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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ด้วยกระบวนการพัฒนา
ผู้เรียน VTAPER Model โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ Jigsaw ร่วมกับวิธีบันทึกการเรียนรู้ K-W-L เรื่อง ASEAN 2) ศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้เรื่อง ASEAN โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ แบบ Jigsaw ร่วมกบัวิธีบันทึกการเรียนรู้ K-W-L ให้ผู้เรียนมี
คะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกวา่ร้อยละ 85 และมีจำนวนผู้เรียนผ่านเกณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 ของผู้เรียนทั้งหมด และ 3) ศึกษา
ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการจัดการเรียนรู้แบบ Jigsaw ร่วมกับวิธีบันทึกการเรียนรู้ K-W-L กลุ่มเป้าหมาย ในการศึกษาวิจัย
ครั้งนี้ เป็นนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชั้นปีที่ 1 ภาคต้น  
ปีการศึกษา 2559 จำนวน 30 คน รูปแบบการวิจัยเป็นเชิงทดลอง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ม ี1) การะบวนการวิจัยแบบ 
VTAPER Model และ One Shot Case Study 2) แผนการเรียนรู้แบบ Jigsaw 4 แผน 12 ชั่วโมง 3) แบบบนัทึก KWL ราย
กลุ่มย่อย 4) แบบทดสอบหลังทดลอง เป็นแบบชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 30 ข้อ กับแบบอัตนัย 2 ข้อ และ 5) แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ 20 ข้อ 
 ผลการวิจัยพบว่า  

  1. ได้แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้เรื่อง ASEAN ที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ทั้ง 4 แผน (𝑥𝑥=4.98) คิดเป็น ร้อยละ 
100 
  2. นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ASEAN เฉลี่ยร้อยละ 90.00 ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยร้อยละ 96.67 ของ
จำนวนนักศึกษาทั้งมด 
  3. ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนรู ้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ Jigsaw ร่วมกับวิธีบันทึก

การเรียนรู้ K-W-L พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับ “มากที่สุด” (𝑥𝑥=4.84) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าระดับ “มากที่สุด” 3 ลำดับ
ได้แก่ ด้านการวางแผนการสอน (𝑥𝑥=4.82) ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ (𝑥𝑥=4.86) และด้านอาจารย์ผู้สอน (𝑥𝑥=4.89) ตามลำดับ 
 
คำสำคัญ :  กระบวนการเรียนรู้แบบ Jigsaw วิธีบันทึกการเรียนรู้ K-W-L  
 
Abstract 
 The purposes of this study were: 1) to develop Child-centered learning activities by Jigsaw 
approach together with K-W-L technique on topic of ASEAN for grade 1 graduate diploma in teaching 
profession students. 2) to study learning achievement on the topic of ASEAN with an average score that 
passed the criterion 85% and 85 % of all students passed the criterion. The research target was 30 grade 1 
graduate diploma in teaching profession students in academic year 2016 at North Eastern University.  
The research Methodology was VTAPER Model together with One Shot Case Study. This research 
instruments consisted of 4 lesson plans 12 hours, K-W-L Work sheets, achievement test (30 objective and 
2 subjective tests) and 20 satisfactory questionnaires. 
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 The research findings: 

  1. The 4 ASEAN Topic Learning Plans were good quality 100 % (𝑥𝑥=4.98).  
  2. Students achievement average was 90.00% of total scores and 96.67% of total numbers of 
students reached the prescribed criterion. 
  3. The students’ satisfaction towards instruction by Jigsaw approach together with K-W-L 

technique showed that an average was highly satisfied (𝑥𝑥=4.86) to consider the item, it was found the 
students agree with the three levels as follows: lesson plan activities (𝑥𝑥=4.82), learning activities (𝑥𝑥=4.86) 
and lecturers (𝑥𝑥=4.89) respectively. 
 
Keywords: Jigsaw approach, K-W-L technique 
 
บทนำ 
 ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ ทั้ง 3 ฉบับ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542, 2545 และ 2553 
มีการเน้นกระบวนการพัฒนาผู้เรียนให้เกดิการเรียนรู้รอบรู้
ลึก ปละผู้สอนเป็นผู้คอยช่วยเหลือใกล้ชิด โดยใช้แนวคิด 
“สอนน้อยรู้มาก” ที่ระบุชัดเจนในหมวด 4 มาตรา 22-30 
เน ้นผ ู้เร ียน เป ็นสำค ัญ และเน ้นกระบวนการว ิจ ัย  ม ี
สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนการทำวิจยัแก่ครู (สำนักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา, 2553) สอดคล้องกับเจตนารมณ์
ของหลักปฐมวัย พุทธศักราช 2546 และหลักสตูรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่ต้องการให้ผู้เรียน
เก่งคิด เก่งแก้ปัญหามีทักษะชีวิตและสามารถนำความรู้ไปใช้
ประโยชน์ได้จริง  
 ประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียนสมบูรณ์
แบบ เดือนธันวาคม 2558 ทำให้การจัดการเรียนรู้และการ
จัดการชั้นเรียนสำหรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร
บัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
รุ่นที่ 3 จำเป็นต้องเพิ่มเนื้อหาเกี่ยวกับ ASEAN ให้นักศึกษา
ม ีความพร ้อมเช ่นก ัน  ผ ู้ว ิจ ัยในฐานะเป ็นผ ู้ร ับผ ิดชอบ
โครงการพ ัฒนาสู่ประชาคมอาเซ ียน (Spirit of ASEAN: 
Sister School Project) ของสำนกังานเขตพื้นที่การศึกษา
ขอนแก่นเขต 1 ผลการพฒันาได้หลักสูตรสำหรับสถานศึกษา 
135 หน่วยการเรียนแบ่งเป็นหลักสูตรสังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 90 หน่วย บูรณาการ 15 หน่วย การใช้ ICT 
15 หน่วย และหลักสูตรภาษาต่างประเทศ 15 หน่วย (แสง
สุรีย์ ดวงคำน้อยและคณะ, 2553) ต่อมา ปีการศึกษา 2557 
ผู้วิจัยได้รับแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ให้เป็นประธานหลักสูตรประกาศนียบตัรบัณฑิตวิชาชีพครู
ดังกล่าว มีความตระหนักในเรื่องนี้ จึงบรรจุเรื่อง ASEAN 
เป็นสาระการเรียนรู้หนึ่งในหลายเรื่อง และต่อเนือ่งมาสู่รุ่นที ่
3 ซึ่งยังคงเป็นปัญหาในการเรียนเรื่องนี้เนื่องจากใช้เวลามาก
เกินไป (Duangkamnoi, 2011) ผู้วิจัยจึงต้องการหารูปแบบ
ที่เหมาะสม เสมือนเป็นการวิจัยซ้ำเพื่อตรวจสอบทบทวน

และย ืนย ันค ุณภาพเคร ื่องม ือว ิจ ัย อ ีกคร ั้งหน ึ่ง โดยนำ
กระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วย VTAPER Model :V (Vision) 
T (Training) A (Action) p (Presentation) E (Evaluation) 
และ R (Reporting) (อดุลย ์ศ ักด ิ์ ดวงคำน ้อยและคณะ , 
2543) มาดำเน ินการเป ็นข ั้นตอนการว ิจ ัย ซ ึ่งVTAPER 
Model เป็นนวัตกรรมของงานวิจัยดีเด่นได้รับทุนอุดหนุน
การวิจ ัยจากกรมวิชาการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ร ับโล่
งานว ิจ ัยด ีเด ่นและเง ินรางว ัลจากสำน ักงานการศ ึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรมเขตการศึกษา 9 อดุรธานี ดำเนินการ
ร่วมกับการวิจัย เชิงทดลองข้ันต้น (One shot Case Study)  
 กระบวนการเรียนรู้ที่สนองต่อเจตนารมณ์ตาม
หลักสูตรในยุคปัจจุบัน ได้แก่กระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือ
เป ็นกล ุ่มซ ึ่งม ีหลากหลายร ูปแบบ  ได ้แก ่ Cooperative 
Learning, Think pair share, Group Investigation, 
Storyline Model Problem-based learning, Project-
based Learning, 4 MAT และ Jigsaw Approach (ทิศนา 
แขมมณ ,ี 2558) ในที่นี้ ผู้วิจัยเลือกใช้กระบวนการเรียนรู้
แบบกลุ่ม รูปแบบ Jigsaw Approach ร่วมกับวิธีบันทึกการ
เรียนรู้ K-W-L สอดคล้องก ับการศึกษาวิจ ัยของ รวงพร 
ประสิทธิ์สกุล (2556) อัญญปารย์ ศิลปะนิลมาลย ์(2557)  
นรมน ดีหล้า (2557) อุไรวรรณ วรกุลรังสรรค ์(2556) และ 
นิดา มีสุข (2558) มาเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ในการวจิยั
ครั้งนี้ 
  กระบวนการเรียนรู้แบบกลุ่ม รูปแบบ Jigsaw 
Approach เป็นการเรียนรู้ที่ร่วมมือกันในกลุ่มย่อย 5-6 คน 
โดยม ีตัวแทนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในกลุ่ม 1 คน ที่ต้องเรียนรู้
เชิงลึกกับผู้สอนและเพื่อนกลุ่มอื่น ๆ ทำให้ผู้เรียนตื่นตัวและ
สนุกเพราะไม่เครียดและยังได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนใน
ชั้นเรียนอีกด้วย เป็นการแบ่งเนื้อหาออกเป็นหัวข้อย่อย ๆ 
ช่วยกันศึกษา เมื่อสิ้นสุดการเรียนแต่ละครั้ง ก็ได้รับความรู้
เต็มหน่วยการเรียนในเรื่องนั้น ๆ เป็นการเติมเต็มในบทเรียน 
เสมือนภาพต่อสำเร็จสมบูรณ์นั่นเอง (สมคิด สร้อยนำ้, 2555: 
สืบค้นจาก https://sornordon.wordpress.com/2012/02/21) 

ส่วนแบบบันทึกการเรียนรู ้K- W- L เป็นการออกแบบให้
ผู้เรียนบันทึกการเรียนรู้ โดยแบ่งกระดาษออกเป็น 3 ส่วน 
ส่วนแรก เป็นการบันทึกสิ่งที่ผู้เรียนมีความรู้เดิมบ้างแล้ว 
(Known) ส ่วนท ี่ 2 เป ็นการบ ันท ึกในส ิ่งท ี่อยากเร ียนร ู้ 
(Want to know) และส่วนที่ 3 เป็นการบันทึกผลการเรียน
หล ังจาก เร ียนร ู้ร ่วมก ับ เพ ื่อนกล ุ่มอ ื่น  ๆ  ในช ั้น เร ียน 
(Learned) เป ็นการช ่วยความจำให ้ผ ู้เร ียนอ ีก ทางหน ึ่ง 
(Ogle, 1986) ในที่นี้ ผู้วิจัยนำนวัตกรรมทั้ง 2 มาใช้ในการ
วิจัยครั้งนี ้
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 ในการวิจัยคร้ังน้ี ผู้วิจัยกำหนดวัตถุประสงค์ไว้ 3 ข้อ 
ดังนี้ 
  1) พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ ด้วยกระบวนการพัฒนาผู้เรียน VTAPER Model 
โดยใช้กระบวนการเรียนรู ้แบบ Jigsaw ร่วมกับวิธีบันทึก 
การเรียนรู ้K-W-L เรื่อง ASEAN  
  2) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ เร ื่อง 
ASEAN โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ Jigsaw ร่วมกับวิธี
บันทึก การเรียนรู ้K-W-L ให้ผู้เรียนมีคะแนนเฉลี่ยไม่น้อย
กว่าร้อยละ 85 และมีจำนวนผู้เรียนผ่านเกณฑ์ไม่น้อยกว่า 
85 ของผู้เรียนทั้งหมด  
  3) ศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนตอ่การ
จัดการเรียนรู้เรื่อง ASEAN โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ 
Jigsaw ร่วมกับวิธีบันทึก การเรียนรู ้K-W-L 
 
วิธีดำเนินการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้ใช้กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัย
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ รุ่นที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2559 ห้องเรียนที่ 1 จำนวน 30 คน ซึ่งได้จากการสุ่มอย่าง
ง่าย (Simple random sampling) มีห้องเรียนเป็นหน่วย
ในการสุ่ม ใช้เนื้อหาสาระในรายวิชา 8005206 การจัดการ
เรียนรู้และการจัดการ ชั้นเรียน (Learning and Classroom 
Management) เป็นหน่วยการเรียนรู้เรื่อง ASEAN จำนวน 
4 แผน 12 ชั่วโมง สถานที่ทำการวิจัย ได้แก่ อาคาร 13 
คณะศึกษาศาสตร ์มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ใช ้กระบวนการพ ัฒนาผ ู้เร ียนด ้วย  VTAPER Model :V 
(Vision) T (Training) A (Action) P (Presentation) E 
(Evaluation) และ R (Reporting) (อดุลยศ์ักดิ์ ดวงคำน้อย
และคณะ, 2543) โดยมีทฤษฎีการร่วมมือกันเรียนรู้แบบ

กลุ่มย่อย รูปแบบ Jigsaw Approach ร่วมกับวิธีบันทึก การ
เรียนรู้ K-W-L ท้ายชั่วโมง เป็นการวิจัยเชิงทดลองขั้นต้น 
(One shot Case Study) โดยมีขั้นตอนการพัฒนาผู้เรียน 
ดังนี้ 
     V (Vision) : แจ้งความคาดหวังในการเรียน 
หน่วย ASEAN 
   T (Training) : จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
รูปแบบ Jigsaw Approach 
   A (Action) : แบ่งผู้เรียนเป็น 10 กลุ่ม มอบ 
หมายงานกลุ่มละ 1 ประเทศในอาเซียนศึกษาตามใบงาน 
   P (Presentation) : นำเสนอผลงานกล ุ่ม
ย่อยต่อชั้นเรียน  
   E (Evaluation) : ประเม ินผลการเร ียนร ู้ 
โดยใช้แบบบันทึก K-W-L และแบบทดสอบ 
   R (Reporting) : จัดทำรายงาน สรุปบทเรียน  
 
เครื่องมือการวิจัย  
   ในการว ิจ ัยคร ั้งน ี้ ม ีเคร ื่องม ือ ประกอบดว้ย
แผนการจัดการเรียนรู้ 4 แผน 12 ชั่วโมง มีคุณภาพตาม
เกณฑ์ จากผู้เชี่ยวชาญ 3 คน เท่ากับ 4.50 เมื่อสิ้นสุดการ
เรียนรู้ ผู้วิจัยใช้เครื่องมือประเมิน 2 ชุด ได้แก ่แบบทดสอบ
ปรนัย 30 ข้อ อัตนัย 2 ข้อ มีคุณภาพตามเกณฑ  ์ ซึ่งได้
แบบทดสอบที่มีค่าความยากง่าย ได้ค่าตั้งแต่ 0.32 – 0.60  
ค่าอำนาจจำแนก 0.23 – 0.77 และมีความเชื่อมั่น .83 และ
แบบวัดความพึงพอใจ 20 ข้อ ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความ
ถูกต้องด้านเนื้อหาและภาษา แล้วหาดัชนีความสอดคล้อง 
(IOC) ซึ่งได้ค่าเท่ากับ .67 ถึง 1.00 ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูล
ด้วยตนเอง 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผ ู้ว ิจ ัยว ิเคราะห ์ข ้อม ูล  โดยใช ้สถ ิต ิพ ื้น ฐาน 

ค่าเฉลี่ย (x) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่าร้อยละ 
(Percentage)  
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 เมื่อสิ้นสุดการเรียนรู้ผู้วิจัยใช้เครื่องมือประเมิน 
2 ชุด ได้แก่ แบบทดสอบปรนัย 30 ข้อ อัตนัย 2 ข้อ และ
แบบวัดความพึงพอใจ 20 ข้อ ผลการวิจัยแสดงตารางที่ 1 
และ 2 
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วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม 2563

 The research findings: 

  1. The 4 ASEAN Topic Learning Plans were good quality 100 % (𝑥𝑥=4.98).  
  2. Students achievement average was 90.00% of total scores and 96.67% of total numbers of 
students reached the prescribed criterion. 
  3. The students’ satisfaction towards instruction by Jigsaw approach together with K-W-L 

technique showed that an average was highly satisfied (𝑥𝑥=4.86) to consider the item, it was found the 
students agree with the three levels as follows: lesson plan activities (𝑥𝑥=4.82), learning activities (𝑥𝑥=4.86) 
and lecturers (𝑥𝑥=4.89) respectively. 
 
Keywords: Jigsaw approach, K-W-L technique 
 
บทนำ 
 ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ ทั้ง 3 ฉบับ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542, 2545 และ 2553 
มีการเน้นกระบวนการพัฒนาผู้เรียนให้เกดิการเรียนรู้รอบรู้
ลึก ปละผู้สอนเป็นผู้คอยช่วยเหลือใกล้ชิด โดยใช้แนวคิด 
“สอนน้อยรู้มาก” ที่ระบุชัดเจนในหมวด 4 มาตรา 22-30 
เน ้นผ ู้เร ียน เป ็นสำค ัญ และเน ้นกระบวนการว ิจ ัย  ม ี
สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนการทำวิจยัแก่ครู (สำนักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา, 2553) สอดคลอ้งกับเจตนารมณ์
ของหลักปฐมวัย พุทธศักราช 2546 และหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่ต้องการให้ผู้เรียน
เก่งคิด เก่งแก้ปัญหามีทักษะชีวิตและสามารถนำความรู้ไปใช้
ประโยชน์ได้จริง  
 ประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียนสมบูรณ์
แบบ เดือนธันวาคม 2558 ทำให้การจัดการเรียนรู้และการ
จัดการชั้นเรียนสำหรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร
บัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
รุ่นที่ 3 จำเป็นต้องเพิ่มเนื้อหาเกี่ยวกับ ASEAN ให้นักศึกษา
ม ีความพร ้อมเช ่นก ัน  ผ ู้ว ิจ ัยในฐานะเป ็นผ ู้ร ับผ ิดชอบ
โครงการพ ัฒนาสู่ประชาคมอาเซ ียน (Spirit of ASEAN: 
Sister School Project) ของสำนกังานเขตพื้นที่การศึกษา
ขอนแก่นเขต 1 ผลการพฒันาได้หลักสูตรสำหรับสถานศึกษา 
135 หน่วยการเรียนแบ่งเป็นหลักสูตรสังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 90 หน่วย บูรณาการ 15 หน่วย การใช้ ICT 
15 หน่วย และหลักสูตรภาษาต่างประเทศ 15 หน่วย (แสง
สุรีย์ ดวงคำน้อยและคณะ, 2553) ต่อมา ปีการศึกษา 2557 
ผู้วิจัยได้รับแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ให้เป็นประธานหลักสูตรประกาศนียบตัรบัณฑิตวิชาชีพครู
ดังกล่าว มีความตระหนักในเรื่องนี้ จึงบรรจุเรื่อง ASEAN 
เป็นสาระการเรียนรู้หนึ่งในหลายเรื่อง และต่อเนื่องมาสู่รุ่นที ่
3 ซึ่งยังคงเป็นปัญหาในการเรียนเรื่องนี้เนื่องจากใช้เวลามาก
เกินไป (Duangkamnoi, 2011) ผู้วิจัยจึงต้องการหารูปแบบ
ที่เหมาะสม เสมือนเป็นการวิจัยซ้ำเพื่อตรวจสอบทบทวน

และย ืนย ันค ุณภาพเคร ื่องม ือว ิจ ัย อ ีกคร ั้งหน ึ่ง โดยนำ
กระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วย VTAPER Model :V (Vision) 
T (Training) A (Action) p (Presentation) E (Evaluation) 
และ R (Reporting) (อดุลย ์ศ ักด ิ์ ดวงคำน ้อยและคณะ , 
2543) มาดำเน ินการเป ็นข ั้นตอนการว ิจ ัย ซ ึ่งVTAPER 
Model เป็นนวัตกรรมของงานวิจัยดีเด่นได้รับทุนอุดหนุน
การวิจ ัยจากกรมวิชาการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ร ับโล่
งานว ิจ ัยด ีเด ่นและเง ินรางว ัลจากสำน ักงานการศ ึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรมเขตการศึกษา 9 อดุรธานี ดำเนินการ
ร่วมกับการวิจัย เชิงทดลองข้ันต้น (One shot Case Study)  
 กระบวนการเรียนรู้ที่สนองต่อเจตนารมณ์ตาม
หลักสูตรในยุคปัจจุบนั ได้แก่กระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือ
เป ็นกล ุ่มซ ึ่งม ีหลากหลายร ูปแบบ  ได ้แก ่ Cooperative 
Learning, Think pair share, Group Investigation, 
Storyline Model Problem-based learning, Project-
based Learning, 4 MAT และ Jigsaw Approach (ทิศนา 
แขมมณ ,ี 2558) ในที่นี้ ผู้วิจัยเลือกใช้กระบวนการเรียนรู้
แบบกลุ่ม รูปแบบ Jigsaw Approach ร่วมกับวิธีบันทึกการ
เรียนรู้ K-W-L สอดคล้องก ับการศึกษาวิจ ัยของ รวงพร 
ประสิทธิ์สกุล (2556) อัญญปารย์ ศิลปะนิลมาลย ์(2557)  
นรมน ดีหล้า (2557) อุไรวรรณ วรกุลรังสรรค ์(2556) และ 
นิดา มีสุข (2558) มาเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ในการวจิัย
ครั้งนี้ 
  กระบวนการเรียนรู้แบบกลุ่ม รูปแบบ Jigsaw 
Approach เป็นการเรียนรู้ที่ร่วมมือกันในกลุ่มย่อย 5-6 คน 
โดยม ีตัวแทนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในกลุ่ม 1 คน ที่ต้องเรียนรู้
เชิงลึกกับผู้สอนและเพื่อนกลุ่มอื่น ๆ ทำให้ผู้เรียนตื่นตัวและ
สนุกเพราะไม่เครียดและยังได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนใน
ชั้นเรียนอีกด้วย เป็นการแบ่งเนื้อหาออกเป็นหัวข้อย่อย ๆ 
ช่วยกันศึกษา เมื่อสิ้นสุดการเรียนแต่ละครั้ง ก็ได้รับความรู้
เต็มหน่วยการเรียนในเรื่องนั้น ๆ เป็นการเติมเต็มในบทเรียน 
เสมือนภาพต่อสำเร็จสมบูรณ์นั่นเอง (สมคิด สร้อยนำ้, 2555: 
สืบค้นจาก https://sornordon.wordpress.com/2012/02/21) 

ส่วนแบบบันทึกการเรียนรู ้K- W- L เป็นการออกแบบให้
ผู้เรียนบันทึกการเรียนรู้ โดยแบ่งกระดาษออกเป็น 3 ส่วน 
ส่วนแรก เป็นการบันทึกสิ่งที่ผู้เรียนมีความรู้เดิมบ้างแล้ว 
(Known) ส ่วนท ี่ 2 เป ็นการบ ันท ึกในส ิ่งท ี่อยากเร ียนร ู้ 
(Want to know) และส่วนที่ 3 เป็นการบันทึกผลการเรียน
หล ังจาก เร ียนร ู้ร ่วมก ับ เพ ื่อนกล ุ่มอ ื่น  ๆ  ในช ั้น เร ียน 
(Learned) เป ็นการช ่วยความจำให ้ผ ู้เร ียนอ ีก ทางหน ึ่ง 
(Ogle, 1986) ในที่นี้ ผู้วิจัยนำนวัตกรรมทั้ง 2 มาใช้ในการ
วิจัยครั้งนี ้
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 ในการวิจัยคร้ังน้ี ผู้วิจัยกำหนดวัตถุประสงค์ไว้ 3 ข้อ 
ดังนี้ 
  1) พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ ด้วยกระบวนการพัฒนาผู้เรียน VTAPER Model 
โดยใช้กระบวนการเรียนรู ้แบบ Jigsaw ร่วมกับวิธีบันทึก 
การเรียนรู ้K-W-L เรื่อง ASEAN  
  2) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ เร ื่อง 
ASEAN โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ Jigsaw ร่วมกับวิธี
บันทึก การเรียนรู ้K-W-L ให้ผู้เรียนมีคะแนนเฉลี่ยไม่น้อย
กว่าร้อยละ 85 และมีจำนวนผู้เรียนผ่านเกณฑ์ไม่น้อยกว่า 
85 ของผู้เรียนทั้งหมด  
  3) ศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการ
จัดการเรียนรู้เรื่อง ASEAN โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ 
Jigsaw ร่วมกับวิธีบันทึก การเรียนรู ้K-W-L 
 
วิธีดำเนินการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้ใช้กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัย
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ รุ่นที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2559 ห้องเรียนที่ 1 จำนวน 30 คน ซึ่งได้จากการสุ่มอย่าง
ง่าย (Simple random sampling) มีห้องเรียนเป็นหน่วย
ในการสุ่ม ใช้เนื้อหาสาระในรายวิชา 8005206 การจัดการ
เรียนรู้และการจัดการ ชั้นเรียน (Learning and Classroom 
Management) เป็นหน่วยการเรียนรู้เรื่อง ASEAN จำนวน 
4 แผน 12 ชั่วโมง สถานที่ทำการวิจัย ได้แก่ อาคาร 13 
คณะศึกษาศาสตร ์มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ใช ้กระบวนการพ ัฒนาผ ู้เร ียนด ้วย  VTAPER Model :V 
(Vision) T (Training) A (Action) P (Presentation) E 
(Evaluation) และ R (Reporting) (อดุลยศ์ักดิ ์ดวงคำน้อย
และคณะ, 2543) โดยมีทฤษฎีการร่วมมือกันเรียนรู้แบบ

กลุ่มย่อย รูปแบบ Jigsaw Approach ร่วมกับวิธีบันทึก การ
เรียนรู้ K-W-L ท้ายชั่วโมง เป็นการวิจัยเชิงทดลองขั้นต้น 
(One shot Case Study) โดยมีขั้นตอนการพัฒนาผู้เรียน 
ดังนี้ 
     V (Vision) : แจ้งความคาดหวังในการเรียน 
หน่วย ASEAN 
   T (Training) : จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
รูปแบบ Jigsaw Approach 
   A (Action) : แบ่งผู้เรียนเป็น 10 กลุ่ม มอบ 
หมายงานกลุ่มละ 1 ประเทศในอาเซียนศึกษาตามใบงาน 
   P (Presentation) : นำเสนอผลงานกล ุ่ม
ย่อยต่อชั้นเรียน  
   E (Evaluation) : ประเม ินผลการเร ียนร ู้ 
โดยใช้แบบบันทึก K-W-L และแบบทดสอบ 
   R (Reporting) : จัดทำรายงาน สรุปบทเรียน  
 
เครื่องมือการวิจัย  
   ในการว ิจ ัยคร ั้งน ี้ ม ีเคร ื่องม ือ ประกอบดว้ย
แผนการจัดการเรียนรู้ 4 แผน 12 ชั่วโมง มีคุณภาพตาม
เกณฑ์ จากผู้เชี่ยวชาญ 3 คน เท่ากับ 4.50 เมื่อสิ้นสุดการ
เรียนรู้ ผู้วิจัยใช้เครื่องมือประเมิน 2 ชุด ได้แก ่แบบทดสอบ
ปรนัย 30 ข้อ อัตนัย 2 ข้อ มีคุณภาพตามเกณฑ  ์ ซึ่งได้
แบบทดสอบที่มีค่าความยากง่าย ได้ค่าตั้งแต่ 0.32 – 0.60  
ค่าอำนาจจำแนก 0.23 – 0.77 และมีความเชื่อมั่น .83 และ
แบบวัดความพึงพอใจ 20 ข้อ ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความ
ถูกต้องด้านเนื้อหาและภาษา แล้วหาดัชนีความสอดคล้อง 
(IOC) ซึ่งได้ค่าเท่ากับ .67 ถึง 1.00 ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูล
ด้วยตนเอง 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผ ู้ว ิจ ัยว ิเคราะห ์ข ้อม ูล  โดยใช ้สถ ิต ิพ ื้น ฐาน 

ค่าเฉลี่ย (x) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่าร้อยละ 
(Percentage)  
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 เมื่อสิ้นสุดการเรียนรู้ผู้วิจัยใช้เครื่องมือประเมิน 
2 ชุด ได้แก่ แบบทดสอบปรนัย 30 ข้อ อัตนัย 2 ข้อ และ
แบบวัดความพึงพอใจ 20 ข้อ ผลการวิจัยแสดงตารางที่ 1 
และ 2 
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ตารางที ่1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ASEAN  

จำนวน 
คะแนน
เต็ม 

L U 𝐱𝐱 S.D % 
จำนวนที่
ผ่าน
เกณฑ์ 

% 

30 30 26 29 27 0.83 90.00 29 96.70 
 
 จากตารางที่ 1 พบว่า ผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินเฉลี่ยร้อยละ 90 มีจำนวน 29 คน ติดเป็นร้อยละ 96.70 
 
ตารางที ่2 ความพึงพอใจของนกัศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ Jigsaw Approach และ K-W-L Technique 

รายการที่ประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

𝐱𝐱 
การวางแผนการสอน 
1. มีการแจ้งหัวข้อเคา้โครงการสอน (Course Syllabus) ของแต่ละสัปดาห์ 

 
4.81 

2. มีการแจ้งวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ของแต่ละหน่วยอย่างชัดเจน 4.84 
3. มีการเตรียมเอกสารประกอบการบรรยายและ/หรืออุปกรณ์การฝึกปฏิบัติล่วงหน้า 4.81 
4. มีการชี้แจงหลักเกณฑ์การวัดและประเมินผลอย่างชัดเจน 4.80 

สรุปรวมด้านการวางแผนการสอน 4.82 
ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ 
5. สามารถอธิบายเนื้อหาวิชาและ/หรือ ขั้นตอนการฝึกปฏิบัติการได้อย่างต่อเนื่องสัมพันธ์กัน 

 
4.81 

6. ใช้ภาษาในการสอนที่เหมาะสมเข้าใจง่าย 4.84 
7. มีอุปกรณ์การสอน สื่อ / เอกสาร ทำให้เข้าใจเนื้อหาได้ง่ายขึ้น 4.84 
8. วิธีการสอนทำให้ผู้เรียนสนใจเรียนตลอดเวลา 4.81 
9. อาจารย์สามารถตอบคำถามได้อย่างชัดเจน 4.97 
10. มีการยกตัวอย่างด้านจริยธรรมในเนื้อหาบทเรียน 4.87 
11. มีการวัดผลผู้เรียนเป็นระยะและมีข้อแนะนำให้ผู้เรียนไปปรับปรุงแก้ไข 4.87 
12. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็น ซักถามปัญหา และสรุปประเด็นร่วมกันในห้องเรียน 4.87 

สรุปรวมด้านวิธีการสอน 4.86 
ด้านอาจารย์ผู้สอน 
13. ให้โอกาสผู้เรียนได้ซักถาม 

 
4.84 

14. เข้าสอนและเลิกสอนตรงเวลา 4.90 
15. มีความตั้งใจสอน และเข้าสอนโดยสม่ำเสมอ 4.90 
16. สอนครอบคลุมเนื้อหาตามที่แจ้งไว้ในเค้าโครงการสอน 4.94 
17. อาจารย์แนะนำเอกสารและแหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม 4.94 
18. อาจารย์มอบหมายงานให้นักศึกษาทำอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับเนื้อหารายวิชา 4.90 
19. อาจารย์ตรวจผลงานและให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชนใ์นระยะเวลาที่เหมาะสม 4.90 
20. อาจารย์มีบุคลิกภาพเหมาะสม 4.87 

สรุปรวมด้านพฤติกรรม 4.89 
สรุปรวมด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 4.86 

 

 จากตารางท่ี 2 พบว่า มีความพึงพอใจด้านอาจารย์ผู้สอน มากท่ีสุด (𝑥𝑥=4.89) ส่วนด้านท่ีพอใจน้อยท่ีสุด คือ ด้านการ
วางแผนการสอน แต่คะแนนเฉลี่ยยังอยู่ในระดับมาก (𝑥𝑥=4.82)  
 



5

วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม 2563

ตารางที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ASEAN  

จำนวน 
คะแนน
เต็ม 

L U 𝐱𝐱 S.D % 
จำนวนที่
ผ่าน
เกณฑ์ 

% 

30 30 26 29 27 0.83 90.00 29 96.70 
 
 จากตารางที ่1 พบว่า ผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินเฉลี่ยร้อยละ 90 มีจำนวน 29 คน ติดเป็นร้อยละ 96.70 
 
ตารางที่ 2 ความพึงพอใจของนกัศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ Jigsaw Approach และ K-W-L Technique 

รายการที่ประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

𝐱𝐱 
การวางแผนการสอน 
1. มีการแจ้งหัวข้อเคา้โครงการสอน (Course Syllabus) ของแต่ละสัปดาห์ 

 
4.81 

2. มีการแจ้งวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ของแต่ละหน่วยอย่างชัดเจน 4.84 
3. มีการเตรียมเอกสารประกอบการบรรยายและ/หรืออุปกรณ์การฝึกปฏิบัติล่วงหน้า 4.81 
4. มีการชี้แจงหลักเกณฑ์การวัดและประเมินผลอย่างชัดเจน 4.80 

สรุปรวมด้านการวางแผนการสอน 4.82 
ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ 
5. สามารถอธิบายเนื้อหาวิชาและ/หรือ ขั้นตอนการฝึกปฏิบัติการได้อย่างต่อเนื่องสัมพันธ์กัน 

 
4.81 

6. ใช้ภาษาในการสอนที่เหมาะสมเข้าใจง่าย 4.84 
7. มีอุปกรณ์การสอน สื่อ / เอกสาร ทำให้เข้าใจเนื้อหาได้ง่ายขึ้น 4.84 
8. วิธีการสอนทำให้ผู้เรียนสนใจเรียนตลอดเวลา 4.81 
9. อาจารย์สามารถตอบคำถามได้อย่างชัดเจน 4.97 
10. มีการยกตัวอย่างด้านจริยธรรมในเนื้อหาบทเรียน 4.87 
11. มีการวัดผลผู้เรียนเป็นระยะและมีข้อแนะนำให้ผู้เรียนไปปรับปรุงแก้ไข 4.87 
12. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็น ซักถามปัญหา และสรุปประเด็นร่วมกันในห้องเรียน 4.87 

สรุปรวมด้านวิธีการสอน 4.86 
ด้านอาจารย์ผู้สอน 
13. ให้โอกาสผู้เรียนได้ซักถาม 

 
4.84 

14. เข้าสอนและเลิกสอนตรงเวลา 4.90 
15. มีความตั้งใจสอน และเข้าสอนโดยสม่ำเสมอ 4.90 
16. สอนครอบคลุมเนื้อหาตามที่แจ้งไว้ในเค้าโครงการสอน 4.94 
17. อาจารย์แนะนำเอกสารและแหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม 4.94 
18. อาจารย์มอบหมายงานให้นักศึกษาทำอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับเนื้อหารายวิชา 4.90 
19. อาจารย์ตรวจผลงานและให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชนใ์นระยะเวลาที่เหมาะสม 4.90 
20. อาจารย์มีบุคลิกภาพเหมาะสม 4.87 

สรุปรวมด้านพฤติกรรม 4.89 
สรุปรวมด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 4.86 

 

 จากตารางท่ี 2 พบว่า มีความพึงพอใจด้านอาจารย์ผู้สอน มากท่ีสุด (𝑥𝑥=4.89) ส่วนด้านท่ีพอใจน้อยท่ีสุด คือ ด้านการ
วางแผนการสอน แต่คะแนนเฉลี่ยยังอยู่ในระดับมาก (𝑥𝑥=4.82)  
 

สรุปผลการวิจัย 
 การวิจ ัยครั้งน ี้ มีวัตถุประสงค์เพ ื่อ 1) พัฒนา
ก ิจ ก รรม ก าร เร ีย น ร ู้ท ี่เน ้น ผ ู้เร ีย น เป ็น ส ำค ัญ  ด ้ว ย
กระบ วนการพ ัฒ น าผ ู้เร ียน  VTAPER Model โดย ใช ้
กระบวนการเรียนรู้ แบบ Jigsaw ร่วมกับวิธีบันทึก การเรียนรู้ 
K-W-L เรื่อง ASEAN) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู ้เรื่อง 
ASEAN โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ Jigsaw ร่วมกับวิธี
บันทึก การเรียนรู ้K-W-L ให้ผู้เรียนมีคะแนนเฉลี่ยไม่น้อย
กว่าร้อยละ 85 และมีจำนวนผู้เรียนผ่านเกณฑ์ไม่น้อยกว่า 
85 ของผู้เรียนทั้งหมด และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของ
ผู้เรียนต่อการจัดการเรียนรู้เรื่อง ASEAN โดยใช้กระบวน 
การเรียนรู้แบบ Jigsaw ร่วมกับวิธีบันทึก การเรียนรู้ K-W-L 
กล ุ่ม เป ้าหมาย  ในการศ ึกษาว ิจ ัยคร ั้งน ี้ เป ็นน ักศ ึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัย
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รุ่นที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2559 ห้องเรียนที ่1 จำนวน 30 คน รูปแบบการวิจัยเป็นเชิง
ทดลอง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมี 1) กระบวนการวิจัยแบบ 
VTAPER Model และ One shot Case Study 2) แผนการ
จัดการเร ียนรู้ แบบ Jigsaw 4 แผน 12 ชั่วโมง 3) แบบ
บันทึก KWL รายกลุ่มย่อย 4) แบบทดสอบหลังการทดลอง 
เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 30 ข้อ กับแบบ
อัตนัย 2 ข้อ และ 5) แบบสอบถามความพึงพอใจ 20 ข้อ 
 ผลการวิจัยพบว่า 1) ได้แผนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้รายวิชา 8005206 การจัดการเรียนรู้และการจัดการ
ชั้นเรียน เรื่อง ASEAN ที่ม ีค ุณภาพตามเกณฑท์ั้ง 4 แผน 
เฉลี่ย 4.98 คิดเป็นร้อยละ 100 
   2) นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
เรื่อง ASEAN เฉลี่ยร้อยละ 90.00 ผ่านเกณฑ์ เฉลี่ยร้อยละ 
96.67 ของจำนวนนักศึกษาทั้งหมด 
   3) ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการ
จ ัดการเร ียนร ู้ โดยใช ้กระบวนการเร ียนร ู้แบบ  Jigsaw 
ร่วมกับวิธีบันทึกการเรียนรู้ K-W-L พบว่า ภาพรวมอยู่ใน

ระดับ “มากที่สุด ” (𝑥𝑥=4.86) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า
ระดับ “มากที่สุด” 3 ลำดับ ได้แก่ ด้านการวางแผนการสอน 

(𝑥𝑥=4.82) ด ้านก ิจกรรมการเร ียนร ู้ (𝑥𝑥=4.86) และด ้าน
อาจารย์ผู้สอน (𝑥𝑥=4.89) ตามลำดับ 
 
การอภิปรายผล 
 การว ิจ ัยครั้งน ี้เป ็นเสม ือนการทวนสอบใน
ระดับอุดมศึกษา บางหัวข้อ คือเรื่อง ASEAN จำนวน 4 
แผน 12 ชั่วโมง ในรายวิชา 8005206 การจัดการเรียนรู้
และการจ ัดการช ั้น เร ียน  ผ ู้ว ิจ ัย  ขออภ ิปรายผลตาม
วัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 

  1. พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ท ี่เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ ด้วยระบบการพัฒนาผู้เรียน VTAPER Model 
โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ Jigsaw ร่วมกับวิธีบ ันทึก 
การเรียนรู้ K-W-L เร ื่อง ASEAN นั้น ได ้แผนการจัดการ
เรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 4.80 ซึ่งผู้วิจัยในฐานะที่
เคยรับผิดชอบโครงการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียนพอใจที่ได้
สานต่อก ิจกรรมที่ม ีประโยชน์ ได ้ต ่อยอดการเรียนรู้แก ่
นักศึกษาในระดับอุดมศึกษา สอดคล้องกับผลการประเมิน
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น 
เขต 1 ที่ได้หลักสูตรเกี่ยวกับ ASEAN เป็นสถานศึกษา 135 
หน่วยการเรียน แบ่งเป็นหลักสูตรสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 90 หน่วย บูรณาการ 15 หน่วย การใช้ ICT 15 
หน่วย และหลักสูตรภาษาต่างประเทศ 15 หน่วย สอดคล้อง
การการศึกษาวิจัยของวิไลลักษณ์ เหล่าธรรมยิ่งยง (2552) 
รวงพร ประส ิทธ ิ์ก ุศล  (2556) และว ีระพน  ภาน ุร ักษ ์
และจรัญ เจิมแหล่ (2557)  
  2. ศ ึกษาผลส ัมฤทธิ์ทางการเร ียนร ู้เร ื่อง 
ASEAN โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ Jigsaw ร่วมกับวิธี
บันทึก การเรียนรู ้K-W-L ให้ผู้เรียนมีคะแนนเฉลี่ยไม่น้อย
กว่าร้อยละ 85 และมีจำนวนผู้เรียนผ่านเกณฑ์ไม่น้อยกว่า 
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(2556) นิดา มีสุข (2558) ปิยะพล ทรงอาจ (2561) และ 
Anderson, V, B. (1998)  
 3. ศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการจัดการ
เรียนรู้เรื่อง ASEAN โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ Jigsaw 
ร่วมกับวิธีบันทึก การเรียนรู้ K-W-L พบว่า ภาพรวมอยู่ใน

ระดับ “มากที่สุด ” (𝑥𝑥=4.86) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า 
3  ลำด ับมากท ี่ส ุด  ได ้แก ่ ด ้านการวางแผนการสอน 

(𝑥𝑥=4.82) ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ (𝑥𝑥=4.86) ด้านการวาง
แผนการสอน (𝑥𝑥=4.83) และด้านอาจารย์ผู้สอน (𝑥𝑥=4.89) 
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ เสาวนีย ์อะทุมชาย (2558) 
ประฌมเพียร โพธิ์นา ประยงค ์กลั่นฤทธิ์ และนภาทรัพย ์
เลิศปรีดากร (2558) มีเจตคติที่ดีต่อการบันทึกความรู้แบบ 
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ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะที่ได้จากงานวิจัยครั้งนี้ 
  1.1 ในการดำเนินการพัฒนาผู้เรียนโดยใช้
นวัตกรรม Jigsaw Classroom Approach ร่วมกับวิธีการ
บันทึกความรู้แบบ KWL ในเวลาจำกัด 1 เรื่อง 4 ครั้ง ครั้ง
ละ 3 ชั่วโมง นั้น เหมาะสมเฉพาะเรื่องพิเศษ เช่น ASEAN 
หากต้องการพฒันากระบวนการเรียนทุกสัปดาห์ ตลอด
หลักสูตรของรายวิชาย่อมมีข้อจำกัด ซึ่งต้องใช้วิธีการเรียนรู้
แบบร่วมมืออื่น ๆ 
  1.2 จำนวนกลุ่มย่อย กลุ่มละ 3 คน กลุ่มละ 
1 ประเทศในอาเซียน นั้น ศึกษาเฉพาะสาระสำคัญจำเป็นที่
ควรรู้ ส่วนเนื้อหาอื่น ควรเพิ่มกลุ่มละ 5 คน ตามทฤษฎี 
Jigsaw Classroom Approach เพื่อสะดวกในการกำหนด
ผู้เชี่ยวชาญ (Expert) ในกลุ่ม และมอบหมายให้หัวหน้ากลุ่ม 
ทำหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งเลือกโดยสมาชิกในกลุ่มนั่นเอง 
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
  2 .1  ควรดำเน ิน การว ิจ ัย เป ร ียบ เท ียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับกลุ่มเรื่องอื่น ๆ ในระดับชั้น
เดียวกัน 
  2.2 ควรนำเน ื้อหาสาระอ ื่นท ี่กำล ังเป ็น
นโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ เช่น ทักษะใน
ศตวรรษที ่21 การเรียนรู้แบบใฝ่รู้เชิงรุก (Active Learning) 
และ การเรียนรู ้STEM Education เป็นต้น 
 
เอกสารอ้างอิง 
1. นรมน ด ีหล ้า. (2557). การพ ัฒนาแบบฝึก

ท ักษะคณ ิตศาสตร์ด ้วยเทคน ิคการจ ัดการ
เรียนรู้ KWDL เรื่อง ลำดับอนันต์และอนุกรม
อนันต์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6. 
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ผู้เชี่ยวชาญ (Expert) ในกลุ่ม และมอบหมายให้หัวหน้ากลุ่ม 
ทำหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งเลือกโดยสมาชิกในกลุ่มนั่นเอง 
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
  2 .1  ควรดำเน ิน การว ิจ ัย เป ร ียบ เท ียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับกลุ่มเรื่องอื่น ๆ ในระดับชั้น
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