ
เรื่องนั้นที่ชัดเจนยิ่งขึ้น (อาจใช้ใบงานเพ่ือแนะน าการท ากิจกรรมของกลุ่มนี้ก็ได้) 
   ถ้ามีกลุ่มประจ า 4 กลุ่ม    คือ A B C D 
   กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ 1 สมาชิก  คือ A1 B1 C1 D1 
   กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ 2 สมาชิก  คือ A2 B2 C2 D2 
   กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ 3 สมาชิก  คือ A3 B3 C3 D3 
  5. นักเรียนกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ วางแผนมอบหมายภารกิจที่กลุ่มจะต้องท าเช่น  
   ใครเป็นประธาน 
   ใครอ่านค าสั่ง ค าชี้แจง ค าถาม 
   ใครหาค าตอบ / เหตุผล / ค าอธิบาย 
   ใครสรุป / ตรวจสอบค าถาม 
   (นักเรียนควรจะได้หมุนเวียนกันปฏิบัติภารกิจในข้อ 5 จนครบทุกคนหรือจนกระทั่ง
ทุกคนในกลุ่มมีความมั่นใจในเนื้อหาหัวข้อนั้น) 
  6. นักเรียนกลุ่มผู้เชี่ยวชาญแยกตัวกลับไปกลุ่มเดิมของตน (กลุ่มประจ า) แล้วผลัดกัน
อธิบายความรู้ที่ได้จากการท ากิจกรรมในข้อ 5 ให้เพ่ือนฟัง 
   ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เทคนิคจิ๊กซอว์ 2 
  ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ของเทคนิคจิ๊กซอว์ 2 เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ช่วย
กระตุ้นให้นักเรียนกระตือรือร้นในการเรียนรู้มากข้ึน เพราะการน าคะแนนสมาชิกทุกคนในกลุ่มคิดเป็น
ค่าเฉลี่ยของคะแนนกลุ่ม คะแนนของสมาชิกทุกคนมีผลต่อกัน จะท าให้เกิดการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
และจะท าให้นักเรียนเห็นความส าคัญของสมาชิกทุกคนในกลุ่มมากยิ่งขึ้น 
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  วัชรา เล่าเรียนดี (2555 : 174) ได้กล่าวถึง การจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือกันเทคนิคจิ๊กซอว์ 2 มีข้ันตอน ดังนี้ 
  1. ขั้นน า เป็นการเตรียมความพร้อมของผู้เรียน เป็นการสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้
และแจ้งจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมในการเรียนที่เป็นเป้าหมายในการสอนแต่ละครั้ง ทบทวนความรู้
เดิมหรือมโนคติที่จ าเป็นในการเรียนความรู้ใหม่ แนะน าระเบียบการเรียนร่วมกันเป็นกลุ่ม บทบาท
และหน้าที่ของสมาชิกในการช่วยเหลือกันในกลุ่มเพ่ือจะท าให้กลุ่มประสบความส าเร็จ และบรรลุตาม
เป้าหมาย 
  2. ขั้นการสอน เป็นการเสนอหัวเรื่องในการเรียนแก่ผู้เรียน โดยการเตรียมเนื้อหาและ
สื่อการสอนที่เหมาะสมประกอบการเรียนการสอน เพ่ือให้ผู้เรียนทราบถึงหลักการ มโนคติความคิด
รวบยอดของการเรียนรู้ในแต่ละครั้งก่อน โดยการใช้วิธีการสอนแบบบรรยาย อภิปราย สาธิต การใช้
ค าถาม กรณีตัวอย่าง ข่าวและ เหตุการณ์ส าคัญ  
  3. ขั้นตอนการศึกษากลุ่มย่อย ครูแบ่งหัวข้อเรื่องที่จะศึกษาออกเป็นประเด็นย่อย
เพ่ือให้นักเรียนทราบว่า ตนศึกษาหัวข้อใดแล้วให้สมาชิกในกลุ่มแต่ละคนแยกไปศึกษาร่วมกับสมาชิก
ลุ่มอ่ืน ๆ ที่สนใจในหัวข้อเดียวกันให้เข้าใจอย่างแจ่มชัด จนสามารถเป็นผู้เชี่ยวชาญได้ จากนั้นให้
กลับมากลุ่มเดิมอธิบายเนื้อหาที่ตนเองไปศึกษาให้เพ่ือนสมาชิกในกลุ่มเข้าใจ โดยผลัดกันอธิบาย 
  4. ขั้นการทดสอบย่อย ผู้เรียนจะต้องได้รับการทดสอบย่อยจากการท าแบบทดสอบ
และคะแนนที่ได้จากการท าแบบทดสอบจะถูกแปลงเป็นคะแนนของแต่ละกลุ่ม ซึ่งในการทดสอบ
ผู้เรียนทุกคนจะท าข้อสอบตามความสามารถของตน โดยไม่มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การคิด
คะแนนในการพัฒนาตนเองและกลุ่ม ซึ่งเป็นคะแนนที่ได้จากการเปรียบเทียบคะแนนที่สอบได้พ้ืนฐาน 
(Base Score) โดยคะแนนที่ได้จะเป็นคะแนนความก้าวหน้าของผู้เรียน ซึ่งผู้เรียนจะท าได้หรือไม่      
จะขึ้นอยู่กับความขยันที่เพ่ิมขึ้นจากครั้งก่อน หรือไม่ผู้เรียนทุกคนมีโอกาสได้คะแนนสูงสุดเพ่ือช่วย
กลุ่มหรืออาจจะไมไ่ด้เลยถ้าหากได้คะแนนน้อยกว่าคะแนนฐานเกิน 10 คะแนน 
  5. การยกย่องกลุ่มที่ประสบความส าเร็จ กลุ่มจะได้รับรางวัลเมื่อคะแนนถึงเกณฑ์              
ที่ครูตั้งไว้ โดยก าหนดรางวัล ได้แก่ กลุ่มเก่ง กลุ่มเก่งมาก และกลุ่มยอดเยี่ยม 
  ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ 3 
  การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ 3 เป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ ที่ค านึงถึง
ความสามารถและความแตกต่างระหว่างบุคคลของนักเรียน ให้นักเรียนได้ใช้ความรู้ ความสามารถที่มี
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะเห็นได้จากขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ที่เอ้ือให้นักเรียนทุกคนได้แสดงออก  
ได้ท าหน้าที่เป็นผู้น าและผู้ตาม เป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านที่นักเรียนถนัด ซึ่งมีนักวิชาการได้เสนอขั้นตอน
การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ 3 ไว้ดังนี้ 
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  Stahl (1994: 134) ได้เสนอขั้นการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ 3 สามารถ            
สรุปได้ 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
  1. นักเรียนแบ่งกลุ่ม ซึ่งจะเรียกว่า “กลุ่มบ้าน” (Home Group) และมอบหมายงาน
ให้กับสมาชิกกลุ่มบ้าน 
  2. สมาชิกกลุ่มบ้านที่ได้รับมอบหมายงาน ออกไปศึกษาเรียนรู้ร่วมกับสมาชิกกลุ่มอ่ืน 
ที่ได้รับมอบหมายงานในหัวข้อเดียวกัน ซึ่งจะเรียกว่า “กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ”  
  3. กลุ่มผู้เชี่ยวชาญแยกย้ายกลับเข้าสู่กลุ่มบ้าน และน าความรู้ที่ได้จากการศึกษา
เรียนรู้ในกลุ่มผู้เชี่ยวชาญถ่ายทอดให้กับสมาชิกคนอ่ืน ๆ ของกลุ่มบ้าน 
  4. ครูตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียน โดยการทดสอบสั้น ๆ การใช้ค าถาม
พัฒนาการคิดเพ่ือตรวจสอบความเข้าใจที่ถูกต้องของผู้เรียน ก่อนที่สมาชิกกลุ่มบ้านจะร่วมกันทบทวน
บทเรียน/แบบทดสอบอีกครั้ง (ร่วมกันค้นหา ตรวจสอบค าตอบจากต าราเรียน, ทบทวนเนื้อเนื้อหา
ของผู้เชี่ยวชาญแต่ละคนอีกครั้ง) 
  5. ทดสอบผู้เรียนเป็นรายบุคคล และน าคะแนนของสมาชิก “กลุ่มบ้าน” มาคิด
ค านวณเป็นคะแนนของกลุ่ม 
  Tria, Syafri and Dahnilsyah (2012: 5) ได้เสนอขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ด้วย
เทคนิคจิ๊กซอว์ 3 ไว้ดังนี้  
  1. ครูอธิบาย ท าความเข้าในกระบวนการของการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ 3 
   2. ครูแบ่งกลุ่มนักเรียนเป็นกลุ่มโดยคละความสามารถของผู้เรียนเป็น เก่ง กลาง อ่อน 
ซึ่งจะเรียกว่า กลุ่มบ้าน (Home Group) 
  3. ครูมอบหมายงานให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม โดยสมาชิกในแต่ละกลุ่มจะได้รับ
มอบหมายงานในหัวข้อที่แตกต่างกัน  
  4. สมาชิกแต่ละกลุ่มที่ได้รับมอบหมายงานในหัวข้อเดียวกัน มารวมกลุ่มกันศึกษา
ปรึกษาร่วมกัน เรียกว่า กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ (Expert Group) 
  5. กลุ่มผู้ เชี่ยวชาญแยกย้ายกับเข้ากลุ่มบ้าน แลกเปลี่ยนความรู้ที่ ได้ศึกษามา                    
กับสมาชิกภายในกลุ่มบ้าน    
  6. ครูทบทวนกระบวนการ ทบทวนเนื้อหาความรู้ให้กับนักเรียน 
  7. ครูประเมินผลนักเรียน 
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  นอกจากนี้ Holliday (2002: 4) ได้สรุปและเปรียบเทียบความแตกต่างของการจัด                   
การเรียนรู้ด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ 3 และการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ ในรูปแบบต่าง ๆ ไว้ดังนี้ 

 
ตารางที่ 4 เปรียบเทียบความแตกต่างของการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ เทคนิคจิ๊กซอว์ 2 และ

เทคนิคจิ๊กซอว์ 3  
Jigsaw Jigsaw 2 Jigsaw3 

1. แต่ละกลุ่มมอบหมายงานให้
สมาชิกกลุ่ม (Home Group) 

1. แต่ละกลุ่มมอบหมายงานให้
สมาชิกกลุ่ม (Home Group) 

1. แต่ละกลุ่มมอบหมายงานให้
สมาชิกกลุ่ม (Home Group) 

2. สมาชิกแยกย้ายศึกษา
เนื้อหาร่วมกับสมาชิกกลุ่มอ่ืนที่
ได้เนื้อหาเดียวกัน เรียกว่า 
กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ  
(Expert Group) 

2. สมาชิกแยกย้ายศึกษา
เนื้อหาร่วมกับสมาชิกกลุ่มอ่ืนที่
ได้เนื้อหาเดียวกัน เรียกว่า 
กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ  
(Expert Group) 

2. สมาชิกแยกย้ายศึกษา
เนื้อหาร่วมกับสมาชิกกลุ่มอ่ืนที่
ได้เนื้อหาเดียวกัน เรียกว่า 
กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ   
(Expert Group) 

3. กลุ่มผู้เชี่ยว  
(Expert Group) กลับเข้ากลุ่ม
บ้าน (Home Group) และ
แลกเปลี่ยนความรู้ที่ได้กับ
สมาชิกภายในกลุ่มบ้าน 
(Home Group) 

3. กลุ่มผู้เชี่ยว  
(Expert Group) กลับเข้ากลุ่ม
บ้าน (Home Group) และ
แลกเปลี่ยนความรู้ที่ได้กับ
สมาชิกภายในกลุ่มบ้าน 
(Home Group) 

3. กลุ่มผู้เชี่ยว  
(Expert Group) กลับเข้ากลุ่ม
บ้าน (Home Group) และ
แลกเปลี่ยนความรู้ที่ได้กับ
สมาชิกภายในกลุ่มบ้าน 
(Home Group) 

4. ท าแบบทดสอบย่อยและคิด
คะแนนเป็นรายบุคคล 

4. ท าแบบทดสอบย่อยและคิด
คะแนนรายบุคคล แล้วน ามา
หาค่าเฉลี่ยเพื่อเป็นคะแนน 
ของกลุ่ม 

4. แต่ละกลุ่มทบทวนเนื้อหา 
ความรู้ 

  5. ท าแบบทดสอบย่อยและคิด
คะแนนรายบุคคล แล้วน ามา
หาค่าเฉลี่ย เพ่ือเป็นคะแนน  
ของกลุ่ม 
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  จากตารางที่  4 จะเห็นได้ว่า การจัดการเรียนรู้ของเทคนิคจิ๊กซอว์ทั้ง 3 รูปแบบ                 
มีความแตกต่างกันเพียงเล็กน้อย เทคนิคจิ๊กซอว์จะแตกต่างจากเทคนิคจิ๊กซอว์ 3 อยู่ 2 กระบวนการ         
คือ ในเทคนิคจิ๊กซอว์นั้น ไม่มีกระบวนการทบทวนเนื้อหาและแตกต่างกันในขั้นของการประเมินผล          
ซึ่งเทคนิคจิ๊กซอว์ 3 จะใช้กระบวนการวัดประเมินผลเช่นเดียวกับเทคนิคจิ๊กซอว์ 2 
 
7. เทคนิคการใช้ค าถามพัฒนาการคิด 
 เทคนิคการใช้ค าถามเป็นเทคนิคที่ช่วยให้ผู้สอนกระตุ้นการเรียนรู้ของนักเรียน ให้นักเรียน
กระตือรือร้นในการค้นหาค าตอบที่ต้องการ อีกทั้งยังเทคนิคที่สามารถน ามาใช้ในทุกขั้นตอน         
ของการจัดการเรียนรู้ 

 7.1  ความหมายของค าถาม 
  ค าถาม หรือ การถาม เป็นสิ่งที่เราต้องพบเจอในชีวิตประจ าวันอยู่ทุกวัน มนุษย์
ต้องการแสวงหาค าตอบในสิ่งที่ตนเองยังไม่รู้หรือสิ่งที่ต้องการค าตอบ ในการจัดการเรียนรู้ค าถามมี
ความจ าเป็นและมีความส าคัญต่อกระบวนการจัดการเรียนรู้เป็นอย่างยิ่ง เพราะค าถามจะเป็น
ตัวกระตุ้นให้นักเรียนเกิดกระบวนการคิด น ามาสู่การเรียนรู้และกระบวนการแก้ไขปัญหา ซึ่งมีนักการ
ศึกษาได้ให้ความหมายของค าถามไว้ดังนี้ 
  Weigand & Cunningham 1977 (อ้างถึงใน ชนัต อินทะกนก, 2559: 23) กล่าวว่า 
ค าถาม คือ ข้อความที่ผู้ถามต้องการได้ค าตอบจากผู้ถูกถาม ซึ่งค าถามเป็นเครื่องเร้าความสนใจ   
ความอยากรู้อยากเห็นและความคิดของนักเรียน 
   ฆนัท ธาตุทอง (2554: 137) กล่าวว่า การตั้งค าถามเป็นสิ่งที่คุณครูสามารถใช้กระตุ้น
ให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการที่จะหาค าตอบให้ได้ และน าไปสู่การเรียนที่ นักเรียนสามารถ      
ตั้งค าถามได้ด้วยตนเอง เพ่ือค้นหาค าตอบที่ตนเองสนใจใคร่รู้ 

  วัฒนาพร ระงับทุกข์ (2542: 21) กล่าวว่า ค าถาม คือ ยุทธศาสตร์การสอนที่ส าคัญ 
ก่อให้เกิดการเรียนรู้ ช่วยพัฒนากระบวนการคิด การตีความ การไตร่ตรอง การถ่ายทอดความรู้ ความคิด      
และความเข้าใจและสามารถน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงการเรียนรู้ การคิดและการสอน  

  ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ (2556: 325) กล่าวว่า การถาม (Questioning) คือ ยุทธศาสตร์      
การสอนที่ส าคัญก่อให้เกิดการเรียนรู้ พัฒนากระบวนการคิด การคิดและการสอนถามเป็นส่วนหนึ่ง
ของกระบวนการเรียนรู้และการสอน ช่วยให้ผู้เรียนสร้างความรู้ความเข้าใจและพัฒนาการคิดใหม่ ๆ 
กระบวนการถามจะช่วยพัฒนาทักษะการคิดท าความเข้าใจให้กระจ่าง ได้ข้อมูลป้อนกลับทั้งด้าน    
การเรียนการสอน ก่อให้เกิดยุทธศาสตร์การทบทวน ก่อให้เกิดความเชื่อมโยงความคิดต่าง ๆ ส่งเสริม
ความอยากรู้อยากเห็นและเกิดความท้าทาย 
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  จากการศึกษาความหมายของค าถาม สรุปได้ว่า ค าถาม คือ กระบวนการหรือวิธีที่
ต้องการได้มาซึ่งค าตอบ เพ่ือกระตุ้นหรือเร้าความสนในของนักเรียนให้เกิดการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนา
ทักษะการคิดของนักเรียน 

 7.2  ประเภทของค าถาม 
  ประเภทของค าถามสามารถจ าแนกตามลักษณะต่าง ๆ ได้หลากหลาย การจ าแนก
ค าถามตามล าดับขั้นพุทธิพิสัย (Cognitive Domain) ของ Bloom เป็นอีกวิธีการหนึ่ งที่ ได้รับ               
การยอมรับจากนักการศึกษาและน ามาใช้ในการจ าแนกประเภทของค าถาม ดังนี้ 
  อาภรณ์ ใจเที่ยง (2550: 183) กล่าวว่า การแบ่งประเภทของค าถามตามระดับขั้นของ
การใช้ความคิดในระดับพุทธิพิสัย (Cognitive Domain) ตามแนวคิดของเบนจามิน บลูม (Benjamin 
Bloom) จะได้เป็น 6 ประเภท เรียงตามล าดับความคิดต่ าสุด ได้ดังนี้ 

  1. ถามความรู้ (Knowledge) เป็นค าถามที่มีค าตอบแน่นอน ถามเนื้อหาเกี่ยวกับ
ข้อเท็จจริง ค าจ ากัดความ ค าศัพท์ กฎ ทฤษฎี 

  2. ถามความเข้าใจ (comprehension) เป็นค าถามที่ต้องใช้ความรู้ความจ ามาประกอบ    
เพ่ืออธิบายด้วยค าพูดของตนเอง เป็นการงถามที่สูงกว่าถามความรู้ 

  3. ถามการน าไปใช้ (application) เป็นค าถามที่น าความรู้และความเข้าใจไปใช้
แก้ปัญหาในสถานการณ์ใหม่ 

  4. ถามการวิเคราะห์ (analysis) เป็นค าถามที่ให้จ าแนกแยกแยะเรื่องราวต่าง ๆ               
ว่าประกอบด้วยส่วนย่อยอะไรบ้าง โดยอาศัยหลักการ กฎ ทฤษฎี ที่มาของเรื่องราว หรือเหตุการณ์นั้น 

  5. ถามการสังเคราะห์  (synthesis) เป็นค าถามที่ ใช้กระบวนการคิด เพ่ือสรุป
ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลย่อยๆ ขึ้นเป็นหลักการหรือแนวคิดใหม่  

  6. ถามการประเมินผล (Evaluation) เป็นค าถามที่ให้ผู้เรียนตีคุณค่าโดยใช้ความรู้ 
ความรู้สึก ความคิดเห็นในการก าหนดเกณฑ์เพ่ือประเมินค่าสิ่งเหล่านั้น 

  ฆนัท ธาตุทอง (2554: 137) ได้แบ่งประเภทของค าถามตามล าคับขั้นพุทธิพิสัย 
(Cognitive Domain) ของ Bloom ได้ 6 ประเภทดังนี้ 

  1. ความรู้ (Knowledge) ความสามารถในการจ าได้  
  2. ความเข้าใจ (comprehension) ความสามารถในการแปลความอธิบายความหมาย 
  3. การน าไปใช้ (application) ความสามารถในการประยุกต์ใช้ข้อมูล ทฤษฎี 
  4. การวิเคราะห์  (analysis) ความสามารถในการแยกแยะออกเป็นส่วนสร้าง

ความสัมพันธ์ 
  5. การสังเคราะห์ (synthesis) ความสามารถในการน าส่วนต่าง ๆ มาประกอบเป็นรูปใหม่ 
  6. การประเมินผล (Evaluation) ความสามารถในการตัดสินประเมินค่า 
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  จินตนา ศิริธัญญารัตน์ (2560: 160) ได้แบ่งประเภทของค าถามตามระดับขั้นการใช้
ความคิดในพุทธิพิสัย (Cognitive Domain) ของ Bloom โดยแบ่งค าถามได้  6 ประเภท โดย
เรียงล าดับจากการคิดต่ าสุด ดังนี้ 

  1. ความรู้ (Knowledge) ด้านความรู้ความสามารถในการจ า การระลึกได้ถึงข้อมูลที่เรียน   
ไปแล้ว ค าถามประเภทความรู้ จึงมีค าตอบเดียว เพราะเป็นการถามข้อเท็จจริง ค าถามที่ใช้
ประกอบด้วย ค าต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ ใคร อะไร เมื่อไร ที่ไหน มากน้อยเท่าไร ให้บอกอธิบาย เป็นต้น  

  2. ความเข้าใจ (comprehension) หมายถึง ความสามารถในการบอก การอธิบาย
ความหมายเรื่องราวต่าง ๆ ด้วยความเข้าใจ ค าที่ใช้ในการท าความเข้าใจ เช่น อธิบาย พรรณนา        
ท้าทาย ระบุความแตกต่าง ให้แปลความตีความหมาย และขยายความเป็นต้น 

  3. การน าไปใช้ (application) หมายถึง ความสามารถในการน าความรู้ ความเข้าใจ
ในเรื่องต่าง ๆ ไปใช้ในสถานการณ์อ่ืน ๆ ที่ไม่คุ้นเคย ค าที่ใช้ในการถามเกี่ยวกับการน าไปใช้ เช่น ให้สาธิต   
ให้ประยุกต์ ให้แสดง ให้ตรวจสอบ ให้ขยายความ ให้จ าแนก ให้ทดลองเป็นการกระตุ้นให้ นักเรียน     
น าความรู้ไปใช้ 

  4. การวิเคราะห์ (analysis) หมายถึง ความสามารถในการแจกแจง แยกแยะ แยกย่อย     
การท าให้นักเรียนใช้ความคิดมากขึ้น เป็นส่วนย่อยของข้อมูลความรู้ ค าถามที่ใช้เกี่ยวกับการให้
วิเคราะห์ เช่น อะไรคือความแตกต่าง อะไรคือความคล้ายคลึงกัน อะไรคือตัวร่วม เช่น ให้วิเคราะห์                 
ให้เปรียบเทียบ ให้แยก เป็นต้น 

  5. การสังเคราะห์ (synthesis) หมายถึง ความสามารถในการรวมส่วนย่อยเป็นส่วนใหญ่   
หรือเป็นสิ่งใหม่ โดยใช้ความรู้และทักษะที่มีอยู่เดิมเชื่อมโยงส่วนย่อยให้เป็นแบบแผนใหม่ สิ่งใหม่ 
ค าถามท่ีใช้ถามสังเคราะห์ เช่น ให้เชื่อมโยง ให้จัดใหม่ ให้ใช้แทน สร้าง หรือให้ออกแบบ เป็นต้น 

  6. การประเมินผล (Evaluation) การตัดสินให้คุณค่าสิ่งใด สิ่งหนึ่ง เรื่องใด เรื่องหนึ่ง 
โดยใช้เกณฑ์ที่ก าหนดขึ้น ไม่มีค าตอบที่ถูกหรือผิด ค าที่ใช้ในการถามให้ประเมินผล เช่น ตัดสิน วัด 
เลือก สรุป เปรียบเทียบ หรือสรุปผล นักเรียนได้ใช้ความคิดมากท่ีสุด รวมทั้งใช้ข้อมูลจากขั้นต้น 

  จากการศึกษาของค าถามข้างต้น สรุปได้ว่า ค าถามเมื่อแบ่งตามระดับขั้นการใช้
ความคิดพุทธิพิสัย (Cognitive Domain) ของ Bloom จะสามารถแบ่งค าถามได้ 6 ประเภท คือ            
1) ถามความรู้ ความสามารถในการจดจ า 2) ถามความเข้าใจ การอธิบาย การแปลความ 3) ถามการ
น าไปใช้ สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในเรื่องต่าง ๆ 4) ถามการวิเคราะห์ ความสามารถแยกแยะ
เรื่องราวออกเป็นส่วนย่อย 5) ถามการสังเคราะห์ ความสามารถในการประกอบส่วนย่อยให้เป็น
เรื่องราว และ 6) ถามการประเมินผล การตัดสินประเมินค่า 
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 7.3  ลักษณะการตั้งค าถามที่ดี 
  ค าถามมีความส าคัญต่อกระบวนการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน กระตุ้นความสนให้

นักเรียนอยากที่จะค้นหาค าตอบ การตั้งค าถามจึงเป็นสิ่งที่ควรครูควรไตร่ตรองอย่างละเอียดเพ่ือให้
เกิดประสิทธิภาพต่อการเรียนรู้ของนักเรียน นักวิชาการหลายท่านได้กล่าวถึงลักษณะค าถามที่ดี ดังนี้ 

  อาภรณ์ ใจเที่ยง (2550: 187) กล่าวว่า ในการถามค าถามแต่ละครั้งผู้สอนควร
ค านึงถึง ข้อต่อไปนี้  

  1. เป็นค าถามที่ตรงประเด็น ควรถามให้เฉพาะเจาะจง กระชับและชัดเจน 
  2. ใช้ภาษาท่ีง่ายแก่การเข้าใจ ท าให้ผู้เรียนเข้าใจได้ตรงกับความต้องการของผู้สอน 
  3. ถ้าผู้เรียนตอบถูก ควรมีการเสริมก าลังใจ และถ้าต้องไม่ถูก ควรเสริมแรงกระตุ้น           

ให้พยายามต่อไป 
  4. ถ้าไม่มีค าตอบ ควรถามใหม่ ใช้ค าถามที่ง่ายขึ้น หรืออธิบายขยายความ ท าให้

ผู้เรียนได้แนวทางในการตอบ 
  5. ใช้ค าถามให้สอดคล้องกับเนื้อหา วัย สติปัญญา ของผู้เรียน 
  6. ควรกระตุ้นผู้ที่ไม่สนใจตอบค าถาม ให้มีส่วนร่วมในการคิดตอบด้วย 
  7. ใช้ค าถามให้กลมกลืนกันไปในขั้นตอนต่าง ๆ ของการสอน เป็นการถามที่ถูกจังหวะ

และโอกาส 
  ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์ (2555: 17) กล่าวว่า ในการตั้งค าถามให้ผู้เรียนตอบแต่ละครั้ง

ผู้สอนต้องอาศัยหลักในการตั้งค าถามที่ดี ซึ่งค าถามที่ดี ควรมีลักษณะดังนี้ 
  1. ชัดเจน ค าถามท่ีดีต้องมีความชัดเจน เพ่ือให้ผู้เรียนรู้ว่าต้องการถามอะไร 
  2. เข้าใจง่าย ค าถามท่ีดีต้องใช้ภาษาท่ีเข้าใจง่าย 
  3. สัมพันธ์กับสิ่งที่เรียน ค าถามที่ดีต้องมีความสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์การเรียนการสอน 

เรื่องราว เนื้อหา และกิจกรรมการเรียนการสอน 
  4. หลากหลาย ค าถามที่ดีต้องมีหลายประเภท กลมกลืนกับเรื่องราวกิจกรรม และ           

เร้าความสนใจ  
  5. มีคุณค่า ค าถามท่ีสร้างข้ึนต้องมีคุณค่าและเร้าให้อยากตอบ 
  6. ปลายเปิด ค าถามที่ดีควรเป็นแบบปลายเปิด เพราะจะท าให้ผู้เรียนกระตือรือร้นที่

จะตอบ 
  7. ได้คิด ค าถามที่ดีควรให้ผู้เรียนได้คิด ได้บรรยาย อธิบายเหตุผล ว่าท าไม เพราะเหตุใด 

หรือได้ประเมินค่าสิ่งที่เรียนรู้ ผู้ถามต้องพยายามหลีกเลี่ยงค าถามที่ต้องการค าตอบเดียวว่า “ใช่” หรือ 
“ไม่ใช่”  

  8. พัฒนาสมอง ค าถามท่ีดีต้องสามารถให้ผู้เรียนมีพัฒนาการทางสมองได้ดีขึ้น 
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  9. กระชับ ค าถามที่ดีควรสั้น กระชับ และชัดเจนที่สุด 
  ศักดิ์ศรี ปาณะกุล และคณะ (2559: 170) กล่าวว่า ลักษณะของค าถามท่ีดี มีดังนี ้
  1. ควรเป็นค าถามท่ีกระตุ้นให้ผู้เรียนคิดและเร้าให้อยากตอบ  
  2. เป็นค าถามที่กระตุ้น ให้ผู้ เรียนคิดหาเหตุผล เปรียบเทียบและประเมินค่า

นอกเหนือจากการถามความรู้และข้อเท็จจริงพ้ืนฐาน 
  3. เป็นค าถามที่มีความยากง่ายเหมาะสมกับระดับของผู้เรียน 
  4. ข้อความที่ใช้ตั้งค าถามต้องชัดเจน กะทัดรัด และไม่ก ากวม 
  จากลักษณะของค าถามที่ดีข้างต้น สรุปได้ว่า ค าถามที่ดีจะต้องเป็นค าถามที่ชัดเจน           

ตรงประเด็นใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย กระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสนใจ ต้องการหาค าตอบ ซึ่งค าถามนั้น
ควรจะมีความสอดคล้องกับเนื้อหาที่เรียน เหมาะสมกับช่วงวัยของนักเรียนและเป็นค าถามที่อยู่ในขั้น
สูงกว่าค าถามประเภทความรู้ความจ า 

 7.4 บทบาทของผู้สอนในการถาม   
  ผู้สอน มีบทบาทส าคัญในการน าค าถามมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ทั้งในฐานะผู้ตั้ง

ค าถามและฐานนะของผู้ตอบค าถาม ดังนั้นการใช้ค าถามจะมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใดก็ขึ้นอยู่
กับผู้สอนเป็นส าคัญ  

  วัฒนาพร ระงับทุกข์ (2542: 22-24) ได้กล่าวถึงบทบาทของผู้สอนในการใช้ค าถามไว้
ดังนี้ 

  1. ควรเริ่มต้นตั้งค าถามระดับความจ าหรือความเข้าใจ ผู้เรียนส่วนใหญ่สามารถตอบได้   
อย่างถูกต้องก่อน เมื่อผู้เรียนตอบถูก ผู้สอนควรแสดงความชื่นชมทันทีด้วยค าพูด หรือใช้ภาษาท่าทาง 
เช่น พยักหน้า ยิ้มให้ สัมผัส หรือเดินเข้าไปหาผู้ที่ตอบถูก ก่อนที่จะเริ่มค าถามในระดับที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น 
ทั้งนี้ ผู้สอนไม่ควรดุหรือต าหนิผู้เรียนที่ตอบค าถามไม่ถูกต้องหรือตอบไม่ตรงประเด็น เนื่องจาก     
การต าหนิดังกล่าว จะท าให้เกิดความอับอาย และส่งผลให้เกิดความไม่มั่นใจตามมา ในกรณีเช่นนี้ 
ผู้สอนควรเปลี่ยนค าถามใหม่ให้ง่ายขึ้น 

  2. เมื่อผู้เรียนประสบความยากล าบากในการตอบค าถาม ผู้สอนควรช่วยผู้เรียนให้
ตอบได้ โดยอาจใช้วิธีการต่อไปนี้ 

   2.1 หยุดสักครู่ ให้ผู้เรียนได้มีเวลาคิดหาค าตอบ 
   2.2 แนะค าตอบให้เล็กน้อย 
   2.3 ทวนค าถามซ้ า 
   2.4 เปลี่ยนวิธีถามโดยใช้ถ้อยค าใหม่ที่เข้าใจง่ายขึ้น 
   2.5 ตั้งค าถามเพ่ิมเติม 
   2.6 กระตุ้นให้ผู้เรียนตั้งสมมติฐานหรือทายค าตอบ 
   2.7 ลดระดับค าถามท่ีอาจจะยากเกินลงไป 
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  3. ถามให้ทั่วถึงทุกคน แนวทางที่ดีที่สุดคือการถามทั้งชั้นเรียน ผู้เรียนแต่ละคนควร
เข้าใจว่า ตนเองถูกคาดหวังให้ตอบค าถาม ผู้สอนไม่ควรแสดงสัญญาณหรือท่าทีใด ๆ ว่าผู้เรียนคนใด
ควรจะตอบค าถามนั้น ผู้เรียนจะร่วมมือในการเรียนเต็มที่ เมื่อรู้ว่าตนเองมีส่วนในการเรียนรู้สิ่งส าคัญ
คือ ต้องท าให้ผู้เรียนมีความตื่นตัวตลอดเวลา ค าถามแต่ละค าถามควรให้ผู้เรียนที่มีความสนใจใน             
ชั้นเรียนเป็นผู้ตอบ  

  4. ควรเพ่ิมระดับความยากของค าถามขึ้นตามล าดับ เพ่ือให้เด็กได้พัฒนาการคิด             
ในระดับ วิเคราะห์ต่อไปได้ ครูจึงต้องพัฒนาการตั้งค าถามอย่างเป็นระบบ  

   5. สร้างบรรยากาศส่งเสริมการเรียนรู้ในห้องเรียนโดยการใช้ยุทธศาสตร์การตั้งค าถาม 
เช่น 

   5.1 สร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลายในชั้นเรียนและกระตุ้นชั้นเรียนให้คึกคักด้วย       
การตั้งค าถาม 

   5.2 ครูพูดให้น้อยลงแต่ตั้งค าถามให้มากขึ้น 
   5.3 ตั้งค าถามที่ผู้เรียนสามารถใช้ค าตอบแบบใช้ความคิดเห็นส่วนตัวให้มาก 

   5.4 ลดค าถามประเภทที่ตอบแค่ว่า “ใช่” หรือ “ไม่ใช่” 
   5.5 อย่าปล่อยให้เกิดความเงียบในชั้นเรียน 

 7.5 ประโยชน์ของค าถาม 
  ค าถามมีความส าคัญในการกระตุ้นความสนใจ ความรู้ ความคิดของผู้เรียนให้เกิดการ

เรียนรู้และพัฒนาทักษะกระบวนการคิดด้านต่าง ๆ อย่างหลากหลาย 
  อาภรณ์  ใจเที่ยง (2550: 182) กล่าวว่าเมื่อพิจารณาประโยชน์ของค าถามทุก ๆ ด้าน 
สรุปสาระส าคัญได้ดังนี้  
  1. เพ่ือส่งเสริมทักษะทางการคิดให้แก่ผู้เรียน 
  2. เพ่ือกระตุ้นความสนใจในการเรียน ท าให้ผู้เรียนตื่นตัว สนใจเรียนดีขึ้น 
  3. ช่วยขยายความคิดและแนวทางในการเรียนรู้แก่ผู้เรียน 
  4. ช่วยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน 
  5. เพ่ือเป็นสื่อกลางเชื่อมโยงความรู้เดิมกับความรู้ใหม่ 

  6. ปลูกฝังนิสัยรักการค้นคว้า เพ่ือหาค าตอบจากค าถามท่ีได้รับ 
  7. ใช้วัดผลประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนได้ดี 
  บุญชม ศรีสะอาด (2541: 74) กล่าวถึงประโยชน์ของค าถาม ไว้ดังนี้ 
  1. ช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนสนใจในเรื่องที่เรียนมากข้ึน 
  2. ผู้เรียนได้มีโอกาสฝึกคิดหาค าตอบ เป็นการฝึกกระบวนการในการคิด 
  3. ผู้เรียนเกิดมโนทัศน์ที่แจ่มชัดและกว้างขวางข้ึน 
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  4. เป็นการเน้นสิ่งที่ส าคัญของเรื่องที่เรียน 
  5. เป็นการตรวจสอบความรู้ความเข้าใจและความสามารถในลักษณะต่าง ๆ ในเรื่องที่

สอนไปแล้ว ว่ามีใครที่ยังไม่เกิดการเรียนรู้ หรือมีความจ าความเข้าใจที่ผิด ๆ จะได้ด าเนินการแก้ไขได้
ถูกต้อง 

  6. ช่วยให้ผู้เรียนทบทวนความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่เรียนไปแล้วและสรุปเนื้อหาสาระ
ที่ได้เรียนไปแล้วทั้งหมด 

  7. ท าให้ทราบแนวความคิด เจตคติของผู้เรียน 
  ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ (2556: 325-326) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของการใช้ค าถาม            

ในการเรียนการสอน   ไว้ดังนี้ 
  1. กระตุ้น เร้าใจให้นักเรียนเกิดความสนใจ 
  2. น าเด็กเข้าสู่ปัญหาใหม่ที่น่าสนใจ 
  3. ช่วยให้ครูได้เน้นเนื้อหาในบทเรียน 
  4. ส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนอย่างทั่วถึง 
  5. ครูสามารถตรวจสอบและรู้พ้ืนฐานและประสบการณ์เดิมของนักเรียน ท าให้ครู

สามารถจัดประสบการณ์เรียนใหม่ให้นักเรียนได้อย่างเหมาะสม 
  6. เสริมสร้างความสามารถทางความคิดและตัดสินใจ 
  7. ฝึกให้นักเรียนรู้จักคิดและค้นหาข้อมูล 
  8. พัฒนาความคิดรวบยอดของนักเรียน 
  9. ฝึกให้นักเรียนได้รู้จักร่วมมือกันท างานเป็นกลุ่ม 
  10. ช่วยให้ครูสามารถประเมินความรู้ความเข้าใจของนักเรียนและเป็นการประเมินผล      

การเรียนการสอน 
  11. ท าให้ครูได้รู้จักนิสัยส่วนตัว ความรู้สึกนึกคิด ภูมิหลังของนักเรียนในด้านต่าง ๆ         

เพ่ือน าไปสู่การวินิจฉัยจุดเด่น จุดด้อยของนักเรียน 
  12. ทบทวนหรือสรุปสิ่งที่เรียนมาแล้ว 
  13. ขยายแนวคิด แนวทางในการเรียนรู้ เพื่อช่วยแนะแนวทางให้นักเรียนได้น าความรู้

ไปใช้ เกิดการอภิปรายขยายผลต่อเนื่อง 
  จากการศึกษาประโยชน์ของการใช้ค าถามสรุปได้ว่า การใช้ค าถามในการจัดกิจกรรม        

การเรียนรู้ จะช่วยกระตุ้นและเร้าความสนใจของผู้เรียนให้สนใจเรียนมากยิ่งขึ้น เป็นวิธีการฝึกฝน
ทักษะกระบวนการคิด ทบทวนความรู้ความเข้าใจของผู้เรียน ท าให้ผู้สอนรู้พ้ืนฐานความเข้าใจของ
ผู้เรียนรายบุคคล ประเมินผลตรวจสอบความรู้ความเข้าใจของผู้เรียน ปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักค้นหา
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ข้อมูล วิธีการที่ได้มาซึ่งค าตอบ นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ อีกทั้งยังเป็นการเปิด      
โลกทัศน์ ขยายความคิดของผู้เรียนให้มีความรู้ ความเข้าในในเรื่องนั้น ๆ มากยิ่งข้ึน 

 
 8. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 จากการศึกษางานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ 3 ร่วมกับค าถาม
พัฒนาการคิด ผู้วิจัยได้ศึกษางาน 2 กลุ่ม คือ 1) งานวิจัยในประเทศ  และ 2) งานวิจัยต่างประเทศ 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 8.1  งานวิจัยในประเทศ 
  งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทย 
  การศึกษางานวิจัยในประเทศที่ เกี่ยวข้องกับการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วรรณคดีไทย พบว่า มีผู้วิจัยน าวิธีการสอนที่หลากหลายมาใช้ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วรรณคดีไทยให้สูงขึ้น ซึ่งมีผลการวิจัยที่สอดคล้องกันดังต่อไปนี้ 

  ถนิมรักษ์ ชูชัยมงคล (2557) ได้วิจัยเรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์การเรียนวรรณคดีไทย
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่จัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีการตอบสนองของผู้อ่าน การวิจัยครั้งนี้มี
วัตถุประสงค์ 1) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนวรรณคดีไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีการตอบสนองของผู้อ่าน 2) เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของ
นักเรียน ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีการตอบสนองของผู้อ่าน  กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย        
คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2557 จ านวน  43 คน  เครื่องมือที่ ใช้ ในการวิจัย  คือ  1) แผนการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎี              
การตอบสนองของผู้อ่าน 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การเรียนวรรณคดีไทย 3) แบบสอบถาม   
ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีการตอบสนองของผู้อ่าน  ผลการวิจัย 
พบว่า 1) ผลสัมฤทธิ์การเรียนวรรณคดีไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 หลังการจัดการเรียนรู้
ตามทฤษฎีการตอบสนองของผู้อ่านสูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ .01       
2) ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีการตอบสนอง
ของผู้อ่าน อยู่ในระดับมากที่สุด 

  จุฬาลักษณ์ คชาชัย (2557) ได้วิจัยเรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์การเรียนวรรณคดีไทย
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่จัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีการตอบสนองของผู้อ่าน การวิจัยครั้งนี้  
มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนวรรณคดีไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีการตอบสนองของผู้ อ่าน 2) ศึกษา 
ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีการตอบสนอง  
ของผู้อ่าน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 โรงเรียนวัดนางสาว 
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(ถาวรราษฎร์บ ารุง) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 จ านวน 38 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
คือ แผนการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีการตอบสนองของผู้อ่าน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อน        
และหลังเรียนวรรณคดีไทย และแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการเรียนวรรณคดีไทย
ตามทฤษฎีการตอบสนองของผู้อ่าน ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลสัมฤทธิ์การเรียนวรรณคดีไทยตามทฤษฎี
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่จัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีการตอบสนองของผู้อ่านหลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3             
ที่มตี่อการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีการตอบสนองของผู้อ่านโดยภาพรวม อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก  

  รณชัย จันทร์แก้ว (2559) ได้วิจัยเรื่อง ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคผังกราฟิกที่มีต่อ  
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคงทนในการเรียนวรรณคดีไทยของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค
ผังกราฟิกที่มีต่อ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคงทนในการเรียน
วรรณคดีไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา  
ปีที่ 1 โรงเรียนคณะราษฎรบ ารุง จังหวัดยะลา ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2558 จ านวน 30 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคผังกราฟิก  
แบบทดสอบวัดความสามารถการคิดอย่างมีวิจารณญาณในการเรียนวรรณคดีไทย  และแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์การเรียนวรรณคดีไทย ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค
ผังกราฟิก มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ในการเรียนวรรณคดีไทยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ .05 และนักเรียนที่ ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคผังกราฟิก  มีความคงทน           
ในการเรียนวรรณคดีไทย อย่างมีนัยส าคัญทางสถิต ิ.05 
  ปิยนุช แหวนเพชร (2560) ได้วิจัยเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทย   
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 โดยวิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับเทคนิคการใช้แผนที่
ความคิด การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทยของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ก่อนและหลังเรียนด้วยวิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับเทคนิค  
การใช้แผนที่ความคิด 2) ศึกษาระดับความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อวิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้
ร่วมกับเทคนิคการใช้แผนที่ความคิด กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัยคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จังหวัดเพชรบุรี จ านวน 24 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้
ร่วมกับเทคนิคการใช้แผนที่ความคิด แบบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียนวรรณคดี และ
แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้
ร่วมกับเทคนิคการใช้แผนที่ความคิด ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทยของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ก่อนและหลังเรียนด้วยวิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับเทคนิค 
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การใช้แผนที่ความคิด สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) ความคิดเห็นของนักเรียน
ที่มีต่อวิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับเทคนิคการใช้แผนที่ความคิด โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
  นเรศ ทองอินทร์ (2560) ได้วิจัยเรื่อง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์วรรณคดีไทยของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีตอบสนองของผู้อ่าน ร่วมกับการใช้
เทคนิคค าถามแบบ RCA การวิจัยครั้งนี้มีวัตถปุระสงค์เพ่ือ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนวรรณคดีไทย
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎี 
ตอบสนองของผู้อ่าน ร่วมกับการใช้เทคนิคค าถามแบบ RCA 2) ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียน     
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีการตอบสนองของผู้ อ่านร่วมกับ            
การใช้เทคนิคค าถามแบบ RCA กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/5 
โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย ต าบลมหาชัย อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ภาคเรียนที่  2              
ปีการศึกษา 2559 จ านวน 45 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้       
ตามทฤษฎีการตอบสนองของผู้ อ่าน ร่วมกับการใช้ เทคนิค ค าถามแบบ RCA แบบทดสอบ             
วัดผลสัมฤทธิ์การเรียนเรียนวรรณคดีไทย แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการเรียน
วรรณคดีไทยตามทฤษฎีการตอบสนองของผู้อ่าน ร่วมกับการใช้เทคนิคคาถามแบบ RCA ผลการวิจัย
พบว่า 1) ผลสัมฤทธิ์การเรียนวรรณคดีไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ด้วยวิธีการจัดการ
เรียนรู้ตามทฤษฎีการตอบสนองของผู้อ่าน ร่วมกับการใช้เทคนิคคาถามแบบ RCA หลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนับส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) ความคิดเห็นของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4    
ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการตอบสนองของผู้อ่านร่วมกับการใช้เทคนิคค าถามแบบ RCA 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
  งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับเทคนิคการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ 
  การศึกษางานวิจัยในประเทศที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ พบว่า      
มีผู้วิจัยน าเทคนิคจิ๊กซอว์มาใช้ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและน าเทคนิคจิ๊กซอว์ใช้ร่วมกับ
วิธีการสอนอ่ืน ๆ อย่างหลากหลาย ซึ่งมีผลการวิจัยที่สอดคล้องกันดังต่อไปนี้ 

  ปริญญา ปั้นสุวรรณ์  (2553) ได้วิจัยเรื่อง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียน
วรรณคดีไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิกซอว์ 2             
กับแบบปกติ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนวรรณคดีไทยของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิกซอว์ 2 กับแบบปกติ                   
2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนวรรณคดีไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ก่อนเรียนและหลังเรียน
ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิกซอว์ 2 3) ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียน           
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิกซอว์ 2 กับแบบปกติกลุ่มตัวอย่างใน
การวิจัยคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม อ าเภอเมือง
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นครปฐม จังหวัดนครปฐม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลสัมฤทธิ์การเรียน   
วรรณคดีไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิกซอว์ 2     
กับแบบปกติสูงกว่าผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่จัดการเรียนรู้แบบปกติ โดยคะแนน
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 2) ผลสัมฤทธิ์การเรียนวรรณคดีไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 2 ที่จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิกซอว์ 2 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ 3) ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 ที่มีต่อจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ         
ด้วยเทคนคิจิกซอว์ 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก 

  อิสรีย์ น้อยมิ่ง (2557) ได้วิจัยเรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์การเรียน เรื่อง การสร้างค า          
ในภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่จัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ร่วมกับบทเรียน
คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนเรื่อง       
การสร้างค าในภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่จัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ ร่วมกับ
บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย ก่อนและหลังเรียน 2) ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ ร่วมกับบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียเรื่อง      
การสร้างค าในภาษาไทย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 จ านวน    
40 คน ที่ก าลังศึกษาในภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา 2557 ของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ                
พระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี 
ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลสัมฤทธิ์การเรียน เรื่อง การสร้างค าในภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 1 ที่จัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ ร่วมกับบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย หลังเรียนสูงกว่า      
ก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีความคิดเห็นต่อ
การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ร่วมกับบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย โดยภาพรวมอยู่ในระดับ       
เห็นด้วยมาก 

  ปนัดดา ใจสุทธิ์ (2558) ได้วิจัยเรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทย        
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกันด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ 2 ร่วมกับเทคนิค
การคิดแบบหมวกหกใบ การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วรรณคดีไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ก่อนและหลังเรียนวรรณคดีไทยที่จัดการเรียนรู้ด้วย
เทคนิคจิ๊กซอว์ 2 ร่วมกับเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบและเพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักเรียน     
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกันด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้    
ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาที่ก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียน
ที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จ านวน 35 คน ผลการวิจัย พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทย    
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่จัดการ เรียนรู้แบบร่วมมือกันด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ 2 ร่วมกับเทคนิค
การคิดแบบหมวกหกใบหลังเรียน สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ    
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ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกันด้วยเทคนิค   
จิ๊กซอว์ 2 ร่วมกับเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 

  นพดล แสงทอง (2562) ได้วิจัยเรื่อง ผลของการใช้โมบายแอปพลิเคชันเพ่ือการศึกษา
ร่วมกับเทคนิคจิ๊กซอว์ที่มีต่อการท างานร่วมกันส าหรับมัธยมศึกษาตอนต้น  การวิจัยครั้งนี้มี
วัตถุประสงค์เพ่ือ 1) พัฒนาโมบายแอปพลิเคชันเพ่ือการศึกษาร่วมกับเทคนิคจิ๊กซอว์ ส าหรับ
มัธยมศึกษาตอนต้น 2) เปรียบเทียบผลของการท างานร่วมกันก่อนและหลังเรียนของกลุ่มผู้เรียนที่ใช้
โมบายแอปพลิเคชันเพ่ือการศึกษาร่วมกับเทคนิคจิ๊กซอว์ 3) เปรียบเทียบผลของการท างานร่วมกัน
หลังเรียนของกลุ่มผู้เรียนที่ใช้โมบายแอปพลิเคชันเพ่ือการศึกษาร่วมกับเทคนิคจิ๊กซอว์กับกลุ่มที่ใช้
เทคนิคจิ๊กซอว์ และ 4) ศึกษาความพึงพอใจของกลุ่มผู้เรียนที่ใช้โมบายแอปพลิเคชันเพ่ือการศึกษา
ร่วมกับเทคนิคจิ๊กซอว์ กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 
จ านวน 40 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลองที่ 1 ที่ใช้เทคนิคจิ๊กซอว์ และกลุ่มทดลองที่ 2 ที่ใช้โมบายแอปพลิเคชัน         
เพ่ือการศึกษาร่วมกับเทคนิคจิ๊กซอว์ จ านวนกลุ่มละ 20 คน ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการพัฒนาโมบาย
แอปพลิเคชันเพ่ือการศึกษาร่วมกับเทคนิคจิ๊กซอว์ส าหรับมัธยมศึกษาตอนต้นภาพรวมในระดับ             
มากที่สุด 2) กลุ่มผู้เรียนที่ใช้โมบายแอปพลิเคชันเพ่ือการศึกษาร่วมกับเทคนิคจิ๊กซอว์มีคะแนนเฉลี่ย
ทักษะการท างานร่วมกันหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่ี .05 3) กลุ่มผู้เรียนที่ใช้       
โมบายแอปพลิเคชันเพ่ือการศึกษาร่วมกับเทคนิคจิ๊กซอว์มีคะแนนเฉลี่ยทักษะการท างานร่วมกัน    
หลังเรียนสูงกว่ากลุ่มผู้เรียนที่ใช้เทคนิคจิ๊กซอว์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 และ 4) กลุ่มผู้เรียน    
ที่ใช้โมบายแอปพลิเคชันเพื่อการศึกษาร่วมกับเทคนิคจิ๊กซอว์มีความพึงพอใจภาพรวมในระดับมาก 

  งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับทักษะการร่วมมือ 
  การศึกษางานวิจัยที่ เกี่ยวข้องกับทักษะการร่วมมือ พบว่ามีผู้วิจัยได้น าทักษะ                 

การร่วมมือมาใช้ร่วมกับวิธีการสอนที่หลากหลาย เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น               
ซึ่งมีผลการวิจัยที่สอดคล้องกันดังนี้ 

  พงษ์กรณ์ วีรพิพรรธน์ (2554) ได้ศึกษาผลการใช้เทคนิคจิ๊กซอว์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์       
ทางการเรียนภาษาไทยและทักษะการท างานร่วมกับผู้อ่ืนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 การวิจัย
ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาผลการใช้เทคนิคจิ๊กซอว์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทย
และทักษะการท างานร่วมกับผู้อ่ืนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 2) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนภาษาไทยและทักษะการท างานร่วมกับผู้อ่ืนของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ  
จิ๊กซอว์กับนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ ผลการวิจัย พบว่า 1) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา      
ปีที่ 3 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยสูงกว่า
นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ .05 2) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา   
ปีที่ 3 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบจิ๊กซอว์มีทักษะการท างานร่วมกับผู้อ่ืนสูงกว่านักเรียนที่ได้รับ   



  63 

การจัดการเรียนรู้แบบปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ .05 3) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังได้รับ
การจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบจิ๊กซอว์มีทักษะการท างานร่วมกับผู้ อ่ืนสูงกว่าก่อนการทดลอง      
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ .05 

  ประภาสินี ปิงใจ (2555) ได้ศึกษา การใช้โมเดลกราฟฟิติที่มีผลต่อความสามารถใน
การอ่านเพ่ือความเข้าใจและทักษะการร่วมมือของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และเปรียบเทียบ
ความสามารถในการอ่านเพ่ือความเข้าใจ และทักษะการร่วมมือของนักเรียนที่ได้รับกิจกรรม         
การเรียนรู้โดยใช้โมเดลกราฟฟิติกับนักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ ผลการวิจัย 
พบว่า 1) กลุ่มทดลองที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้โมเดลกราฟฟิติมีความสามารถ         
ในการอ่านเพ่ือความเข้าใจหลังทดลองสูงกว่าก่อนทดลอง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  .05               
2) กลุ่มทดลองที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้โมเดลกราฟฟิติมีความสามารถในการอ่าน   
เพ่ือความเข้าใจสูงกว่ากลุ่มควบคุมท่ีได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ .05 
3) กลุ่มทดลองที่ ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้โมเดลกราฟฟิติมีทักษะการร่วมมือ            
หลังการทดลองสู งกว่าก่อนทดลองอย่างมีนั ยส าคัญทางสถิติ  .05 4) กลุ่ มทดลองที่ ได้ รับ               
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้โมเดลกราฟฟิติมีทักษะการร่วมมือหลังการทดลองสูงกว่ากลุ่ม         
ที่จัดการเรียนรู้แบบปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ .05 

  ณัฏฐกาญจน์ อนันทราวัน (2559) ได้วิจัยเรื่อง การพัฒนารูแบบการจัดการเรียนรู้         
เพ่ื อศิลปะเพ่ือส่ งเสริมทักษะการเรียนรู้แบบร่วมมือของนักเรียนในห้องเรียนรวมระดับ                
ชั้นประถมศึกษาตอนต้น การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือศิลปะ
เพ่ือส่งเสริมทักษะการเรียนรู้แบบร่วมมือของนักเรียนในห้องเรียนรวมระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น 
2) ศึกษาผลการทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ศิลปะเพ่ือส่งเสริมทักษะการเรียนรู้แบบร่วมมือ
ของนักเรียนในห้องเรียนรวมระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนในห้องเรียนรวม
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ จ านวน 28 คน ผลการวิจัยพบว่า 1) รูปแบบ
การจัดการเรียนรู้เพ่ือศิลปะเพ่ือส่งเสริมทักษะการเรียนรู้แบบร่วมมือของนักเรียนในห้องเรียนรวม     
มี 8 องค์ประกอบ คือ หลักการ วัตถุประสงค์ เนื้อหา กระบวนการจัดการเรียนรู้ การเตรียมสื่อและ
วัสดุอุปกรณ์ การจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อม บทบาทครู และบทบาทนักเรียน จากการทดลอง
ใช้รูปแบบนักเรียนมีทักษะการเรียนรู้แบบร่วมมือและมีผลสัมฤทธิ์ด้านการเรียนศิลปะที่สูงขึ้น         
2) ผลของการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ศิลปะเพ่ือส่งเสริมทักษะการเรียนรู้แบบร่วมมือในห้องเรียน
รวม พบว่า นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยด้านความรู้ทางศิลปะก่อนเรียนและหลังเรียนระยะที่ 3 เพ่ิมขึ้น 
จากระยะท่ี 1 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 2) นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยนของผลงานศิลปะที่ท า
ร่วมกันเป็นกลุ่มสูงกว่าผลงานที่ท าเป็นรายบุคคล 3) นักเรียนมีคะแนนพัฒนาการด้านทักษะ        
การเรียนรู้แบบร่วมมือหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
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  งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องการใช้ค าถามพัฒนาการคิด 
  การศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้ค าถามพัฒนาการคิด พบว่ามีผู้วิจัยได้น า

ค าถามพัฒนาการคิดใช้ร่วมกับวิธีการสอนที่หลากหลาย เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น          
ซึ่งมีผลการวิจัยที่สอดคล้องกันดังนี้ 

  ชนัต อินทะกนก (2559) ได้ศึกษา ผลของการเรียนรู้โดยใช้กรณีตัวอย่างเป็นฐาน
ร่วมกับการใช้ค าถามแบบสืบสอบที่มีต่อความสามารถในการแก้ปัญหาเชิงวิทยาศาสตร์และเจตคติ                   
ต่อวิทยาศาสตร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ผลการวิจัยพบว่า 1) นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น        
ที่เรียนด้วยการเรียนรู้โดยใช้กรณีตัวอย่างเป็นฐานร่วมกับการใช้ค าถามแบบสืบสอบมีค่าเฉลี่ยของ
คะแนนความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่านักเรียนกลุ่มที่เรียนด้วย      
การเรียนการสอนทั่วไป อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นที่เรียน
ด้วยการเรียนรู้โดยใช้กรณีตัวอย่างเป็นฐานร่วมกับการใช้ค าถามแบบสืบสอบมีค่าเฉลี่ยเจตคติ        
ต่อวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ .05 3) นักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนต้นที่เรียนด้วยการเรียนรู้โดยใช้กรณีตัวอย่างเป็นฐานร่วมกับการใช้ค าถามแบบสืบสอบมีค่าเฉลี่ย
เจตคติต่อวิทยาศาสตร์หลังเรียนไม่แตกต่างกับนักเรียนกลุ่มที่เรียนด้วยการเรียนการสอนแบบทั่วไป 

  ทศพร ศรีแสง (2560) ได้ศึกษาเรื่อง ผลของการใช้ค าถามระดับสูงในการอ่าน            
จับใจความ ที่มีผลต่อความตระหนักในความเป็นไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 การวิจัยครั้งนี้            
มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาผลของการใช้ค าถามระดับสูงในการอ่านจับใจความที่มีต่อความตระหนัก
ในความเป็นไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560 จ านวน   
64 คน กลุ่มทดลอง 32 คน กลุ่มควบคุม 32 คน ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรม
การสอนอ่านจับใจความโดยใช้ค าถามระดับสูงมีความตระหนักในความเป็นไทยหลังการทดลองสูงกว่า
นักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการสอนอ่านแบบปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 8.2  งานวิจัยต่างประเทศ 
  Tria, Syafri and Dahnilsyah (2006) ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนาการอ่านเพ่ือความ
เข้าใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่จัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ 3 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์
ในการวิจัยเพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์การอ่านเพ่ือความเข้าใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผลการวิจัย 
พบว่า การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ 3 สามารถพัฒนาความสามารถในการอ่านของนักเรียนได้      
โดยพบว่าก่อนการจัดการเรียนรู้นักเรียนกลุ่มตัวอย่างมีผลสัมฤทธิ์การอ่านอยู่ที่ 50.8 หลังการจัด        
การเรียนรู้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์เพิ่มขึ้นที่ 70.4 
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  Doymus (2008) ได้ศึกษาผลการใช้เทคนิคจิ๊กซอว์ ในการจัดการเรียนรู้เรื่องสมดุลเคมี    
กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จ านวน 68 คน ระหว่างเรียนในรายวิชาเคมีตั้งแต่ 2005 – 2006 
ของมหาวิทยาลัยอตาเติร์ค (Ataturk University) จ าแนกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มทดลองจ านวน 36 คน 
และกลุ่มควบคุมจ านวน 32 คน แบ่งเป็น 4 กลุ่ม คือ กลุ่มเอ สถานะของสมดุลเคมีและลักษณะ
ปริมาณของสมดุลเคมี กลุ่มบี ค่าความสัมพันธ์ของสมดุลเคมี กลุ่มซี เงื่อนไขของสมดุลเคมี ตามหลัก
ของเลอ ซาเตลิเอ (Le chatelier) และกลุ่มดี การค านวณค่าคงที่ของสมดุลเคมี ผลการวิจัย พบว่า
กลุ่มทดลองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่ากลุ่มควบคุม อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 
  Sahin (2011) ได้ศึกษาผลของการใช้เทคนิคจิ๊กซอว์ 3 ที่มีต่อผลส าเร็จของการเขียน      
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบการจัดการเรียนรู้ที่ใช้เทคนิคจิ๊กซอว์ 3 กับการจัดการเรียนรู้
แบบปกติ ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนที่การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ 3 มีผลสัมฤทธิ์ทาง      
การเขียนสูงว่านักเรียนที่จัดการเรียนรู้แบบปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และนักเรียน    
มีเจตคติท่ีดีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ 3   
  Maden (2011) ได้ศึกษาผลการใช้เทคนิคจิ๊กซอว์ ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทักษะการเขียน
และมุมมองของนักศึกษา การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบผลการใช้เทคนิคจิ๊กซอว์ กับวิธีการ
สอนแบบดั้งเดิมที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการเขียนและมุมมองของนักศึกษาที่มีต่อ
เทคนิคจิ๊กซอว์ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยอตาเติร์ค (Ataturk) จ านวน 70 คน                  
ในภาควิชา การเรียนการสอนภาษาตุรกี ปีการศึกษา 2009 – 2010 แบ่งเป็นกลุ่มควบคุม จ านวน 34 คน 
โดยใช้วิธีสอนแบบดั้งเดิม ส่วนกลุ่มทดลอง จ านวน 36 คน โดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์ ผลการวิจัยพบว่า        
กลุ่มทดลองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่ากลุ่มควบคุม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
นอกจากนี้ นักเรียนส่วนใหญ่มีความเห็นว่า การเรียนด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ช่วยสร้างความมั่นใจและ
พัฒนาทักษะการท างานร่วมกันกับผู้อื่นและมีปฏิสัมพันธ์ทางการสนทนากับผู้อ่ืนมากข้ึน 

  จากการศึกษางานวิจัยในประเทศและต่างประเทศ จะเห็นได้ว่า การจัดการเรียนรู้ด้วย
เทคนิคจิ๊กซอว์ถูกน ามาใช้ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ในรายวิชาภาษาไทยทั้งสาระการอ่าน การเขียน 
หลักภาษาและวรรณคดี รวมถึงในรายวิชาอ่ืน ๆ ผลการวิจัยพบว่า การจัดกิจกรรมด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์
ท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ และสามารถพัฒนาทักษะการร่วมมือ
ของนักเรียนได้ ซึ่งจากงานวิจัยในประเทศยังไม่มีผู้น าเทคนิคจิ๊กซอว์ 3 มาใช้ในการจัดการเรียนรู้
วรรณคดีไทย ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียนวรรณคดีไทยที่จัดการเรียนรู้ด้วย
เทคนิคจิ๊กซอว์ 3 โดยผู้วิจัยได้น ามาใช้ร่วมกับค าถามพัฒนาการคิด ซึ่งเป็นกระบวนการที่ต้องการ
ได้มาซึ่งค าตอบ เพ่ือกระตุ้นหรือเร้าความสนในของผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้  เพ่ือพัฒนาทักษะการคิด
ของผู้เรียนให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทยที่สูงขึ้น และนอกจากนี้ พัฒนาทักษะ        
การร่วมมือของนักเรียนอีกด้วย 
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บทที่ 3  
วิธีด าเนินการวิจัย 

 
 การวิจัยเรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทยและทักษะการร่วมมือ        

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์ 3 ร่วมกับการใช้ค าถามพัฒนา  
การคิด เป็นการวิจัยก่อนการทดลอง (Pre - Experimental Research) (มาเรียม นิลพันธุ์ , 2558: 13) 
แบบกลุ่มเดียว วัดผลก่อนการทดลองและหลังการทดลอง (One Group Pretest – Posttest 
Design) โดยมีวัตถุประสงค์  คือ 1) เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์การเรียนวรรณคดีไทยของนักเรียน           
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ โดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์ 3 ร่วมกับการใช้ค าถาม
พัฒนาการคิด 2) เพ่ือศึกษาทักษะการร่วมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่การจัดการเรียนรู้โดยใช้
เทคนิคจิ๊กซอว์ 3 ร่วมกับการใช้ค าถามพัฒนาการคิด  3) เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักเรียน          
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์ 3 ร่วมกับการใช้ค าถามพัฒนา   
การคิดโดยผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดและแสดงขั้นตอน ซึ่งมีรายละเอียดของการด าเนินการวิจัย ดังนี้ 
 1. ขั้นเตรียมการวิจัย 
 2. ขั้นการสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
 3. ขั้นการด าเนินการวิจัย 
 4. ขั้นการวิเคราะห์และสรุปผลข้อมูล 

 รายละเอียดของขั้นตอนการด าเนินการทดลองมีดังนี้ 
 

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นเตรียมการวิจัย 
 1. ศึกษาค้นคว้าเอกสารที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
  ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

พุทธศักราช 2551 หลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของโรงเรียนวัดเกาะวังไทร 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวรรณคดีไทยและการเรียนการสอน
วรรณคดีไทย การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการใช้ค าถามพัฒนาการคิด การเรียนรู้แบบร่วมมือด้วย
เทคนิคจิ๊กซอว์ การสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วรรณคดีไทย การสร้างแบบสังเกตทักษะการร่วมมือ และการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็น 

 2. กลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  2.1 ประชากรที่ ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 โรงเรียน                  
วัดเกาะวังไทร (กิตติวัฒนาคาร) อ าเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2563 จ านวน 2 ห้อง รวมนักเรียนทั้งสิ้น 72 คน 
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  2.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 ซึ่งก าลัง
ศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนวัดเกาะวังไทร (กิตติวัฒนาคาร) อ าเภอเมือง
นครปฐม จังหวัดนครปฐม จ านวน 36 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random       
Sampling) ด้วยวิธีการจับสลากโดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม 
 
ขั้นตอนที่ 2 ขั้นการสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
 1. เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง 
  1.1 แผนการจัดการเรียนรู้วรรณคดีไทย ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์ 3 ร่วมกับ
การใช้ค าถามพัฒนาการคิด จ านวน 6 แผน 
  1.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทยก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ 
เป็นแบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ 
  1.3 แบบสังเกตทักษะการร่วมมือ 
  1.4 แบบสอบถามความคิดเห็น ของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค          
จิ๊กซอว์ 3 ร่วมกับการใช้ค าถามพัฒนาการคิด 
 2. การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง 
  2.1 แผนการจัดการเรียนรู้วรรณคดีไทยด้วยการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ใช้ เทคนิค                  
จิ๊กซอว์ 3 ร่วมกับการใช้ค าถามพัฒนาการคิด จ านวน 6 แผน โดยมีขั้นตอนการสร้างดังนี้ 
   2.1.1 ศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สาระที่ 5: วรรณคดีและวรรณกรรม มาตรฐาน ท 5.1 เข้าใน
และแสดงความคิดเห็น วิจารณ์ วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่าและน ามาประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตจริง รวมทั้งศึกษาวิเคราะห์ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1           
และหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนวัดเกาะวังไทร (กิตติวัฒนาคาร) 
อ าเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 
   2.1.2 ศึกษาหนังสือ ต ารา เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวรรณคดี และแนวทาง
การสอนวรรณคดีไทยและการจัดการเรียนรู้โดยเทคนิคจิ๊กซอว์ 3 ร่วมกับการใช้ค าถามพัฒนาการคิด 
   2.1.3 สร้างแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์ 3 ร่วมกับการใช้ค าถาม
พัฒนาการคิด จ านวน 6 แผน ใช้เวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 12 คาบ โดยมีทดสอบก่อนเรียน
และหลังเรียนอีก 2 คาบ มีรายละเอียดดังนี้ 
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ตารางที่ 5  แผนการจัดการเรียนรู้วรรณคดีไทยที่จัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ร่วมกับการใช้
ค าถามพัฒนาการคิด 

แผนการจัด 
การเรียนรู้ที่ สาระการเรียนรู้ เนื้อหาสาระ 

ระยะเวลา 
(ชั่วโมง) 

  ทดสอบก่อนเรียน 1 

1 นิราศภูเขาทอง เนื้อเรื่องนิราศภูเขาทอง 2 

2 นิราศภูเขาทอง คุณค่าด้านเนื้อหาและคุณค่าด้าน
สังคมและวัฒนธรรมของวรรณคดี
เรื่อง นิราศภูเขาทอง 

2 

3 นิราศภูเขาทอง คุณค่าด้านวรรณศิลป์ของวรรณคดี
เรื่อง นิราศภูเขาทอง 

2 

4 กาพย์พระไชยสุริยา เนื้อเรื่องกาพย์พระไชยสุริยา 2 

5 กาพย์พระไชยสุริยา คุณค่าด้านเนื้อหาและคุณค่าด้าน
สังคมและวัฒนธรรมของวรรณคดี
เรื่อง กาพย์พระไชยสุริยา 

2 

6 กาพย์พระไชยสุริยา คุณค่าด้านวรรณศิลป์ของวรรณคดี
เรื่อง กาพย์พระไชยสุริยา 

2 

  ทดสอบหลังเรียน  1 

รวมทั้งสิ้น 14 
 

   ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยเลือกใช้เนื้อหาวรรณคดีไทย จ านวน 2 เรื่อง คือ เรื่องนิราศ
ภูเขาทอง และกาพย์เรื่อง พระไชยสุริยา แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบด้วย สาระส าคัญ มาตรฐาน
ตัวชี้วัด เนื้อหา คุณลักษณะอันพึงประสงค์ กิจกรรมการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล  

   2.1.4 น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างขึ้น เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องของภาษา และความตรงของเนื้อหา  

   2.1.5 ผู้วิจัยน าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของอาจารย์             
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 คน ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา 1 คน 
ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ 1 คน และด้านการวัดและประเมินผล 1 คน (รายละเอียดอยู่ในภาคผนวก ก) 
เพ่ือพิจารณาความตรงเชิงเนื้ อหา (Content Validity) ของแผนการจัดการเรียนรู้  แล้วน า               
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญหาค่าดัชนีความสอดคล้องของเครื่องมือ ( Index of Item Objective 
Congruence : IOC) จากนั้นน าคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 คน มาค านวณหาค่า IOC 
(Index of Item Objective Congruence) พิจารณาตามเกณฑ์คะแนนดังนี้ 
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+ 1 หมายถึง  แน่ใจว่าแผนการจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับ 
ตัวชี้วัดและเนื้อหา  

0  หมายถึง  ไม่แน่ใจว่าแผนการจัดการเรียนรู้สอดคล้อง 
กับตัวชี้วัดและเนื้อหา   

- 1 หมายถึง  แน่ใจว่าแผนการจัดการเรียนรู้ไม่สอดคล้องกับ 
ตัวชี้วัดและเนื้อหา  

   จากนั้นน าข้อมูลจากการประเมินความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญมาค านวณหาค่าดัชนี
ความสอดคล้อง หากค่าดัชนีความสอดคล้องมากกว่าหรือเท่ากับ .50 ถือว่าสอดคล้องตามเกณฑ์และ
สามารถน าไปใช้ได้ ผลปรากฏว่าค่าดัชนีความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้ทั้ง 6 แผน              
มีค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.67 – 1.00 (รายละเอียดอยู่ในภาคผนวก ค) ทั้งนี้ผู้เชี่ยวชาญยังเสนอ
ความคิดเห็นเพ่ิมเติมเกี่ยวกับแผนการจัดการเรียนรู้ ผู้วิจัยได้น าข้อเสนอแนะมาปรึกษากับอาจารย์            
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และมีการแก้ไขเพ่ิมเติมดังนี้ 

ตารางที่ 6 รายการปรับแก้แผนการจัดการเรียนรู้ตามข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญ 

ข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญ รายการปรับแก้ 

ระบุวิธีการสรุปกิจกรรมการเรียนรู้ ในขั้นของการ
สรุปให้ชัดเจน เช่น ถาม – ตอบ, แผนผัง, รูปภาพ 

ผู้ วิจัย ได้ปรับปรุงกิจกรรมการเรียนรู้ ในขั้น
ดังกล่าวในแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้ โดยการ
ระบุวิธีการสรุปความรู้ที่ ได้จากกิจกรรมการ
เรียนรู้ลงไปในทุกแผนการจัดการเรียนรู้ด้วย
วิธีการที่หลากหลาย 

แบบบันทึกการตั้งค าถาม 
- ควรระบุว่า ให้บันทึกค าถามและค าตอบพอ
สังเขป จากท้ังของตนเองและของกลุ่ม
ผู้เชี่ยวชาญ 
- ควรระบุจ านวนค าถามที่แต่ละคนจะตั้ง เช่น    
2 – 3 ค าถาม 
- ควรระบุประเภทค าถามไว้ เช่น เพราะเหตุใด/
หรือไม่/อย่างไร/อะไร/ใคร/เมื่อไหร่ โดยควรเป็น
ค าถามขั้นวิเคราะห์ ประเมินค่า  

ผู้วิจัยปรับแก้ค าชี้แจงแบบบันทึกการตั้งค าถาม 
ในแต่ละแผนการจัดการเรียนโดยการระบุชุดค า 
ที่ท าให้แบบบันทึกการตั้งค าถามมีความชัดเจน
ยิ่งขึ้น เช่น 
ค าชี้แจง  ให้นักเรียนผลัดกันตั้งค าถามและตอบ
ค าถามจากเนื้อเรื่องวรรณคดีนิราศภูเขาทองตอน
ที่นักเรียนได้รับมอบหมายมาพอสังเขป เพ่ือให้
สมาชิกในกลุ่มผู้ เชี่ยวชาญร่วมกันตอบค าถาม 
อย่างน้อยคนละ 2 ค าถาม โดยใช้ค าถามขั้น 
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ตารางที่ 6 รายการปรับแก้แผนการจัดการเรียนรู้ตามข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญ (ต่อ) 

ข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญ รายการปรับแก้ 
 วิเคราะห์หรือประเมินค่า (เพราะเหตุใด/อย่างไร/

หรือไม่ฯ) 
ปรับปรุงข้อความเกณฑ์แบบประเมินการปฏิบัติ
กิจกรรมกลุ่ม 

ผู้วิจัยได้แก้ไขข้อความ ในรายการประเมินความ
สนใจในการเข้าร่วมกิจกรรมในระดับคุณภาพ 1 
และ การตอบค าถามและแสดงความคิดเห็นใน
ระดับคุณภาพ 1  

 2.1.6 น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ปรับปรุงแล้ว จ านวน 1 แผน ได้แก่ แผนการ
จัดการเรียนรู้ที่  1 เนื้ อเรื่องวรรณคดีนิ ราศภู เขาทอง ไปทดลองใช้  (Try out) กับนักเรียน                
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 ซึ่งเป็นห้องที่มีความสามารถใกล้เคียงกันกับกลุ่มตัวอย่าง เพ่ือพิจารณา    
ความเหมาะสมของการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ 

 2.1.7 น าผลการทดลองใช้แผนการจัดการเรียนรู้และปัญหาที่พบจากการทดลองใช้
มาปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพ่ือขอค าแนะน าในการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ให้มี
ความเหมาะสม ผลการทดลองใช้แผนการจัดการเรียนรู้พบว่า การตั้งค าถาม และตอบค าถามในขั้น
ศึกษาเรียนรู้ ผู้วิจัยพบปัญหาว่า นักเรียนแต่ละกลุ่มตั้งค าถามในลักษณะคล้ายคลึงกัน ค าถาม              
ไม่หลากหลาย อาจท าให้ไม่ครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมด ดังนั้น ครูอาจมีข้อค าถามส ารองเพ่ือให้นักเรียน
ร่วมกันตอบ ทั้งนี้เพ่ือให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหาได้ตรงกันทั้งหมดและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น 

 2.1.8 น าแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้ทดลองกับกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย และบันทึก
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือน ามาอภิปรายผลการทดลอง 

 2.2 แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทยเป็นแบบทดสอบปรนัยชนิด
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ ข้อละ1 คะแนน โดยแบบทดสอบในการทดสอบก่อนการจัดการ
เรียนรู้ (Pretest) และหลังการจัดการเรียนรู้ (Posttest) จะเป็นข้อสรุปชุดเดียวกันแต่สลับข้อ               
สลับตัวเลือก 

 2.2.1 ศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สาระที่ 5: วรรณคดีและวรรณกรรม มาตรฐาน ท 5.1: เข้าใจ
และแสดงความคิดเห็นวิจารณ์ วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่าและน ามาประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตจริง รวมทั้งศึกษาวิเคราะห์ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  
และหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนวัดเกาะวังไทร (กิตติวัฒนาคาร) 
อ าเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม  
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 2.2.2 ศึกษาหลักการ ทฤษฎี และวิธีการสร้างเครื่องมือผลทางการศึกษา 
 2.2.3 วิเคราะห์เนื้อหาและตัวชี้วัดเรื่องการจัดการเรียนรู้วรรณคดีไทย 
 2.2.4 สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทยเป็นแบบทดสอบ

ปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 45 ข้อ โดยก าหนดเนื้อหาของแบบทดสอบให้สอดคล้องกับ
ตัวชี้วัดและระดับค าถามด้านพุทธิพิสัยของบลูม (จ านวนที่น ามาใช้ในการทดลอง 30 ข้อ) แต่ละข้อมี
ตัวเลือกท่ีถูกต้องที่สุดเพียง 1 ตัวเลือก โดยให้ครอบคลุมตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้เพ่ือน าไปใช้ในการทดสอบ
ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ 
 2.2.5 น าเสนอแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทย ตาราง
วิเคราะห์แบบทดสอบต่อที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพ่ือตรวจสอบการใช้ภาษาความถูกต้องของข้อค าถาม 
จากนั้นปรับปรุงและแก้ไขตามค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ จากนั้นให้ผู้เชี่ยวชาญ 
จ านวน 3 คน พิจารณาความถูกต้องและความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบทดสอบ จากนั้น                
น าผลพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ มาค านวณหาค่า IOC (Index of Item Objective Congruence) แล้ว
พิจารณาคัดเลือกข้อที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องตามเกณฑ์ IOC มากกว่า 0.50 แสดงว่ามีความ
เหมาะสมและสอดคล้องระหว่างข้อค าถามและตัวชี้วัด ผลการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญได้ค่าความ
สอดคล้อง เท่ากับ 0.33 – 1.00 (รายละเอียดอยู่ในภาคผนวก ค) ซึ่งการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง
แบบทดสอบมีปรนัยจ านวน 9 ข้อ ที่ไม่สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได้ตรงตามตัวชี้วัด ผู้วิจัยจึงปรับแก้
ค าถามและตัวเลือกของแบบทดสอบปรนัยตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญให้มีความชัดเจนให้มากขึ้น ดังนี้ 
 

ตารางที่ 7 การปรับแก้ค าถามและตัวเลือกแบบทดสอบปรนัยตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ 

ข้อเสนอแนะของ
ผู้เชี่ยวชาญ 

ข้อสอบเดิม ข้อสอบใหม่ 

- ปรับลักษณะค าถาม 
ให้สอดคล้องกับตัวชี้วัด 

“ถึงหน้าวังดังหนึ่งใจจะขาด 

คิดถึงบาทบพิตรอดิศร 

โอ้ผ่านเกล้าเจ้าประคุณของสุนทร 

แต่ปางก่อนเคยเฝ้าทุกเช้าเย็น” 

จากบทประพันธ์ข้างต้น ค าว่า บาท
บพิตรอดิศรหมายถึงผู้ใด 

ก. พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า
จุฬาโลก 

ข. พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า
นภาลัย 

“ถึงหน้าวังดังหนึ่งใจจะขาด
คิดถึงบาทบพิตรอดิศร 

โอ้ผ่านเกล้าเจ้าประคุณของ
สุนทร แต่ปางก่อนเคยเฝ้าทุก
เช้าเย็น” 

จากบทประพันธ์ข้างต้น ข้อใด
สรุปเนื้อหาได้ถูกต้อง 

ก. สุนทรภู่คิดถึงพระบาทสมเด็จ
พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว 

ข. สุนทรภู่คิดถึงพระบาทสมเด็จ 
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ตารางที ่7 การปรับแก้ค าถามและตัวเลือกแบบทดสอบปรนัยตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ (ต่อ) 

ข้อเสนอแนะของ
ผู้เชี่ยวชาญ 

ข้อสอบเดิม ข้อสอบใหม่ 

- ปรับลักษณะค าถาม 
ให้สอดคล้องกับตัวชี้วัด 

ค. พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า
เจ้าอยู่หัว 

ง . พ ระบ าท สม เด็ จพ ระป ก เกล้ า
เจ้าอยู่หัว 

พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว 
ค. พระบาทสมเด็จพระพุทธยอด
ฟ้าจุฬาโลก 

ง. พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศ
หล้านภาลัย 

- ปรับลักษณะค าถาม 
ให้สอดคล้องกับตัวชี้วัด 

“ดูในวังยังเห็นหอพระอัฐิ              

ตั้งสติเติมถวายฝ่ายกุศล 

ทั้งปิ่นเกล้าเจ้าพิภพจบสากล     
ให้ผ่องพ้นภัยพาลส าราญบุรินทร์” 

“ดูในวังยังเห็นหอพระอัฐิ             

ตั้งสติเติมถวายฝ่ายกุศล 

ทั้งปิ่นเกล้าเจ้าพิภพจบสากล   
ให้ผ่องพ้นภัยพาลส าราญ
บุรินทร์”     

- ปรับแก้ตัวเลือก ให้มี
ความชัดเจน 

จากบทประพันธ์ข้างต้น นิราศภูเขา-
ทอง แต่งขึ้นในสมัยรัชกาลใด 

ก. รัชกาลที่ 1   
ข. รัชกาลที่ 2  
ค. รัชกาลที่ 3   
ง. รัชกาลที่ 4 

จากบทประพันธ์ข้างต้น 
สามารถสรุปยุคสมัยของเรื่อง
นิราศภูเขาทองได้อย่างไร 

ก. แต่งขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 1 
ข. แต่งข้ึนในสมัยรัชกาลที่ 2 
ค. แต่งข้ึนในสมัยรัชกาลที่ 3 
ง. แต่งข้ึนในสมัยรัชกาลที่ 4 

- ปรับแก้ตัวเลือก ให้มี
ความชัดเจน 

“โอ้สามัญผันแปรไม่แท้เที่ยง     
เหมือนอย่างเยี่ยงชายหญิงทิ้งวิสยั    
นี่หรือจิตรคิดหมายมีหลายใจ     
ที่จิตใครจะเป็นหนึ่งอย่าพึงคิด”     
ข้อใดเป็นแนวคิดส าคัญของบท 

ประพันธ์ข้างต้น 

ก. ความสวยงาม   

ข. ความรอบคอบ 

ค. ความไม่แน่นอน  

ง. ความจริงใจ 

“โอ้สามัญผันแปรไม่แท้เที่ยง     
เหมือนอย่างเยี่ยงชายหญิงทิ้ง
วิสยั    
นี่หรือจิตรคิดหมายมีหลายใจ    
ที่จิตใครจะเป็นหนึ่งอย่าพึงคิด”  
 ข้อใดเป็นแนวคิดส าคัญของบท
ประพันธ์ข้างต้น 
ก. ความสวยงามไม่ยั่งยืน  
ข. ความไม่แน่นอนของจิตใจ
มนุษย ์ 
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ตารางที ่7 การปรับแก้ค าถามและตัวเลือกแบบทดสอบปรนัยตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ (ต่อ) 

ข้อเสนอแนะของ
ผู้เชี่ยวชาญ 

ข้อสอบเดิม ข้อสอบใหม่ 

  ค. ความไม่จริงใจมีอยู่ในตัวของ 
ทุกคน 
ง. ความรอบคอบเป็นคุณสมบัติ
ส าคัญของทุกเพศ 

- ปรับลักษณะค าถาม นิราศภูเขาทองมีคุณค่าด้านวรรณศิลป์
ด้านวรรณศิลป์ในด้านใด 
ก. การซ้ าเสียงของพยัญชนะต้นในทุก 
ๆบท 
ข. การเล่นค าสัมผัสนอกท่ียากต่อการ
เลียนแบบ 
ค. การใช้โวหารเปรียบเทียบความ
ยากล าบากในการเดินทาง 
ง. ใช้ความเปรียบให้เห็นภาพความ
ทุกข์จากการจากนางอันเป็นที่รัก 

นิราศภูเขาทองมีคุณค่าด้าน
วรรณศิลป์ที่โดดเด่นอย่างไร 
ก. การซ้ าเสียงของพยัญชนะต้น
ในทุก ๆบท 
ข. การเล่นค าสัมผัสนอกท่ียาก
ต่อการเลียนแบบ 
ค. การใช้โวหารเปรียบเทียบ
ความยากล าบากในการเดินทาง 
ง. ใช้ความเปรียบให้เห็นภาพ
ความทุกข์จากการจากนางอัน
เป็นที่รัก 

- ปรับลักษณะค าถาม การกระท าในข้อใดผิดศีลข้อ ๕ 
ก. ไม่เมาเหล้าแต่เรายังเมารัก 
ข. สุดจะหักห้ามจิตคิดไฉน 
ค. ถึงเมาเหล้าเช้าสายก็หายไป 
ง. แต่เมาใจนี้ประจ าทุกค่ าคืน 

การกระท าในข้อใดจากเรื่อง
นิราศภูเขาทองที่ผิดศีลข้อ ๕ 
ก. ไม่เมาเหล้าแต่เรายังเมารัก 
ข. สุดจะหักห้ามจิตคิดไฉน 
ค. ถึงเมาเหล้าเช้าสายก็หายไป 
ง. แต่เมาใจนี้ประจ าทุกค่ าคืน 

- ปรับลักษณะค าถามให้
สอดคล้องกับตัวชี้วัด 
- ปรับตัวเลือก 

“ขึ้นใหม่ในกน    ก กา ว่าปน   ระคน
กันไป เอ็นดูภูธร มานอนกลางไพร 
มณฑลต้นไทร แทนไพชยนต์สถาน”
บทประพันธ์ข้างต้น ใช้ลักษณะค า
ประพันธ์ประเภทใด 

ก. กาพย์ยานี 11  

“ขึ้นใหม่ในกน    ก กา ว่าปน   
ระคนกันไป   เอ็นดูภูธร  มานอน
กลางไพร มณฑลต้นไทร แทน
ไพชยนต์สถาน” บทประพันธ์ 
ข้างต้น กล่าวถึงเหตุการณ์ใดใน
เรื่องกาพย์พระไชยสุริยา 
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ตารางที ่7 การปรับแก้ค าถามและตัวเลือกแบบทดสอบปรนัยตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ (ต่อ) 

ข้อเสนอแนะของ
ผู้เชี่ยวชาญ 

ข้อสอบเดิม ข้อสอบใหม่ 

- ปรับลักษณะค าถามให้
สอดคล้องกับตัวชี้วัด 
- ปรับตัวเลือก 

ข. กาพย์สุรางคนางค์ 28 
ค. กลอน 8 
ง. กาพย์ฉบัง 16   

ก. เป็นบทสอนค าในมาตรา กน 

ข. จุดเริ่มต้นของเรื่องกาพย์พระไชย
สุริยา  

ค. พระไชยสุริยาและนางสุมาลีอาศัย

อยู่ในวัง 

ง. พระไชยสุริยาและนางสุมาลีตก
ระก าล าบากในป่า  

- ปรับลักษณะค าถาม เพราะเหตุใดผู้แต่งจึงด าเนินเรื่องเป็น
นิทาน 

ก. ข้าเจ้าเอา ก ข เข้ามาต่อ ก กา มี 
แก้ไขในเท่านี้ ดีมิดีอย่าตรีชา 

ข. จะร่ าค าต่อไป พอล่อใจกุมารา 

ธรณีมีราชา เจ้าพาราสา 

ค. ชื่อพระไชยสุริยา มีสุดามเหสี 
ชื่อว่าสุมาลี อยู่บุรีไม่มีภัย   
ง. ข้าเฝ้าเหล่าเสนา มีกิริยาอัชฌาศัย 

พ่อค้ามาแต่ไกล    ได้อาศัยในพารา 

ข้อใดคือมูลเหตุที่ผู้แต่งจึงด าเนินเรื่อง
เป็นนิทาน 

ก. ข้าเจ้าเอา ก ข เข้ามาต่อ ก กา มี 
แก้ไขในเท่านี้ ดีมิดีอย่าตรีชา 

ข. จะร่ าค าต่อไป พอล่อใจกุมารา 

ธรณีมีราชา เจ้าพาราสาวะถี 
ค. ชื่อพระไชยสุริยา มีสุดามเหสี 
ชื่อว่าสุมาลี     อยู่บุรีไม่มีภัย   
ง.ข้าเฝ้าเหล่าเสนา มีกิริยาอัชฌาศัย 

พ่อค้ามาแต่ไกล ได้อาศัยในพารา 

- ปรับลักษณะค าถาม ข้อใดมีการกล่าวเกินจริงมากที่สุด 

ก. ว่ามีพญาสกุณา  ใหญ่โตมโหฬาร 

กายาเขาคีรี 
ข. โยโสโผผาไป ๆ  พอพระสุริใส 

จะใกล้โพล้เพล้เวลา 

ค. ชื่อพระไชยสุริยา มีสุดามเหสี 
ชื่อว่าสุมาลี     อยู่บุรีไม่มีภัย   
ง. ข้าเฝ้าเหล่าเสนา มีกิริยาอัชฌาศัย 

พ่อค้ามาแต่ไกล     ได้อาศัยในพารา 

ข้อใดมีการกล่าวเกินจริง 

ก. ว่ามีพญาสกุณา ใหญ่โตมโหฬาร 

กายาเขาคีรี 
ข. โยโสโผผาไป   พอพระสุริใส 

จะใกล้โพล้เพล้เวลา 

ค. ชื่อพระไชยสุริยา มีสุดามเหสี 
ชื่อว่าสุมาลี     อยู่บุรีไม่มีภัย   
ง. ข้าเฝ้าเหล่าเสนา มีกิริยาอัชฌาศัย 

พ่อค้ามาแต่ไกล  ได้อาศัยในพารา 
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  2.2.6 น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทย  มาปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ และให้อาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณาอีกครั้ง ก่อนน าไปทดลองใช้ (Try Out) 
กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนวัดเกาะวังไทร จ านวน           
1 ห้องเรียน ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยทดลองใช้กับนักเรียนห้อง ม. 2/1 ซึ่งเป็นห้องเรียนที่ผ่าน          
การเรียนวรรณคดีไทยเรื่อง นิราศภูเขาทอง และกาพย์พระไชยสุริยามาแล้ว 
  2.2.7 น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทยที่ผ่านการทดลองใช้
มาตรวจให้คะแนน โดยก าหนดคะแนน ดังนี้ 
   1 คะแนน ส าหรับข้อที่ตอบถูก 
   0 คะแนน ส าหรับข้อที่ตอบผิด หรือตอบมากว่า 1 ตัวเลือก 
   จากนั้นน ามาวิเคราะห์หาค่าความยากง่าย (p) และหาค่าอ านาจจ าแนก (r) 
ดังนี้ ค่าความยากง่าย คือสัดส่วนระหว่างจ านวนผู้ตอบถูกในแต่ละข้อต่อจ านวนผู้เข้าสอบทั้งหมด โดย
ใช้เกณฑ์ความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.20 – 0.80 และค่าอ านาจจ าแนก คือ ตรวจสอบว่าแบบทดสอบ
สามารถจ าแนกนักเรียนเก่งและนักเรียนอ่อนได้เพียงใด โดยใช้เกณฑ์ค่าอ านาจจ าแนกที่มีค่าตั้งแต่  
0.20 – 1.00  (มาเรียม นิลพันธุ์, 2558: 186-188) 
  2.2.8 เลือกข้อสอบที่มีคุณภาพตามเกณฑ์จ านวน 30 ข้อ มาเป็นแบบทดสอบ            
ก่อนเรียนและหลังเรียนซึ่งเป็นข้อสอบชุดเดียวกัน ทั้งนี้ผู้วิจัยคัดเลือกข้อสอบตามที่ก าหนดโครงสร้าง
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การเรียนวรรณคดีไทยไว้แล้ว โดยพิจารณาจากค่าอ านาจจ าแนก ร่วมกับ
ประสิทธิภาพตัวลวง ประกอบกันได้ ข้อสอบตามเกณฑ์จ านวน 30 ข้อ ตามเกณฑ์ ได้แก่ ข้อที่ 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 22, 23, 25, 28, 29, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39,40, 41, 42, 
43, 44 และ 45 โดยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทย ที่สามารถน ามาใช้ได้มีค่า           
ความยากง่าย (p) รายข้ออยู่ระหว่าง 0.22 – 0.78 และค่าอ านาจจ าแนก (r) รายข้ออยู่ระหว่าง            
0.22 – 0.75 (รายละเอียดในภาคผนวก ค) 
  2.2.9 น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทย จ านวน 30 ข้อ            
ไปหาค่าความเชื่อมั่น โดยค่าความเชื่อมั่นโดยใช้สูตร KR-20 ของคูเดอร์ และริชาร์ดสัน (Kuder and 
Richardson) (มาเรียม นิลพันธุ์, 2558: 182) มีค่าเข้าใกล้ 1 แสดงว่ามีค่าความเชื่อมั่นมาก ซึ่งได้ค่า
ความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.86 (รายละเอียดในภาคผนวก ค) 
  2.2.10 น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทย มาให้อาจารย์            
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์พิจารณาอีกครั้ง จากนั้นน าไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 
โรงเรียนวัดเกาะวังไทร (กิตติวัฒนาคาร) ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ ทั้งก่อนการทดลองและ
หลังการทดลอง 
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 2.3 แบบสังเกตทักษะการร่วมมือของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่จัดการเรียนรู้           
โดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์ 3 ร่วมกับการใช้ค าถามพัฒนาการคิด  
  2.3.1 ศึกษาต ารา เอกสาร และงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องกับหลักการและวิธีการสร้าง
แบบประเมินเพื่อน ามาเป็นแนวทางในการสร้างแบบสังเกตทักษะการร่วมมือ 
  2.3.2 สร้างแบบสังเกตทักษะการร่วมมือของนักเรียนที่จัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค
จิ๊กซอว์ 3 ร่วมกับการใช้ค าถามพัฒนาการคิด โดยใช้แบบประมาณค่า 5 ระดับ ของลิเคิร์ท (Likert, 
1932: 1) ประเภทประมาณค่าด้วยค าตอบจ ากัด (Itemized Rating Scale) ดังนี้ 
   5  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมเช่นนั้นมากที่สุด 
   4  หมายถงึ  นักเรียนมีพฤติกรรมเช่นนั้นมาก 
   3  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมเช่นนั้นปานกลาง 
   2  หมายถึง  นักเรยีนมีพฤติกรรมเช่นนั้นน้อย 
   1  หมายถึง  นักเรียนพฤติกรรมเช่นนั้นน้อยที่สุด 

   เกณฑ์ในการพิจารณาค่าเฉลี่ย ใช้วิธีหาค่าเฉลี่ยแล้วน ามาเปรียบเทียบกับ
เกณฑ์การแปลความหมายค่าเฉลี่ยของกลุ่มดังนี้ (มาเรียม นิลพันธุ์, 2558: 196) ดังนี้ 
   ค่าเฉลี่ยของการแปลความหมาย  ระดับทักษะการร่วมมือ 
   4.50 – 5.00  นักเรียนมีพฤติกรรมเช่นนั้นมากที่สุด 
   3.50 – 4.49  นักเรียนมีพฤติกรรมเช่นนั้นมาก 
   2.50 – 3.49  นักเรียนมีพฤติกรรมเช่นนั้นปานกลาง 
   1.50 – 2.49  นักเรียนมีพฤติกรรมเช่นนั้นน้อย 
   1.00 – 1.49  นักเรียนพฤติกรรมเช่นนั้นน้อยที่สุด 
  2.3.3 เสนอแบบสังเกตทักษะความร่วมมือของนักเรียนที่จัดการเรียนรู้ โดยใช้
เทคนิคจิ๊กซอว์ 3 ร่วมกับการใช้ค าถามพัฒนาการคิด ต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจแก้ไข
ความถูกต้องเหมาะสม จากนั้นปรับปรุงแก้แบบสังเกตตามค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ให้สอดคล้องกับจุดประสงค์ 
  2.3.4 เสนอแบบสังเกตทักษะการร่วมมือที่ปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของ     
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ แล้วต่อผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 คน ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา 1 คน 
ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ 1 คน และด้านการวัดและประเมินผล 1 คนตรวจสอบความถูกต้อง และหา
ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับจุดประสงค์ในการถาม IOC (Index of Item Objective 
Congruence) ถ้าค่าดัชนีความสอดคล้องมีค่าตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป ถือว่ามีความสอดคล้องในเกณฑ์ที่
ยอมรับได้ ซึ่งจากการหาค่าดัชนีความสอดคล้องของผู้เชี่ยวชาญได้ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง 
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0.67 – 1.00 เมื่อค านวณแล้ว พบว่าแบบประเมินทักษะการร่วมมือมีคุณภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนดและ
ผู้เชี่ยวชาญได้ให้ข้อเสนอแนะให้ปรับแก้ข้อความรายการประเมิน 4 ด้าน ดังนี้ 
 
ตารางที่ 8 การปรับแก้ข้อความแบบสังเกตทักษะการร่วมมือตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ  

ข้อเสนอแนะ
ผู้เชี่ยวชาญ 

เนื้อความเดิม เนื้อความท่ีปรับแก้ / เพิ่มเติม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปรับแก้ข้อความ 

ด้านทักษะการจัดตั้งกลุ่ม 
2. นักเรียนมีส่วนร่วมในการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นอัน
ประโยชน์ต่อกลุ่ม 
4. นักเรียนตั้งใจฟัง ขณะที่ผู้พูดก าลัง
พูดชี้แจงรายละเอียดต่าง ๆ  
5. นักเรียนแสดงกิริยาสุภาพ เมื่อ
สมาชิกกลุ่มถ่ายทอดความรู้ไม่
ถูกต้องหรือไม่เหมาะสม 

ด้านทักษะการจัดตั้งกลุ่ม 
2. นักเรียนมีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อกลุ่ม 
4. นักเรียนตั้งใจฟัง ขณะที่ผู้พูด
น าเสนอหรือแสดงความคิดเห็นต่างๆ   
5. นักเรียนแสดงกิริยาสุภาพ รักษา
มารยาทในการพูดและการฟัง 

ด้านทักษะการปฏิบัติงานกลุ่ม 
7. นักเรียนเสนอแนะแนวทางการ
ท างานเพ่ือส่งเสริมให้งานของกลุ่มมี
ประสิทธิภาพ 
8. นักเรียนคอยดูแลสมาชิกในกลุ่ม
ให้ท างานได้อย่างถูกต้อง 

ด้านทักษะการปฏิบัติงานกลุ่ม 
7. นักเรียนเสนอแนะแนวทางการ
แก้ปัญหาเพ่ือส่งเสริมให้งานของกลุ่ม
มีประสิทธิภาพ 
8. นักเรียนคอยช่วยเหลือสมาชิกใน
กลุ่มให้ท างานได้ตามบทบาทหน้าที่ 

ด้านทักษะการคิดเชิงระบบ 
11. นักเรียนพูดสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ 
โดยไม่ต้องใช้ข้อมูลที่บันทึกไว้หรือ
อ่านจากต้นฉบับ 
12. นักเรียนอธิบายข้อมูลเพ่ิมเติม 
เมื่อสมาชิกคนใดสรุปเนื้อหาไม่
ครบถ้วน 
14. นักเรียนมีเหตุผลประกอบการ
น าเสนอข้อมูลของตนเองเสมอ 

ด้านทักษะการคิดเชิงระบบ 
11. นักเรียนพูดสรุปและน าเสนอได้ 
โดยไม่ต้องใช้ข้อมูลที่บันทึกไว้หรือ
อ่านจากต้นฉบับ 
12. นักเรียนอธิบายเหตุผลเพ่ิมเติม 
เมื่อสมาชิกสงสัยเกี่ยวกับเนื้อหา 
14. นักเรียนมีเหตุผลที่น่าเชื่อถือ
ประกอบการน าเสนอข้อมูลของ
ตนเองเสมอ 
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ตารางที ่8 การปรับแก้ข้อความแบบสังเกตทักษะการร่วมมือตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ (ต่อ) 

ข้อเสนอแนะ
ผู้เชี่ยวชาญ 

เนื้อความเดิม เนื้อความท่ีปรับแก้ / เพิ่มเติม 

 
 
 
 
 

ปรับแก้ข้อความ 

ด้านทักษะการสรุปความคิด 
16. นักเรียนรวบรวมเหตุผล เพื่อให้
ได้ข้อสรุปของงานกลุ่ม 
17. นักเรียนสรุปความคิดเห็นของ
สมาชิกทุกคนให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน 
19. นักเรียนพยายามคิดไตร่ตรอง
เพ่ือค้นหาค าตอบ หรือข้อสรุปจน
สามารถได้ค าตอบหรือข้อสรุปที่ดี
ที่สุด 
20. นักเรียนตรวจสอบเวลาการ
ด าเนินงานและระบบการท างานกลุ่ม 

ด้านทักษะการสรุปความคิด 
16. นักเรียนพิจารณาเหตุผล เพ่ือให้
ได้ข้อสรุปที่ชัดเจน 
17. นักเรียนสรุปความคิดเห็นของ

สมาชิกทุกคนให้ยอมรับร่วมกันได้ 

19. นักเรียนพิจารณาข้อมูลอย่าง

ละเอียดเพ่ือค้นหาค าตอบ หรือ

ข้อสรุป 

20. นักเรียนรักษาเวลาในการ

ด าเนินงานทุกขั้นตอนในการท างาน

กลุ่ม 

 
  2.3.5 ปรับปรุงแก้ไขแบบประเมินทักษะการร่วมมือของนักเรียนตามข้อเสนอแนะ
ของผู้เชี่ยวชาญ แล้วน าไปทดลองใช้ (Try out) กับนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1/2 เพ่ือหาค่าความเที่ยงตรง (Reliability) โดยใช้สัมประสิทธิ์แอลฟา ของครอนบาช 
(Cronbach Alpha Coefficient) มีค่าความเที่ยงตรงเท่ากับ .86 (รายละเอียดอยู่ในภาคผนวก ค) 
  2.3.6 น าผลการทดลองใช้แบบสังเกตทักษะการร่วมมือของนักเรียนมาปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพ่ือขอค าแนะน าในการปรับปรุงแบบวัดให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ก่อน
น าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย 

 2.4 แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้
เทคนิคจิ๊กซอว์ 3 ร่วมกับการใช้ค าถามพัฒนาการคิด  
  2.4.1 ศึกษาแนวคิดและหลักการการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) จากหนังสือ ต ารา บทความ และงานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็น             
แบบมาตราส่วนประมาณค่าแบบ 5 ระดับ 
  2.4.2 สร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่จัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค        
จิ๊กซอว์  3 ร่วมกับการใช้ค าถามพัฒนาการคิด  ซึ่ งประกอบด้วยข้อค าถาม 15 ข้อ ซึ่ งเป็น                       
แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ วิธีของลิเคิร์ท (Likert, 1932: 17) ดังนี้ 
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   5 หมายถึง นักเรียนเห็นด้วยในระดับมากที่สุด 
   4  หมายถึง นักเรียนเห็นด้วยในระดับมาก 
   3  หมายถึง นักเรียนเห็นด้วยในระดับปานกลาง 
   2  หมายถึง นักเรียนเห็นด้วยในระดับน้อย 
   1  หมายถึง นักเรียนเห็นด้วยในระดับน้อยที่สุด 
   เกณฑ์ในการพิจารณาค่าเฉลี่ย ใช้วิธีหาค่าเฉลี่ยแล้วน ามาเปรียบเทียบกับ
เกณฑ์การแปลความหมายค่าเฉลี่ยของกลุ่มดังนี้ (มาเรียม นิลพันธุ์, 2558: 196) ดังนี้ 
   ค่าเฉลี่ยของการแปลความหมาย ระดับความคิดเห็น 
   4.50 – 5.00  มากที่สุด 
   3.50 – 4.49  มาก 
   2.50 – 3.49  ปานกลาง 
   1.50 – 2.49  น้อย 
   1.00 – 1.49  น้อยที่สุด 
  2.4.3 เสนอแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่จัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค    
จิ๊กซอว์ 3 ร่วมกับการใช้ค าถามพัฒนาการคิด ต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจแก้ไขความ
ถูกต้องเหมาะสม จากนั้นปรับปรุงแก้แบบสังเกตตามค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้
สอดคล้องกับจุดประสงค์ 
  2.4.4 เสนอแบบสอบถามความคิดเห็นที่ปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของอาจารย์      
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์แล้ว ต่อผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 คน ประกอบด้วย ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา 
1 คน ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ 1 คน และด้านการวัดและประเมินผล 1 คน ตรวจสอบความ ถูกต้อง
และหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับจุดประสงค์ในการถาม IOC (Index of Item 
Objective Congruence) ถ้าค่าดัชนีความสอดคล้องมีค่าตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป ถือว่ามีความสอดคล้อง
ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ ซึ่งจากการหาค่าดัชนีความสดคล้องของผู้เชี่ยวชาญได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง
ระหว่าง 0.67 – 1.00 ผู้เชี่ยวชาญได้ให้ข้อเสนอแนะให้ปรับแก้ข้อความรายการแบบสอบถามความคิดเห็น 
ดังนี้ 
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ตารางที่ 9 การปรับแก้ข้อความแบบสอบถามความคิดเห็นตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ  

ข้อเสนอแนะ

ผู้เชี่ยวชาญ 
เนื้อความเดิม เนื้อความท่ีปรับแก้ / เพิ่มเติม 

 

 

 

 

ปรับแก้ข้อความ 

ด้านประโยชน์ที่ได้รับ 

13. นักเรียนได้พัฒนาความสามารถ

ในการอ่านและจุดมุ่งหมายในการอ่าน 

 

ด้านประโยชน์ที่ได้รับ 

13. นักเรียนได้รับการพัฒนา

ความสามารถในกระบวนการ        

ตั้งค าถามและหาค าตอบและการ

เข้าถึงวรรณคดี 

15. นักเรียนสามารถน ากระบวนการ

อ่านไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

15. นักเรียนสามารถน ากระบวนการ

ตั้งค าถามและหาค าตอบและการ

เข้าถึงวรรณคดไีปประยุกต์ใช้ใน

ชีวิตประจ าวัน 
 
 2.4.5 น าแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้
เทคนิคจิ๊กซอว์ 3 ร่วมกับการใช้ค าถามพัฒนาการคิด มาแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญและให้
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์พิจารณาอีกครั้ง ก่อนน าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างหลังการทดลอง 
 
ขั้นตอนที่ 3 ขั้นด าเนินการวิจัย 

การทดสอบก่อนทดลอง ทดลอง การทดสอบหลังทดลอง 
T1 X T2 

 
 1. รูปแบบการวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) ผู้วิจัยได้
ด าเนินการทดลองตามแบบแผนการวิจัยก่อนการทดลอง (Pre - Experimental Research)        
แบบหนึ่งกลุ่มสอบก่อน สอบหลัง (One Group Pretest – Posttest Design) ซึ่งมีรูปแบบดังนี้ 
  T1 แทน  การทดสอบก่อนเรียน 
  X แทน การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์ 3 ร่วมการใช้ค าถามพัฒนาการคิด 
  T2 แทน  การทดสอบหลังเรียน 
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 2. การด าเนินการวิจัย 
  การวิจัยครั้งนี้ได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน มีขั้นตอน      
การเก็บข้อมูล มีรายละเอียดดังนี้  
  1. ขั้นตอนการก่อนการทดลอง  
   1.1 ผู้วิจัยน าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทย ของนักเรียน     
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 36  ฉบับ มีจ านวน 30 ข้อ น ามาทดสอบกับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง           
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 เพื่อเก็บคะแนนก่อนเรียน  
  2. ขั้นทดลอง  
   2.1 ผู้วิจัยน าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ปรับปรุงแก้ไขแล้ว จ านวน 6 แผน ไปใช้สอน
นักเรียนกลุ่มตัวอย่างชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 จ านวน 36 คน โดยผู้วิจัยเป็นผู้สอนด้วยตนเองและ     
ให้ผู้ช่วยวิจัย 1 คน ร่วมสังเกตและบันทึกผลลงในแบบสังเกตทักษะการร่วมมือขณะด าเนินการทดลอง 
น าผลมาวิเคราะห์ประเมินผล 
  3. ขั้นหลังการทดลอง  
   3.1 ผู้วิจัยน าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทย ชุดที่  2            
มาทดสอบกับของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 เพ่ือเก็บคะแนนหลังเรียน 
   3.2 เก็บรวมรวมข้อมูลทักษะการร่วมมือของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยจ านวน 
36 คน โดยการสังเกตพฤติกรรมระหว่างการจัดการเรียนรู้ จ านวน 6 แผนการจัดการเรียนรู้ 

3.3 เก็บรวบรวมข้อมูลความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที 1/1 ที่มีต่อ   
การจัดการเรียนรู้วรรณคดีไทยโดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์ 3 ร่วมกับการใช้ค าถามพัฒนาการคิด 
 
ขั้นตอนที่ 4 ขั้นการวิเคราะห์และสรุปผลข้อมูล 
 ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้ทั้งหมดมาวิเคราะห์ทางสถิติ เพ่ือทดสอบสมมติฐานและเพ่ือสรุปผล     
การทดลองดังนี ้
 1. การวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1         
ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์ 3 ร่วมการใช้ค าถามพัฒนาการคิด โดยหาค่าเฉลี่ยน (M) และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และน าคะแนนมาเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนก่อนจัดการเรียนรู้
และหลังการจัดการเรียนรู้ จากนั้นวิเคราะห์ความแตกต่างโดยใช้ค่าทีแบบไม่อิสระต่อกัน  (t-test 
dependent) 
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 2. วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสังเกตทักษะการร่วมมือของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1         
ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์ 3 ร่วมการใช้ค าถามพัฒนาการคิด โดยหาค่าเฉลี่ย (M) และ            
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และน าคะแนนมาเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนก่อนจัดการเรียนรู้       
และหลังการจัดการเรียนรู้ จากนั้นวิเคราะห์ความแตกต่างโดยใช้ค่าทีแบบไม่อิสระต่อกัน  (t-test 
dependent) 

3. วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่จัดการ
เรียนรู้โดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์ 3 ร่วมการใช้ค าถามพัฒนาการคิด โดยหาค่าเฉลี่ย (M) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (SD)   
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บทที่ 4  
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 การวิจัยเรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทยและทักษะการร่วมมือของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์ 3 ร่วมกับการใช้ค าถามพัฒนา  
การคิดในครั้งนี้ เป็นการวิจัยก่อนการทดลอง (Pre - Experimental Research) แบบกลุ่มเดียว 
วัดผลก่อนการทดลองและหลังการทดลอง (One Group Pretest – Posttest Design) ผู้ วิจัย        
ได้ด าเนินการตามข้ันตอนและน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล โดยมีรายละเอียดตามล าดับ ดังนี้ 

 ตอนที่ 1 ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา          
ปีที่ 1 ก่อนเรียนและหลังเรียนวรรณคดีไทยที่จัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์ 3 ร่วมกับการใช้
ค าถามพัฒนาการคิด 

 ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ทักษะการร่วมมือของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อ        
การจัดการเรียนรู้วรรณคดีไทยจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์ 3 ร่วมกับการใช้ค าถามพัฒนาการคิด 

 ตอนที่ 3 ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อการจัด        
การเรียนรู้วรรณคดีไทยจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์ 3 ร่วมกับการใช้ค าถามพัฒนาการคิด 
 
ตอนที่ 1 ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ก่อนเรียนและหลังเรียนวรรณคดีไทยที่จัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์ 3 ร่วมกับการใช้ค าถาม
พัฒนาการคิด 

 ผลการศึกษาคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   
ก่อนและหลังการทดลองที่จัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์ 3 ร่วมกับการใช้ค าถามพัฒนาการคิด 
จ านวน 36 คน ดังแสดงในตารางที่ 10 

 

ตารางที่ 10 ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  
ก่อนเรียนและหลังเรียนที่จัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์ 3 ร่วมกับการใช้ค าถาม
พัฒนาการคิด 

กลุ่มทดลอง N 
คะแนน 

เต็ม 
M  SD t Sig. 

ทดสอบก่อนเรียน 36 30 12.28 4.42 
-16.96 .000 

ทดสอบหลังเรียน 36 30 18.39 4.00 

*P<.05 
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 จากตารางที่ 10 พบว่าคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทยก่อนเรียนของนักเรียน  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์ 3 ร่วมกับการใช้ค าถามพัฒนาการคิด    
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน 
(M=18.39, SD = 4.00) สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน (M= 12.28, SD = 4.42) ซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐานของการวิจัยที่ตั้งไว้ 

ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ทักษะการร่วมมือของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อการจัดการ
เรียนรู้วรรณคดีไทยโดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์ 3 ร่วมกับการใช้ค าถามพัฒนาการคิด  

 ผู้วิจัยวิเคราะห์ความแตกต่างของคะแนนทักษะการร่วมมือของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา           
ปีที่ 1 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์ 3 ร่วมกับการใช้ค าถามพัฒนาการคิด ก่อนและหลัง  
การทดลอง โดยการทดสอบค่าที  แบบกลุ่มตัวอย่างที่ไม่เป็นอิสระต่อกัน (Dependent sample      
t-test) ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 โดยจ าแนกเป็น 4 ทักษะย่อยผลการวิเคราะห์ข้อมูลแสดง      
ในตารางที่ 11 

ตารางที่ 11  ผลการศึกษาคะแนนความแตกต่างของค่าเฉลี่ยคะแนนทักษะการร่วมมือของนักเรียน  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้วรรณคดีไทยโดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์ 3 
ร่วมกับการใช้ค าถามพัฒนาการคิด ก่อนทดลองและหลังการทดลอง 

*P<.05 

 จากตารางที่ 11 พบว่าทักษะการร่วมมือของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่จัดการเรียนรู้
วรรณคดีไทยโดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์ 3 ร่วมกับการใช้ค าถามพัฒนาการคิด โดยรวมและรายทักษะ 
พบว่า มีค่าเฉลี่ยคะแนนทักษะการร่วมมือหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 โดยทักษะการร่วมมือเฉลี่ยหลังเรียน  (M=4.04, SD = .36) สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน           
(M= 3.01, SD = 1.79) ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานของการวิจัยที่ตั้งไว้ 

ทักษะการร่วมมือ 
ค่าสถิติ 

ก่อนทดลอง หลังทดลอง 
t Sig. 

M  SD M  SD 
ทักษะการจัดตั้งกลุ่ม 2.92 .30 4.10 .49 -14.30 .000 

ทักษะการปฏิบัติงานกลุ่ม 2.91 .18 4.03 .34 -19.78 .000 

การคิดเชิงระบบ 3.03 .27 4.11 .35 -14.54 .000 
ทักษะการสรุปความคิด 3.20 .23 3.92 .37 -14.30 .000 

รวม 3.01 1.79 4.04 .36 -16.947 .000 
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ตอนที่ 3 ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้
วรรณคดีไทยโดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์ 3 ร่วมกับการใช้ค าถามพัฒนาการคิด 
 ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้  
วรรณคดีไทยโดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์ 3 ร่วมกับการใช้ค าถามพัฒนาการคิด จ านวน 36 คน ซึ่งจ าแนก
เป็นภาพรวมและรายด้าน จ านวน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านบรรยากาศ     
ในการเรียนรู้และด้านประโยชน์ที่ได้รับ ปรากฏดังตารางที่ 12 
 
ตารางที่ 12  ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้

วรรณคดีไทยจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์ 3 ร่วมกับการใช้ค าถามพัฒนาการคิด 

รายการประเมิน M SD 
แปล

ความหมาย 
ล าดับ

ที ่

ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
1. ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นล าดับต่อเนื่อง
ไม่สับสน 

3.97 0.74 มาก 4 

2. สามารถปฏิบัติกิจกรรมตามข้ันตอนได้ไม่ยาก
จนเกินไป 

3.86 0.99 มาก 1 

3. ส่งเสริมให้นักเรียนได้คิดและแสดงความคิดเห็นในทุก
ขั้นตอนของการจัดการเรียนรู้ 

4.36 0.90 มาก 2 

4. ส่งเสริมให้นักเรียนตั้งค าถามและตอบค าถามในสิ่งที่
ต้องการรู้ 

4.28 0.78 มาก 3 

5. ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
ครูกับนักเรียน นักเรียนกับนักเรียน 

4.31 0.71 มาก 5 

รวมด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 4.16 0.67 มาก  
ด้านบรรยากาศในการเรียนรู้ 

6. นักเรียนมีความสนุกสนานในการปฏิบัติกิจกรรมการ
เรียนรู้ 

4.58 0.65 มากที่สุด 3 

7. นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ 4.53 0.74 มากที่สุด 2 

8. การจัดการเรียนรู้ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีในการ
ท างานกลุ่ม 

4.31 0.89 มาก 1 
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ตารางที่ 12 ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้
วรรณคดีไทยจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์ 3 ร่วมกับการใช้ค าถามพัฒนาการคิด 
(ต่อ) 

รายการประเมิน M SD 
ระดับความ

คิดเห็น 
ล าดับ 

9. ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อนักเรียน 4.67 0.53 มากที่สุด 5 
10. ครูให้ค าแนะน าและช่วยเหลือดูแลนักเรียนเมื่อ
ต้องการความช่วยเหลือได้อย่างทั่วถึง 

4.69 0.58 มากที่สุด 4 

รวมด้านบรรยากาศในการเรียนรู้ 4.56 0.41 มากที่สุด  

ด้านประโยชน์ที่ได้รับ  

11. ชว่ยให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาที่
เรียนมากยิ่งขึ้น 

4.39 0.99 มาก 1 

12. นักเรียนได้ฝึกกระบวนการกลุ่มอย่างมีประสิทธิภาพ 4.33 0.96 มาก 2 
13. นักเรียนได้พัฒนาความสามารถในกระบวนการตั้ง
ค าถาม หาค าตอบและการเข้าถึงวรรณคดีไทย 

4.31 0.79 มาก 5 

14. นักเรียนได้รับความรู้ใหม่ จากการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นซึ่งกันและกันระหว่างครูกับนักเรียน และระหว่าง
นักเรียนกับนักเรียน 

4.36 0.83 มาก 3 

15. นักเรียนสามารถน ากระบวนการตั้งค าถาม หา
ค าตอบและการเข้าถึงวรรณคดีไทยไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

4.25 0.81 มาก 4 

รวมด้านประโยชน์ที่ได้รับ 4.33 0.68 มาก  
ความคิดเห็นโดยภาพรวมทุกด้าน 4.35 0.52 มาก  

 จากตารางที่ 12 พบว่าความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อการจัดการ
เรียนรู้วรรณคดีไทยจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์ 3 ร่วมกับการใช้ค าถามพัฒนาการคิด โดย
ภาพรวมมีระดับความคิดเห็นในระดับเห็นด้วยมาก (M= 4.35, SD = 0.52) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
บรรยากาศในการเรียนรู้ นักเรียนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุดเป็นล าดับที่หนึ่ง           
(M = 4.56, SD = 0.41) รองลงมาได้แก่ ด้านประโยชน์ที่ได้รับ (M = 4.33, SD = 0.68) และด้าน  
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การจัดกิจกรรมการเรียนรู้  นักเรียนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมากเป็นล าดับสุดท้าย          
(M = 4.16, SD = 0.67) ซึ่งแต่ละด้านมีรายละเอียดดังนี้ 
 ด้านบรรยากาศในการเรียนรู้ นักเรียนมีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้ ครูให้ค าแนะน าและช่วยเหลือ          
ดูแลนักเรียนเมื่อต้องการความช่วยเหลือได้อย่างทั่วถึง (M = 4.69, SD = 0.58) ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดี
ต่อนักเรียน (M = 4.67, SD = 0.53) นักเรียนมีความสนุกสนานในการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้              
(M = 4.58, SD = 0.65) นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้  (M = 4.53, SD = 0.74) และ               
การจัดการเรียนรู้ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีในการท างานกลุ่ม (M = 4.31, SD = 0.89) ตามล าดับ 
 ด้านประโยชน์ที่ได้รับ นักเรียนมีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก          
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้  ช่วยให้นักเรียนมีความรู้         
ความเข้าใจในเนื้อหาที่เรียนมากยิ่งขึ้น (M = 4.39, SD = 0.99) นักเรียนได้รับความรู้ใหม่ จากการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันระหว่างครูกับนักเรียนและระหว่างนักเรียนกับนักเรียน                   
(M = 4.36, SD = 0.83) นักเรียนได้ฝึกกระบวนการกลุ่มอย่างมีประสิทธิภาพ (M = 4.33, SD = 0.96) 
นักเรียนได้พัฒนาความสามารถในกระบวนการตั้งค าถาม หาค าตอบและการเข้าถึงวรรณคดีไทย          
(M = 4.31, SD = 0.79) และนักเรียนสามารถน ากระบวนการตั้งค าถามหาค าตอบและการเข้าถึง
วรรณคดีไทยไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน (M = 4.25, SD = 0.81) ตามล าดับ 
 ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ นักเรียนมีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย
มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้ ส่งเสริมให้นักเรียนได้คิดและ
แสดงความคิดเห็นในทุกขั้นตอนของการจัดการเรียนรู้  (M = 4.36, SD = 0.90) ส่งเสริมให้นักเรียน
เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูกับนักเรียน นักเรียนกับนักเรียน (M = 4.31, SD = 0.71) ส่งเสริม       
ให้นักเรียนตั้งค าถามและตอบค าถามในสิ่งที่ต้องการรู้  (M = 4.28, SD = 0.78) ขั้นตอนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้เป็นล าดับต่อเนื่องไม่สับสน (M = 3.97, SD = 0.74) และสามารถปฏิบัติกิจกรรม
ตามข้ันตอนได้ไม่ยากจนเกินไป (M = 3.86, SD = 0.99) ตามล าดับ 
 ผู้วิจัยได้รวบรวมความคิดเห็นหลังจากการจัดการเรียนวรรณคดีไทยโดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์ 3 
ร่วมกับการใช้ค าถามพัฒนาการคิด โดยให้นักเรียนเขียนข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมในแบบสอบถาม     
ความคิดเห็น ผลจากการเขียนแสดงความคิดเห็นผ่านการเขียนข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมของนักเรียน
จ านวน 36 คน พบประเด็นส าคัญดังต่อไปนี้ 

 ประเด็นที่ 1 นักเรียนรู้สึกสนุกสนานและมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวรรณคดีไทย จากการ     
จัดการเรียนรู้วรรณคดีไทย โดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์ 3 ร่วมกับการใช้ค าถามพัฒนาการคิด จากการ
ตรวจสอบข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมของนักเรียน พบว่า นักเรียนมีความรู้สึกเชิงบวกต่อการจัดกิจกรรม  
การเรียนรู้ เนื่องจากกิจกรรมของกระบวนการจัดการเรียนรู้ของเทคนิคจิ๊กซอว์ 3 เปิดโอกาสให้
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นักเรียนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ กับสมาชิกกลุ่มบ้ านและกลุ่มผู้ เชี่ยวชาญ นักเรียนมีโอกาส            
เป็นทั้งผู้ตั้งค าถามและตอบค าถาม เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็นอย่างมีอิสระ 
แลกเปลี่ยนความรู้  ซึ่งกันและกัน นักเรียนได้พูดแสดงความคิดเห็นผ่านการอภิปรายร่วมกับเพ่ือน
สมาชิก การหาค าตอบและท าใบงานสามารถท าได้ง่าย เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้น ท าให้เกิดเจตคติที่ดี
ต่อการอ่านท าให้ เกิดความรู้สึกสนุกสนานจากการเรียนวรรณคดีไทย ดังตัวอย่างการเขียน
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมต่อไปนี้ 

 

“กิจกรรมสนุก ได้อยู่กลุ่มกับเพื่อนหลายคน” 

กลุ่มตัวอย่างคนที่ 2 

“สนุกสนาน เพราะได้ท างานกลุ่มกับเพ่ือนหลาย ๆ คน” 

กลุ่มตัวอย่างคนที่ 4 

“ชอบวรรณคดีไทย เพราะรู้สึกว่าเพลิดเพลินมากขึ้น และเข้าใจเนื้อหาวรรณคดี   

มากขึ้น” 

กลุ่มตัวอย่างคนที่ 5 

“ท าใบงานได้ง่ายขึ้น เพราะแลกเปลี่ยนความคิดกันกับเพ่ือน” 

กลุ่มตัวอย่างคนที่ 7 

“สนุกดี ได้ผลัดกันตั้งค าถามกับเพ่ือน ๆ” 

กลุ่มตัวอย่างคนที่ 12 

“ได้ท ากิจกรรมกับเพ่ือน ได้ช่วยเพื่อนตั้งค าถามแล้วก็ตอบค าถามค่ะ” 

กลุ่มตัวอย่างคนที่ 13 

“ท างานใบงานได้ทันเวลาเพราะได้ช่วยกันคิดกับเพ่ือนในกลุ่ม” 

กลุ่มตัวอย่างคนที่ 16 
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 “การเรียนวรรณคดีสนุกมาก ได้เรียนรู้เรื่องราวต่าง ๆ” 

กลุ่มตัวอย่างคนที่ 23 

“ชอบเรียนวรรณคดีที่ไม่ต้องนั่งฟังอย่างเดียวและเพ่ือนได้ช่วยกันท าใบงานด้วย” 

กลุ่มตัวอย่างคนที่ 22 

“ชอบการเรียนวรรณคดีแบบนี้ เพราะได้ผลัดกันเล่าความคิดให้กันฟัง” 

กลุ่มตัวอย่างคนที่ 28 

“ชอบเรียนแบบนี้ เพราะได้ช่วยเพื่อนคิด” 
กลุ่มตัวอย่างคนที่ 31 
 

 ความคิดเห็นจากข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมของนักเรียนพบว่า กลุ่มค าศัพท์ที่สะท้อนความรู้สึก  
เชิงบวกต่อกิจกรรมการเรียนการสอนคือ ค าว่า “สนุกสนาน” “ชอบเรียนแบบนี้” “ได้ช่วยเพ่ือนตั้ง
ค าถาม” “ได้ช่วยเพ่ือนคิด” แสดงให้เห็นว่ากิจกรรมที่ออกแบบด้วยการจัดการเรียนรู้เทคนิคจิ๊กซอว์ 3 
ร่วมกับการใช้ค าถามพัฒนาการคิด สอดคล้องตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ ส่งผลให้
นักเรียนได้เปลี่ยนบทบาทจากเดิมที่นักเรียนเป็นผู้เรียนรับฟังเรื่องราว ได้เป็นผู้ลงมือปฏิบัติกิจกรรม
ร่วมกับสมาชิกในห้องเรียนที่หลากหลายสร้างความสนุกสนาน ท าให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียน
วรรณคดีไทย เพราะนักเรียนได้ลงมือท างานร่วมกับเพ่ือนคนอ่ืน ๆ ได้ค้นคว้าหาค าตอบด้วยตนเอง         
ไม่ต้องนั่งฟังเพียงอย่างเดียว นักเรียนได้แสดงความรู้ความคิดของตนให้ผู้ อ่ืนรับฟั ง และอีกหนึ่ง         
ความคิดเห็นที่ส าคัญคือ “การท าใบงานเป็นเรื่องง่ายมากยิ่งขึ้น”เพราะเกิดจากการระดมความคิด         
ของสมาชิกภายในกลุ่มของนักเรียน จึงท าให้นักเรียนสามารถถ่ายทอดค าเหล่านั้นผ่านการเขียน
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมดังกล่าวข้างต้น 

 ประเด็นที่ 2 นักเรียนได้ข้อคิดที่เป็นประโยชน์จากการเรียนวรรณคดีเรื่องนิราศภูเขาทอง   
และกาพย์พระไชยสุริยา เนื่องจากวรรณคดีทั้งสองเรื่องเป็นวรรณคดีเป็นเนื่องหาที่บรรจุไว้ในหนังสือ
วรรณคดีวิจักษ์ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 ของกระทรวงศึกษาธิการ จึงมีเนื้อหาที่เหมาะสม      
กับช่วงวัยของนักเรียนและมีประเด็นที่นักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างหลากหลาย            
เพ่ือน าไปสู่การสรุปประเด็นหรือแนวคิดส าคัญจากการศึกษาอ่านอย่างละเอียด เพ่ือสรุปคุณค่าที่เป็น
ข้อคิดในการน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได ้ดังตัวอย่างการเขียนข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมต่อไปนี้ 
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“ชอบนิราศภูเขาทอง ไดท้ั้งความรู้และข้อคิดน าไปใช้ในชีวิตได้” 

กลุ่มตัวอย่างคนที่ 1  

“ชอบกาพย์พระไชยสุริยา เป็นการสอนให้เราไม่ท าชั่ว” 

กลุ่มตัวอย่างคนที่ 6 

“เรียนครั้งนี้ท าให้ได้ข้อคิดมากมาย เช่น ไม่ควรดื่มสุรา ไม่ควรพูดปด” 

กลุ่มตัวอย่างคนที่ 32 

“การเรียนวรรณคดีท าให้ได้ความรู้และรู้ว่าชีวิตคนเราสามรถเปลี่ยนแปลงได้

ตลอดเวลา” 

กลุ่มตัวอย่างคนที่ 35 

 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน

กลุ่มตัวอย่างจ านวน 36 คน ผู้วิจัยพบว่า นักเรียนมีความคิดเห็นต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
วรรณคดีไทยโดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์ 3 ร่วมกับการใช้ค าถามพัฒนาการคิด จากประเด็นส าคัญ            
2 รายการ ได้แก่ นักเรียนรู้สึกสนุกสนาน มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวรรณคดีไทย จากการจัดกิจกรรม   
การเรียนรู้วรรณคดีไทยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์ร่วมกับการใช้ค าถามพัฒนาการคิด  ชอบท ากิจกรรม               
เพราะไม่เบื่อหน่ายหรือสนุกสนาน ได้ท างานร่วมกับเพ่ือนหลายกลุ่ม ได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน               
ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพ่ือนๆ ท าให้การท างานง่ายขึ้น  ตลอดจนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วรรณคดีไทย เพ่ือวิเคราะห์ข้อคิดที่เป็นประโยชน์และมีคุณค่าที่สามารถน าไปใช้ในชีวิตทั้งด้านความรู้ 
และข้อคิดด้านคุณธรรม ความคิดเห็นเหล่านี้จึงสอดคล้องกับแนวคิดของการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ           
ที่ช่วยส่งเสริมให้ผู้ เรียนพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ                   
ในด้านผลสัมฤทธิ์การเรียนวรรณคดีไทย 



 
 

91 

บทที่ 5  
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

 การวิจัยเรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทยและทักษะการร่วมมือ         
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์ 3 ร่วมกับการใช้ค าถามพัฒนา    
การคิด เป็นการวิจัยก่อนการทดลอง (Pre - Experimental Research) แบบกลุ่มเดียววัดผลก่อน        
การทดลองและหลังการทดลอง (One Group Pretest – Posttest Design) มีวัตถุประสงค์         
เพ่ือ 1) ศึกษาผลสัมฤทธิ์การเรียนวรรณคดีไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 ก่อนและหลัง     
การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์ 3 ร่วมกับการใช้ค าถามพัฒนาการคิด 2) เพ่ือศึกษาทักษะ   
การร่วมมือของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์ 3 ร่วมกับ
การใช้ค าถามพัฒนาการคิด 3) ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์ 3 ร่วมกับการใช้ค าถามพัฒนาการคิด  ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูล       
จากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 โรงเรียนวัดเกาะวังไทร 
(กิตติวัฒนาคาร) อ าเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ที่ก าลังศึกษาอยู่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2563 จ านวน 36 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Simple Random Sampling) ด้วยวิธีการจับสลาก
โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม ตัวแปรที่ศึกษาประกอบด้วย ตัวแปรต้น (Independent Variable) 
ได้แก่ การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์ 3 ร่วมกับการใช้ค าถามพัฒนาการคิด ตัวแปรตาม 
(Dependent Variables) ได้แก่  1) ผลสัมฤทธิ์การเรียนวรรณคดี ไทย 2) ทักษะการร่วมมือ           
ของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์ 3 ร่วมกับการใช้ค าถามพัฒนาการคิด       
3) ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์  3 ร่วมกับการใช้ค าถาม
พัฒนาการคิด 

 ผู้วิจัยได้ด าเนินการทดลองโดยใช้เวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 12 คาบ และทดสอบ
ก่อนและหลังเรียนอีก 2 คาบ รวมเป็น 14 คาบ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยส าหรับการทดลองครั้งนี้
ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้วรรณคดีไทยที่จัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์ 3 ร่วมกับการใช้ค าถาม
พัฒนาการคิด จ านวน 6 แผน ซึ่งผ่านการประเมินจากผู้ เชี่ยวชาญมีค่าดัชนีความสอดคล้อง        
ตั้งแต่ 0.67 - 1.00 เครื่องมือที่ ใช้ ในการรวบรวมข้อมูล  ได้แก่ 1) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์     
ทางการเรียนวรรณคดีไทยก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้เป็นแบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ       
4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ ที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ ประกอบด้วยค่าความยากง่ายรายข้ออยู่ระหว่าง 
0.22 – 0.78  ค่าอ านาจจ าแนกรายข้ออยู่ระหว่าง 0.22 – 0.78 และค่าความเท่ียงของแบบวัดทั้งฉบับ
เท่ากับ 0.86 2) แบบสังเกตทักษะการร่วมมือของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่จัดการเรียนรู้               
โดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์ 3 ร่วมกับการใช้ค าถามพัฒนาการคิด ที่สร้างขึ้นมีค่าดัชนีความสอดคล้อง      
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ทั้งฉบับเท่ากับ 0.95  3) แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค
จิ๊กซอว์ 3 ร่วมกับการใช้ค าถามพัฒนาการคิดที่สร้างขึ้นมีค่าดัชนีความสอดคล้องทั้งฉบับเท่ากับ 0.91 

 เมื่อผู้วิจัยด าเนินการตามขั้นตอนเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วจึงนามาวิเคราะห์โดยใช้สถิติ
ค านวณค่าเฉลี่ย (M) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยคะแนน 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทย  โดยสถิติทดสอบทีแบบกลุ่มตัวอย่างที่ไม่เป็นอิสระต่อกัน  
(Dependent sample t-test) จากนั้นวิเคราะห์ผลคะแนนทักษะการร่วมมือของนักเรียนที่เป็นแบบ
มาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดับ โดยใช้สถิติค านวณค่าเฉลี่ย (M) ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (SD) และน ามาวิเคราะห์  โดยสถิติทดสอบทีแบบกลุ่มตัวอย่างที่ไม่เป็นอิสระต่อกัน  
(Dependent sample t-test) และวิเคราะห์ผลคะแนนความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์ 3 ร่วมกับการใช้ค าถามพัฒนาการคิดจากแบบสอบถามที่เป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ โดยการค านวณค่าเฉลี่ย (M) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(SD) สามารถสรุปผลการวิจัยได้ ดังต่อไปนี้ 
 
สรุปผลการวิจัย 

 การวิจัยเรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทยและทักษะการร่วมมือ        
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์ 3 ร่วมกับการใช้ค าถาม
พัฒนาการคิด สามารถสรุปผลการวิจัยได้ ดังต่อไปนี้ 

 1. ผลการศึกษาคะแนนความสามารถด้านทางการเรียนวรรณคดีไทยของนักเรียน            
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์ 3 ร่วมกับการใช้ค าถามพัฒนาการคิด  
พบว่าคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทยของนักเรียนหลังการทดลองสูงกว่าก่อน     
การทดลอง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ 

 2. ผลการวิเคราะห์ทักษะการร่วมมือของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค      
จิ๊กซอว์ 3 ร่วมกับการใช้ค าถามพัฒนาการคิด พบว่าทักษะการร่วมมือหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
โดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์ 3 ร่วมกับการใช้ค าถามพัฒนาการคิด สูงกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 

 3. ผลการศึกษาระดับความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค        
จิ๊กซอว์ 3 ร่วมกับการใช้ค าถามพัฒนาการคิด  พบว่าความคิดเห็นภาพรวมต่อการจัดกิจกรรม        
การเรียนรู้โดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์ 3 ร่วมกับการใช้ค าถามพัฒนาการคิด อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านพบว่า ด้านบรรยากาศในการจัดการเรียนรู้อยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุดรองลงมาอยู่ใน
ระดับมาก คือ ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนรู้และด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
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อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยเรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทยและทักษะการร่วมมือ   

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์ 3 ร่วมกับการใช้ค าถามพัฒนา    
การคิด สามารถอภิปรายผลการวิจัยดังนี้ 

 1. จากผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา   
ปีที่ 1 ที่จัดการเรียนรู้โดยเทคนิคจิ๊กซอว์ 3 ร่วมกับการใช้ค าถามพัฒนาการคิด หลังการทดลองสูงกว่า
ก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ เนื่องจาก     
การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ เป็นวิธีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ตามแนวคิด    
ของ Elliot Aronson (อ้างถึงใน ณัฐวุฒิ กิจรุ่งเรือง, 2545: 35) ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ร่วมกัน       
และปฏิบัติกิจกรรมให้บรรลุผลส าเร็จ การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ 3 ช่วยส่งเสริมพัฒนาการ
คิดให้กับผู้เรียน ซึ่งเป็นวิธีที่มุ่งให้นักเรียนได้ร่วมกันระดมสมองโดยการตอบค าถามหรืออภิปรายหัวข้อ
ต่าง ๆ ระหว่างสมาชิกภายในกลุ่ม ก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการวัดและประเมินผลโดยการทดสอบย่อย
เป็นรายบุคคลและน าคะแนนของสมาชิกกลุ่มบ้านแต่ละคนมาหาค่าเฉลี่ยเพ่ือเป็นคะแนนความส าเร็จ
ของกลุ่มบ้าน ท าให้สมาชิกทุกคนมีความส าคัญต่อความส าเร็จของกลุ่ม เมื่อผู้เรียนได้มีโอกาสได้เรียนรู้ 
ได้ลงมือปฏิบัติ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสมาชิกคนอ่ืน ๆ อย่างอิสระ ท าให้นักเรียนเกิดความรู้ความ
เข้าใจในวรรณคดีไทย สอดคล้องกับ อิงอร สุพันธุ์วณิช (2555: 121) ที่กล่าวว่า การจัดการเรียน           
การสอนวรรณคดีไทย ควรเน้นพัฒนาความคิดของผู้เรียน ไม่ควรปิดกั้นหรือครอบง าความคิดของผู้เรียน 
ควรให้อิสระในการคิดของผู้เรียน  ดังนั้น การจัดการเรียนรู้โดยเทคนิคจิ๊กซอว์ 3 จึงสามารถพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทยได้  

  เมื่อน าค าถามพัฒนาการคิดมาใช้ร่วมกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์ 3             
ในการจัดการเรียนรู้วรรณคดีไทยก่อให้เกิดการเรียนรู้ ช่วยพัฒนากระบวนการคิด การตีความ       
การไตร่ตรอง การถ่ายทอดความรู้ ความคิดและความเข้าใจของนักเรียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
เนื่องจากการตั้งค าถามที่ดีจะช่วยฝึกทักษะการคิดและช่วยสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้เกิดขึ้น                 
ทั้งแก่ตัวผู้ถามและผู้ตอบ ทั้งยังน ามาซึ่งการอภิปราย ถกเถียง ผ่านกระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์           
และช่วยสร้างเสริมนิสัยการเรียนรู้ตลอดชีวิตอีกด้วย (วัฒนาพร ระงับทุกข์, 2542: 21)  นอกจากนี้ 
การที่ผู้เรียนได้ท าหน้าที่เป็นผู้ตั้งค าถามและตอบค าถามในเวลาเดียวกันจะช่วยให้ ผู้เรียนได้พัฒนา
ระบบการคิดของนักเรียนได้มากยิ่งขึ้น เพราะในการตั้งค าถามนั้นนักเรียนจ าเป็นจะต้องศึกษาเนื้อหา
ให้เกิดความเชี่ยวชาญเสียก่อน เพ่ือให้ตนเองมีความรู้ในข้อค าถามมากกว่าผู้เรียนคนอ่ืน ๆ สามารถ
เฉลยค าตอบหรืออธิบายค าตอบจากข้อค าถามของตนได้อย่างชัดเจน และเมื่อนักเรียนท าหน้าที่เป็น
ผู้ตอบค าถามนักเรียนก็จะมีโอกาสได้ตรวจสอบความรู้ความเข้าใจของตนเองร่วมกับสมาชิกคนอ่ืน ๆ 
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ว่าที่ตนเข้าใจนั้นถูกต้องหรือไม่ ถูกต้องหรือไม่ถูกต้อง เพราะเหตุใด ซึ่งจะท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
วรรณคดีไทยได้ดียิ่งขึ้น  

  การจัดการเรียนรู้วรรณคดีไทยโดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์ 3 ร่วมกับการใช้ค าถามพัฒนา            
การคิด โดยการน าค าถามกระตุ้นคิดมาใช้เป็นสิ่งกระตุ้นให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้านวรรณคดีไทย            
ในทุกขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ ช่วยส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้านวรรณคดีไทย โดย
การแสวงหาความรู้ของนักเรียนด้วยกระบวนการท างานแบบกลุ่ม ซึ่งทักษะความร่วมมือในการท างาน
ร่วมกันของสมาชิกภายในกลุ่ม ทั้งกลุ่มบ้าน (Home Group) และกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ (Expert Group) 
ผ่านการถ่ายทอดองค์ความรู้ และการอภิปรายร่วมกันเพ่ือหาค าตอบของสมาชิก เป็นทักษะส าคัญ     
ที่น ามาสู่ความส าเร็จของกลุ่ม ซึ่งความส าเร็จที่ได้มานั้น เกิดจากความร่วมมือและการมีส่วนร่วมใน
ความส าเร็จของสมาชิกทุกคนในกลุ่ม การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ 3 จึงเป็นการจัดการเรียนรู้
ที่มีความสอดคล้องกับทักษะและกระบวนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่ต้องการส่งเสริมให้นักเรียน      
สร้างความรู้ด้วยตนเองเป็นหลัก มีทักษะการคิด มีทักษะปฏิสัมพันธ์ สามารถท างานเป็นทีมร่วมกับ
ผู้อ่ืนได้ และน าความรู้มาใช้ได้ในชีวิตจริง (ณิรดา เวชญาลักษณ์, 2561: 59-60) ทั้งนี้การด าเนินการ
ทุกขั้นตอนยังมีพ้ืนฐานจากนักวิชาการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้ 

  ขั้นตอนที่ 1 กระบวนการกลุ่ม ในขั้นตอนนี้ผู้วิจัยให้นักเรียนแบ่งกลุ่มเป็นกลุ่มย่อย           
กลุ่มละ 4 - 6 คน (กลุ่มบ้าน) ในการแบ่งกลุ่มนักเรียนจะคละความสามารถของนักเรียนเป็น เก่ง  
ปานกลาง และอ่อน เพ่ือให้สมาชิกในแต่ละกลุ่มได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการเรียนรู้ ซึ่งครูและ
ผู้ช่วยวิจัยเป็นผู้ให้ค าแนะน าในการแบ่งกลุ่ม สมาชิกในแต่ละกลุ่มจะต้องท าการเลือกหัวหน้ากลุ่ม    
รองหัวหน้ากลุ่มของกลุ่มตนเอง และท าการตั้งชื่อกลุ่มขึ้นใหม่ เพ่ือท ากิจกรรมร่วมกันกับสมาชิก
ภายในกลุ่ม ขั้นตอนดังกล่าวนี้สอดคล้องกับแนวคิดของ Slavin (1995: 5) ที่กล่าวว่า ในการจัดกลุ่ม
ต้องค านึงถึงความสามารถของนักเรียน เช่น แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มสูง กลุ่มปานกลาง และกลุ่มต่ า             
ในกลุ่มควรจะมีนักเรียนที่มีความสามารถสูง 1 คน นักเรียนที่มีความสามารถปานกลาง 2 คน                
และนักเรียนที่มีความสามารถต่ า 1 คน โดยสมาชิกในกลุ่มจะต้องมีหน้าที่รับผิดชอบและช่วยเหลือ            
ซึ่งกันและกัน เช่นเดียวกับ ทิศนา แขมมณี (2545: 12) ที่กล่าวว่า มนุษย์ทุกคนมีข้อจ ากัดและ              
ข้อแตกต่างในเรื่องสติปัญญาความสามารถ การคิดจะท างานใด ๆ การคิดเพียงคนเดียวย่อมสู้                
หลายคนไม่ได้ เพราะการ  ที่สมาชิกหลาย ๆ คนช่วยกันคิดจะท าให้เกิดมุมมองที่กว้างขึ้นและ
รอบคอบขึ้น ซึ่งในขั้นกระบวนการกลุ่มนี้จะท าให้นักเรียนได้รู้บทบาทหน้าที่ของตนเองก่อนที่จะได้
ปฏิบัติกิจกรรมในขั้นตอนต่อไปได้ การเรียนรู้วรรณคดีไทยที่มีเนื้อหามากและมีค าศัพท์ยากอยู่เป็น
จ านวนมาก หากนักเรียนเรียนรู้ด้วยตนเองเป็นรายบุคคล อาจท าให้ใช้ระยะเวลานานในการเรียนรู้ 
การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มจะช่วย  แบ่งเบาภาระในการศึกษาเนื้อหาวรรณคดีไทย ของนักเรียนให้
น้อยลงและสามารถเรียนรู้ได้รวดเร็วขึ้น 
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  ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาเรียนรู้  ในขั้นนี้จะพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทย           
โดยใช้ค าถามกระตุ้นคิด ตามแนวคิดการจ าแนกค าถามตามล าดับขั้นพุทธิพิสัย (Cognitive Domain) 
ของ Bloom (Bloom, 1976: 139) 6 ระดับ คือ ค าถามระดับความรู้  ความจ า (Knowledge)       
เป็นระดับความเข้าใจ (Comprehension) ค าถามระดับการน าไปใช้ (Application) ค าถามระดับ    
การวิเคราะห์ (Analysis) ค าถามระดับการสังเคราะห์ (Synthesis) และค าถามระดับการประเมินผล 
(Evaluation) ดังนี้ 

  หลังจากนักเรียนด าเนินกิจกรรมตามกระบวนการกลุ่มเสร็จสิ้น สมาชิกกลุ่ม (กลุ่มบ้าน)     
แยกย้ายเพ่ือออกไปศึกษาเรียนรู้ร่วมกันกับกลุ่มผู้ เชี่ยวชาญ (Expert Group) ซึ่งเป็นสมาชิก         
จากกลุ่มอ่ืนที่ได้รับมอบหมายภาระงานในหัวข้อเดียวกัน การเรียนรู้ในกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ (Expert Group) 
จะเป็นการเรียนรู้ผ่านกระบวนการใช้ค าถามกระตุ้นคิด กล่าวคือ สมาชิกในกลุ่มผู้ เชี่ยวชาญ               
(Expert Group) ทุกคนจะต้องผลัดกันตั้งค าถามพัฒนาการคิดในระดับของค าถาม ขั้นวิเคราะห์ขึ้นไป
จากบทอ่านวรรณคดีไทยส่วนที่ได้รับมอบหมาย เพ่ือให้สมาชิกในกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ (Expert Group) 
คนอ่ืน ๆ เป็นผู้หาค าตอบร่วมกัน โดยค าถามที่นักเรียนตั้งจะต้องไม่ซ้ ากัน จากนั้นนักเรียนแต่ละคน
บันทึกค าถามและค าตอบที่ได้ลงในแบบบันทึกการตั้งค าถามของตนเอง ซึ่งการที่นักเรียนมีโอกาส          
ได้ตั้งค าถามพัฒนาการคิดและหาค าตอบร่วมกับสมาชิกคนอ่ืน ๆ จะท าให้นักเรียนเกิดความ
กระตือรือร้นในการค้นคว้าหาข้อมูลด้วยตนเองมากขึ้น เพ่ือน าข้อมูลนั้นมาใช้ในการตั้งค าถามและ
ตอบค าถามของตนและด้วยข้อจ ากัดของนักเรียนที่ห้ามตั้งค าถามซ้ ากันจะท าให้นักเรียนได้ค าถามที่มี
ความหลากหลาย ท าให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วและครอบคลุมเนื้อหาวรรณคดีไทยได้
มากขึ้น สอดคล้องกับ ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์ (2555: 6) ได้สรุปไว้ว่า ค าถามมีความส าคัญในการพัฒนา
นักเรียน ท าให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการเรียนกระตุ้นให้นักเรียนเกิดแง่มุมการคิดมากข้ึน และเมื่อมี
การอภิปรายจะน าไปสู่ความเข้าใจและเกิดการเรียนรู้ตามจุดมุ่งหมายที่วางไว้ อีกทั้งค าถามจะช่วยในการ
ประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนอีกด้วย เช่นเดียวกับ อาภรณ์  ใจเที่ยง (2550: 182) ที่กล่าวว่า 
ค าถามจะช่วยส่งเสริมทักษะทางการคิดให้แก่นักเรียน กระตุ้นความสนใจในการเรียน ท าให้นักเรียน
ตื่นตัว สนใจเรียนดีขึ้น  ช่วยขยายความคิดและแนวทางในการเรียนรู้แก่นักเรียน ท าให้นักเรียน                  
มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน เป็นสื่อกลางเชื่อมโยงความรู้เดิมกับความรู้ใหม่ อีกทั้งยังเป็น
การปลูกฝังนิสัยรักการค้นคว้า เพ่ือหาค าตอบจากค าถามท่ีได้รับให้นักเรียนอีกด้วย 

  ขั้นที่ 3 ถ่ายทอดองค์ความรู้ ในขั้นนี้เป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ของสมาชิกในกลุ่มบ้าน 
(Home Group) ที่แยกย้ายกันไปศึกษาเรียนรู้ในหัวข้อที่ตนได้รับมอบหมายภาระงาน โดยออกไป
ศึกษาเรียนรู้ร่วมกับสมาชิกในกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ (Expert Group) หรือกลุ่มเพ่ือนที่ได้รับมอบหมายใน
หัวข้อเดียวกัน แล้วน าสิ่งที่ได้จากการศึกษาเรียนรู้นั้น มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้ 
ให้กลับสมาชิกคนอ่ืน ๆ เพ่ือให้สมาชิกทุกคนในกลุ่มบ้าน (Home Group) ได้รับเนื้อหาความรู้    
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อย่างครบถ้วนจากการถ่ายทอดความรู้ของเพ่ือนสมาชิกที่ได้รับมอบหมายให้ไปศึกษาในหัวข้อนั้น ๆ 
โดยการผลัดกันบอกเล่าความรู้หรือประเด็นที่น่าสนใจที่ตนได้รับมา และร่วมกันอภิปรายข้อค าถาม       
ในใบงานกลุ่มเพ่ือร่วมกันหาค าตอบที่เป็นข้อสรุปของกลุ่ม ซึ่งจะท าให้สมาชิกแต่ละคนได้มีโอกาส
แสดงศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มความสามารถ เกิดการยอมรับซึ่งกันและกัน เนื่องจากเป็น
ความรู้สมาชิกแต่ละคนก็จะมีความรู้ในหัวข้อที่ตนเองได้รับมากกว่าสมาชิกคนอ่ืน ๆ สอดคล้องกับ   
พิมพันธ์ เดชะคุปต์และพเยาว์ ยินดีสุข (2560: 74) ที่กล่าวว่า ตัวบ่งชี้ในการจัดการเรียนการสอน         
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญนั้น ผู้เรียนจะต้องสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง โดยใช้ทักษะกระบวนการคิด  
คือ กระบวนการกลุ่มในการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง เพื่อให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้และมี
ปฏิสัมพันธ์ร่วมกับผู้อ่ืน ซึ่งจะท าให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีความสุขและสามารถน าความรู้           
เกิดจากการศึกษาเรียนรู้นั้นไปใช้ประโยชน์ได้ 

  ขั้นที่ 4 ตรวจสอบความรู้ ในขั้นนี้หลังจากที่สมาชิกทุกคนภายในกลุ่มได้ถ่ายถอด             
องค์ความรู้ของตนเองให้กับสมาชิกทุกคนได้เรียนรู้ร่วมกันแล้วนั้น ครูจะตรวจสอบความรู้ของนักเรียน
โดยการตั้งค าถามพัฒนาการคิดใส่กล่อง แล้วสุ่มเรียกสมาชิกแต่ละกลุ่มให้ออกมาจับสลากและ            
ตอบค าถาม เพ่ือเป็นการตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียนว่าที่นักเรียนได้เรียนรู้และท าความเข้าใจ
ร่วมกับเพ่ือนสมาชิกนั้นถูกต้องหรือไม่ เป็นการตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียนเบื้องต้นเพ่ือให้           
นักเรียนรู้ปัญหาของกลุ่มตน จากนั้นหัวหน้ากลุ่มแต่ละกลุ่มจะท าหน้าที่เป็นผู้น าในการทบทวน
บทเรียนของกลุ่มตนเองอีกครั้ง เพื่อทบทวนและสร้างความเข้าใจของสมาชิกก่อนจะเข้าสู่กระบวนการ
ทดสอบย่อย ซึ่งจะท าให้เกิดความรู้ที่คงทนกับนักเรียน การตรวจสอบความรู้เป็นกระบวนการที่ส าคัญ
เพราะการเรียนรู้ในวรรณคดีนั้นมีค าศัพท์ที่ เข้าใจยาก จ าเป็นต้องใช้ทักษะในการวิเคราะห์ ตีความ 
อาจท าให้ความเข้าใจของนักเรียนคลาดเคลื่อน การที่ครูท าหน้าที่ตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียน
จะท าให้นักเรียนได้รับความเข้าใจที่ถูกต้อง สอดคล้องกับ Stahl (1994: 136) ที่กล่าวว่า ในการ
ทบทวนความรู้ก่อนท าการทดสอบย่อย จะมุ่งเน้นในการพัฒนาความเชี่ยวชาญในเนื้อหาความรู้ของ
สมาชิก  แต่ละคนให้เพ่ิมขึ้นและเพ่ิมเติมความรู้ให้กับสมาชิกในกลุ่มอ่อน ให้มีความรู้ความเข้าใจ           
ตรงกับจุดประสงค์และเป้าหมายการเรียนรู้ในเรื่องนั้น ๆ เพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสมาชิก
ทุกคนในการทดสอบย่อย  

  ขั้นที่ 5 ประเมินผล ในขั้นนี้ เป็นการทดสอบย่อยหลังจากท่ีสมาชิกทุกคนผ่านการศึกษา
เรียนรู้ และการทบทวนเนื้อหาความรู้มาแล้ว โดยสมาชิกทุกคนจะต้องท าแบบทดสอบเป็นรายบุคคล 
เพ่ือน าคะแนนที่ ได้จากการทดสอบของสมาชิกทุกคนในกลุ่มมาหาค่าเฉลี่ย เพ่ือเป็นคะแนน
ความส าเร็จของกลุ่ม การประเมินผลเช่นนี้ จะท าให้สมาชิกทุกคนเกิดความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ 
ร่วมมือร่วมใจกัน ในขณะเดียวกันสมาชิกที่อยู่ในกลุ่มเก่งก็จะใส่ใจในการทบทวนเนื้อหาความรู้ให้กับ
สมาชิกในกลุ่มมากยิ่งขึ้น เพราะคะแนนจากการทดสอบของสมาชิกทุกคนจะส่งผลต่อสมาชิกทุกคน  
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ในกลุ่ม สอดคล้องกับ บุญชม ศรีสะอาด  (2551: 122) ที่กล่าวว่าการที่ผู้เรียนได้เรียนรู้ร่วมกัน              
จะท าให้เกิดการเรียนรู้ที่ดี การซักถามท าให้เกิดความกล้า และได้ทราบค าตอบในเรื่องที่ตนสนใจหรือ
เรื่องที่ยังเข้าใจไม่กระจ่างการอธิบายให้เพ่ือนฟังจะท าให้ผู้อธิบายมีความแม่นย าในเรื่องที่เรียนมากข้ึน 
เพ่ือนๆ ที่ฟังเกิดความเข้าใจอย่างชัดแจ้ง ผู้เรียนได้พัฒนาการท างานเป็นกลุ่มให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
คนอ่อนได้เรียนรู้จากคนที่เก่งกว่าซึ่งจะมีความตั้งใจช่วยเหลือเพ่ือน ๆ เพ่ือพัฒนาระดับผลงาน             
ของกลุ่มให้สูงขึ้น เพราะคะแนนของสมาชิกทุกคนจะส่งผลกับสมาชิกทุกคนในกลุ่ม  
  เมื่อผู้วิจัยด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนวรรณคดีไทยโดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์ 3 ร่วมกับ
การใช้ค าถามพัฒนาการคิด ตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1-2  ในขั้นศึกษาเรียนรู้ที่นักเรียนจะต้อง
ผลัดกัน ตั้งค าถามและตอบค าถามโดยก าหนดให้นักเรียนตั้งค าถามคนละ 2 ข้อ โดยไม่ซ้ ากัน พบว่า 
นักเรียน จะตั้งค าถามระดับความรู้ ความจ าเท่านั้น และไม่สามารถตั้งค าถามได้ภายในเวลาที่ก าหนด        
เนื่องจากเรียนเป็นกังวลว่าค าถามจะซ้ ากับเพ่ือน จึงเกิดความลังเล ไม่มั่นใจที่จะต้องค าถาม ผู้วิจัยจึง
แก้ไขค าชี้แจงแบบบันทึกการตั้งค าถามของนักเรียน โดยการระบุชนิดค าถามให้ใช้ค าถามในระดับ    
ขั้นวิเคราะห์ขึ้นไป พร้อมอธิบายและยกตัวอย่างค าถามให้นักเรียนเข้า เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้นักเรียน
ได้ฝึกคิดวิเคราะห์และตีความวรรณคดีไทยมากขึ้น และแนะน าให้นักเรียนแบ่งสัดส่วนเนื้อหาของ   
สมาชิกกลุ่มผู้เชี่ยวชาญในการตั้งค าถามเพ่ือแก้ปัญหาการตั้งค าถามซ้ า  
  การทดลองครั้งที่ 3 - 6 พบว่า นักเรียนสามารถตั้งค าถามในระดับขั้นการวิเคราะห์ขึ้นไป
ได้ดียิ่งขึ้น มีค าถามที่หลากหลายและสามารถตอบค าถามได้ตรงประเด็นและสามารถตั้ งค าถามได้
รวดเร็ว ทันต่อเวลา ค าถามที่นักเรียนตั้งสามารถพัฒนาการคิดของนักเรียนได้ เช่น “เพราะเหตุใด
สุนทรภู่จึงตัดสินใจเดินทางไปเจดีย์ภูเขาทอง” หรือ “เพราะเหตุใด เมื่อสุนทรภู่เดินทางผ่านโรงเหล้า
จึงกล่าวว่า โอ้บาปกรรมน้ านรกเจียวอกเรา ให้มัวเมาเหมือนหนึ่งบ้าเป็นน่าอาย” เมื่อพิจารณาถึง
ค าตอบของนักเรียนพบว่า นักเรียนสามารถตอบค าถามได้ถูกต้อง เพราะนักเรียนร่วมกันค้นคว้า             
หาค าตอบ จึงท าให้นักเรียนได้ค าตอบที่มีประสิทธิภาพ 

  กระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์ 3 ร่วมกับการใช้ค าถามพัฒนาการคิด    
ส่งผลให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความรู้ความเข้าใจในวรรณคดีที่เกิดจาก      
การเรียนรู้โดยกระบวนการกลุ่มโดยใช้ความร่วมมือร่วมใจของสมาชิก โดยนักเรียนทุกคนมีความ
จ าเป็นส าคัญต่อกลุ่ม มีบทบาทหน้าที่ในการรับผิดชอบภาระงานตามความสามารถของตนเอง ค าถาม
พัฒนาการคิดช่วยกระตุ้นความสนใจของนักเรียนท าให้เกิดการค้นคว้าหาความรู้ และน ามาซึ่งค าตอบ 
ในขณะเดียวกันการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองของนักเรียนจะมีผู้สอนเป็นผู้ตรวจสอบความเข้าใจ 
เพ่ือให้นักเรียนได้รับความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทย      
ของนักเรียนสูงขึ้น สอดคล้องกับ พงษ์กรณ์ วีรพิพรรธ์ (2554) กล่าวว่า ผลการวิจัยเรื่อง ผลการใช้
รูปแบบจิ๊กซอว์ที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทย พบว่า การจัดการเรียนรู้แบบจิ๊กซอว์      
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มุ่งสร้างความเข้าใจด้านเนื้อหา บทบาทและหน้าที่ของกลุ่มเชี่ยวชาญท าให้นักเรียนรู้สึกว่าตนเองมีค่า
ต่อการเรียนรู้เพราะได้รับหน้าที่และมีบทบาทในการเรียนรู้อย่างเท่าเทียมกัน นักเรียนแต่ละคนรู้จัก
รับผิดชอบหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มอย่างเต็มความสามารถ สอดคล้องกับ ส านักวิชาการและ
มาตรฐานการศึกษา (2551: 24) ที่ก าหนดบทบาทของผู้เรียนที่ส าคัญไว้ว่า นักเรียนจะต้องก าหนด
เป้าหมาย วางแผนและรับผิดชอบการเรียนรู้ของตนเอง เสาะแสวงหาความรู้ เข้าถึงแหล่างการเรียนรู้ 
วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อความรู้ ตั้งค าถาม คิดหาค าตอบ หรือหาแนวทางแก้ปัญหาต่าง ๆ สามารถ    
ลงมือปฏิบัติจริง สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง และน าไปความรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ       
มีปฏิสัมพันธ์ ท างาน ท ากิจกรรมกับกลุ่มและครู ตลอดจนประเมินผลและพัฒนากระบวนการเรียนรู้
ของตนเองอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปริญญา ปั้นสุวรรณ์ (2553)      
เรื่อง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนวรรณคดีไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่จัดการ
เรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิกซอว์ 2 กับแบบปกติ ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์การเรียนวรรณคดี
ไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิกซอว์ 2 กับแบบปกติ 
สูงกว่าผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่จัดการเรียนรู้แบบปกติ โดยคะแนนแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ .05 รวมถึงงานวิจัยของ ปนัดดา ใจสุทธิ์ ที่ได้วิจัยเรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวรรณคดีไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกันด้วยเทคนิค
จิ๊กซอว์ 2 ร่วมกับเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ ผลการวิจัย พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทย
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกันด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ 2 ร่วมกับเทคนิค
การคิดแบบหมวกหกใบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
  ด้วยเหตุนี้ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา   
ปีที่ 1 โดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์ 3 ร่วมกับการใช้ค าถามพัฒนาการคิด ด้วยกระบวนการขั้นตอนที่เกิดจากการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตั้งแต่ขั้นกระบวนการกลุ่ม ขั้นศึกษาเรียนรู้ ขั้นถ่ายถอดความรู้ สังเคราะห์
ความรู้ และขั้นการประเมินผล เป็นการจัดกิจกรรมทุกข้ันตอนสอดคล้องสัมพันธ์กันโดยยึดวิธีการและ
รูปแบบที่หลากหลาย ทั้งยังฝึกให้ผู้ เรียนได้คิด ค้นคว้าแสวงหาความรู้ร่วมกันกับสมาชิกด้วย
กระบวนการกลุ่มจึงสามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนได้ 

 2. การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์ 3 ร่วมกับการใช้ค าถามพัฒนาการคิด สามารถ
พัฒนาทักษะการร่วมมือของนักเรียนได้ ผลการวิจัยพบว่า หลังจากทดลองนักเรียนมีทักษะการร่วมมือ
สูงกว่าก่อนการทดลอง เนื่องจากขั้นที่ 1 - 4 ชองเทคนิคจิ๊กซอว์ 3 เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้       
ที่ก าหนดให้นักเรียนได้ท างานร่วมกับสมาชิกคนอ่ืน ๆ ในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ สมาชิกมีบทบาท
หน้าที่ที่เหมาะสมกับความสามารถของตนเอง สมาชิกทุกคนจึงมีความจ าเป็นและมีความส าคัญต่อ
ความส าเร็จกับกลุ่ม โดยการออกไปศึกษาความรู้ในส่วนที่ตนเองรับผิดชอบเพ่ือมาถ่ายทอดให้กับ
สมาชิกคนอ่ืน ๆ หากสมาชิกคนใดไม่ให้ความร่วมมือในการท างานก็ท าให้กลุ่มเกิดความล้มเหลว      
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ไม่ประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย  เพราะสมาชิกแต่ละคนเปรียบเสมือนชิ้นส่วนของจิ๊กซอว์ที่น ามา
ประกอบกันเพ่ือให้ได้ภาพที่สมบูรณ์ เมื่อนักเรียนไม่สามารถถ่ายทอดความรู้ในส่วนที่ตนรับผิดชอบได้
ก็จะส่งผลต่อการเรียนรู้ของสมาชิกคนอ่ืน ๆ เช่นกัน  ดังนั้น เทคนิคจิ๊กซอว์ 3 จึงเป็นเทคนิคส่งเสริม
ให้ผู้เรียนมีทักษะการร่วมมือเพ่ือความส าเร็จร่วมกันของสมาชิกภายในกลุ่ม ท าให้นักเรียนสามารถ
ปฏิบัติกิจกรรมร่วมกันได้อย่างราบรื่น  ปราศจาก ข้อขัดแย้งท าให้ เกิดการช่วยเหลือ พ่ึงพา                          
ซึ่งกันและกัน  

  การจัดการเรียนรู้วรรณคดีไทยโดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์ 3 ร่วมกับการใช้ค าถามพัฒนา            
การคิด ผู้วิจัยได้สร้างแบบสังเกตทักษะการร่วมมือของนักเรียน และมีผู้ช่วยวิจัยเป็นผู้บันทึก
พฤติกรรมของนักเรียนในขณะทดลอง โดยสังเกตทักษะการร่วมมือของนักเรียน 4 ด้าน คือ ทักษะ
การจัดตั้งกลุ่ม ทักษะการปฏิบัติงานกลุ่ม ทักษะการคิดเชิงระบบ และทักษะการสรุปคิด ดังนี้ 

  ด้านที่ 1 ทักษะการจัดตั้งกลุ่ม ในด้านนี้ ผู้วิจัยได้สังเกตพฤติกรรมในขณะอยู่ในขั้น
กระบวนการกลุ่มของนักเรียนว่านักเรียนส่งเสียงดังรบกวนผู้อ่ืนในขณะจัดกลุ่มหรือไม่ นักเรียน                
มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดตั้งกลุ่มอย่างไร 
และในขณะที่ผู้อ่ืนแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ นักเรียนตั้งใจฟังหรือรักษามารยาทในการฟังที่ดีหรือไม่       
โดยในการจัดตั้งกลุ่มนั้นนักเรียนจะจัดตั้งกลุ่ม (กลุ่มบ้าน) เพียงครั้งเดียวในแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 
เท่านั้น หลังจากนั้นนักเรียนจะใช้กลุ่มเดิมจนถึงแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 จากผลการวิจัยพบว่า 
นักเรียนมีทักษะการจัดตั้งกลุ่มที่ดี นักเรียนให้ความร่วมมือในกระบวนการจัดตั้งกลุ่ม มีส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันในการมอบหมายหน้าที่เหมาะสมให้กับ
ความสมารถของสมาชิกแต่ละคน สมาชิกทุกคนให้เกียรติและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน จากการ   
ที่นักเรียนมีทักษะการจัดตั้งกลุ่มที่ดีนั้น จะท าให้นักเรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรมขั้นต่อไปได้อย่าง
ราบรื่นและสร้างบรรยากาศที่ดีในการเรียนรู้ สอดคล้องกับ พานชัย เกษฎา (2555: 67) ที่กล่าวว่า 
ทักษะการร่วมมือ เป็นวิธีการที่ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการคิดวางแผนและลงมือปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับ
เพ่ือน ๆ จะท าให้กิจกรรมการเรียนมีความกระตือรือร้น บรรยากาศในการเรียนเต็มไปด้วยความ
ร่วมมือ ส่งเสริมพัฒนาคุณลักษณะด้านการเห็นความส าคัญของการท างานกลุ่ม แต่ละคนล้วนเป็นผู้        
มีบทบาทและได้แสดงความสามารถเต็มตามศักยภาพผลงานที่ปรากฏจะท าให้ทุกคนมีความภาคภูมิใจ 
เพราะเกิดจากทุกคน  

  ด้านที่ 2 ทักษะการปฏิบัติงานกลุ่ม ในด้านนี้ ผู้วิจัยได้สังเกตพติกรรมของนักเรียน
ในขณะปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มในข้ันศึกษาเรียนรู้ ขั้นถ่ายทอดความรู้และขั้นตรวจสอบความรู้ ซึ่งเป็นการ
สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในขณะอยู่ในกลุ่มบ้านและกลุ่มผู้ชี่ยวชาญว่าพฤติกรรมของนักเรียนนั้น       
เกิดประโยชน์ต่อการท างานของกลุ่มหรือไม่ หรือนักเรียนสร้างปัญหาให้กับกลุ่มมากน้อยเพียงใด 
นักเรียนแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาให้กับกลุ่ม คอยช่วยเหลือสมาชิกคนอ่ืน ๆอย่างไร ที่จะส่งผลให้
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งานของกลุ่มมีประสิทธิภาพ จากการวิจัยพบว่า การปฏิบัติงานกลุ่มของนักเรียนสามารถปฏิบัติตาม
บทบาทหน้าที่ที่ตนเองได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี นักเรียนที่เรียนเก่งจะคอยช่วยเหลือนักเรียนที่เรียน
อ่อนยู่เสมอ เวลาที่นักเรียนคนใดไม่เข้าใจค าศัพท์หรือไม่สามารถตีความจากเนื้อเรื่องวรรณคดีไม่ได้ 
สมาชิกภายในกลุ่มจะช่วยกันค้นคว้าหาค าตอบ ในขั้นศึกษาเรียนรู้ที่นักเรียนจะต้องตั้งค าถาม        
เมื่อเพ่ือนคนใดไม่สามารถตั้งค าถามได้ สมาชิกคนอ่ืน ๆ จะช่วยกันเสนอแนะแนวทางเพ่ือช่วยเหลือ
กันและกัน ให้สามารถท างานได้ทันในระยะเวลาที่ก าหนด เมื่อนักเรียนมีทักษะการร่วมมือ                          
ในการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม จะท าให้เกิดการพ่ึงพาช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการแก้ไขปัญหา         
และประสบความส าเร็จในการท างาน ดังที่ สมศักดิ์ ภู่วิภาดาวรรธน์ (2553: 21)  กล่าวว่า หัวใจ
ส าคัญของการจัดการเรียนรู้แบบจิ๊กซอว์ คือ การพ่ึงพาซึ่งกันและกัน ผู้เรียนทุกคนต้องพ่ึงพาความรู้
จากผู้เรียนคนอ่ืน ๆ เพ่ือจะได้ท าข้อสอบได้ดี เช่นเดียวกับ บุญเลี้ยง ทุมทอง  (2556: 30) ที่กล่าวว่า           
การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเป็นวิธีการที่ เปิ ดโอกาสให้ผู้ เรียนได้ร่วมกัน โดยใช้ความรู้                     
และประสบการณ์ของผู้เรียน เน้นการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มผู้เรียนในการแลกเปลี่ยนความรู้ 
ความคิดและการยอมรับความคิดเห็นซึ่งกันและกัน  

  ด้านที่ 3 ทักษะการคิดเชิงระบบในด้านนี้ ผู้วิจัย ได้สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในขั้น 
ถ่ายทอดความรู้ เป็นการสังเกตพฤติกรรมในขณะที่นักเรียนเสร็จสิ้นจากการศึกษาเรียนรู้ร่วมกับ
สมาชิกกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ แล้วกลับมากลุ่มบ้านเพ่ือถ่ายทอดความรู้ให้กับสมาชิกกลุ่มบ้านให้เข้าใจใน
เนื้อหาที่ตนเองได้รับมอบหมาย ซึ่งนักเรียนจะต้องปรึกษากับสมาชิกเพ่ือวางแผนการถ่ายทอดความรู้
ให้มีประสิทธิภาพ สามารถพูดสรุปและน าเสนอได้โดยไม่ต้องอ่านจากข้อมูลที่บันทึกไว้ สามารถ
อธิบายเหตุเพ่ิมเติม เมื่อมีสมาชิกสงสัยเกี่ยวกับเนื้อหาที่นักเรียนน าเสนอ แสดงความคิดเห็ นที่เป็น
ประโยชน์ในการเชื่อมโยงความรู้เดิมและความรู้ใหม่ โดยมีเหตุผลที่น่าเชื่อถือประกอบการน าเสนอ
ข้อมูลของตนเอง จากการสังเกตพฤติกรรมในด้านทักษะการคิดเชิงระบบพบว่า ในแผนการจัดการ
เรียนรู้ที่ 1-2 นั้น นักเรียนน าเสนอข้อมูลของตนเองโดยไม่ดูบันทึกที่นักเรียนจดไว้ได้ เมื่อเพื่อนสมาชิก
มีค าถามนักเรียนสามารถตอบค าถามและอธิบายค าตอบได้อย่างสมเหตุสมผล แสดงให้เห็นว่า         
ในขั้นศึกษาเรียนรู้ที่นักเรียนได้ใช้ค าถามพัฒนาการคิดในการตั้งประเด็นค าถามและหาค าตอบ      
หากนักเรียนสามารถเรียนรู้ได้จนเกิดความเข้าใจ จะท าให้นักเรียนสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้         
ที่ตนเองมีสู่เพ่ือนสมาชิกคนอ่ืน ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ  Reynold (1994: 118)      
ที่ได้เสนอแนวทางการท างานร่วมกันของนักเรียน ไว้ว่า  ในการท างานร่วมกัน สมาชิกแต่ละคนค้นหา
ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องที่ตนสนใจหรือมีประสบการณ์ในเรื่องนั้น ๆ เพ่ือเป็นผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้านและ
เข้ามามีส่วนร่วมในการท างานร่วมกันของกับสมาชิกคนอ่ืน ๆ  ร่วมกับการพัฒนาความคิดและส ารวจ
วิธีการที่สมาชิกจะสามารถท างานร่วมกันได้ สมาชิกร่วมกันหาแนวทางหรือวางแผนในการด าเนินงาน
เพ่ือน ามาใช้ในการท างานร่วมกันในกระบวนการท างานกลุ่ม  
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  ด้านที่ 4 ทักษะการสรุปคิด ในขั้นนี้ ผู้วิจัยสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในขณะอยู่ในขั้น   
การตรวจสอบความรู้ หลังจากที่นักเรียนได้รับการตรวจสอบความรู้จากครูเข้าสู่การทบทวนความรู้
โดยมีหัวหน้ากลุ่มท าหน้าที่เป็นผู้น าในการทบทวนความรู้ก่อนเข้าสู่กระบวนการทดสอบย่อย         
โดยนักเรียนจะต้องร่วมกันหาพิจารณาเหตุผล หาข้อมูลอย่างละเอียด เพ่ือให้ข้อสรุปที่ชัด เจน       
จากประเด็นปัญหาต่าง ๆ ที่นักเรียนกลุ่มตนเองไม่สามารถตอบค าถามได้ในช่วงที่ ผู้สอนตรวจสอบ
ความรู้ด้วยค าถามพัฒนาการคิด ซึ่งจะต้องเป็นข้อสรุปที่สมาชิกทุกคนยอมรับได้ นอกจากนี้หัวหน้า
กลุ่มตั้งค าถามเพ่ิมเติมเพ่ือให้สมาชิกเกิดความเข้าใจอย่างลึกซ้ึง เพื่อน าความรู้ไปใช้ในการทดสอบย่อย
อีกด้วย จากการทดลอง พบว่า นักเรียนมีทักษะการร่วมมือที่ดีในการร่วมกันสรุปความรู้จาก       
ความคิดเห็นของสมาชิกทุกคนที่ได้ศึกษามา นักเรียนใช้เหตุผลในการคัดเลือกค าตอบที่ดีที่สุดให้กับ
กลุ่มของตน สามารถสรุปค าตอบได้ซึ่งเป็นข้อสรุปที่นักเรียนตกลงร่วมกัน  นักเรียนกลุ่มอ่อนสามารถ
เสนอความคิดเห็นได้สมเหตุสมผล นักเรียนกลุ่มเก่งยอมรับฟังความคิดเห็นของเพ่ือน ท าให้ท าคน
สามารถเป็นส่วนหนึ่งในความส าเร็จกลุ่มได้ เมื่อนักเรียนสามารถสรุปความรู้ความคิดในประเด็นต่าง ๆ ได้ 
ก็จะท าให้นักเรียนมีความพร้อมในการเข้าสู่กระบวนการทดสอบย่อยอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้อง
กับมาลินี บุณยรัตพันธุ์ (2556: 11-13) ที่กล่าวว่า การด าเนินงานของกลุ่ม จะประสบความส าเร็จ          
เป็นกลุ่มที่มีประสิทธิภาพนั้น สมาชิกจะต้องเข้าใจจุดประสงค์ของงานที่จะต้องท าอย่างชัดเจน            
ตรงตามความต้องการของสมาชิกที่ประสงค์จะด าเนินงานนั้น ๆ ให้ประสบความส าเร็จการตัดสินใจ
ร่วมกันเพ่ือสรุปประเด็นในเรื่องใดเรื่องหนึ่ ง สมาชิกลุ่มจะต้องกระท าอย่างมีระบบ ยืดหยุ่น            
หรือด าเนินการให้สอดคล้องกับสถานการณ์และความสามารถของสมาชิกกลุ่ม รวมทั้ งเป็น         
ความคิดเห็นที่กลุ่มจะต้องเห็นพ้อง และตกลงร่วมกัน สนับสนุนให้สมาชิกเสนอความคิดเห็น                
ในหลาย ๆ รูปแบบ ถึงแม้ว่าจะเป็นความคิดเห็นในด้านตรงกันข้ามก็ตาม แต่ก็เพ่ือที่จะเป็นการเสนอ 
หรือสร้างแนวคิดใหม่ให้แก่กลุ่ม ซึ่งจะสามารถท าให้งานของกลุ่มดีขึ้น สมาชิกกลุ่มจะต้องได้รับการ
พิจารณาหรือการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน ตามความสามารถ ความช านาญ หรือประสบการณ์ของ    
แต่ละคนที่แตกต่างกัน  สมาชิกจะต้องมีความเข้าใจ และเคารพความคิดเห็นของแต่ละคน ทุกคน             
ในกลุ่มเป็นที่ยอมรับในฐานะสมาชิกของกลุ่ม โดยไม่มีผู้ถูกละเลยหรือเห็นว่าเป็นผู้ที่ด้อยกว่าสมาชิก
คนอ่ืน ๆ  

  เมื่อพิจารณาข้อมูลจากการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน พบว่า เทคนิคจิ๊กซอว์ 3 ซึ่งเป็น  
การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการกลุ่มนั้น สามารถพัฒนาทักษะการร่วมมือของนักเรียนได้ การจัดตั้ง
กลุ่มโดยให้นักเรียนคละความสามารถกันจะท าให้เกิดการพ่ึงพาอาศัยกัน การยอมรับ  และเข้าใจ              
ในความแตกต่างของสมาชิกภายในกลุ่ม การรับผิดชอบในหน้าที่ของตน สิ่งเหล่านี้จะท าให้สมาชิก
สามารถท างานร่วมกันอย่างมีความสุขและเกิดทักษะการร่วมมือที่ดี จนท าให้นักเรียนสามารถประสบ
ความส าเร็จร่วมกันได้  สอดคล้องกับ วัชรพล วิบูลยศริน (2561: 167) ที่กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้
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แบบร่วมมือต้องมีองค์ประกอบส าคัญ 5 ประการ คือ 1) การพ่ึงพากันทางบวก ผู้เรียนต้องรู้สึกว่า
ตนเองรับผิดชอบการเรียนรู้ของตนเองและสมาชิกคนอ่ืนภายในกลุ่ม  2) การมีปฏิสัมพันธ์แบบ
เผชิญหน้า ผู้ เรียนต้องมีโอกาสอธิบายสิ่งที่ก าลังเรียนรู้ให้กับเพ่ือนคนอ่ืน  3) ความรับผิดชอบ
รายบุคคล ผู้เรียนแต่ละคนต้องรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 4) ทักษะทางสังคม ผู้เรียน             
แต่ละคนต้องสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ เคารพซึ่งกันและกัน 5) การด าเนินการเป็นกลุ่ม ใช้วิธีการ
ประเมินเป็นกลุ่ม เพ่ือพิจารณาว่าผู้เรียนท างานร่วมกันได้ดีเพียงใดและพัฒนาได้อย่างไรและยัง
สอดคล้องกับ ประภาสินี ปิงใจ (2555: 54) ที่ได้ศึกษา การใช้โมเดลกราฟฟิติที่มีผลต่อความสามารถ
ในการอ่านเพ่ือความเข้าใจและทักษะการร่วมมือของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และเปรียบเทียบ
ความสามารถในการอ่านเพ่ือความเข้าใจและทักษะการร่วมมือของนักเรียนที่ได้รับกิจกรรมการเรียนรู้
โดยใช้โมเดลกราฟฟิติกับนักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ ผลการวิจัย กลุ่มทดลอง
ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้โมเดลกราฟฟิติมีทักษะการร่วมมือหลังการทดลองสูงกว่า       
ก่อนทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ สอดคล้องกับ ณัฏฐกาญจน์ อนันทราวัน (2559) ที่ได้ศึกษาวิจัย
เรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือศิลปะเพ่ือส่งเสริมทักษะการเรียนรู้แบบร่วมมือ             
ของนักเรียนในห้องเรียนรวมระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น ผลการวิจัย พบว่า ผลของการใช้รูปแบบ
การจัดการเรียนรู้ศิลปะเพ่ือส่งเสริมทักษะการเรียนรู้แบบร่วมมือในห้องเรียนรวม นักเรียนมีคะแนน
เฉลี่ยด้านความรู้ทางศิลปะก่อนเรียนและหลังเรียนระยะที่ 3 เพ่ิมขึ้นจากระยะที่ 1 อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05  

 3. จากผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของนักเรียนภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก        
และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านบรรยากาศในการจัดการเรียนรู้อยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด
เนื่องจากการใช้เทคนิคจิ๊กซอว์ 3 ร่วมกับค าถามพัฒนาการคิด ท าให้นักเรียนรู้สึกมีอิสระในการเรียนรู้
การแสดงความคิดเห็นและได้รับฟังความคิดเห็นของเพ่ือน ได้ท างานร่วมกับสมาชิกในห้องที่มีความ
แตกต่างหลากหลายส่งผลให้เกิดปฏิสัมพันธ์มากขึ้น โดยครูมีบทบาทส าคัญที่จะให้นักเรียนได้ปฏิบัติ
กิจกรรมทั้งก่อนและหลังการอ่านอย่างมีอิสระ เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นหลังจากการอ่าน    
และน าไปสู่การสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีในชั้นเรียนทั้งกับเพ่ือนและครู  สอดคล้องกับ ศศิธร เวียงวะลัย    
(2556: 134) ที่กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้แบบจิ๊กซอว์ มีจุดมุ่งหมายเพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรี ยนได้มีส่วน
ช่วยเหลือและพ่ึงพากันในกลุ่ม มีการแบ่งสมาชิกเป็นกลุ่มเล็ก สมาชิกของแต่ละกลุ่มแยกไปศึกษา
หัวข้อที่ได้รับมอบหมายให้อ่านในกลุ่มผู้มีประสบการณ์  (Expert Group) จนเกิดความเข้าใจแล้วน า
ความรู้ไปอธิบายให้เพ่ือในกลุ่มบ้าน (Home Group) ฟัง ท าให้นักเรียนทุกคนเกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และปรับเปลี่ยนบทบาทของตนเอง ทั้งบทบาทในการรับฟังผู้ อ่ืนและการถ่ายทอดความรู้    
ให้กับผู้อื่นด้วยเช่นกัน 
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  ด้านประโยชน์ที่ได้รับ พบว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ดังกล่าวช่วยส่งเสริมให้นักเรียนได้    
ฝึกกระบวนการท างานกลุ่มอย่างมีประสิทธิภาพ ได้ฝึกกระบวนการคิดวิเคราะห์ และการแก้ปัญหา
ร่วมกันกับผู้อ่ืน การยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน โดยในกระบวนการเรียนรู้ จะมีครูเป็นผู้ให้
ค าแนะน าและออกแบบสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ สนับสนุนให้นักเรียนได้ใช้ความรู้ความคิดได้อย่าง  
เต็มศักยภาพของตนเอง การที่นักเรียนได้ปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนรู้ ซึ่งเป็นวิธีการสอนที่แตกต่าง            
จากเดิมที่นักเรียนเป็นผู้ฟังและอ่านเพียงอย่างเดียว เปลี่ยนเป็นผู้ที่ลงมือในการค้นคว้าหาค าตอบ ท าให้
นักเรียนได้ค้นพบความรู้ด้วยตนเองและใช้ประสบการณ์ที่ตนเองมีในการแก้ไขปัญหาจะท าให้นักเรียน
สามารถน าสิ่งที่ค้นพบมาใช้ประโยชน์กับตนเองในด้านต่าง ๆ ได้ สอดคล้องกับ กรมวิชาการ      
(2545: 334-339) ที่ได้เสนอแนวการจัดการเรียนการสอนวรรณคดีไว้ว่า ผู้สอนเลือกควรกิจกรรม   
ต่าง ๆ ใช้ประกอบการเรียนการสอนวรรณคดี จะท าให้การเรียนการสอนสนุกและน่าสนใจยิ่งขึ้น 
นอกจากนี้ยังช่วยให้นักเรียนเข้าใจและจ าเนื้อหาได้ดียิ่งขึ้นด้วยกิจกรรมในการสอนวรรณคดี  
  ประการสุดท้ายคือ ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์ 3 
ร่วมกับการใช้ค าถามพัฒนาการคิด เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้มีโอกาสท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืน ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามบทบาทหน้าที่ที่ตอนเองถนัดและเหมาะสมกับความสามารถ
ของตนเอง โดยมีค าถามพัฒนาการคิดเป็นตัวกระตุ้นให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้เพ่ือแสวงหาค าตอบ 
นักเรียนจะมีโอกาสเป็นผู้ตั้งค าถามและผู้ตอบค าถาม ในขณะที่การแสวงหาค าตอบนั้นนักเรียน              
จะท างานร่วมกับสมาชิกคนอ่ืน ๆ ท าให้เกิดการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง
เพ่ือนสมาชิก นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในตนเองที่มีส่วนร่วมในการแก้ ไขปัญหาหรือการแสวงหา
ค าตอบของข้อค าถาม ท าให้การเรียนรู้ประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ นักเรียนจึงเกิดความสุข       
ในการเรียนรู้ สอดคล้องกับ วัฒนาพร ระงับทุกข์ (2542: 35) ที่กล่าวว่า การเรียนแบบร่วมมือ        
เป็นวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่มเล็ก ๆ แต่ละกลุ่มจะประกอบด้วย
สมาชิกที่มีความรู้ความสามารถแตกต่างกัน โดยที่แต่ละคนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้อย่างแท้จริง     
และในความส าเร็จของกลุ่ม ทั้งโดยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การแบ่งปันทรัพยากรการเรียนรู้ 
รวมทั้งการเป็นก าลังใจให้แก่กันและกัน 
 
ข้อเสนอแนะ 

 การวิจัยเรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทยและทักษะการร่วมมือ        
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์ 3 ร่วมกับการใช้ค าถามพัฒนา    
การคิด ผู้วิจัยมีข้อค้นพบและแนวคิดที่เป็นข้อเสนอแนะดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
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 ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 1. ครูควรมีทักษะการใช้ค าถามเพ่ือพัฒนาการคิด ซึ่งจะช่วยกระตุ้นความคิดทีละขั้นและ

ต้องช่วยกระตุ้นนักเรียนให้กล้าแสดงออกในการตอบค าถาม  เพ่ือน าค าตอบนั้นมาใช้ในการอภิปราย
ร่วมกับสมาชิกคนอ่ืน ๆ  

 2. ครูควรสังเกตพฤติกรรมในการท างานร่วมกับกับผู้อ่ืนอย่างสม่ าเสมอเพ่ือให้คอยให้
ค าแนะน ากับนักเรียนได้อย่างใกล้ชิดและทันเวลา 

 3. ครูควรแบ่งสัดส่วนเนื้อหาให้เหมาะสมกับผู้เรียน และระยะเวลาในการจัดการเรียนรู้   
หากผู้เรียนได้ภาระที่มีความยากง่ายกแตกต่างกันมากเกินไปอาจเกิดความไม่เท่าเทียมได้ 

 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์ 3 ร่วมกับการใช้ค าถามพัฒนาการคิด       

เป็นรูปแบบที่เหมาะกับเนื้อหาวิชาที่มีเนื้อหามาก ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้น ามาศึกษาวิจัยในรายวิชา
ภาษาไทยด้านวรรณคดีวรรณกรรม ดังนั้นการวิจัยครั้งต่อไป ควรมีการศึกษาผลการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้เทคนิคจิ๊กซอว์ ในรายวิชาภาษาไทยในทักษะด้านอื่น ๆ เช่น ทักษะการอ่าน เป็นต้น 
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ภาคผนวก ข  
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 - ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้วรรณคดีไทยโดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์ 3 ร่วมกับการใช้ค าถาม

พัฒนาการคิด 

 - แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทย 

 - แบบสังเกตทักษะการร่วมมือ 

- แบบสอบถามความคิดเห็น 
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แผนการจัดการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิคจิ๊กซอว์ 3 ร่วมมือกับการใช้ค าถามพัฒนาการคิด 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย รายวิชาภาษาไทย ท 21101              ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

ภาคเรียนที่ 1      ปีการศึกษา 2563                 เวลา 2 ชั่วโมง 

เรื่อง  เนื้อเรื่องของวรรณคดี เรื่อง นิราศภูเขทอง     ผู้สอน นางสาวจีรวรรณ สรบญุทอง 

  

1. มาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัด  

 มาตรฐาน : ท 5.1  เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่าง

เห็นคุณค่าและน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 

 ตัวชี้วัด 

 ม.1/1  สรุปเนื้อหาวรรณคดีและวรรณกรรมท่ีอ่าน 

 ม.1/2  วิเคราะห์วรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่านพร้อมยกเหตุผลประกอบ 

 ม.1/4  สรุปความรู้และข้อคิดจากเรื่องที่อ่านเพ่ือประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

2. จุดประสงค์การเรียนรู้   

 เมื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องประวัติความเป็นมาของวรรณคดีเรื่องนิราศภูเขาทองแล้ว

นักเรียนสามารถ 

 1. อธิบายประวัติความเป็นมาของวรรณคดีเรื่องนิราศภูเขาทองได้ 

 2. เขียนสรุปเนื้อหาวรรณคดีเรื่องนิราศภูเขาทองได้ 

 3. บอกข้อคิดที่ได้จากการอ่านนิราศภูเขาทองเพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้ 

3. สาระส าคัญ 

วรรณคดีนิราศภูเขาทองเป็นวรรณคดีประเภทนิราศ ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นนิราศเรื่องที่ดี

ที่สุดของสุนทรภู่เนื่องจากมีความงดงามทางวรรณศิลป์ มีเนื้อหาเกี่ยวกับชีวิตและสังคมไทยสะท้อนให้

เห็นภาพวิถีชีวิตความเป็นอยู่สภาพบ้านเมืองในอดีตแฝงด้วยข้อคิดและคติสอนใจ สามารถน ามาเป็น

แนวทางในการด าเนินชีวิตได้ 

4. สาระการเรียนรู้ 

 ความรู้ (K) 

 - ประวัติความเป็นมาวรรณคดีเรื่องนิราศภูเขาทอง 

 - เนื้อเรื่องวรรณคดีเรื่องนิราศภูเขาทอง 



  119 

 ทักษะ / กระบวนการ (P) 

 - ทักษะการอ่าน   

 - ทักษะการวิเคราะห์ 

 - ทักษะการร่วมมือ 

 คุณลักษณะอังพึงประสงค์ 

 1. มีวินัย 

 2. ใฝ่เรียนรู้ 

 3. มุ่งม่ันในการท างาน 

5. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

 1. ความสามารถในการสื่อสาร 

 2. ความสามารถในการคิด 

 3. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

4. ความสามารถในการแก้ปัญหา 

6. ภาระงาน/ชิ้นงาน 

 ใบงานที่ 1 สรุปเนื้อเรื่องวรรณคดี เรื่องนิราศภูเขาทอง 

7. การวัดและการประเมินผล 

 1. วิธีการวัด 

 1.1 สังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม 

 1.2 การท าใบงาน 

 1.2 ทดสอบย่อย 

2. เครื่องมือวัดและประเมินผล 

 2.1 แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม 

 2.2 เกณฑ์ประเมินชิ้นงาน (งานกลุ่ม) 

 2.3 แบบทดสอบย่อย 
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8. กิจกรรมการเรียนรู้ 

(ชั่วโมงท่ี 1) 

ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน  (5 นาที) 

1. ครูน าภาพเจดีย์ภูเขาทองให้นักเรียนดู  

2. ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาถึงภาพเจดีย์ภูเขาทอง โดยใช้ค าถามพัฒนาการคิดต่อไปนี้  

 1.1 นักเรียนรู้จักเจดีย์ภูเขาทองหรือไม่ หากรู้จัก นักเรียนรู้จักได้อย่างไร 

 1.3 เจดีย์ภูเขาทองมีความส าคัญอย่างไร 

3. ครูสุ่มเรียกนักเรียนตอบค าถาม จากนั้นเชื่อมโยงเข้าสู่บทเรียนเรื่อง นิราศภูเขาทอง 

ขั้นกิจกรรมการเรียนรู้ 

 ขั้นที่ 1 กระบวนการกลุ่ม (15 นาที)  

4. นักเรียนแบ่งกลุ่มเป็นกลุ่มย่อย กลุ่มละ 4 คน (กลุ่มบ้าน) เพ่ือท ากิจกรรมกลุ่ม โดยสมาชิก

จะต้องท าการเลือกหัวหน้ากลุ่ม รองหัวหน้ากลุ่มและท าการตั้งชื่อกลุ่มขึ้นใหม่  เพ่ือศึกษาใบความรู้ 

โดยครูชี้แจงกระบวนการท างานกลุ่มและหน้าที่ของสมาชิกภายในกลุ่มให้นักเรียนทุกคนทราบ  

5. นักเรียนแต่ละกลุ่มรับมอบหมายซองกิจกรรมจ านวน 4 ซอง ซึ่งทุกกลุ่มจะได้รับมอบหมาย

ในหัวข้อเดียวกัน สมาชิกทุกคนจะได้รับมอบหมายคนละ 1  หัวข้อ แต่ละซองจะประกอบด้วยใบ

กิจกรรมและแบบบันทึกการตั้งค าถาม ดังนี้  

 1. ใบกิจกรรมที่ 1 เนื้อเรื่องวรรณคดีนิราศภูเขาทอง ตอนที่ 1 

 2. ใบกิจกรรมที่ 1 เนื้อเรื่องวรรณคดีนิราศภูเขาทอง ตอนที่ 2 

 3. ใบกิจกรรมที่ 1 เนื้อเรื่องวรรณคดีนิราศภูเขาทอง ตอนที่ 3 

 4. ใบกิจกรรมที่ 1 เนื้อเรื่องวรรณคดีนิราศภูเขาทอง ตอนที่ 4 

ขั้นที่ 2 ศึกษาเรียนรู้ (30 นาที) 

6. สมาชิกกลุ่มบ้านที่ได้รับมอบหมายในแต่ละหัวข้อออกจากกลุ่มบ้าน เพ่ือแยกย้ายกันไป

ศึกษาเรียนรู้ ท าความเข้าใจแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกับสมาชิกกลุ่มอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมายภาระงาน

ในหัวข้อเดียวกันเรียกว่า “กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ” โดยการผลัดกันตั้งค าถามและตอบค าถามเพ่ือให้สมาชิก

ในกลุ่มผู้เชี่ยวชาญตอบ จากนั้นบันทึกความรู้ที่ได้รับลงใบแบบบันทึกการตั้งค าถามของตนเอง 
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ขั้นที่ 3 ถ่ายทอดองค์ความรู้ (15 นาที)  

 7. สมาชิกกลุ่มผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้านแยกย้ายกลับเข้ากลุ่มบ้าน เพ่ือน าความรู้ที่ได้จาก

การศึกษาร่วมกับกลุ่มผู้เชี่ยวชาญมาถ่ายทอดความรู้ให้กับสมาชิกคนอ่ืน ๆ ของกลุ่มบ้าน  

8. นักเรียนเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายความรู้และค าตอบที่ได้จากสมาชิกแต่ละคน เพ่ือ

หาข้อสรุปและพิจารณาว่าข้อมูลที่ได้มีความถูกต้องและครบถ้วนตามประเด็นที่ต้องการศึกษาหรือไม่      

เพ่ือเป็นค าตอบของกลุ่มและบันทึกค าตอบลงในใบงานที่ 1 สรุปเรื่อง นิราศภูเขาทอง 

ชั่วโมงท่ี 2 

ขั้นที่ 4 ขั้นตรวจสอบความรู้ (30 นาที) 

9. ครูตรวจสอบความรู้ของนักเรียนแต่ละกลุ่ม โดยการตั้งค าถามพัฒนาการคิดใส่กล่องและ

สุ่มเรียกสมาชิกแต่ละกลุ่มให้ออกมาจับสลากและตอบค าถาม เพ่ือเป็นการตรวจสอบความเข้าใจของ

นักเรียน โดยใช้ค าถามดังนี้  

 9.1 วรรณคดีประเภทนิราศมีลักษณะอย่างไร 

 9.2 นิราศภูเขาทองมีความแตกต่างจากนิราศเรื่องอ่ืน ๆ อย่างไร 
 9.3 เพราะเหตุใด สุนทรภู่จึงแต่งนิราศภูเขาทอง 

 9.4 เพราะเหตุใดสุนทรภู่จึงกล่าวว่า  

  “จะยกหยิบธิบดีเป็นที่ตั้ง  ก็ใช้ถังแทนสัดเห็นขัดขวาง” 

 9.5 เพราะเหตุใดสุนทรภู่จึงแสดงความอาลัยต่อพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย 

ในทุกๆ สถานที่ที่พระองค์เคยเสด็จมา 

 9.6 นักเรียนจะสามารถน าภูมิหลังของสุนทรภู่ มาปรับใช้ในการด าเนินชีวิตของนักเรียนได้

อย่างไร 

10. หัวหน้ากลุ่มทบทวนความรู้ ตรวจสอบความเข้าใจ โดยทบทวนเนื้อหาวรรณคดีจาก

บทเรียนในหนังสืออีกครั้งเพื่อเป็นการทบทวนความเข้าใจของสมาชิกก่อนการทดสอบย่อย   

 ขั้นที่ 5 ประเมินผล (20 นาที) 

 10. นักเรียนท าแบบทดสอบย่อย เรื่อง สรุปวรรณคดีนิราศภูเขาทองเป็นรายบุคคลซึ่งคะแนน

รายบุคคลของสมาชิกภายในกลุ่มจะถูกน ามาเฉลี่ยเพ่ือคิดเป็นคะแนนของกลุ่ม 
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ขั้นสรุป  (5 นาที) 
  11. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาเนื้อเรื่องนิราศภูเขาทอง 

9. สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

 1. ภาพเจดีย์ภูเขาทอง  

2. ใบกิจกรรมที่ 1 เนื้อเรื่องวรรณคดีนิราศภูเขาทอง ตอนที่ 1 

3. ใบกิจกรรมที่ 1 เนื้อเรื่องวรรณคดีนิราศภูเขาทอง ตอนที่ 2 

4. ใบกิจกรรมที่ 1 เนื้อเรื่องวรรณคดีนิราศภูเขาทอง ตอนที่ 3  

5. ใบกิจกรรมที่ 1 เนื้อเรื่องวรรณคดีนิราศภูเขาทอง ตอนที่ 4 

 6. หนังสือเรียนวรรณคดีวิจักษ์ ม.1 

10. บันทึกหลักการจัดการเรียนรู้ 

ผลการจัดการเรียนรู้ 

............................................................................................................................. ...................................

................................................................................................................................................................

............................................................................................................................. ...................................

............................................................................................................................. ...................................

.............................................................................. ..................................................................................

............................................................................................................................. ................................... 

 

ปัญหา/อุปสรรค 

............................................................................................................................. ...................................

.............................................................................................. ..................................................................

............................................................................................................................. ................................... 

.......................................................................................................................................................... ......

............................................................................................................................. ...................................

............................................................................................................................. ................................... 
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แนวทางการแก้ไขปัญหาและการพัฒนา 

....................................................................................................................................................... .........

.......................................................................................................................... ......................................

............................................................................................................................. ................................... 

......................................................... .......................................................................................................

............................................................................................................................. ...................................

............................................................................................................................. ................................... 

                      

 

    ลงชื่อผู้สอน                                     

        ........................................................... 

 (นางสาวจีรวรรณ  สรบุญทอง) 

 

11. รายละเอียดเนื้อหาสาระ 

วรรณคดีเรื่องนิราศภูเขาทอง 

 นิราศภู เขาทอง ผลงานการประพันธ์ของสุนทรภู่ที่แต่งเมื่อปี  พ.ศ. 2373 หลังจาก                   
ที่พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยเสด็จสวรรคตไปแล้ว 6 ปี (สวรรคตปี พ.ศ. 2363) เพ่ือเล่า
เรื่องการเดินทางจากวัดราชบูรณะไปนมัสการพระเจดีย์ภูเขาทองที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลังจาก
ออกพรรษาแล้วพรรณนาความรู้สึกอาลัยอาวรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ในนิราศ
ภูเขาทอง ท าให้เห็นว่าสุนทรภู่ยังคงจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยอย่างไม่
เสื่อมคลาย และไม่เคยลืมความสุขที่ตนเองเคยได้รับจากพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ไม่ว่าจะ
เป็นยศถาบรรดาศักดิ์ บ้านเรือนที่ได้รับพระราชทานให้อยู่อาศัย หรือการมีโอกาสได้ตามเสด็จรับใช้
อย่างใกล้ชิด ในช่วงเวลาที่สุนทรภู่รับราชการอยู่ในกรมพระอาลักษณ์ในสมัยรัชกาลที่ 2 (พ.ศ. 2363-
2136) เป็นชีวิตที่มีความเจริญรุ่งเรืองถึงขีดสูงสุดและเป็นที่ โปรดปรานของพระบาทสมเด็จ                 
พระพุทธเลิศหล้านภาลัยอย่างเห็นได้ชัดเจน 

เมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านาลัยเสด็จสวรรคต ความสุขและความรุ่งเรืองในชีวิต
ของสุนทรภู่พลันดับวูบลง สุนทรภู่วิตกกังวลถึงเสถียรภาพของตนเอง ด้วยว่าเคยท าให้พระบาท                  
สมเด็จพระนั่งแกล้าเจ้าอยู่หัวตั้งแต่เมื่อครั้งทรงด ารงพระยศเป็นกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์กริ้วหลายครั้ง 
ความวิตกกังวลดังกล่าวท าให้สุนทรภู่ตัดสินใจออกบวชทันที 
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ผู้ที่ทราบประวัติชีวิตอันผันผวนของสุนทรภู่ จะอ่านเนื้อหาของนิราศภูเขาทองได้ซาบซึ้งขึ้น 
เข้าใจสิ่งที่สุนทรภู่ต้องการสื่อสารได้แจ่มแจ้งและลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตระหนักถึงความสะเทือนใจของสุนทรภู่          
เมือ่ย้อนคิดถึงความสุขหนหลังในสมัยรัชกาลที่ 2 โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่ออ่านข้อความต่อไปนี้ 

สิ้นแผ่นดินสิ้นนามตามเสด็จ ต้องเที่ยวเตร็ดเตร่หาที่อาศัย 
แม้นก าเนิดเกิดชาติใดใด    ขอให้ได้เป็นข้าฝ่าธุลี 
สิ้นแผ่นดินขอให้สิ้นชีวิตบ้าง   อย่ารู้ร้างบงกชบทศรี 
ทุกวันนี้ก็ซังตายทรงกายมา   เหลืออาลัยใจตรมระทมกวี 

สุนทรภู่ร าพึงว่า ทันทีที่พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย เสด็จสวรรคต ชื่อของสุนทร
ภู่ ก็หายไปจากราชส านัก ต้องมีชีวิตระหกระเหินเร่ร่อนไปในที่ต่างๆ เพ่ือหาที่พักอาศัย จึงอธิษฐานว่า
ไม่ว่าจะเกิดในชาติใด ขอไห้ได้เป็นข้าทูลละอองธุลีพระบาทของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า
นภาลัยอีก และเมื่อใดที่พระองค์เสด็จสวรรคต ก็ขอให้ตนเองตายตามเสด็จไปด้วย เพ่ือให้พ้นจาก
สภาพชีวิตล าเค็ญเมื่อไม่ได้พ่ึงพระบรมโพธิสมภารแล้ว ดังข้อความที่สุนทรภู่ร าพันว่า “พระนิพพาน
ป่านประหนึ่งศีรษะขาด" "สิ้นแผ่นดินสิ้นนามตามเสด็จ” และ “สิ้นแผ่นดินขอให้สิ้นชีวิตบ้าง อย่ารู้ร้าง
บงกชบทศรี” จึงสื่อความรู้สึกและความปรารถนาจากใจจริงของสุนทรภู่ที่อ่านแล้วชวนให้ผู้อ่าน
สะเทือนใจเป็นอย่างยิ่ง นอกจากนี้ เมื่อสุนทรภู่กล่าวว่า 

มาถึงบางธรณีทวีโศก  ยามวิโยคยากใจให้สะอ้ืน 
โอ้สุธาหนาแน่นเป็นแผ่นพื้น   ถึงสี่หมื่นสองแสนทั้งแดนไตร 
เมื่อเคราะห์ร้ายกายเราก็เท่านี้   ไม่มีที่พสุราจะอาศัย 
ล้วนหนามเหน็บเจ็บแสบคับแคบใจ  เหมือนนกไร้รังเร่อยู่เอกา 

ข้อความนี้สื่อความคิดอันละเอียดอ่อนและจิตใจอันสะเทือนไหวได้ง่ายของกวี ผู้ยิ่งใหญ่        
อย่างสุนทรภู่ แม้แต่ชื่อสถานที่ก็ยังสะกิดใจให้ทุกข์โศกถึงสภาพชีวิตอันแร้นแค้นในขณะนั้นของตนเอง
ได้อย่างน่าฟัง กล่าวคือ แม้ว่าแผ่นดินจะกว้างใหญ่ไพศาลเพียงใด สุนทรภู่ซึ่งมีขนาดของร่างกายแต่
เพียงเล็กน้อยก็ไม่สามารถหาเนื้อที่ที่จะอยู่อาศัยให้เป็นสุขได้ ชวนให้ผู้อ่านรู้สึกสังเวชและสลดใจ          
ในชะตากรรมของสุนทรภู่ที่ตกอับอย่างถึงที่สุด 

อาจกล่าวได้ว่าความสะเทือนใจของผู้อ่านเกิดจากความเข้าใจในชะตากรรมที่พลิกผันจากสุข
ที่สุดเป็นทุกข์ที่สุด และเกิดจากกลวิธีการแต่งของสุนทรภู่ที่กล่าวร าพันความทุกข์ยากของตนเองใน
ขณะที่แต่งนิราศเรื่องนี้ การน าสภาพชีวิตที่ทุกข์ยากในปัจจุบันไปเปรียบกันความสุขในอดีต ท าให้
ผู้ อ่านเข้าใจสภาพชีวิตที่ตรงกันข้ามของสุนทรภูในช่วงชีวิตปัจจุบันกับในอดีตได้อย่างเด่นชัด 
นอกจากนี้ การร าพันแสดงความอาลัยรักพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยท าให้เห็นความ
จงรักภักดีที่สุนทรภู่มีต่อพระองค์และขณะเดียวกันก็ท าให้เห็นความส าคัญของพระองค์ที่มีต่อความ
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ทุกข์สุขของสุนทรภู่ ด้วยเหตุดังกล่าว ท าให้นิราศเรื่องนี้แม้จะมีขนาดสั้นที่สุดเมื่อเทียบกับผลงานเรื่อง
อ่ืนของสุนทรภู่แต่ก็ได้รับยกย่องว่าเป็นเรื่องที่ดีที่สุดของสุนทรภู่ 

แม้ว่าสุนทรภู่จะยังลืมความสุขในหนหลังไม่ได้ ก็พยายามปลุกปลอบใจตัวเอง ด้วยการ
กล่าวถึงสัจธรรมส าคัญข้อหนึ่ง คือ ความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของสรรพสิ่ง เช่น เจดีย์ที่แตกหักและ 
ทรุดโทรมเพ่ือโยงให้เห็นว่าชื่อเสียงเกียรติยศที่ตนยังอาลัยอาวรณ์อยู่นั้นก็ย่อมตกอยู่ ในสภาพเดียวกัน 
ดังค าประพันธ์ทีว่่า  

ทั้งองค์ฐานรานร้าวถึงเก้าแฉก  เผยอแยกยอดทรุดก็หลุดหัก 
โอ้เจดีย์ที่สร้างยังร้างรัก    เสียดายนักนึกน่าน้ าตากระเด็น 
กระนี้หรือชื่อเสียงเกียรติยศ   จะมิหมดล่วงหน้าทันตาเห็น 
เป็นผู้ดีมีมากแล้วยากเย็น    คิดก็เป็นอนิจจังเสียทั้งนั้น 

ข้อคิดที่แทรกอยู่ในนิราศเรื่องนี้ส่วนใหญ่เป็นค าสอนทางพระพุทธศาสนา เช่น ไม่ควรคบชู้
เพราะเป็นข้อห้าม ผิดศีลข้อ 3 ดังความว่า 

งิ้วนรกสิบหกองคุลีแหลม   ดังขวากแซมเสี้ยมแทรกแตกไสว 
ใครท าชู้คู่ท่านครั้นบรรลัย   ก็ต้องไปปืนต้นน่าขนพอง 

ไม่ควรดื่มสุราเพราะท าให้มึนเมาขาดสติ ผิดศีลข้อ 5 ดังความว่า 
โอบาปกรรมน้ านรกเจียวอกเรา   ให้มัวเมาเหมือนหนึ่งบ้าเป็นน่าอาย 

นอกจากนี้ยังมีค าสอนทั่วๆ ไปในการด าเนินชีวิต เซ่น การคบคนและการปฏิบัติตนต่อผู้อ่ืน 
 
 
 
 
รายการอ้างอิง 
ณัฐวุฒิ  คล้ายสุวรรณ. (2562). พินิจวรรณคดีจากหนังสือแบบเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น. กรุงเทพฯ:  

ซีเอ็ดยูเคชั่น. 
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12. เอกสารประกอบการจัดการเรียนรู้ 
 
 

 
เดือนสิบเอ็ดเสร็จธุระพระวสา 

รับกฐินภิญโญโมทนา   ชุลีลาลงเรือเหลืออาลัย 
ออกจากวัดทัศนาดูอาวาส   เมื่อตรุษสารทพระวสาได้อาศัย 
สามฤดูอยู่ดีไม่มีภัย   มาจ าไกลอารามเมื่อยามเย็น 
โอ้อาวาสราชบุรณะพระวิหาร  แต่นี้นานนับทิวาจะมาเห็น 
เหลือร าล านึกน่าน้ าตากระเด็น  เพราะขุกเข็ญคนพาลมารานทาง 
จะยกหยิบธิบดีเป็นที่ตั้ง   ก็ใช้ถังแทนสัดเห็นขัดขวาง 
จึ่งจ าลาอาวาสนิราศร้าง   มาอ้างว้างวิญญาณ์ในสาคร 

ถึงหนา้วังดังหนึ่งใจจะขาด  คิดถึงบาทบพิตรอดิศร 
โอ้ผ่านเกล้าเจ้าประคุณของสุนทร  แต่ปางก่อนเคยเฝ้าทุกเช้าเย็น 
พระนิพพานปานประหนึ่งศีรษะขาด ด้วยไร้ญาติยากแค้นถึงแสนเข็ญ 
ทั้งโรคซ้ ากรรมซัดวิบัติเป็น  ไม่เล็งเห็นที่ซึ่งจะพ่ึงพา 
จะสร้างพรตอตส่าห์ส่งส่วนบุญถวาย ประพฤติฝ่ายสมถะทั้งวสา 
เป็นสิ่งของฉลองคุณมุลิกา   ขอเป็นข้าเคียงพระบาททุกชาติไป 

ถึงน่าแพแลเห็นเรือที่นั่ง  คิดถึงครั้งก่อนมาน้ าตาไหล 
เคยหมอบรับกับพระจมื่นไวย  แล้วลงในเรือที่นั่งบัลลังก์ทอง 
เคยทรงแต่งแปลงบทพจนารถ  เคยรับราชโองการอ่านฉลอง 
จนกฐินสิ้นแม่น้ าในล าคลอง  มิได้ข้องเคืองขัดหัทยา 
เคยหมอบใกล้ได้กลิ่นสุคนธ์ตรลบ  ละอองอบรสรื่นชื่นนาสา 
สิ้นแผ่นดินสิ้นรสสุคนธา   วาสนาเราก็สิ้นเหมือนกลิ่นสุคนธ์ 

ดูในวังยังเห็นหอพระอัฐิ  ตั้งสติเติมถวายฝ่ายกุศล 
ทั้งปิ่นเกล้าเจ้าพิภพจบสกล  ให้ผ่องพ้นภัยส าราญผ่านบุรินทร ์

ถึงอารามนามวัดประโคนปัก ไม่เห็นหลักลือเล่าว่าเสาหิน 
เป็นส าคัญปันแดนในแผ่นดิน  มิรู้สิ้นสุดชื่อที่ลือชา 
ขอเดชะพระพุทธคุณช่วย   แม้นมอดม้วยกลับชาติวาสนา 
อายุยืนหมื่นเท่าเสาศิลา   อยู่คู่ฟ้าดินได้ดังใจปอง 
ไปพ้นวัดทัศนาริมท่าน้ า   แพประจ าจอดรายเขาขายของ 

ใบกิจกรรมที่ 1 เนื้อเรื่องวรรณคดีนิราศภูเขาทอง ตอนที่ 1  
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มีแพรผ้าสารพัดสีม่วงตอง   ทั้งสิ่งของขาวเหลืองเครื่องส าเภา 
ถึงโรงเหล้าเตากลั่นควันโขมง มีคันโพงผูกสายไว้ปลายเสา 

โอ้บาปกรรมน้ านรกเจียวอกเรา  ให้มัวเมาเหมือนหนึ่งบ้าเป็นน่าอาย 
ท าบุญบวชกรวดน้ าขอส าเร็จ  สรรเพชญโพธิญาณประมาณหมาย 
ถึงสุราพารอดไม่วอดวาย   ไม่ใกล้กรายแกล้งเมินก็เกินไป 
ไม่เมาเหล้าแล้วแต่เรายังเมารัก  สุดจะหักห้ามจิตรจะคิดไฉน 
ถึงเมาเหล้าเช้าสายก็หายไป  แต่เมาใจนี้ประจ าทุกค่ าคืน 

ถึงบางจากจากวัดพลัดพี่น้อง มามัวหมองม้วนหน้าไม่ฝ่าฝืน 
เพราะรักใคร่ใจจืดไม่ยืดยืน  จึงต้องขืนใจพรากมาจากเมือง 
ถึงบางพลูคิดถึงคู่เม่ืออยู่ครอง  เคยใส่ซองส่งให้ล้วนใบเหลือง 
ถึงบางพลัดเหมือนพี่พลัดมาขัดเคือง ทั้งพลัดเมืองพลัดสมรมาร้อนรน 

ถึงบางโพโอ้พระศรีมหาโพธิ ร่มนิโรธรุกขมูลให้พูลผล 
ขอเดชะอานุภาพพระทศพล  ให้ผ่องพ้นภัยพาลส าราญกาย 

ถึงบ้านญวนล้วนแต่โรงแลสะพรั่ง มีของขังกุ้งปลาไว้ค้าขาย 
ตรงน่าโรงโพงพางเขาวางราย  พวกหญิงชายพร้อมเพรียงมาเมียงมอง 
จะเหลียวกลับลับเขตประเทศสถาน ทรมานหม่นไหม้ฤทัยหมอง 
ถึงเขมาอารามอร่ามทอง   พ่ึงฉลองเลิกงานเมื่อวานซืน 

 
รายการอ้างอิง 
กระทรวงศึกษาธิการ. (2554). วรรณคดีวิจักษ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑. กรุงเทพฯ: องค์การค้าของ 

สกสค. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



  128 

 
 
โอ้ปางหลังครั้งสมเด็จพระบรมโกศ มาผูกโบสถ์ก็ได้มาบูชาชื่น 

ชมพระพิมพ์ริมผนังยังยั่งยืน  ทั้งแปดหมื่นสี่พันได้วันทา 
โอ้ครั้งนี้มิได้เห็นเล่นฉลอง   เพราะตัวต้องตกประดาษวาสนา 
เป็นบุญน้อยพลอยนึกโมทนา  พอนาวาติดชลเข้าวนเวียน 
ดูน้ าวิ่งกลิ้งเชี่ยวเป็นเกลียวกลอก  กลับกระฉอกฉาดฉัดฉวัดเฉวียน 
บ้างพลุ่งพลุ่งวุ้งวงเหมือนกงเกวียน  ดูเปลี่ยนเปลี่ยนคว้างคว้างเป็นหว่างวน 
ทั้งหัวท้ายกรายแจวกระชากจ้วง  ครรไลล่วงเลยทางมากลางหน 
โอ้เรือพ้นวนมาในสาชล   ใจยังวนหวังสวาทไม่คลาดคลา 

ตลาดแก้วแล้วไม่เห็นตลาดตั้ง สองฟากฝั่งก็แต่ล้วนสวนพฤกษา 
โอ้รินรินกลิ่นดอกไม้ใกล้คงคา  เหมือนกลิ่นผ้าแพรร่ าด ามะเกลือ 
เห็นโศกใหญ่ใกล้น้ าระก าแฝง  ทั้งรักแซงแซมสวาทประหลาดเหลือ 
เหมือนโศกพี่ที่ระก าก็ซ้ าเจือ  เพราะรักเรื้อแรมสวาทมาคลาดคลาย 

ถึงแขวงนนท์ชลมารถตลาดขวัญ มีพ่วงแพแพรพรรณเขาค้าขาย 
ทั้งของสวนล้วนเรืออยู่เรียงราย  พวกหญิงชายประชุมกันทุกวันคืน 

มาถึงบางธรณีทวีโศก  ยามวิโยคยากใจให้สะอ้ืน 
โอ้สุธาหนาแน่นเป็นแผ่นพื้น  ถึงสี่หมื่นสองแสนทั้งแดนไตร 
เมื่อเคราะห์ร้ายกายเราก็เท่านี้  ไม่มีที่พสุธาจะอาศัย 
ล้วนหนามเหน็บเจ็บแสบคับแคบใจ  เหมือนนกไร้รังเร่อยู่เอกา 

ถึงเกร็ดย่านบ้านมอญแต่ก่อนเก่า ผู้หญิงเกล้ามวยงามตามภาษา 
เดี๋ยวนี้มอญถอนไรจุกเหมือนตุ๊กตา  ทั้งผัดหน้าจับกระเขม่าเหมือนชาวไทย 

โอ้สามัญผันแปรไม่แท้เที่ยง เหมือนอย่างเยี่ยงชายหญิงทิ้งวิสัย 
นี่หรือจิตคิดหมายมีหลายใจ  ที่จิตใครจะเป็นหนึ่งอย่าพึงคิด 

ถึงบางพูดพูดดีเป็นศรีศักดิ์  มีคนรักรสถ้อยอร่อยจิต 
แม้นพูดชั่วตัวตายท าลายมิตร  จะชอบผิดในมนุษย์เพราะพูดจา 

ถึงบ้านใหม่ใจจิตก็คิดอ่าน  จะหาบ้านใหม่มาดเหมือนปรารถนา 
ขอให้สมคะเนเถิดเทวา   จะได้ผาสุกสวัสดิ์ก าจัดภัย 
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ถึงบางเดื่อโอ้มะเดื่อเหลือประหลาด  บังเกิดชาติแมลงหวี่มีในไส้ 

เหมือนคนพาลหวานนอกย่อมขมใน อุปไมยเหมือนมะเดื่อเหลือระอา 
ถึงบางหลวงเชิงรากเหมือนจากรัก สู้เสียศักดิ์สังวาสพระศาสนา 

เป็นล่วงพ้นรนราคราคา   ถึงนางฟ้าจะมาให้ไม่ไยดี 
ถึงสามโคกโศกถวิลถึงปิ่นเกล้า พระพุทธเจ้าหลวงบ ารุงซึ่งกรุงศรี 

ประทานนามสามโคกเป็นเมืองตรี  ชื่อปทุมธานีเพราะมีบัว 
โอ้พระคุณสูญลับไม่กลับหลัง  แต่ชื่อตั้งก็ยังอยู่เขารู้ทั่ว 
แต่เรานี้ที่สุนทรประทานตัว  ไม่รอดชั่วเช่นสามโคกยิ่งโศกใจ 
สิ้นแผ่นดินสิ้นนามตามเสด็จ  ต้องเที่ยวเตร็ดเตร่หาที่อาศัย 
แม้นก าเนิดเกิดชาติใดใด   ขอให้ได้เป็นข้าฝ่าธุลี 
สิ้นแผ่นดินขอให้สิ้นชีวิตบ้าง  อย่ารู้ร้างบงกชบทศรี 
เหลืออาลัยใจตรมระทมทวี  ทุกวันนี้ก็ซังตายทรงกายมา 

ถึงบ้านงิ้วเห็นแต่งิ้วละลิ่วสูง ไม่มีฝูงสัตว์สิงกิ่งพฤกษา 
ด้วยหนามดกรกดาษระดะตา  นึกก็น่ากลัวหนามขามขามใจ 
งิ้วนรกสิบหกองคุลีแหลม   ดังขวากแซมเสี้ยมแทรกแตกไสว 
ใครท าชู้คู่ท่านครั้นบรรลัย   ก็ต้องไปปีนต้นน่าขนพอง 
เราเกิดมาอายุเพียงนี้แล้ว   ยังคลาดแคล้วครองตัวไม่มัวหมอง 
ทุกวันนี้วิปริตผิดท านอง   เจียนจะต้องปีนบ้างหรืออย่างไร 

โอ้คิดมาสารพัดจะตัดขาด  ตัดสวาทตัดรักมิยักไหว 
ถวิลหวังนั่งนึกอนาถใจ   ถึงเกาะใหญ่ราชครามพอยามเย็น 
ดูห่างย่านบ้านช่องทั้งสองฝั่ง  ระวังทั้งสัตว์น้ าจะท าเข็ญ 
เป็นที่อยู่ผู้ร้ายไม่วายเว้น   เที่ยวซ่อนเร้นตีเรือเหลือระอา 
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พระสุริยงลงลับพยับฝน  ดูมัวมนมืดมิดทุกทิศา 

ถึงทางลัดตัดทางมากลางนา  ทั้งแฝกคาแขมกกข้ึนรกเรี้ยว 
เป็นเงาง้ าน้ าเจิ่งดูเวิ้งว้าง   ทั้งกว้างขวางขวัญหายไม่วายเหลียว 
เห็นดุ่มดุ่มหนุ่มสาวเสียงกราวเกรียว ล้วนเรือเพรียวพร้อมหน้าพวกปลาเลย 
เขาถ่อคล่องว่องไวไปเป็นยืด  เรือเราฝืดเฝือมานิจาเอ๋ย 
ต้องถ่อค้ าร่ าไปทั้งไม่เคย   ประเดี๋ยวเสยสวบตรงเข้าพงรก 
กลับถอยหลังรั้งรอเฝ้าถ่อถอน  เรือขย่อนโยกโยนกระโถนหก 
เงียบสงัดสัตว์ป่าคณานก   น้ าค้างตกพร่างพรายพระพายพัด 
ไม่เห็นคลองต้องค้างอยู่กลางทุ่ง  พอหยุดยุงฉู่ชุมมารุมกัด 
เป็นกลุ่มกลุ่มกลุ้มกายเหมือนทรายซัด ต้องนั่งปัดแปะไปมิได้นอน 

แสนวิตกอกเอ๋ยมาอ้างว้าง  ในทุ่งกว้างเห็นแต่แขมแซมสลอน 
จนดึกดาวพราวพร่างกลางอัมพร  กระเรียนร่อนร้องก้องเมื่อสองยาม 
ทั้งกบเขียดเกรียดกรีดจังหรีดเรื่อย  พระพายเฉื่อยฉิวฉิววะหวิวหวาม 
วังเวงจิตรคิดคะนึงร าพึงความ  ถึงเม่ือยามยังอุดมโสมนัส 
ส ารวลกับเพื่อนรักสะพรักพร้อม  อยู่แวดล้อมหลายคนปรนนิบัติ 
โอ้ยามเข็ญเห็นอยู่แต่หนูพัด  ช่วยนั่งปัดยุงให้ไม่ไกลกาย 
จนเดือนเด่นเห็นนกกระจับจอก  ระดะดอกบัวเผื่อนเมื่อเดือนหงาย 
เห็นร่องน้ าล าคลองทั้งสองฝ่าย  ข้างหน้าท้ายถ่อมาในสาคร 
จนแจ่มแจ้งแสงตะวันเห็นพันธุ์ผัก  ดูน่ารักบรรจงส่งเกสร 
เหล่าบัวเผื่อนแลสล้างริมทางจร  ก้ามกุ้งซ้อนเสียดสาหร่ายใต้คงคา 
สายติ่งแกมแซมสลับต้นตับเต่า  เป็นเหล่าเหล่าแลรายทั้งซ้ายขวา 
กระจับจอกดอกบัวบานผกา  ดาษดาดูขาวดั่งดาวพราย 
โอ้เช่นนี้สีกาได้มาเห็น   จะลงเล่นกลางทุ่งเหมือนมุ่งหมาย 
ที่มีเรือน้อยน้อยจะลอยพาย  เที่ยวถอนสายบัวผันสันตวา 
ถึงตัวเราเล่าถ้ายังมีโยมหญิง  ไหนจะนิ่งดูดายอายบุปผา 
คงจะใช้ให้ศิษย์ที่ติดมา   อุตส่าห์หาเอาไปฝากตามยากจน 
นี่จนใจไม่มีเท่าข้ีเล็บ   ขี้เกียจเก็บเลยทางมากลางหน 
พอรอนรอนอ่อนแสงพระสุริยน  ถึงต าบลกรุงเก่ายิ่งเศร้าใจ 
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มาทางท่านหน้าจวนจอมผู้รั้ง คิดถึงครั้งก่อนมาน้ าตาไหล 
จะแวะหาถ้าท่านเหมือนเมื่อเป็นไวย ก็จะได้รับนิมนต์ขึ้นบนจวน 
แต่ยามยากหากว่าถ้าท่านแปลก  อกมิแตกเสียหรือเราเขาจะสรวล 
เหมือนเข็ญใจใฝ่สูงไม่สมควร  จะต้องม้วนหน้ากลับอัประมาณ 

มาจอดท่าหน้าวัดพระเมรุข้าม ริมอารามเรือเรียงเคียงขนาน 
บ้างขึ้นล่องร้องล าเล่นส าราญ  ทั้งเพลงการเก้ียวแก้กันแซ่เซ็ง 
บ้างฉลองผ้าป่าเสภาขับ   ระนาดรับรัวคล้ายกับนายเส็ง 
มีโคมรายแลอร่ามเหมือนส าเพ็ง  เมื่อคราวเคร่งก็มิใคร่จะได้ดู 
อ้ายล าหนึ่งครึ่งท่อนกลอนมันมาก  ช่างยาวลากเลื้อยเจื้อยจนเหนื่อยหู 
ไม่จบบทลดเลี้ยวเหมือนเงี้ยวงู  จนลูกคู่ขอทุเลาว่าหาวนอน 

ได้ฟังเล่นต่างต่างที่ข้างวัด  จนสงัดเงียบหลับลงกับหมอน 
ประมาณสามยามคล้ าในอัมพร  อ้ายโจรจรจู่จ้วงเข้าล้วงเรือ 
นาวาเอียงเสียงกุกลุกขึ้นร้อง  มันด าล่องน้ าไปช่างไวเหลือ 
ไม่เห็นหน้าสานุศิษย์ที่ชิดเชื้อ  เหมือนเนื้อเบื้อบ้าเคอะดูเซอะซะ 
แต่หนูพัดจัดแจงจุดเทียนส่อง  ไม่เสียของขาวเหลืองเครื่องอัฏฐะ 
ด้วยเดชะตบะบุญกับคุณพระ  ชัยชนะมารได้ดังใจปอง 
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ครั้นรุ่งเช้าเข้าเปน็วันอุโบสถ เจริญรสธรรมาบูชาฉลอง 
ไปเจดีย์ที่ชื่อภูเขาทอง   ดูสูงล่องลอยฟ้านภาลัย  
อยู่กลางทุ่งรุ่งโรจน์สันโดษเด่น  เป็นที่เล่นนาวาคงคาใส 
ที่พ้ืนลานฐานบัทมถ์ัดบันได  คงคงลัยล้อมรอบเป็นขอบคัน 
มีเจดีย์วิหารเป็นลานวัด   ในจังหวัดวงแขวงก าแพงกั้น 
ที่องค์ก่อย่อเหลี่ยมสลับกัน  เป็นสามชั้นเชิงชานตระหง่านงาม 
บันไดมีสี่ด้านส าราญรื่น   ต่างชมชื่นชวนกันขึ้นชั้นสาม 
ประทักษิณจินตนาพยายาม  ได้เสร็จสามรอบค านับอภิวันท์ 
มีห้องถ้ าส าหรับจุดเทียนถวาย  ด้วยพระพายพัดเวียนอยู่เหียนหัน 
เป็นลมทักขิณาวัฏน่าอัศจรรย์  แต่ทุกวันนี้ชราหนักหนานัก 
ทั้งองค์ฐานรานร้าวถึงเก้าแสก  เผลอแยกยอดสุดก็หลุดหัก 
โอ้เจดีย์ที่สร้างยังร้างรัก   เสียดายนักนึกน่าน้ าตากระเด็น 
กระนี้หรือชื่อเสียงเกียรติยศ  จะมิหมดล่วงหน้าทันตาเห็น 
เป็นผู้ดีมีมากแล้วยากเย็น   คิดก็เป็นอนิจจังเสียทั้งนั้น 

ขอเดชะพระเจดีย์คีรีมาศ  บรรจุธาตุที่ตั้งนรังสรรค์ 
ข้าอุตส่าห์มาเคารพอภิวันท์  เป็นอนันต์อานิสงส์ด ารงกาย 
จะเกิดชาติใดใดในมนุษย์   ให้บริสุทธิ์สมจิตที่คิดหมาย 
ทั้งทุกข์โศกโรคภัยอย่าใกล้กราย  แสนสบายบริบูรณ์ประยูรวงศ์ 
ทั้งโลโภโทโสแลโมหะ   ให้ชนะใจได้อย่าใหลหลง 
ขอฟุ้งเฟ่ืองเรืองวิชาปัญญายง  ทั้งให้ทรงศีลขันธ์ในสันดาน 
อีกสองสิ่งหญิงร้ายแลชายชั่ว  อย่าเมามัวหมายรักสมัครสมาน 
ขอสมหวังตั้งประโยชน์โพธิญาณ  ตราบนิพพานภาคน่าให้ถาวร 

พอกราบพระปะดอกประทุมชาติ พบพระธาตุสถิตในเกสร 
สมถวิลยินดีชุลีกร   ประคองช้อนเชิญองค์ลงนาวา 
กับหนูพัดมัสการส าเร็จแล้ว  ใส่ขวดแก้ววางไว้ใกล้เกศา 
มานอนกรุงรุ่งข้ึนจะบูชา   ไม่ปะตาตันอกยิ่งตกใจ 
แสนเสียดายหมายจะชมบรมธาตุ  ใจจะขาดคิดมาน้ าตาไหล 
โอ้บุญน้อยลอยลับครรไลไกล  เสียน้ าใจเจียนจะดิ้นสิ้นชีวัน 
สุดจะอยู่ดูอ่ืนไม่ฝืนโศก   ก าเริบโรคร้อนฤทัยเฝ้าใฝ่ฝัน 
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พอตรู่ตรู่สุริย์ฉายขึ้นพรายพรรณ  ให้ล่องวันหนึ่งมาถึงธานี 
ประทับท่าน่าอรุณอารามหลวง ค่อยสร่างทรวงทรงศีลพระชินสีห์ 

นิราศเรื่องเมืองเก่าของเรานี้  ไว้เป็นที่โสมนัสทัศนา 
ด้วยได้ไปเคารพพระพุทธรูป  ทั้งสถูปบรมธาตุพระสาสนา 
เป็นนิสัยไว้เหมือนเตือนศรัทธา  ตามภาษาไม่สบายพอคลายใจ 
ใช่จะมีที่รักสมัครมาด   แรมนิราศร้างมิตรพิสมัย 
ซึ่งครวญคร่ าท าทีพิรี้พิไร   ตามนสิัยกาพย์กลอนแต่ก่อนมา 
เหมือนแม่ครัวคัว่แกงพะแนงผัด  สารพัดเพียญชนังเครื่องมังสา 
อันพริกไทยใบผักชีเหมือนสีกา  ต้องโรยหน้าเสียสักหน่อยอร่อยใจ 
จงทราบความตามจริงทุกสิ่งสิ้น  อย่านึกนินทาแกล้งแหนงไฉน 
นักเลงกลอนนอนเปล่าก็เศร้าใจ  จึงร่ าไรเรื่องร้างเล่นบ้างเอย ฯ 
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................................................................................................................................................................... 

..............................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 

..............................................................................................................................................................

................................................................................................................................................ ................... 

..............................................................................................................................................................

................................................................................................................................................ ................... 

..............................................................................................................................................................

................................................................................................................................................ ................... 

..............................................................................................................................................................

................................................................................................................................................ ................... 
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ค าชี้แจง : ให้นักเรียนตอบค าถามต่อไปนี้ 
1.  โอ้อาวาสราชบุรณะพระวิหาร แต่นี้นานนับทิวาจะมาเห็น 

เหลือร าลึกนึกน่าน้ าตากระเด็น  เพราะขุกเข็ญคนพาลมารานทาง 
จะยกหยิบธิบดีเป็นที่ตั้ง   ก็ใช้ถังแทนสัดเห็นขัดขวาง 
จึ่งจ าลาอาวาสนิราศร้าง   มาอ้างว้างวิญญาณ์ในสาคร   

จากบทประพันธ์ข้างต้น สุนทรภู่ออกเดินทางจากวัดราชบูรณะด้วยความรู้สึกอย่างไรและเพราะสาเหตุใด 
สุนทรภู่จึงตัดสินใจเดินทางออกมา 
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................ ................
................................................................................................................... ............................................. 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................  
2. สุนทรภู่แสดงออกถึงความจงรักภักดีที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยไว้อย่างไรบ้าง  
จงอธิบายพร้อมยกตัวอย่างค าประพันธ์ประกอบ 
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................ ................................................................
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................................................ ....
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ................................... 
.............................................................. ..................................................................................................
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ................................... 
 
 

ใบงานที่ 1 สรุปเนื้อเรื่องวรรณคดี นิราศภูเขาทอง  
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3.    “เมื่อเคราะห์ร้ายกายเราก็เท่านี้ ไม่มีที่พสุธาจะอาศัย 
 ล้วนหนามเหน็บเจ็บแสบคับแคบใจ  เหมือนนกไร้รังเร่อยู่เอกา” 
จากบทประพันธ์ข้างต้น กวีมีความรู้สึกอย่างไรและมีความรู้สึกเช่นนั้นเพราะเหตุใด 
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ...................................
....................................................................................... .........................................................................
............................................................................................................................. ...................................
.................................................................................................................................................... ............ 
 
4.   “ทั้งองค์ฐานรานร้าวถึงเก้าแฉก เผยอแยกยอดทรุดก็หลุดหัก 

โอ้เจดีย์ที่สร้างยังร้างรัก   เสียดายนักนึกหน้าน้ าตากระเด็น 
กระนี้หรือชื่อเสียงเกียรติยศ  จะมิหมดล่วงหน้าทันตาเห็น 
เป็นผู้ดีมีมากแล้วยากเย็น   คิดก็เป็นอนิจจังเสียทั้งนั้น” 

บทประพันธ์ข้างต้นมีความหมายอย่างไรและปรากฏแนวคิดส าคัญในเรื่องใด  
............................................................................ ....................................................................................
............................................................................................................................. ...................................
......................................................................................................................................... ....................... 
........................................................................................................... .....................................................
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................................   
 
5. นักเรียนได้รับข้อคิดอะไรบ้างจากวรรณคดีเรื่อง นิราศภูเขาทอง และข้อคิดนั้นเป็นประโยชน์ต่อการ
ด าเนินชีวิตของนักเรียนอย่างไร 
.......................................................................................................................................... ......................
............................................................................................................. ...................................................
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................. ...................................
........................................................................................................................................... .....................
.............................................................................................................. .................................................. 
 
 ชื่อกลุ่ม........................................................................ 
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แบบประเมินชิ้นงาน (ใบงานกลุ่ม) 
ค าชี้แจง : ให้ผู้สอนขีดเครื่องหมาย  ลงในช่องว่างให้ตรงกับพฤติกรรมของนักเรียน 

กลุ่มที่........................... 

 
                                                                  ลงชื่อ...............................................ผู้ประเมิน 
       ............/............/............ 
 
เกณฑ์การวัด ให้คะแนนระดับคุณภาพของแต่ละรายการประเมินดังนี้ 
 ปฏิบัติทุกครั้ง  ให้ 3  คะแนน 
 ปฏิบัติบ่อยครั้ง  ให้ 2  คะแนน 
 ปฏิบัติบางครั้ง  ให้ 1  คะแนน 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
 คะแนน    10 – 12     หมายถึง  ดีมาก  

คะแนน       7 – 9    หมายถึง  ดี 
 คะแนน      4 – 6       หมายถึง  พอใช้  

คะแนนต่ ากว่า          4   หมายถึง  ควรปรับปรุง 
 

 

 

 

         รายการประเมิน 
 

 
รายชื่อกลุ่ม 

 
ความถูกต้องของ

งาน 

 
การใช้ภาษา 

 
ความตรงต่อเวลา 

 
รวม 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 12 
1.              

2.              

3.              
4.              

5.              

6.              
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 เกณฑ์การแบบประเมินชิ้นงาน (งานกลุ่ม) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการประเมิน 
 

เกณฑ์การให้ระดับคะแนน 
ดีมาก (4) ดี (3) พอใช้ (2) ปรับปรุง (1) 

ความถูกต้อง 
 
 

สรุปเนื้อหาได้กระชับ
ใจความครบถ้วน
สมบูรณ์ทุกประเด็น 
ที่ศึกษาวิเคราะห ์

สรุปเนื้อหาได้กระชับ
ใจความเกือบครบถ้วน
ผิด 1 หัวข้อ ที่ศึกษา
วิเคราะห ์

สรุปเนื้อหาไดไ้ม่
กระชับใจความและไม่
ครบถ้วน 2 – 3 
ประเด็นในประเด็น 
หัวข้อท่ีศึกษา
วิเคราะห ์

สรุปเนื้อหาไดไ้ม่
กระชับใจความและ
ไม่ครบถ้วนผิด
มากกว่า 3 ประเด็น
ในประเด็น หัวข้อท่ี
ศึกษาวิเคราะห ์

การใช้ภาษา มีการใช้ถ้อยค า 
ส านวน ภาษาถูกต้อง
ชัดเจน อ่านเข้าใจ
ง่าย สะกดค าถูกต้อง
ทุกค า 

มีการใช้ถ้อยค าส านวน
ภ าษ าถู กต้ อ ง อ่ าน
เข้าใจง่าย สะกดค าผิด 
1 - 2 ค า 

มีการใช้ภาษาถูกต้อง
แต่อ่านวกวนสะกด
ค าผิด 3 - 4 ค า 

มีการใช้ภาษาถูกต้อง
แต่อ่านวกวนสะกด
ค าผิดมากกว่า 4 ค า  
ขึ้นไป 

ความตรง          
ต่อเวลา 

ใช้เวลาในการท างาน
และน าเสนอตาม
เวลาที่ก าหนด 

ใช้เวลาในการท างาน
และน าเสนอผลงาน
มากกว่าเวลาที่
ก าหนดให้ระหว่าง   
2- 3 นาที 

ใช้เวลาในการท างาน
มากกว่าเวลาที่
ก าหนดให้ ระหว่าง   
4 - 5 นาที 

ใช้เวลาในการท างาน
และน าเสนอผลงาน
มากกว่าเวลาที่
ก าหนดให้ เกิน 5 
นาทีขึ้นไป 
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ภาพเจดีย์ภูเขาทอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2 เจดีย์ภูเขาทอง 
ที่มา : http://wikimapia.org/2115271/th 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://wikimapia.org/2115271/th/%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87
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แบบสังเกตทักษะการร่วมมือของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ที่จัดการเรียนรู้ 
ด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ 3  ร่วมกับการใช้ค าถามพัฒนาการคิด 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ค าชี้แจง  
      แบบสังเกตทักษะการร่วมมือของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่จัดการเรียนรู้ด้วยด้วย
เทคนิคจิ๊กซอว์ 3  ร่วมกับการใช้ค าถามพัฒนาการคิด ฉบับนี้มีจ านวน 20 ข้อ เป็นแบบสังเกตมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ โดยให้ผู้ประเมินท าเครื่องหมาย  ลงในช่องระดับการแสดงพฤติกรรมที ่          
ตรงกับความเป็นจริงมากท่ีสุด ซึ่งมีเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 
  นักเรียนมีพฤติกรรมเช่นนั้นมากที่สุด  ให้ระดับคะแนน   5 
  นักเรียนมีพฤติกรรมเช่นนั้นมาก  ให้ระดับคะแนน   4 
  นักเรียนมีพฤติกรรมเช่นนั้นปานกลาง ให้ระดับคะแนน   3 
  นักเรียนมีพฤติกรรมเช่นนั้นน้อย  ให้ระดับคะแนน   2 
  นักเรียนพฤติกรรมเช่นนั้นน้อยที่สุด  ให้ระดับคะแนน   1 
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แบบสังเกตทักษะการร่วมมือของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ที่จัดการเรียนรู้ 

ด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ 3  ร่วมกับการใช้ค าถามพัฒนาการคิด     

ค าชี้แจง : โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องระดับการแสดงพฤติกรรมที่ตรงกับความเป็นจริงมากท่ีสุด 

 

รายการประเมินทักษะการร่วมมือ ระดับพฤติกรรม 

 5 4 3 2 1 
ทักษะการจัดตั้งกลุ่ม 
1.นักเรียนไม่ส่งเสียงดังรบกวนผู้อ่ืนขณะจัดกลุ่ม 

     

2.นักเรียนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อกลุ่ม      

3.นักเรียนมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอันประโยชน์ต่อกลุ่ม      

4.นักเรียนตั้งใจฟัง ขณะที่ผู้พูดน าเสนอหรือแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ      
5.นักเรียนแสดงกิริยาสุภาพ รักษามารยาทในการพูดและการฟัง      

ทักษะการปฏิบัติงานกลุ่ม 
6.นักเรียนพูดเน้นย้ าให้สมาชิกกลุ่มท างานอย่างเต็มความสามารถ 

     

7. นักเรียนเสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหาเพื่อส่งเสริมให้งานของกลุ่มมี
ประสิทธิภาพ 

     

8. นักเรียนคอยช่วยเหลือสมาชิกในกลุ่มให้ท างานได้ตามบทบาทหน้าที่      

9. นักเรียนช่วยแนะน าสมาชิกกลุ่ม หากไม่เข้าใจเนื้อหา      
10. นักเรียนไม่สร้างปัญหาให้กับกลุ่ม       

ทักษะการคิดเชิงระบบ 
11. นักเรียนพูดสรุปและน าเสนอได้ โดยไม่ต้องใช้ข้อมูลที่บันทึกไว้หรือ
อ่านจากต้นฉบับ 

     

12.นักเรียนอธิบายเหตุผลเพ่ิมเติม เมื่อสมาชิกสงสัยเกี่ยวกับเนื้อหา      
13.นักเรียนแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ในการเชื่อมโยงความรู้เดิม
และความรู้ใหม่ 

     

14.นักเรียนมีเหตุผลที่น่าเชื่อถือประกอบการน าเสนอข้อมูลของตนเอง
เสมอ 

     

15.นักเรียนปรึกษากับสมาชิกกลุ่ม เพื่อวางแผนการถ่ายทอดความรู้ให้มี
ประสิทธิภาพสูงสุด 
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รายการประเมินทักษะการร่วมมือ ระดับพฤติกรรม 

ทักษะการสรุปความคิด 
16.นักเรียนพิจารณาเหตุผล เพ่ือให้ได้ข้อสรุปที่ชัดเจน 

4 3 2 1 0 

17.นักเรียนสรุปความคิดเห็นของสมาชิกทุกคนให้ยอมรับร่วมกันได้      

18.นักเรียนตั้งค าถามที่น าไปสู่ความเข้าใจเนื้อหาในบทเรียนอย่างลึกซ้ึง      
19.นักเรียนพิจารณาข้อมูลอย่างละเอียดเพ่ือค้นหาค าตอบ หรือข้อสรุป      

20.นักเรียนรักษาเวลาในการด าเนินงานทุกขั้นตอนในการท างานกลุ่ม      
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แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  
ที่มีต่อจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ 3 ร่วมกับการใช้ค าถามพัฒนาการคิด 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ค าชี้แจง  
      แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 ที่มีต่อจัดการเรียนรู้            
ด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ 3 ร่วมกับการใช้ค าถามพัฒนาการคิด ฉบับนี้มีจ านวน 15 ข้อ เป็นแบบสอบถาม
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ โดยให้นักเรียนท าเครื่องหมาย  ลงในช่องระดับความคิดเห็นที่
ตรงกับความคิดเห็นของนักเรียนมากท่ีสุด ซึ่งมีเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 
   นักเรียนเห็นด้วยมากที่สุด  ให้ระดับคะแนน   5 
   นักเรียนเห็นด้วยมาก  ให้ระดับคะแนน   4 
   นักเรียนเห็นด้วยปานกลาง  ให้ระดับคะแนน   3 
   นักเรียนเห็นด้วยน้อย   ให้ระดับคะแนน   2 
   นักเรียนเห็นด้วยน้อยที่สุด  ให้ระดับคะแนน   1 
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แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อจัดการเรียนรู้       
ด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ 3 ร่วมกับการใช้ค าถามพัฒนาการคิด 

ค าชี้แจง: โปรดท าเครื่องหมายลงในช่องระดับความคิดเห็นที่ตรงกับความคิดเห็นของนักเรยีนมากท่ีสุด 

รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
1. ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นล าดับต่อเนื่องไม่สับสน 

     

2. สามารถปฏิบัติกิจกรรมตามข้ันตอนได้ไม่ยากจนเกินไป      

3. ส่งเสริมให้นักเรียนได้คิดและแสดงความคิดเห็นทุกข้ันตอนการจัดการ
เรียนรู้ 

     

4. ส่งเสริมให้นักเรียนตั้งค าถามและตอบค าถามในสิ่งที่ต้องการรู้      
5. ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างครูกับนักเรียน 
นักเรียนกับนักเรียน 

     

ด้านบรรยากาศในการเรียนรู้ 
6. นักเรียนมีความสนุกสนานในการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ 

     

7. นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้      

8. การจัดการเรียนรู้ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีในการท างานกลุ่ม      

9. ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อนักเรียน      
10. ครูให้ค าแนะน าและช่วยเหลือดูแลนักเรียนเมื่อต้องการได้อย่างทั่วถึง      

ด้านประโยชน์ที่ได้รับ 
11. ชว่ยให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาที่เรียนมากยิ่งข้ึน 

     

12. นักเรียนได้ฝึกกระบวนการกลุ่มอย่างมีประสิทธิภาพ      

13. นักเรียนได้พัฒนาความสามารถในกระบวนการตั้งค าถาม หาค าตอบ
และการเข้าถึงวรรณคดีไทย 

     

14. นักเรียนได้รับความรู้ใหม่ จากการแลก เปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกัน 
และกันระหว่างครูกับนักเรียน และระหว่างนักเรียนกับนักเรียน 

     

15. นักเรียนสามารถน ากระบวนการตั้งค าถาม หาค าตอบและการเข้าถึง
วรรณคดีไทยไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
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ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

............................................................................................................................. ...................................

................................................................................................ ................................................................

............................................................................................................................. ...................................

............................................................................................................................................................. ...

............................................................................................................................. ................................... 
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ภาคผนวก ค  
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย 

 

 1. ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อแผนการจัดการเรียนรู้วรรณคดีไทย

โดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์ 3 ร่วมกับการค าถามพัฒนาการคิด 

 2. ค่าดัชนีความสอดคล้องกับตัวชี้วัดของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทย 

 3. ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อแบบสังเกตทักษะการร่วมมือของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ทีจ่ัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ 3 ร่วมกับค าถามพัฒนาการคิด 

 4. ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อแบบสอบถามความคิดเห็นของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้วรรณคดีไทย โดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์ 3 ร่วมกับ

การค าถามพัฒนาการคิด 

 5. ค่าความยากง่าย (P) และค่าอ านาจจ าแนก (R) ของแบบทดสอบวัดความสามารถทางการ

เรียนวรรณคดีไทย 

 6. ค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์ของของบราชของแบบสังเกต

ทักษะการร่วมมือของนักเรียนชั้นมัธยธศึกษาปีที่ 1 ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์ 3 ร่วมกับ

การใช้ค าถามพัฒนาการคิด 
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ตารางที่ 13 ค่าดัชนีความสอดคล้องความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้ของนักเรียน               
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่จัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ 3 ร่วมกับค าถามพัฒนาการคิด 
ทั้ง 6 แผน 

รายการ ผู้เชี่ยวชาญ  

∑R 

 
IOC 1 2 3 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 นิราศภูเขาทอง 

1. สาระส าคัญ 

1.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ +1 +1 +1 3 1 
1.2 สอดคล้องกับเนื้อหา +1 +1 +1 3 1 

1.3 สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 3 1 

2. จุดประสงค์การเรียนรู้  
2.1 สอดคล้องกับตัวชี้วัด +1 +1 +1 3 1 

2.2 วัดพฤติกรรมของผู้เรียนได้ +1 +1 +1 3 1 

2.3 สอดคล้องกับการวัดและประเมินผล +1 +1 +1 3 1 
3. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้  

3.1 สอดคล้องกับกระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วย 
เทคนิคจิ๊กซอว์ 3 ร่วมกับค าถามพัฒนาการคิด 

+1 +1 +1 3 1 

3.2 กระบวนการจัดการเรียนรู้มีขั้นตอน 
เป็นล าดับชัดเจน 

+1 +1 +1 3 1 

3.3 กิจกรรมช่วยส่งเสริมความสามารถ 
ด้านการเรียนวรรณคดีไทย 

+1 +1 +1 3 1 

3.4 กิจกรรมช่วยส่งเสริมทักษะการคิดและการตั้ง
ค าถามของผู้เรียน 

+1 +1 +1 3 1 

3.5 กิจกรรมช่วยส่งเสริมทักษะการร่วมมือ 
ให้กับผู้เรียน 

+1 +1 +1 3 1 
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ตารางที ่13 ค่าดัชนีความสอดคล้องความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้ของนักเรียน               
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่จัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ 3 ร่วมกับค าถามพัฒนาการคิด 
ทั้ง 6 แผน (ต่อ) 

รายการ ผู้เชี่ยวชาญ  

∑R 

 
IOC 1 2 3 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 นิราศภูเขาทอง 

4. สื่อประกอบการจัดการเรียนรู้ 

4.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ +1 +1 +1 3 1 
4.2 สอดคล้องกับวัยของผู้เรียน +1 +1 +1 3 1 

5. การวัดและประเมินผล  

5.1 สามารถวัดพฤติกรรมของผู้เรียนได้ +1 +1 +1 3 1 
5.2 สามารถประเมินผู้เรียนได้ตามสภาพจริง +1 +1 +1 3 1 
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ตารางที ่13 ค่าดัชนีความสอดคล้องความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้ของนักเรียน               
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่จัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ 3 ร่วมกับค าถามพัฒนาการคิด 
ทั้ง 6 แผน (ต่อ) 

รายการ ผู้เชี่ยวชาญ  

∑R 

 
IOC 1 2 3 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 นิราศภูเขาทอง 

1. สาระส าคัญ 

1.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ +1 +1 +1 3 1 
1.2 สอดคล้องกับเนื้อหา +1 +1 +1 3 1 

1.3 สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 3 1 

2. จุดประสงค์การเรียนรู้  
2.1 สอดคล้องกับตัวชี้วัด +1 +1 +1 3 1 

2.2 วัดพฤติกรรมของผู้เรียนได้ +1 +1 +1 3 1 

2.3 สอดคล้องกับการวัดและประเมินผล +1 +1 +1 3 1 
3. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้  

3.1 สอดคล้องกับกระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วย 
เทคนิคจิ๊กซอว์ 3 ร่วมกับค าถามพัฒนาการคิด 

+1 +1 +1 3 1 

3.2 กระบวนการจัดการเรียนรู้มีขั้นตอน 
เป็นล าดับชัดเจน 

+1 +1 +1 3 1 

3.3 กิจกรรมช่วยส่งเสริมความสามารถ 
ด้านการเรียนวรรณคดีไทย 

+1 +1 +1 3 1 

3.4 กิจกรรมช่วยส่งเสริมทักษะการคิดและการตั้ง
ค าถามของผู้เรียน 

+1 +1 +1 3 1 

3.5 กิจกรรมช่วยส่งเสริมทักษะการร่วมมือ 
ให้กับผู้เรียน 

+1 +1 +1 3 1 
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ตารางที ่13 ค่าดัชนีความสอดคล้องความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้ของนักเรียน               
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่จัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ 3 ร่วมกับค าถามพัฒนาการคิด 
ทั้ง 6 แผน (ต่อ) 

รายการ ผู้เชี่ยวชาญ  

∑R 

 
IOC 1 2 3 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 นิราศภูเขาทอง 

4. สื่อประกอบการจัดการเรียนรู้ 

4.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ +1 +1 +1 3 1 
4.2 สอดคล้องกับวัยของผู้เรียน +1 +1 +1 3 1 

5. การวัดและประเมินผล  

5.1 สามารถวัดพฤติกรรมของผู้เรียนได้ +1 +1 +1 3 1 
5.2 สามารถประเมินผู้เรียนได้ตามสภาพจริง +1 +1 +1 3 1 
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ตารางที ่13 ค่าดัชนีความสอดคล้องความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้ของนักเรียน               
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่จัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ 3 ร่วมกับค าถามพัฒนาการคิด 
ทั้ง 6 แผน (ต่อ) 

รายการ ผู้เชี่ยวชาญ  

∑R 

 
IOC 1 2 3 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 นิราศภูเขาทอง 

1. สาระส าคัญ 

1.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ +1 +1 +1 3 1 
1.2 สอดคล้องกับเนื้อหา +1 +1 +1 3 1 

1.3 สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 3 1 

2. จุดประสงค์การเรียนรู้  
2.1 สอดคล้องกับตัวชี้วัด +1 +1 +1 3 1 

2.2 วัดพฤติกรรมของผู้เรียนได้ +1 +1 +1 3 1 

2.3 สอดคล้องกับการวัดและประเมินผล +1 +1 +1 3 1 
3. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้  

3.1 สอดคล้องกับกระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วย 
เทคนิคจิ๊กซอว์ 3 ร่วมกับค าถามพัฒนาการคิด 

+1 +1 +1 3 1 

3.2 กระบวนการจัดการเรียนรู้มีขั้นตอน 
เป็นล าดับชัดเจน 

+1 +1 +1 3 1 

3.3 กิจกรรมช่วยส่งเสริมความสามารถ 
ด้านการเรียนวรรณคดีไทย 

+1 +1 +1 3 1 

3.4 กิจกรรมช่วยส่งเสริมทักษะการคิดและการตั้ง
ค าถามของผู้เรียน 

+1 +1 +1 3 1 

3.5 กิจกรรมช่วยส่งเสริมทักษะการร่วมมือ 
ให้กับผู้เรียน 

+1 +1 +1 3 1 
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ตารางที ่13 ค่าดัชนีความสอดคล้องความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้ของนักเรียน               
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่จัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ 3 ร่วมกับค าถามพัฒนาการคิด 
ทั้ง 6 แผน (ต่อ) 

รายการ ผู้เชี่ยวชาญ  

∑R 

 
IOC 1 2 3 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 นิราศภูเขาทอง 

4. ส่ือประกอบการจัดการเรียนรู้ 

4.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ +1 +1 +1 3 1 
4.2 สอดคล้องกับวัยของผู้เรียน +1 +1 +1 3 1 

5. การวัดและประเมินผล  

5.1 สามารถวัดพฤติกรรมของผู้เรียนได้ +1 +1 +1 3 1 
5.2 สามารถประเมินผู้เรียนได้ตามสภาพจริง +1 +1 +1 3 1 
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ตารางที ่13 ค่าดัชนีความสอดคล้องความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้ของนักเรียน               
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่จัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ 3 ร่วมกับค าถามพัฒนาการคิด 
ทั้ง 6 แผน (ต่อ) 

รายการ ผู้เชี่ยวชาญ  

∑R 

 
IOC 1 2 3 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 กาพย์พระไชยสุริยา 

1. สาระส าคัญ 

1.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ +1 +1 +1 3 1 
1.2 สอดคล้องกับเนื้อหา +1 +1 +1 3 1 

1.3 สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 3 1 

2. จุดประสงค์การเรียนรู้  
2.1 สอดคล้องกับตัวชี้วัด +1 +1 +1 3 1 

2.2 วัดพฤติกรรมของผู้เรียนได้ +1 +1 +1 3 1 

2.3 สอดคล้องกับการวัดและประเมินผล +1 +1 +1 3 1 
3. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้  

3.1 สอดคล้องกับกระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วย 
เทคนิคจิ๊กซอว์ 3 ร่วมกับค าถามพัฒนาการคิด 

+1 +1 +1 3 1 

3.2 กระบวนการจัดการเรียนรู้มีขั้นตอน 
เป็นล าดับชัดเจน 

+1 +1 +1 3 1 

3.3 กิจกรรมช่วยส่งเสริมความสามารถ 
ด้านการเรียนวรรณคดีไทย 

+1 +1 +1 3 1 

3.4 กิจกรรมช่วยส่งเสริมทักษะการคิดและการตั้ง
ค าถามของผู้เรียน 

+1 +1 +1 3 1 

3.5 กิจกรรมช่วยส่งเสริมทักษะการร่วมมือ 
ให้กับผู้เรียน 

+1 +1 +1 3 1 
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ตารางที ่13 ค่าดัชนีความสอดคล้องความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้ของนักเรียน               
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่จัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ 3 ร่วมกับค าถามพัฒนาการคิด 
ทั้ง 6 แผน (ต่อ) 

รายการ ผู้เชี่ยวชาญ  

∑R 

 
IOC 1 2 3 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 กาพย์พระไชยสุริยา 

4. ส่ือประกอบการจัดการเรียนรู้ 

4.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ +1 +1 +1 3 1 
4.2 สอดคล้องกับวัยของผู้เรียน +1 +1 +1 3 1 

5. การวัดและประเมินผล  

5.1 สามารถวัดพฤติกรรมของผู้เรียนได้ +1 +1 +1 3 1 
5.2 สามารถประเมินผู้เรียนได้ตามสภาพจริง +1 +1 +1 3 1 
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ตารางที ่13 ค่าดัชนีความสอดคล้องความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้ของนักเรียน               
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่จัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ 3 ร่วมกับค าถามพัฒนาการคิด 
ทั้ง 6 แผน (ต่อ) 

รายการ ผู้เชี่ยวชาญ  

∑R 

 
IOC 1 2 3 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 กาพย์พระไชยสุริยา 

1. สาระส าคัญ 

1.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ +1 +1 +1 3 1 
1.2 สอดคล้องกับเนื้อหา +1 +1 +1 3 1 

1.3 สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 3 1 

2. จุดประสงค์การเรียนรู้  
2.1 สอดคล้องกับตัวชี้วัด +1 +1 +1 3 1 

2.2 วัดพฤติกรรมของผู้เรียนได้ +1 +1 +1 3 1 

2.3 สอดคล้องกับการวัดและประเมินผล +1 +1 +1 3 1 
3. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้  

3.1 สอดคล้องกับกระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วย 
เทคนิคจิ๊กซอว์ 3 ร่วมกับค าถามพัฒนาการคิด 

+1 +1 +1 3 1 

3.2 กระบวนการจัดการเรียนรู้มีขั้นตอน 
เป็นล าดับชัดเจน 

+1 +1 +1 3 1 

3.3 กิจกรรมช่วยส่งเสริมความสามารถ 
ด้านการเรียนวรรณคดีไทย 

+1 +1 +1 3 1 

3.4 กิจกรรมช่วยส่งเสริมทักษะการคิดและการตั้ง
ค าถามของผู้เรียน 

+1 +1 +1 3 1 

3.5 กิจกรรมช่วยส่งเสริมทักษะการร่วมมือ 
ให้กับผู้เรียน 

+1 +1 +1 3 1 
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ตารางที ่13 ค่าดัชนีความสอดคล้องความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้ของนักเรียน               
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่จัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ 3 ร่วมกับค าถามพัฒนาการคิด 
ทั้ง 6 แผน (ต่อ) 

รายการ ผู้เชี่ยวชาญ  

∑R 

 
IOC 1 2 3 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 กาพย์พระไชยสุริยา 

4. ส่ือประกอบการจัดการเรียนรู้ 

4.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ +1 +1 +1 3 1 
4.2 สอดคล้องกับวัยของผู้เรียน +1 +1 +1 3 1 

5. การวัดและประเมินผล  

5.1 สามารถวัดพฤติกรรมของผู้เรียนได้ +1 +1 +1 3 1 
5.2 สามารถประเมินผู้เรียนได้ตามสภาพจริง +1 +1 +1 3 1 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



  157 

ตารางที ่13 ค่าดัชนีความสอดคล้องความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้ของนักเรียน               
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่จัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ 3 ร่วมกับค าถามพัฒนาการคิด 
ทั้ง 6 แผน (ต่อ) 

รายการ ผู้เชี่ยวชาญ  

∑R 

 
IOC 1 2 3 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 กาพย์พระไชยสุริยา 

1. สาระส าคัญ 

1.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ +1 +1 +1 3 1 
1.2 สอดคล้องกับเนื้อหา +1 +1 +1 3 1 

1.3 สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 3 1 

2. จุดประสงค์การเรียนรู้  
2.1 สอดคล้องกับตัวชี้วัด +1 +1 +1 3 1 

2.2 วัดพฤติกรรมของผู้เรียนได้ +1 +1 +1 3 1 

2.3 สอดคล้องกับการวัดและประเมินผล +1 +1 +1 3 1 
3. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้  

3.1 สอดคล้องกับกระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วย 
เทคนิคจิ๊กซอว์ 3 ร่วมกับค าถามพัฒนาการคิด 

+1 +1 +1 3 1 

3.2 กระบวนการจัดการเรียนรู้มีขั้นตอน 
เป็นล าดับชัดเจน 

+1 +1 +1 3 1 

3.3 กิจกรรมช่วยส่งเสริมความสามารถ 
ด้านการเรียนวรรณคดีไทย 

+1 +1 +1 3 1 

3.4 กิจกรรมช่วยส่งเสริมทักษะการคิดและการตั้ง
ค าถามของผู้เรียน 

+1 +1 +1 3 1 

3.5 กิจกรรมช่วยส่งเสริมทักษะการร่วมมือ 
ให้กับผู้เรียน 

+1 +1 +1 3 1 
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ตารางที ่13 ค่าดัชนีความสอดคล้องความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้ของนักเรียน               
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่จัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ 3 ร่วมกับค าถามพัฒนาการคิด 
ทั้ง 6 แผน (ต่อ) 

รายการ ผู้เชี่ยวชาญ  

∑R 

 
IOC 1 2 3 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 กาพย์พระไชยสุริยา 

4. ส่ือประกอบการจัดการเรียนรู้ 

4.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ +1 +1 +1 3 1 
4.2 สอดคล้องกับวัยของผู้เรียน +1 +1 +1 3 1 

5. การวัดและประเมินผล  

5.1 สามารถวัดพฤติกรรมของผู้เรียนได้ +1 +1 +1 3 1 
5.2 สามารถประเมินผู้เรียนได้ตามสภาพจริง +1 +1 +1 3 1 
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ตารางที่ 14 ค่าดัชนีความสอดคล้องกับตัวชี้วัดของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทย
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่จัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ 3 ร่วมกับการใช้
ค าถามพัฒนาการคิด 

ตัวช้ีวัด ข้อที่ 
ความคิดเห็นของ

ผู้เชี่ยวชาญ ∑R IOC 
1 2 3 

นิราศภูเขาทอง 
1. สรุปเนื้อหาวรรณคดีและ
วรรณกรรม 

1 +1 +1 +1 3 1 

2 +1 0 +1 2 0.67 

3 +1 +1 +1 3 1 

4 +1 +1 +1 3 1 

2. วิเคราะห์วรรณคดีและวรรณกรรม
ที่อ่านพร้อมยกเหตุผลประกอบ 

5 +1 +1 +1 3 1 

6 +1 0 +1 2 0.67 

7 +1 +1 +1 3 1 

8 +1 +1 +1 3 1 

9 +1 +1 +1 3 1 

10 +1 +1 +1 3 1 

11 +1 +1 +1 3 1 

12 +1 +1 +1 3 1 

3. อธิบายคุณค่าวรรณคดีและ
วรรณกรรมที่อ่าน 

13 +1 +1 +1 3 1 

14 +1 +1 +1 3 1 

15 +1 +1 +1 3 1 

16 +1 +1 +1 3 1 

17 +1 +1 +1 3 1 

18 +1 +1 +1 3 1 

19 +1 +1 +1 3 1 

20 +1 +1 +1 3 1 
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ตารางที่ 14 ค่าดัชนีความสอดคล้องกับตัวชี้วัดของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทย
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่จัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ 3 ร่วมกับการใช้
ค าถามพัฒนาการคิด (ต่อ) 

ตัวช้ีวัด ข้อที่ 
ความคิดเห็นของ

ผู้เชี่ยวชาญ ∑R IOC 
1 2 3 

3. อธิบายคุณค่าวรรณคดีและ
วรรณกรรมที่อ่าน 

21 +1 +1 +1 3 1 

4. สรุปความรู้และข้อคิดจากเรื่องที่
อ่านเพื่อประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง  

22 +1 +1 +1 3 1 

23 +1 +1 +1 3 1 

กาพย์พระไชยสุริยา 
1. สรุปเนื้อหาวรรณคดีและ
วรรณกรรม 

24 +1 +1 +1 3 1 

25 +1 +1 +1 3 1 

26 +1 +1 +1 3 1 

27 +1 -1 +1 1 0.33 

28 +1 +1 +1 3 1 

29 +1 +1 +1 3 1 

30 +1 +1 +1 3 1 

31 +1 0 +1 2 0.67 

32 +1 +1 +1 3 1 

2. วิเคราะห์วรรณคดีและวรรณกรรม
ที่อ่านพร้อมยกเหตุผลประกอบ 

33 +1 +1 +1 3 1 

34 +1 +1 +1 3 1 

35 +1 +1 +1 3 1 

3. อธิบายคุณค่าวรรณคดีและ
วรรณกรรมที่อ่าน 

36 +1 +1 +1 3 1 

37 +1 +1 +1 3 1 

38 +1 +1 +1 3 1 

39 +1 +1 +1 3 1 
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ตารางที่ 15 ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบสังเกตทักษะการร่วมมือของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 1 ที่จัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ 3 ร่วมกับการใช้ค าถามพัฒนาการคิด 

ข้อที่ รายการ ผู้เชี่ยวชาญ 
∑R IOC 

1 2 3 

ทักษะการจัดตั้งกลุ่ม 
1. นักเรียนไม่ส่งเสียงดังรบกวนผู้อ่ืนขณะจัดกลุ่ม +1 +1 +1 3 1 

2. นักเรียนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นที่
เป็นประโยชน์ต่อกลุ่ม 

+1 +1 +1 3 1 

3. นักเรียนมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นอันประโยชน์ต่อกลุ่ม 

+1 +1 +1 3 1 

4 นักเรียนตั้งใจฟัง ขณะที่ผู้พูดน าเสนอหรือแสดง
ความคิดเห็นต่าง ๆ 

+1 +1 +1 3 1 

5 นักเรียนแสดงกิริยาสุภาพ รักษามารยาทในการ
พูดและการฟัง 

0 +1 +1 2 0.67 

ทักษะการปฏิบัติงานกลุ่ม 

6. นักเรียนพูดเน้นย้ าให้สมาชิกกลุ่มท างานอย่าง
เต็มความสามารถ 

+1 +1 +1 3 1 

7. นักเรียนเสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหาเพ่ือ
ส่งเสริมให้งานของกลุ่มมีประสิทธิภาพ 

+1 +1 +1 3 1 

8. นักเรียนคอยช่วยเหลือสมาชิกในกลุ่มให้ท างาน
ได้ตามบทบาทหน้าที่ 

+1 +1 +1 3 1 

9. นักเรียนช่วยแนะน าสมาชิกกลุ่ม หากไม่เข้าใจ
เนื้อหา 

+1 +1 +1 3 1 

10. นักเรียนไม่สร้างปัญหาให้กับกลุ่ม 0 +1 +1 2 0.67 
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ตารางที่ 15 ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบสังเกตทักษะการร่วมมือของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 1 ที่จัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ 3 ร่วมกับการใช้ค าถามพัฒนาการคิด (ต่อ) 

ข้อที่ รายการ ผู้เชี่ยวชาญ 
∑R IOC 

1 2 3 

ทักษะการคิดเชิงระบบ 
11. นักเรียนพูดสรุปและน าเสนอได้ โดยไม่ต้องใช้

ข้อมูลที่บันทึกไว้หรืออ่านจากต้นฉบับ 
+1 +1 +1 3 1 

12. นักเรียนอธิบายเหตุผลเพ่ิมเติม เมื่อสมาชิก
สงสัยเกี่ยวกับเนื้อหา 

+1 +1 +1 3 1 

13. นักเรียนแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ใน
การเชื่อมโยงความรู้เดิมและความรู้ใหม่ 

+1 +1 +1 3 1 

14. นักเรียนมีเหตุผลที่น่าเชื่อถือประกอบการ
น าเสนอข้อมูลของตนเองเสมอ 

+1 +1 +1 3 1 

15. นักเรียนปรึกษากับสมาชิกกลุ่ม เพื่อวาง
แผนการถ่ายทอดความรู้ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 

+1 +1 +1 3 1 

ทักษะการสรุปความคิด 
16. นักเรียนพิจารณาเหตุผล เพ่ือให้ได้ข้อสรุปที่

ชัดเจน 
+1 +1 +1 3 1 

17. นักเรียนสรุปความคิดเห็นของสมาชิกทุกคนให้
ยอมรับร่วมกันได้ 

+1 +1 +1 3 1 

18. นักเรียนตั้งค าถามที่น าไปสู่ความเข้าใจเนื้อหาใน
บทเรียนอย่างลึกซ้ึง 

+1 +1 +1 3 1 

19. นักเรียนพิจารณาข้อมูลอย่างละเอียดเพ่ือค้นหา
ค าตอบ หรือข้อสรุป 

0 +1 +1 2 0.67 

20 นักเรียนรักษาเวลาในการด าเนินงานทุกขั้นตอน
ในการท างานกลุ่ม 

+1 +1 +1 3 1 
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ตารางที่ 16 ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ที่จัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ 3 ร่วมกับการใช้ค าถามพัฒนาการคิด  

ข้อที่ รายการ ผู้เชี่ยวชาญ 
∑R IOC 

1 2 3 

ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
1. ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นล าดับ

ต่อเนื่องไม่สับสน 
+1 +1 +1 3 1 

2. สามารถปฏิบัติกิจกรรมตามขั้นตอนได้ไม่ยาก
จนเกินไป 

+1 +1 +1 3 1 

3. ส่งเสริมให้นักเรียนได้คิดและแสดงความคิดเห็น
ในทุกขั้นตอนของการจัดการเรียนรู้ 

+1 +1 +1 3 1 

4. ส่งเสริมให้นักเรียนตั้งค าถามและตอบค าถามใน
สิ่งที่ต้องการรู้ 

+1 +1 +1 3 1 

5. ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ระหว่างครูกับนักเรียน นักเรียนกับนักเรียน 

+1 +1 +1 3 1 

ด้านบรรยากาศในการเรียนรู้ 
6. นักเรียนมีความสนุกสนานในการปฏิบัติกิจกรรม

การเรียนรู้ 
+1 +1 +1 3 1 

7. นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 3 1 
8. การจัดการเรียนรู้ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีใน

การท างานกลุ่ม 
+1 +1 +1 3 1 

9. ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อนักเรียน +1 0 +1 2 0.67 

10. ครูให้ค าแนะน าและช่วยเหลือดูแลนักเรียนเมื่อ
ต้องการความช่วยเหลือได้อย่างทั่วถึง 

+1 +1 +1 3 1 
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ตารางที่ 16 ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ที่จัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ 3 ร่วมกับการใช้ค าถามพัฒนาการคิด (ต่อ) 

ข้อที่ รายการ ค่าดัชนีความ
สอดคล้อง ∑R IOC 

1 2 3 

ด้านประโยชน์ที่ได้รับ 

11. ช่วยให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาที่
เรียนมากยิ่งขึ้น 

+1 +1 +1 3 1 

12. นักเรียนได้ฝึกกระบวนการกลุ่มอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

+1 +1 +1 3 1 

13. นักเรียนได้รับการพัฒนาความสามารถใน
กระบวนการตั้งค าถามและหาค าตอบและการ
เข้าถึงวรรณคดี 

+1 0 +1 2 0.67 

14. นักเรียนได้รับความรู้ใหม่ จากการแลก เปลี่ยน
ความคิดเห็นซึ่งกันและกันระหว่างครูกับ
นักเรียน และระหว่างนักเรียนกับนักเรียน 

+1 +1 +1 3 1 

15. นักเรียนสามารถน ากระบวนการตั้งค าถามและ
หาค าตอบและการเข้าถึงวรรณคดีไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจ าวัน 

+1 0 +1 2 0.67 
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ตารางที่ 17 ผลการวิเคราะห์ความยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) ของแบบทดสอบวัด 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

ข้อที่ ค่าความยากง่าย (p) ค่าอ านาจจ าแนก (r) หมายเหตุ 
1 0.22 -0.2 ใช้ไม่ได้ 
2 0.28 -0.3 ใช้ไม่ได้ 

3 0.5 0.56 ใช้ได้ 

4 0.28 0.33 ใช้ได้ 
5 0.67 0.22 ใช้ได้ 

6 0.33 0.44 ใช้ได้ 

7 0.72 0.56 ใช้ได้ 
8 0.33 0.22 ใช้ได้ 

9 0.61 -0.1 ใช้ไม่ได้ 

10 0.39 0.33 ใช้ได้ 
11 0.22 0.22 ใช้ได้ 

12 0.78 0.44 ใช้ได้ 
13 0.28 -0.1 ใช้ไม่ได้ 

14 0.33 0.22 ใช้ได้ 

15 0.22 0.22 ใช้ได้ 
16 0.61 0.78 ใช้ได้ 

17 0.22 -0.2 ใช้ไม่ได้ 

18 0.28 0.56 ใช้ได้ 
19 0.33 0.44 ใช้ได้ 

20 0.61 -0.3 ใช้ไม่ได้ 
21 0.06 -0.1 ใช้ไม่ได้ 

22 0.61 0.78 ใช้ได้ 

23 0.56 0.67 ใช้ได้ 
24 0.17 -0.1 ใช้ไม่ได้ 
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ตารางที่ 17 ผลการวิเคราะห์ความยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) ของแบบทดสอบวัด 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ต่อ) 

ข้อที่ ค่าความยากง่าย (p) ค่าอ านาจจ าแนก (r) หมายเหตุ 
25 0.44 0.22 ใช้ได้ 
26 0.22 -0.4 ใช้ไม่ได้ 

27 0.11 -0.2 ใช้ไม่ได้ 

28 0.28 0.33 ใช้ได้ 
29 0.39 0.33 ใช้ได้ 

30 0.22 0.22 ใช้ได้ 

31 0.28 -0.1 ใช้ไม่ได้ 
32 0.56 0.44 ใช้ได้ 

33 0.44 0.22 ใช้ได้ 

34 0.33 0 ใช้ไม่ได้ 
35 0.39 0.33 ใช้ได้ 

36 0.56 0.22 ใช้ได้ 
37 0.44 0.67 ใช้ได้ 

38 0.50 0.56 ใช้ได้ 

39 0.39 0.78 ใช้ได้ 
40 0.33 0.44 ใช้ได้ 

41 0.56 0.44 ใช้ได้ 

42 0.22 0.22 ใช้ได้ 
43 0.72 0.33 ใช้ได้ 

44 0.67 0.44 ใช้ได้ 
45 0.39 0.33 ใช้ได้ 
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หมายเหตุ    

1. ข้อสอบข้อที่ 1, 2, 9, 13, 17, 20, 21, 24, 26, 27,31 และ 34 ค่าอ านาจจ าแนก (R) ไม่ดี     

ไม่สามารถน าไปใช้ได้   

2. ข้อสอบที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ ผู้ วิจัยได้คัดเลือกตามที่ ก าหนดโครงสร้างแบบวัด

ความสามารถด้านการเรียนวรรณคดีไทย โดยพิจารณาจากค่าอ านาจจ าแนกร่วมกับ ประสิทธิภาพตัว

ลวงได้ข้อสอบจ านวน 30 ข้อ ได้แก่ ข้อที่ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 22, 23, 25, 28, 

29, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 และ 45 

นอกจากนี้ ผู้วิจัยได้หาค่าความเชื่อมั่น (Relivity) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนวรรณคดีไทย ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยใช้สูตร KR-20 ของคูเดอร์ ริชาร์ด (Kuder 

Richardson)   ได้เท่ากับ 0.86 

 

ตารางที่ 18 ผลการหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ด้วยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์ของครอนบราชของ
แบบสังเกตทักษะการร่วมมือของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่จัดการเรียนรู้โดย
เทคนิคจิ๊กซอว์ 3 ร่วมกับการใช้ค าถามพัฒนาการคิด 

รายการ ค่าสัมประสิทธิ์ของครอนบราช แปลผล 

แบบสังเกตทักษะการร่วมมือ 0.86 
มีความสัมพันธ์กัน 

ในเชิงบวกระดับสูง 
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ภาคผนวก ง  
ข้อมูลแสดงผลการทดลอง 

 

1. ผลคะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1    

ก่อนและหลังการทดลอง 

2. ผลคะแนนทดสอบย่อยระหว่างการทดลอง 
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ตารางที่ 19 คะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา      
ปีที่ 1 ก่อนและหลังการทดลอง 

คนที่ คะแนนก่อนการทดลอง คะแนนหลังการทดลอง ความแตกต่าง 

1 10 18 +8 
2 6 16 +10 

3 9 13 +4 

4 17 21 +4 
5 6 5 -1 

6 20 26 +6 

7 16 23 +7 
8 6 10 +4 

9 15 18 +3 
10 7 17 +10 

11 6 11 +5 

12 9 15 +6 
13 14 21 +7 

14 11 20 +9 

15 12 22 +10 
16 8 13 +5 

17 6 14 +8 
18 17 20 +3 

19 9 16 +7 

20 10 17 +7 
21 17 25 +8 

22 16 22 +6 

23 17 21 +4 
24 16 20 +4 
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ตารางที ่19  คะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา     

ปีที่ 1 ก่อนและหลังการทดลอง (ต่อ) 

คนที่ คะแนนก่อนการทดลอง คะแนนก่อนการทดลอง ความแตกต่าง 

25 16 21 +5 
26 18 24 +6 

27 9 16 +7 

28 18 22 +4 
29 10 17 +7 

30 7 14 +7 

31 12 16 +4 
32 10 21 +11 

33 18 21 +3 

34 12 18 +6 
35 18 22 +4 

36 14 19 +5 
M 12.28 18.39 6.11 

SD 4.34 4.00 0.34 
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ตารางที่ 20 ผลคะแนนทดสอบย่อยระหว่างการทดลอง จ านวน 6 ครั้ง 

คนที่ ครั้งที่ 1 
(10 คะแนน) 

ครั้งที่ 2 
(10 คะแนน) 

ครั้งที่ 3 
(10 คะแนน) 

ครั้งที่ 4 
(10 คะแนน) 

ครั้งที่ 5 
(10 คะแนน) 

ครั้งที่ 6 
(10 คะแนน) 

รวม 
(60 คะแนน) 

1 6 6 7 7 6 7 39 

2 5 6 5 7 6 6 35 
3 6 5 5 6 6 6 34 

4 7 6 8 8 7 7 43 
5 5 4 4 6 5 5 29 

6 8 7 8 8 7 7 45 

7 8 7 6 7 7 7 42 
8 5 4 4 5 5 5 28 

9 6 5 7 7 6 6 37 

10 6 6 7 6 6 6 37 
11 5 5 5 6 5 5 31 

12 6 5 6 6 5 6 34 

13 6 6 8 6 7 7 40 
14 7 6 8 6 7 7 41 

15 6 8 7 7 7 7 42 
16 5 5 4 6 6 5 31 

17 5 5 5 6 5 5 31 

18 6 5 7 6 5 7 36 
19 6 5 5 6 6 6 34 

20 6 5 5 6 6 6 34 

21 8 8 8 9 9 8 50 
22 9 5 8 6 6 7 41 

23 7 7 8 8 8 8 46 

24 6 7 8 7 7 7 42 
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ตารางที่ 20 ผลคะแนนทดสอบย่อยระหว่างการทดลอง จ านวน 6 ครั้ง (ต่อ) 

คนที่ ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4 ครั้งที่ 5 ครั้งที่ 6 รวม 

25 6 7 7 6 6 7 39 
26 6 8 8 6 6 7 41 

27 6 7 8 6 6 6 39 

28 7 5 8 6 6 7 33 
29 6 5 5 6 6 5 33 

30 6 6  5  6 6 6 35 
31 6 5 5 6 6 6 34 

32 6 5 8 6 6 7 36 

33 6 8 8 8 8 8 46 
34 6 5 5 6 6 7 35 

35 6 5 8 7 6 7 36 

36 7 5 6 7 6 6 37 

M 6.22 5.81 6.50 6.50 6.22 6.44 37.39 
SD 0.93 1.14 1.46 0.85 0.90 0.88 5.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  173 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก จ  
ตัวอย่างผลงานนักเรียน 

1. ผลงานนักเรียนกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ (Expert) 

2. ผลงานนักเรียนกลุ่มบ้าน (Home) 
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1. ผลงานนักเรียนกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ (Expert) 

 
 
ภาพที่ 3 ผลงานนักเรียนกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ (Expert) 
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2. ผลงานนักเรียนกลุ่มบ้าน (Home) 

 
 
ภาพที่ 4 ผลงานนักเรียนกลุ่มบ้าน (Home) 
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ภาพที่ 5 ผลงานนักเรียนกลุ่มบ้าน (Home) 
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ภาคผนวก ฉ  
หลักฐานแสดงการผ่านการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
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ภาพที่ 6 หลักฐานแสดงการผ่านการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
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ภาพที่ 7 หลักฐานแสดงการผ่านการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
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ประวัติผู้เขียน  

 

ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ-สกุล นางสาวจีรวรรณ  สรบุญทอง 
วัน เดือน ปี เกิด 20 มีนาคม 2533 
สถานที่เกิด อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 
วุฒิการศึกษา พ.ศ. 2558 ส าเร็จการศึกษาปริญญาครุศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) 

สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
พ.ศ. 2560 ศึกษาต่อระดับปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต   
สาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ที่อยู่ปัจจุบัน 51 หมู่ที่ 15 ต าบลตะคร้ าเอน อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 71130   
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