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บทคัดย่อ 
 กำรวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) พัฒนำกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ ด้วยกระบวนกำรพัฒนำ
ผู้เรียน VTAPER Model โดยใช้กระบวนกำรเรียนรู้แบบ Jigsaw ร่วมกับวิธีบันทึกกำรเรียนรู้ K-W-L เรื่อง ASEAN 2) ศึกษำ
ผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนรู้เรื่อง ASEAN โดยใช้กระบวนกำรเรียนรู้ แบบ Jigsaw ร่วมกับวิธีบันทึกกำรเรียนรู้ K-W-L ให้ผู้เรียนมี
คะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่ำร้อยละ 85 และมีจ ำนวนผู้เรียนผ่ำนเกณฑ์ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 85 ของผู้เรียนทั้งหมด และ  3) ศึกษำ
ควำมพึงพอใจของผู้เรียนต่อกำรจัดกำรเรียนรู้แบบ Jigsaw ร่วมกับวิธีบันทึกกำรเรียนรู้ K-W-L กลุ่มเป้ำหมำย ในกำรศึกษำวิจัย
ครั้งน้ี เป็นนักศึกษำหลักสูตรประกำศนียบัตรบัณฑิตวิชำชีพครู มหำวิทยำลัยภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ชั้นปีที่ 1 ภำคต้น  
ปีกำรศึกษำ 2559 จ ำนวน 30 คน รูปแบบกำรวิจัยเป็นเชิงทดลอง เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย มี 1 ) กำระบวนกำรวิจัยแบบ 
VTAPER Model และ One Shot Case Study 2) แผนกำรเรียนรู้แบบ Jigsaw 4 แผน 12 ชั่วโมง 3) แบบบันทึก KWL รำย
กลุ่มย่อย 4) แบบทดสอบหลังทดลอง เป็นแบบชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 30 ข้อ กับแบบอัตนัย 2 ข้อ และ 5) แบบสอบถำม
ควำมพึงพอใจ 20 ข้อ 
 ผลกำรวิจัยพบว่ำ  
  1. ได้แผนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ เรื่อง ASEAN ที่มคีุณภำพตำมเกณฑ์ทั้ง 4 แผน (�̅�𝑥=4.98) คิดเป็น ร้อยละ 
100 
  2. นักศึกษำมีผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียน เรื่อง ASEAN เฉลี่ยร้อยละ 90.00 ผ่ำนเกณฑ์เฉลี่ยร้อยละ 96.67 ของ
จ ำนวนนักศึกษำท้ังมด 
  3. ควำมพึงพอใจของนักศึกษำต่อกำรจัดกำรเรียนรู้ โดยใช้กระบวนกำรเรียนรู้แบบ Jigsaw ร่วมกับวิธีบันทึก
กำรเรียนรู้ K-W-L พบว่ำ ภำพรวมอยู่ในระดับ “มำกท่ีสุด” (�̅�𝑥=4.84) เมื่อพิจำรณำรำยด้ำน พบว่ำระดับ “มำกที่สุด” 3 ล ำดับ
ได้แก่ ด้ำนกำรวำงแผนกำรสอน (�̅�𝑥=4.82) ด้ำนกิจกรรมกำรเรียนรู้ (�̅�𝑥=4.86) และด้ำนอำจำรย์ผู้สอน (�̅�𝑥=4.89) ตำมล ำดับ 
 
ค าส าคัญ :  กระบวนกำรเรียนรู้แบบ Jigsaw วิธีบันทึกกำรเรียนรู้ 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 % (�̅�𝑥=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 (�̅�𝑥=4.86) to consider the item, it was found the 
students agree with the three levels as follows: lesson plan activities (�̅�𝑥=4.82), learning activities (�̅�𝑥=4.86) 
and lecturers (�̅�𝑥=4.89) respectively. 
 
Keywords: Jigsaw approach, K-W-L technique 
 
บทน า 
 ตำมเจตนำรมณ์ของพระรำชบัญญัติกำรศึกษำ
แห่งชำติ ทั้ง 3 ฉบับ ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2542, 2545 และ 2553 
มีกำรเน้นกระบวนกำรพัฒนำผู้เรียนให้เกิดกำรเรียนรู้รอบรู้
ลึก ปละผู้สอนเป็นผู้คอยช่วยเหลือใกล้ชิด โดยใช้แนวคิด 
“สอนน้อยรู้มำก” ที่ระบุชัดเจนในหมวด 4 มำตรำ 22-30 
เน้นผู้ เรียน เป็ นส ำคัญ และ เน้นกระบวนกำร วิจั ย  มี
สถำนศึกษำส่งเสริม สนับสนุนกำรท ำวิจัยแก่ครู (ส ำนักงำน
เลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ, 2553) สอดคล้องกับเจตนำรมณ์
ของหลักปฐมวัย พุทธศักรำช 2546 และหลักสูตรแกนกลำง
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551 ท่ีต้องกำรให้ผู้เรียน
เก่งคิด เก่งแก้ปัญหำมีทักษะชีวิตและสำมำรถน ำควำมรู้ไปใช้
ประโยชน์ได้จริง  
 ประเทศไทยเข้ำสู่ประชำคมอำเซียนสมบูรณ์
แบบ เดือนธันวำคม 2558 ท ำให้กำรจัดกำรเรียนรู้และกำร
จัดกำรชั้นเรียนส ำหรับนักศึกษำหลักสูตรประกำศนียบัตร
บัณฑิตวิชำชีพครู มหำวิทยำลัยภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 
รุ่นที่ 3 จ ำเป็นต้องเพ่ิมเน้ือหำเก่ียวกับ ASEAN ให้นักศึกษำ
มีควำมพร้อมเช่นกัน  ผู้ วิจัยในฐำนะเป็นผู้ รับผิดชอบ
โครงกำรพัฒนำสู่ประชำคมอำเซียน (Spirit of ASEAN: 
Sister School Project) ของส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำ
ขอนแก่นเขต 1 ผลกำรพัฒนำได้หลักสูตรส ำหรับสถำนศึกษำ 
135 หน่วยกำรเรียนแบ่งเป็นหลักสูตรสังคมศึกษำ ศำสนำ
และวัฒนธรรม 90 หน่วย บูรณำกำร 15 หน่วย กำรใช้ ICT 
15 หน่วย และหลักสูตรภำษำต่ำงประเทศ 15 หน่วย (แสง
สุรีย์ ดวงค ำน้อยและคณะ, 2553) ต่อมำ ปีกำรศึกษำ 2557 
ผู้วิจัยได้รับแต่งต้ังจำกมหำวิทยำลัยภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
ให้เป็นประธำนหลักสูตรประกำศนียบัตรบัณฑิตวิชำชีพครู
ดังกล่ำว มีควำมตระหนักในเรื่องน้ี จึงบรรจุเรื่อง ASEAN 
เป็นสำระกำรเรียนรู้หน่ึงในหลำยเรื่อง และต่อเน่ืองมำสู่รุ่นที่ 
3 ซึ่งยังคงเป็นปัญหำในกำรเรียนเรื่องน้ีเน่ืองจำกใช้เวลำมำก
เกินไป (Duangkamnoi, 2011) ผู้วิจัยจึงต้องกำรหำรูปแบบ
ที่เหมำะสม เสมือนเป็นกำรวิจัยซ้ ำเพ่ือตรวจสอบทบทวน

และยืนยันคุณภำพเครื่องมือวิจัย  อีกครั้งหน่ึง โดยน ำ
กระบวนกำรพัฒนำผู้เรียนด้วย VTAPER Model :V (Vision) 
T (Training) A (Action) p (Presentation) E (Evaluation) 
และ R (Reporting) (อดุลย์ศักด์ิ ดวงค ำน้อยและคณะ , 
2543) มำด ำเนินกำรเป็น ข้ันตอนกำรวิจัย  ซึ่ งVTAPER 
Model เป็นนวัตกรรมของงำนวิจัยดีเด่นได้รับทุนอุดหนุน
กำรวิจัยจำกกรมวิชำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร ได้รับโล่
งำนวิจัยดีเด่นและเงินรำงวัลจำกส ำนักงำนกำรศึกษำ 
ศำสนำและวัฒนธรรมเขตกำรศึกษำ 9 อุดรธำนี ด ำเนินกำร
ร่วมกับกำรวิจัย เชิงทดลองข้ันต้น (One shot Case Study)  
 กระบวนกำรเรียนรู้ที่สนองต่อเจตนำรมณ์ตำม
หลักสูตรในยุคปัจจุบัน ได้แก่กระบวนกำรเรียนรู้แบบร่วมมือ
เป็นกลุ่มซึ่ งมีหลำกหลำยรูปแบบ ได้แก่  Cooperative 
Learning, Think pair share, Group Investigation, 
Storyline Model Problem-based learning, Project-
based Learning, 4 MAT และ Jigsaw Approach (ทิศนำ 
แขมมณี , 2558) ในที่น้ี ผู้วิจัยเลือกใช้กระบวนกำรเรียนรู้
แบบกลุ่ม รูปแบบ Jigsaw Approach ร่วมกับวิธีบันทึกกำร
เรียนรู้ K-W-L สอดคล้องกับกำรศึกษำวิจัยของ รวงพร 
ประสิทธ์ิสกุล (2556) อัญญปำรย์ ศิลปะนิลมำลย์ (2557)  
นรมน ดีหล้ำ (2557) อุไรวรรณ วรกุลรังสรรค์ (2556) และ 
นิดำ มีสุข (2558) มำเป็นส่วนหน่ึงของกำรเรียนรู้ในกำรวิจัย
ครั้งน้ี 
  กระบวนกำรเรียนรู้แบบกลุ่ม รูปแบบ Jigsaw 
Approach เป็นกำรเรียนรู้ที่ร่วมมือกันในกลุ่มย่อย 5-6 คน 
โดยมี ตัวแทนที่เป็นผู้เชี่ยวชำญในกลุ่ม 1 คน ที่ต้องเรียนรู้
เชิงลึกกับผู้สอนและเพ่ือนกลุ่มอื่น ๆ ท ำให้ผู้เรียนต่ืนตัวและ
สนุกเพรำะไม่เครียดและยังได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพ่ือนใน
ชั้นเรียนอีกด้วย เป็นกำรแบ่งเน้ือหำออกเป็นหัวข้อย่อย ๆ 
ช่วยกันศึกษำ เมื่อสิ้นสุดกำรเรียนแต่ละครั้ง ก็ได้รับควำมรู้
เต็มหน่วยกำรเรียนในเรื่องน้ัน ๆ เป็นกำรเติมเต็มในบทเรียน 
เสมือนภำพต่อส ำเร็จสมบูรณ์น่ันเอง (สมคิด สร้อยน้ ำ, 2555: 
สืบค้นจำก https://sornordon.wordpress.com/2012/02/21) 

ส่วนแบบบันทึกกำรเรียนรู้ K- W- L เป็นกำรออกแบบให้
ผู้เรียนบันทึกกำรเรียนรู้ โดยแบ่งกระดำษออกเป็น 3 ส่วน 
ส่วนแรก เป็นกำรบันทึกสิ่งที่ผู้เรียนมีควำมรู้เดิมบ้ำงแล้ว 
(Known) ส่วนที่  2 เป็นกำรบันทึกในสิ่งที่อยำกเรียนรู้ 
(Want to know) และส่วนที่ 3 เป็นกำรบันทึกผลกำรเรียน
หลั งจำก เรียนรู้ ร่ วมกับ เพ่ื อนกลุ่ มอื่ น  ๆ  ในชั้ น เรียน 
(Learned) เป็นกำรช่วยควำมจ ำให้ผู้ เรียนอีก  ทำงหน่ึง 
(Ogle, 1986) ในที่น้ี ผู้วิจัยน ำนวัตกรรมทั้ง 2 มำใช้ในกำร
วิจัยครั้งน้ี 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 ในกำรวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยก ำหนดวัตถุประสงค์ไว้ 3 ข้อ 
ดังน้ี 
  1) พัฒนำกิจกรรมกำรเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียน
เป็นส ำคัญ ด้วยกระบวนกำรพัฒนำผู้เรียน VTAPER Model 
โดยใช้กระบวนกำรเรียนรู้ แบบ Jigsaw ร่วมกับวิธีบันทึก 
กำรเรียนรู้ K-W-L เรื่อง ASEAN  
  2) ศึกษำผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนรู้ เรื่อง 
ASEAN โดยใช้กระบวนกำรเรียนรู้แบบ Jigsaw ร่วมกับวิธี
บันทึก กำรเรียนรู้ K-W-L ให้ผู้เรียนมีคะแนนเฉลี่ยไม่น้อย
กว่ำร้อยละ 85 และมีจ ำนวนผู้เรียนผ่ำนเกณฑ์ไม่น้อยกว่ำ 
85 ของผู้เรียนทั้งหมด  
  3) ศึกษำควำมพึงพอใจของผู้เรียนต่อกำร
จัดกำรเรียนรู้เรื่อง ASEAN โดยใช้กระบวนกำรเรียนรู้แบบ 
Jigsaw ร่วมกับวิธีบันทึก กำรเรียนรู้ K-W-L 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ในกำรวิจัยครั้งน้ีใช้กลุ่มตัวอย่ำงเป็นนักศึกษำ
หลักสูตรประกำศนียบัตรบัณฑิตวิชำชีพครู มหำวิทยำลัย
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ รุ่นที่ 3 ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 
2559 ห้องเรียนที่ 1 จ ำนวน 30 คน ซึ่งได้จำกกำรสุ่มอย่ำง
ง่ำย (Simple random sampling) มีห้องเรียนเป็นหน่วย
ในกำรสุ่ม ใช้เน้ือหำสำระในรำยวิชำ 8005206 กำรจัดกำร
เรียนรู้และกำรจัดกำร ชั้นเรียน (Learning and Classroom 
Management) เป็นหน่วยกำรเรียนรู้เรื่อง ASEAN จ ำนวน 
4 แผน 12 ชั่วโมง สถำนท่ีท ำกำรวิจัย ได้แก่ อำคำร 13 
คณะศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลัยภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ใช้กระบวนกำรพัฒนำผู้ เรียนด้วย VTAPER Model :V 
(Vision) T (Training) A (Action) P (Presentation) E 
(Evaluation) และ R (Reporting) (อดุลย์ศักด์ิ ดวงค ำน้อย
และคณะ, 2543) โดยมีทฤษฎีกำรร่วมมือกันเรียนรู้แบบ

กลุ่มย่อย รูปแบบ Jigsaw Approach ร่วมกับวิธีบันทึก กำร
เรียนรู้ K-W-L ท้ำยชั่วโมง เป็นกำรวิจัยเชิงทดลองข้ันต้น 
(One shot Case Study) โดยมีข้ันตอนกำรพัฒนำผู้เรียน 
ดังน้ี 
     V (Vision) : แจ้งควำมคำดหวังในกำรเรียน 
หน่วย ASEAN 
   T (Training) : จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้โดยใช้
รูปแบบ Jigsaw Approach 
   A (Action) : แบ่ งผู้ เรี ย น เป็ น  10  ก ลุ่ ม 
มอบหมำยงำนกลุ่มละ 1 ประเทศในอำเซียนศึกษำตำมใบ
งำน 
   P (Presentation) : น ำเสนอผลงำนกลุ่ม
ย่อยต่อชั้นเรียน  
   E (Evaluation) : ประเมินผลกำรเรียนรู้ 
โดยใช้แบบบันทึก K-W-L และแบบทดสอบ 
   R (Reporting) : จัดท ำรำยงำน สรุปบทเรียน  
 
เคร่ืองมือการวิจัย  
   ในกำรวิจัยครั้งน้ี มี เครื่องมือ ประกอบด้วย
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ 4 แผน 12 ชั่วโมง มีคุณภำพตำม
เกณฑ์ จำกผู้เชี่ยวชำญ 3 คน เท่ำกับ 4.50 เมื่อสิ้นสุดกำร
เรียนรู้ ผู้วิจัยใช้เครื่องมือประเมิน 2 ชุด ได้แก่ แบบทดสอบ
ปรนัย 30 ข้อ อัตนัย 2 ข้อ มีคุณภำพตำมเกณฑ์  ซึ่งได้
แบบทดสอบที่มีค่ำควำมยำกง่ำย ได้ค่ำต้ังแต่ 0.32 – 0.60  
ค่ำอ ำนำจจ ำแนก 0.23 – 0.77 และมีควำมเชื่อมั่น .83 และ
แบบวัดควำมพึงพอใจ 20 ข้อ ผู้เชี่ยวชำญตรวจสอบควำม
ถูกต้องด้ำนเน้ือหำและภำษำ แล้วหำดัชนีควำมสอดคล้อง 
(IOC) ซึ่งได้ค่ำเท่ำกับ .67 ถึง 1.00 ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูล
ด้วยตนเอง 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้ วิจัย วิ เครำะห์ ข้อมู ล  โดยใช้ส ถิ ติ พ้ื นฐำน 
ค่ำเฉลี่ย (x̅) ค่ำเบ่ียงเบนมำตรฐำน (S.D.) และค่ำร้อยละ 
(Percentage)  
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 เมื่อสิ้นสุดกำรเรียนรู้ผู้วิจัยใช้เครื่องมือประเมิน 
2 ชุด ได้แก่ แบบทดสอบปรนัย 30 ข้อ อัตนัย 2 ข้อ และ
แบบวัดควำมพึงพอใจ 20 ข้อ ผลกำรวิจัยแสดงตำรำงที่ 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 % (�̅�𝑥=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 (�̅�𝑥=4.86) to consider the item, it was found the 
students agree with the three levels as follows: lesson plan activities (�̅�𝑥=4.82), learning activities (�̅�𝑥=4.86) 
and lecturers (�̅�𝑥=4.89) respectively. 
 
Keywords: Jigsaw approach, K-W-L technique 
 
บทน า 
 ตำมเจตนำรมณ์ของพระรำชบัญญัติกำรศึกษำ
แห่งชำติ ทั้ง 3 ฉบับ ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2542, 2545 และ 2553 
มีกำรเน้นกระบวนกำรพัฒนำผู้เรียนให้เกิดกำรเรียนรู้รอบรู้
ลึก ปละผู้สอนเป็นผู้คอยช่วยเหลือใกล้ชิด โดยใช้แนวคิด 
“สอนน้อยรู้มำก” ที่ระบุชัดเจนในหมวด 4 มำตรำ 22-30 
เน้นผู้ เรียน เป็ นส ำคัญ และ เน้นกระบวนกำร วิจั ย  มี
สถำนศึกษำส่งเสริม สนับสนุนกำรท ำวิจัยแก่ครู (ส ำนักงำน
เลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ, 2553) สอดคล้องกับเจตนำรมณ์
ของหลักปฐมวัย พุทธศักรำช 2546 และหลักสูตรแกนกลำง
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551 ท่ีต้องกำรให้ผู้เรียน
เก่งคิด เก่งแก้ปัญหำมีทักษะชีวิตและสำมำรถน ำควำมรู้ไปใช้
ประโยชน์ได้จริง  
 ประเทศไทยเข้ำสู่ประชำคมอำเซียนสมบูรณ์
แบบ เดือนธันวำคม 2558 ท ำให้กำรจัดกำรเรียนรู้และกำร
จัดกำรชั้นเรียนส ำหรับนักศึกษำหลักสูตรประกำศนียบัตร
บัณฑิตวิชำชีพครู มหำวิทยำลัยภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 
รุ่นที่ 3 จ ำเป็นต้องเพ่ิมเน้ือหำเก่ียวกับ ASEAN ให้นักศึกษำ
มีควำมพร้อมเช่นกัน  ผู้ วิจัยในฐำนะเป็นผู้ รับผิดชอบ
โครงกำรพัฒนำสู่ประชำคมอำเซียน (Spirit of ASEAN: 
Sister School Project) ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ขอนแก่นเขต 1 ผลกำรพัฒนำได้หลักสูตรส ำหรับสถำนศึกษำ 
135 หน่วยกำรเรียนแบ่งเป็นหลักสูตรสังคมศึกษำ ศำสนำ
และวัฒนธรรม 90 หน่วย บูรณำกำร 15 หน่วย กำรใช้ ICT 
15 หน่วย และหลักสูตรภำษำต่ำงประเทศ 15 หน่วย (แสง
สุรีย์ ดวงค ำน้อยและคณะ, 2553) ต่อมำ ปีกำรศึกษำ 2557 
ผู้วิจัยได้รับแต่งต้ังจำกมหำวิทยำลัยภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
ให้เป็นประธำนหลักสูตรประกำศนียบัตรบัณฑิตวิชำชีพครู
ดังกล่ำว มีควำมตระหนักในเรื่องน้ี จึงบรรจุเรื่อง ASEAN 
เป็นสำระกำรเรียนรู้หน่ึงในหลำยเรื่อง และต่อเน่ืองมำสู่รุ่นที่ 
3 ซึ่งยังคงเป็นปัญหำในกำรเรียนเรื่องน้ีเน่ืองจำกใช้เวลำมำก
เกินไป (Duangkamnoi, 2011) ผู้วิจัยจึงต้องกำรหำรูปแบบ
ที่เหมำะสม เสมือนเป็นกำรวิจัยซ้ ำเพ่ือตรวจสอบทบทวน

และยืนยันคุณภำพเครื่องมือวิจัย  อีกครั้งหน่ึง โดยน ำ
กระบวนกำรพัฒนำผู้เรียนด้วย VTAPER Model :V (Vision) 
T (Training) A (Action) p (Presentation) E (Evaluation) 
และ R (Reporting) (อดุลย์ศักด์ิ ดวงค ำน้อยและคณะ , 
2543) มำด ำเนินกำรเป็น ข้ันตอนกำรวิจัย  ซึ่ งVTAPER 
Model เป็นนวัตกรรมของงำนวิจัยดีเด่นได้รับทุนอุดหนุน
กำรวิจัยจำกกรมวิชำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร ได้รับโล่
งำนวิจัยดีเด่นและเงินรำงวัลจำกส ำนักงำนกำรศึกษำ 
ศำสนำและวัฒนธรรมเขตกำรศึกษำ 9 อุดรธำนี ด ำเนินกำร
ร่วมกับกำรวิจัย เชิงทดลองข้ันต้น (One shot Case Study)  
 กระบวนกำรเรียนรู้ที่สนองต่อเจตนำรมณ์ตำม
หลักสูตรในยุคปัจจุบัน ได้แก่กระบวนกำรเรียนรู้แบบร่วมมือ
เป็นกลุ่มซึ่ งมีหลำกหลำยรูปแบบ ได้แก่  Cooperative 
Learning, Think pair share, Group Investigation, 
Storyline Model Problem-based learning, Project-
based Learning, 4 MAT และ Jigsaw Approach (ทิศนำ 
แขมมณี , 2558) ในที่น้ี ผู้วิจัยเลือกใช้กระบวนกำรเรียนรู้
แบบกลุ่ม รูปแบบ Jigsaw Approach ร่วมกับวิธีบันทึกกำร
เรียนรู้ K-W-L สอดคล้องกับกำรศึกษำวิจัยของ รวงพร 
ประสิทธ์ิสกุล (2556) อัญญปำรย์ ศิลปะนิลมำลย์ (2557)  
นรมน ดีหล้ำ (2557) อุไรวรรณ วรกุลรังสรรค์ (2556) และ 
นิดำ มีสุข (2558) มำเป็นส่วนหน่ึงของกำรเรียนรู้ในกำรวิจัย
ครั้งน้ี 
  กระบวนกำรเรียนรู้แบบกลุ่ม รูปแบบ Jigsaw 
Approach เป็นกำรเรียนรู้ท่ีร่วมมือกันในกลุ่มย่อย 5-6 คน 
โดยมี ตัวแทนที่เป็นผู้เชี่ยวชำญในกลุ่ม 1 คน ที่ต้องเรียนรู้
เชิงลึกกับผู้สอนและเพ่ือนกลุ่มอื่น ๆ ท ำให้ผู้เรียนต่ืนตัวและ
สนุกเพรำะไม่เครียดและยังได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพ่ือนใน
ชั้นเรียนอีกด้วย เป็นกำรแบ่งเน้ือหำออกเป็นหัวข้อย่อย ๆ 
ช่วยกันศึกษำ เมื่อสิ้นสุดกำรเรียนแต่ละครั้ง ก็ได้รับควำมรู้
เต็มหน่วยกำรเรียนในเรื่องน้ัน ๆ เป็นกำรเติมเต็มในบทเรียน 
เสมือนภำพต่อส ำเร็จสมบูรณ์น่ันเอง (สมคิด สร้อยน้ ำ, 2555: 
สืบค้นจำก https://sornordon.wordpress.com/2012/02/21) 

ส่วนแบบบันทึกกำรเรียนรู้ K- W- L เป็นกำรออกแบบให้
ผู้เรียนบันทึกกำรเรียนรู้ โดยแบ่งกระดำษออกเป็น 3 ส่วน 
ส่วนแรก เป็นกำรบันทึกสิ่งที่ผู้เรียนมีควำมรู้เดิมบ้ำงแล้ว 
(Known) ส่วนที่  2 เป็นกำรบันทึกในสิ่งที่อยำกเรียนรู้ 
(Want to know) และส่วนที่ 3 เป็นกำรบันทึกผลกำรเรียน
หลั งจำก เรียนรู้ ร่ วมกับ เพ่ื อนกลุ่ มอื่ น  ๆ  ในชั้ น เรียน 
(Learned) เป็นกำรช่วยควำมจ ำให้ผู้ เรียนอีก  ทำงหน่ึง 
(Ogle, 1986) ในที่น้ี ผู้วิจัยน ำนวัตกรรมทั้ง 2 มำใช้ในกำร
วิจัยครั้งน้ี 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 ในกำรวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยก ำหนดวัตถุประสงค์ไว้ 3 ข้อ 
ดังน้ี 
  1) พัฒนำกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นส ำคัญ ด้วยกระบวนกำรพัฒนำผู้เรียน VTAPER Model 
โดยใช้กระบวนกำรเรียนรู้ แบบ Jigsaw ร่วมกับวิธีบันทึก 
กำรเรียนรู้ K-W-L เรื่อง ASEAN  
  2) ศึกษำผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนรู้ เรื่อง 
ASEAN โดยใช้กระบวนกำรเรียนรู้แบบ Jigsaw ร่วมกับวิธี
บันทึก กำรเรียนรู้ K-W-L ให้ผู้เรียนมีคะแนนเฉลี่ยไม่น้อย
กว่ำร้อยละ 85 และมีจ ำนวนผู้เรียนผ่ำนเกณฑ์ไม่น้อยกว่ำ 
85 ของผู้เรียนทั้งหมด  
  3) ศึกษำควำมพึงพอใจของผู้เรียนต่อกำร
จัดกำรเรียนรู้เรื่อง ASEAN โดยใช้กระบวนกำรเรียนรู้แบบ 
Jigsaw ร่วมกับวิธีบันทึก กำรเรียนรู้ K-W-L 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ในกำรวิจัยครั้งน้ีใช้กลุ่มตัวอย่ำงเป็นนักศึกษำ
หลักสูตรประกำศนียบัตรบัณฑิตวิชำชีพครู มหำวิทยำลัย
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ รุ่นที่ 3 ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 
2559 ห้องเรียนที่ 1 จ ำนวน 30 คน ซึ่งได้จำกกำรสุ่มอย่ำง
ง่ำย (Simple random sampling) มีห้องเรียนเป็นหน่วย
ในกำรสุ่ม ใช้เน้ือหำสำระในรำยวิชำ 8005206 กำรจัดกำร
เรียนรู้และกำรจัดกำร ชั้นเรียน (Learning and Classroom 
Management) เป็นหน่วยกำรเรียนรู้เรื่อง ASEAN จ ำนวน 
4 แผน 12 ชั่วโมง สถำนที่ท ำกำรวิจัย ได้แก่ อำคำร 13 
คณะศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลัยภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ใช้กระบวนกำรพัฒนำผู้ เรียนด้วย VTAPER Model :V 
(Vision) T (Training) A (Action) P (Presentation) E 
(Evaluation) และ R (Reporting) (อดุลย์ศักด์ิ ดวงค ำน้อย
และคณะ, 2543) โดยมีทฤษฎีกำรร่วมมือกันเรียนรู้แบบ

กลุ่มย่อย รูปแบบ Jigsaw Approach ร่วมกับวิธีบันทึก กำร
เรียนรู้ K-W-L ท้ำยชั่วโมง เป็นกำรวิจัยเชิงทดลองข้ันต้น 
(One shot Case Study) โดยมีข้ันตอนกำรพัฒนำผู้เรียน 
ดังน้ี 
     V (Vision) : แจ้งควำมคำดหวังในกำรเรียน 
หน่วย ASEAN 
   T (Training) : จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้โดยใช้
รูปแบบ Jigsaw Approach 
   A (Action) : แบ่ งผู้ เรี ย น เป็ น  10  ก ลุ่ ม 
มอบหมำยงำนกลุ่มละ 1 ประเทศในอำเซียนศึกษำตำมใบ
งำน 
   P (Presentation) : น ำเสนอผลงำนกลุ่ม
ย่อยต่อชั้นเรียน  
   E (Evaluation) : ประเมินผลกำรเรียนรู้ 
โดยใช้แบบบันทึก K-W-L และแบบทดสอบ 
   R (Reporting) : จัดท ำรำยงำน สรุปบทเรียน  
 
เคร่ืองมือการวิจัย  
   ในกำรวิจัยครั้งน้ี มี เครื่องมือ ประกอบด้วย
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ 4 แผน 12 ชั่วโมง มีคุณภำพตำม
เกณฑ์ จำกผู้เชี่ยวชำญ 3 คน เท่ำกับ 4.50 เมื่อสิ้นสุดกำร
เรียนรู้ ผู้วิจัยใช้เครื่องมือประเมิน 2 ชุด ได้แก่ แบบทดสอบ
ปรนัย 30 ข้อ อัตนัย 2 ข้อ มีคุณภำพตำมเกณฑ์  ซึ่งได้
แบบทดสอบที่มีค่ำควำมยำกง่ำย ได้ค่ำต้ังแต่ 0.32 – 0.60  
ค่ำอ ำนำจจ ำแนก 0.23 – 0.77 และมีควำมเชื่อมั่น .83 และ
แบบวัดควำมพึงพอใจ 20 ข้อ ผู้เชี่ยวชำญตรวจสอบควำม
ถูกต้องด้ำนเน้ือหำและภำษำ แล้วหำดัชนีควำมสอดคล้อง 
(IOC) ซึ่งได้ค่ำเท่ำกับ .67 ถึง 1.00 ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูล
ด้วยตนเอง 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้ วิจัย วิ เครำะห์ ข้อมู ล  โดยใช้ส ถิ ติ พ้ื นฐำน 
ค่ำเฉลี่ย (x̅) ค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน (S.D.) และค่ำร้อยละ 
(Percentage)  
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 เมื่อสิ้นสุดกำรเรียนรู้ผู้วิจัยใช้เครื่องมือประเมิน 
2 ชุด ได้แก่ แบบทดสอบปรนัย 30 ข้อ อัตนัย 2 ข้อ และ
แบบวัดควำมพึงพอใจ 20 ข้อ ผลกำรวิจัยแสดงตำรำงที่ 1 
และ 2 
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ตารางที่ 1 ผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียน เรื่อง ASEAN  

จ านวน คะแนน
เต็ม L U �̅�𝐱 S.D % 

จ านวนที่
ผ่าน
เกณฑ์ 

% 

30 30 26 29 27 0.83 90.00 29 96.70 
 
 จำกตำรำงที่ 1 พบว่ำ ผู้เรียนที่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินเฉลี่ยร้อยละ 90 มีจ ำนวน 29 คน ติดเป็นร้อยละ 96.70 
 
ตารางที่ 2 ควำมพึงพอใจของนักศึกษำท่ีมีต่อกำรจัดกำรเรียนรู้ Jigsaw Approach และ K-W-L Technique 

รายการที่ประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

�̅�𝐱 
การวางแผนการสอน 
1. มีกำรแจ้งหัวข้อเค้ำโครงกำรสอน (Course Syllabus) ของแต่ละสัปดำห์ 

 
4.81 

2. มีกำรแจ้งวัตถุประสงค์ของกำรเรียนรู้ของแต่ละหน่วยอย่ำงชัดเจน 4.84 
3. มีกำรเตรียมเอกสำรประกอบกำรบรรยำยและ/หรืออปุกรณ์กำรฝึกปฏิบัติล่วงหน้ำ 4.81 
4. มีกำรชี้แจงหลักเกณฑ์กำรวัดและประเมินผลอย่ำงชัดเจน 4.80 

สรุปรวมด้านการวางแผนการสอน 4.82 
ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ 
5. สำมำรถอธิบำยเน้ือหำวิชำและ/หรือ ข้ันตอนกำรฝึกปฏิบัติกำรได้อย่ำงต่อเน่ืองสัมพันธ์กัน 

 
4.81 

6. ใช้ภำษำในกำรสอนที่เหมำะสมเข้ำใจง่ำย 4.84 
7. มีอุปกรณ์กำรสอน สื่อ / เอกสำร ท ำให้เข้ำใจเน้ือหำได้ง่ำยข้ึน 4.84 
8. วิธีกำรสอนท ำให้ผู้เรียนสนใจเรียนตลอดเวลำ 4.81 
9. อำจำรย์สำมำรถตอบค ำถำมได้อย่ำงชัดเจน 4.97 
10. มีกำรยกตัวอย่ำงด้ำนจริยธรรมในเน้ือหำบทเรียน 4.87 
11. มีกำรวัดผลผู้เรียนเป็นระยะและมีข้อแนะน ำให้ผู้เรียนไปปรับปรุงแก้ไข 4.87 
12. เปิดโอกำสให้ผู้เรียนแสดงควำมคิดเห็น ซักถำมปัญหำ และสรุปประเด็นร่วมกันในห้องเรียน 4.87 

สรุปรวมด้านวิธีการสอน 4.86 
ด้านอาจารย์ผู้สอน 
13. ให้โอกำสผู้เรียนได้ซักถำม 

 
4.84 

14. เข้ำสอนและเลิกสอนตรงเวลำ 4.90 
15. มีควำมต้ังใจสอน และเข้ำสอนโดยสม่ ำเสมอ 4.90 
16. สอนครอบคลุมเน้ือหำตำมท่ีแจ้งไว้ในเค้ำโครงกำรสอน 4.94 
17. อำจำรย์แนะน ำเอกสำรและแหล่งค้นคว้ำเพ่ิมเติม 4.94 
18. อำจำรย์มอบหมำยงำนให้นักศึกษำท ำอย่ำงเหมำะสมและสอดคล้องกับเน้ือหำรำยวิชำ 4.90 
19. อำจำรย์ตรวจผลงำนและให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ในระยะเวลำท่ีเหมำะสม 4.90 
20. อำจำรย์มีบุคลิกภำพเหมำะสม 4.87 

สรุปรวมด้านพฤติกรรม 4.89 
สรุปรวมด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 4.86 

 
 จำกตำรำงที่ 2 พบว่ำ มีควำมพึงพอใจด้ำนอำจำรย์ผู้สอน มำกที่สุด (�̅�𝑥=4.89) ส่วนด้ำนที่พอใจน้อยที่สุด คือ ด้ำนกำร
วำงแผนกำรสอน แต่คะแนนเฉลี่ยยังอยู่ในระดับมำก (�̅�𝑥=4.82)  
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ตารางที่ 1 ผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียน เรื่อง ASEAN  

จ านวน คะแนน
เต็ม L U �̅�𝐱 S.D % 

จ านวนที่
ผ่าน
เกณฑ์ 

% 

30 30 26 29 27 0.83 90.00 29 96.70 
 
 จำกตำรำงที่ 1 พบว่ำ ผู้เรียนที่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินเฉลี่ยร้อยละ 90 มีจ ำนวน 29 คน ติดเป็นร้อยละ 96.70 
 
ตารางที่ 2 ควำมพึงพอใจของนักศึกษำท่ีมีต่อกำรจัดกำรเรียนรู้ Jigsaw Approach และ K-W-L Technique 

รายการที่ประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

�̅�𝐱 
การวางแผนการสอน 
1. มีกำรแจ้งหัวข้อเค้ำโครงกำรสอน (Course Syllabus) ของแต่ละสัปดำห์ 

 
4.81 

2. มีกำรแจ้งวัตถุประสงค์ของกำรเรียนรู้ของแต่ละหน่วยอย่ำงชัดเจน 4.84 
3. มีกำรเตรียมเอกสำรประกอบกำรบรรยำยและ/หรืออปุกรณ์กำรฝึกปฏิบัติล่วงหน้ำ 4.81 
4. มีกำรชี้แจงหลักเกณฑ์กำรวัดและประเมินผลอย่ำงชัดเจน 4.80 

สรุปรวมด้านการวางแผนการสอน 4.82 
ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ 
5. สำมำรถอธิบำยเน้ือหำวิชำและ/หรือ ข้ันตอนกำรฝึกปฏิบัติกำรได้อย่ำงต่อเน่ืองสัมพันธ์กัน 

 
4.81 

6. ใช้ภำษำในกำรสอนที่เหมำะสมเข้ำใจง่ำย 4.84 
7. มีอุปกรณ์กำรสอน สื่อ / เอกสำร ท ำให้เข้ำใจเน้ือหำได้ง่ำยข้ึน 4.84 
8. วิธีกำรสอนท ำให้ผู้เรียนสนใจเรียนตลอดเวลำ 4.81 
9. อำจำรย์สำมำรถตอบค ำถำมได้อย่ำงชัดเจน 4.97 
10. มีกำรยกตัวอย่ำงด้ำนจริยธรรมในเน้ือหำบทเรียน 4.87 
11. มีกำรวัดผลผู้เรียนเป็นระยะและมีข้อแนะน ำให้ผู้เรียนไปปรับปรุงแก้ไข 4.87 
12. เปิดโอกำสให้ผู้เรียนแสดงควำมคิดเห็น ซักถำมปัญหำ และสรุปประเด็นร่วมกันในห้องเรียน 4.87 

สรุปรวมด้านวิธีการสอน 4.86 
ด้านอาจารย์ผู้สอน 
13. ให้โอกำสผู้เรียนได้ซักถำม 

 
4.84 

14. เข้ำสอนและเลิกสอนตรงเวลำ 4.90 
15. มีควำมต้ังใจสอน และเข้ำสอนโดยสม่ ำเสมอ 4.90 
16. สอนครอบคลุมเน้ือหำตำมท่ีแจ้งไว้ในเค้ำโครงกำรสอน 4.94 
17. อำจำรย์แนะน ำเอกสำรและแหล่งค้นคว้ำเพ่ิมเติม 4.94 
18. อำจำรย์มอบหมำยงำนให้นักศึกษำท ำอย่ำงเหมำะสมและสอดคล้องกับเน้ือหำรำยวิชำ 4.90 
19. อำจำรย์ตรวจผลงำนและให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ในระยะเวลำท่ีเหมำะสม 4.90 
20. อำจำรย์มีบุคลิกภำพเหมำะสม 4.87 

สรุปรวมด้านพฤติกรรม 4.89 
สรุปรวมด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 4.86 

 
 จำกตำรำงที่ 2 พบว่ำ มีควำมพึงพอใจด้ำนอำจำรย์ผู้สอน มำกที่สุด (�̅�𝑥=4.89) ส่วนด้ำนที่พอใจน้อยที่สุด คือ ด้ำนกำร
วำงแผนกำรสอน แต่คะแนนเฉลี่ยยังอยู่ในระดับมำก (�̅�𝑥=4.82)  
 

สรุปผลการวิจัย 
 กำรวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) พัฒนำ
กิ จ ก ร รม กำร เรี ย น รู้ ที่ เ น้ น ผู้ เรี ย น เป็ น ส ำ คั ญ  ด้ วย
กระบ วนกำร พัฒ นำผู้ เรี ยน  VTAPER Model โดย ใช้
กระบวนกำรเรียนรู้ แบบ Jigsaw ร่วมกับวิธีบันทึก กำรเรียนรู้ 
K-W-L เรื่อง ASEAN) ศึกษำผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนรู้ เรื่อง 
ASEAN โดยใช้กระบวนกำรเรียนรู้แบบ Jigsaw ร่วมกับวิธี
บันทึก กำรเรียนรู้ K-W-L ให้ผู้เรียนมีคะแนนเฉลี่ยไม่น้อย
กว่ำร้อยละ 85 และมีจ ำนวนผู้เรียนผ่ำนเกณฑ์ไม่น้อยกว่ำ 
85 ของผู้เรียนทั้งหมด และ 3) ศึกษำควำมพึงพอใจของ
ผู้เรียนต่อกำรจัดกำรเรียนรู้เรื่อง ASEAN โดยใช้กระบวน 
กำรเรียนรู้แบบ Jigsaw ร่วมกับวิธีบันทึก กำรเรียนรู้ K-W-L 
กลุ่ม เป้ำหมำย ในกำรศึกษำวิจัยครั้งน้ี  เป็นนักศึกษำ
หลักสูตรประกำศนียบัตรบัณฑิตวิชำชีพครู มหำวิทยำลัย
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ รุ่นที่ 3 ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 
2559 ห้องเรียนที่ 1 จ ำนวน 30 คน รูปแบบกำรวิจัยเป็นเชิง
ทดลอง เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัยมี 1) กระบวนกำรวิจัยแบบ 
VTAPER Model และ One shot Case Study 2) แผนกำร
จัดกำรเรียนรู้ แบบ Jigsaw 4 แผน 12 ชั่วโมง 3) แบบ
บันทึก KWL รำยกลุ่มย่อย 4) แบบทดสอบหลังกำรทดลอง 
เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 30 ข้อ กับแบบ
อัตนัย 2 ข้อ และ 5) แบบสอบถำมควำมพึงพอใจ 20 ข้อ 
 ผลกำรวิจัยพบว่ำ 1) ได้แผนกำรจัดกิจกรรมกำร
เรียนรู้รำยวิชำ 8005206 กำรจัดกำรเรียนรู้และกำรจัดกำร
ชั้นเรียน เรื่อง ASEAN ที่มีคุณภำพตำมเกณฑ์ทั้ง 4 แผน 
เฉลี่ย 4.98 คิดเป็นร้อยละ 100 
   2) นักศึกษำมีผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียน 
เรื่อง ASEAN เฉลี่ยร้อยละ 90.00 ผ่ำนเกณฑ์ เฉลี่ยร้อยละ 
96.67 ของจ ำนวนนักศึกษำท้ังหมด 
   3) ควำมพึงพอใจของนักศึกษำต่อกำร
จัดกำรเรียนรู้  โดยใช้กระบวนกำรเรียนรู้แบบ Jigsaw 
ร่วมกับวิธีบันทึกกำรเรียนรู้ K-W-L พบว่ำ ภำพรวมอยู่ใน
ระดับ “มำกที่สุด ” (�̅�𝑥=4.86) เมื่อพิจำรณำรำยด้ำน พบว่ำ
ระดับ “มำกท่ีสุด” 3 ล ำดับ ได้แก่ ด้ำนกำรวำงแผนกำรสอน 
(�̅�𝑥=4.82) ด้ำนกิจกรรมกำรเรียนรู้  (�̅�𝑥=4.86) และด้ำน
อำจำรย์ผู้สอน (�̅�𝑥=4.89) ตำมล ำดับ 
 
การอภิปรายผล 
 การวิจัยครั้งน้ีเป็นเสมือนการทวนสอบใน
ระดับอุดมศึกษา บางหัวข้อ คือเรื่อง ASEAN จ านวน 4 
แผน 12 ชั่วโมง ในรายวิชา 8005206 กำรจัดกำรเรียนรู้
และกำรจัดกำรชั้ น เรียน ผู้ วิจัย ขออภิปรำยผลตำม
วัตถุประสงค์ดังต่อไปน้ี 

  1. พัฒนำกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นส ำคัญ ด้วยระบบกำรพัฒนำผู้เรียน VTAPER Model 
โดยใช้กระบวนกำรเรียนรู้แบบ Jigsaw ร่วมกับวิธีบันทึก 
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และจรัญ เจิมแหล่. (2557)  
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(2556) นิดำ มีสุข. (2558) ปิยะพล ทรงอำจ (2561) และ 
Anderson, V, B. (1998)  
 3. ศึกษำควำมพึงพอใจของผู้เรียนต่อกำรจัดกำร
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ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะที่ได้จำกงำนวิจัยครั้งน้ี 
  1.1 ในกำรด ำเนินกำรพัฒนำผู้เรียนโดยใช้
นวัตกรรม Jigsaw Classroom Approach ร่วมกับวิธีกำร
บันทึกควำมรู้แบบ KWL ในเวลำจ ำกัด 1 เรื่อง 4 ครั้ง ครั้ง
ละ 3 ชั่วโมง น้ัน เหมำะสมเฉพำะเรื่องพิเศษ เช่น ASEAN 
หำกต้องกำรพัฒนำกระบวนกำรเรียนทุกสัปดำห์ ตลอด
หลักสูตรของรำยวิชำย่อมมีข้อจ ำกัด ซึ่งต้องใช้วิธีกำรเรียนรู้
แบบร่วมมืออื่น ๆ 
  1.2 จ ำนวนกลุ่มย่อย กลุ่มละ 3 คน กลุ่มละ 
1 ประเทศในอำเซียน น้ัน ศึกษำเฉพำะสำระส ำคัญจ ำเป็นที่
ควรรู้ ส่วนเน้ือหำอื่น ควรเพ่ิมกลุ่มละ 5 คน ตำมทฤษฎี 
Jigsaw Classroom Approach เพ่ือสะดวกในกำรก ำหนด
ผู้เชี่ยวชำญ (Expert) ในกลุ่ม และมอบหมำยให้หัวหน้ำกลุ่ม 
ท ำหน้ำท่ีผู้เชี่ยวชำญ ซึ่งเลือกโดยสมำชิกในกลุ่มน่ันเอง 
 2. ข้อเสนอแนะในกำรวิจัยครั้งต่อไป 
  2 .1  ค วรด ำ เนินกำร วิจั ย เป รี ยบ เที ยบ
ผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนกับกลุ่มเรื่องอื่น ๆ ในระดับชั้น
เดียวกัน 
  2.2 ควรน ำเน้ือหำสำระอื่นที่ ก ำลั งเป็น
นโยบำยเร่งด่วนของกระทรวงศึกษำธิกำร เช่น ทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 กำรเรียนรู้แบบใฝ่รู้เชิงรุก (Active Learning) 
และ กำรเรียนรู้ STEM Education เป็นต้น 
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