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ผลของการใช้โมบายแอปพลิเคชันเพื่อการศึกษาร่วมกับเทคนคิจิ๊กซอว ์
ท่ีมีต่อการทํางานร่วมกันในรายวชิาคอมพิวเตอร์สาํหรบันักเรยีนมัธยมศึกษาตอนตน้  
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บทคัดยอ่ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบผลของการทํางานร่วมกันก่อนและหลังเรียนของกลุ่มผู้เรียนที่ใช้
โมบายแอปพลิเคชันเพื่อการศึกษาร่วมกับเทคนิคจิ๊กซอว์ 2) เปรียบเทียบผลของการทํางานร่วมกันหลังเรียนของกลุ่ม
ผู้เรียนที่ใช้โมบายแอปพลิเคชันเพื่อการศึกษาร่วมกับเทคนิคจิ๊กซอว์กับกลุ่มที่ใช้เทคนิคจิ๊กซอว์ และ 3) ศึกษาความพึง
พอใจของกลุ่มผู้เรียนที่ใช้โมบายแอปพลิเคชันเพื่อการศึกษาร่วมกับเทคนิคจิ๊กซอว์ กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเซนต์คาเบรียล จํานวน 40 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วยแผนการจัดการเรียนรู้   
โมบายแอปพลิเคชันเพื่อการศึกษาร่วมกับเทคนิคจิ๊กซอว์ แบบวัดทักษะการทํางานร่วมกัน แบบสังเกตพฤติกรรม และ
แบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test ผลการวิจัยพบว่า  
1) กลุ่มผู้เรียนที่ใช้โมบายแอปพลิเคชันเพื่อการศึกษาร่วมกับเทคนิคจิ๊กซอว์มีคะแนนเฉลี่ยทักษะการทํางานร่วมกันหลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 2) กลุ่มผู้เรียนที่ใช้โมบายแอปพลิเคชันเพื่อการศึกษาร่วมกับเทคนิค
จิ๊กซอว์มีคะแนนเฉล่ียทักษะการทํางานร่วมกันหลังเรียนสูงกว่ากลุ่มผู้เรียนที่ใช้เทคนิคจิ๊กซอว์อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 
.05 และ 3) กลุ่มผู้เรียนที่ใช้โมบายแอปพลิเคชันเพื่อการศึกษาร่วมกับเทคนิคจิ๊กซอว์มีความพึงพอใจภาพรวมในระดับมาก 
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Abstract 

The present study aimed 1) to compare the effectiveness of collaboration between pre- and 
post-experiment among learners who applied a mobile application for education with jigsaw technique,             
2) to compare the effectiveness of post-experiment collaboration between a group of learners who 
learned through a mobile application for education with jigsaw technique and a group of learners who 
learned through jigsaw technique, and 3) to investigate learners’ satisfaction after using a mobile 
application for education with jigsaw technique. The participants of the study were 40 of grade 8 
students studying at Saint Gabriel’s College. Research instruments for this study were lesson plans, a 
mobile application for education with jigsaw technique, a learners’ collaborative skills test, a 
behavioural observation form and a survey of learners’ satisfaction. The researcher analysed the data 
using mean, Standard Deviation, and t-test.   The findings revealed that 1) a group of learners learning 
through a mobile application for education with jigsaw technique gained significantly higher post-
experiment collaborative skills’ mean scores than their pre-experiment scores at the .05 level of 
significance, 2) a group of learners learning through a mobile application for education with jigsaw 
technique gained significantly higher post-experiment collaborative skills’ mean scores than those of a 
group using jigsaw technique at the .05 level of significance, and 3) a group of learners learning through 
a mobile application for education with jigsaw technique reflected their overall satisfaction at a high 
level. 
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