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การเปรียบเทยีบผลการเรียนรู้ด้านการอ่านภาษาองักฤษและความพงึพอใจในการเรียน
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่1 ระหว่างการสอนโดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์ 

 และเทคนิคการสอนอ่านตามปกติ*  
A COMPARISON OF LEARNING ACHIEVEMENT IN ENGLISH READING  

AND SATISFACTION OF MATTHAYOM SUEKSA ONE STUDENTS  
BETWEEN USING JIGSAW TECHNIQUE AND  

CONVENTIONAL READING TECHNIQUE 

ชัชชญา คอร์เรีย** 
______________________________________________________________________________ 
บทคดัย่อ 
 การวจิยัคร้ังน้ีพบวา่นกัเรียนที่ไดรั้บการสอนโดยใชเ้ทคนิคจ๊ิกซอวมี์ผลการเรียนรู้สูงกวา่
นกัเรียนที่ไดรั้บการสอนโดยเทคนิคการสอนอ่านตามปกติ โดยมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 และ
เม่ือเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ดา้นการอ่านภาษาองักฤษก่อนและหลงัเรียนของนกัเรียนที่ไดรั้บการ
สอนโดยใชเ้ทคนิคจ๊ิกซอวแ์ละการสอนโดยใชเ้ทคนิคการสอนอ่านตามปกติพบวา่ นกัเรียนมีผลการ
เรียนรู้ดา้นการอ่านภาษาองักฤษหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 
และ เม่ือเปรียบเทียบผลความพงึพอใจของนกัเรียนทั้งสองกลุ่มพบวา่ นกัเรียนที่ไดรั้บการสอนโดย
ใชเ้ทคนิคจ๊ิกซอวมี์ความพงึพอใจสูงกวา่นกัเรียนที่ไดรั้บการสอนโดยเทคนิคการสอนอ่านตามปกติ
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 
ABSTRACT 
 The research results indicated that the learning achievement in English reading of jigsaw 
technique was statistically and significantly higher than conventional reading technique at .05 
level. The post-test learning achievement in English reading by both jigsaw technique and 
conventional reading technique was statistically and significantly higher than the pre-test at .01 
level. Comparison of two group, the research results indicated that the learning satisfaction of 
jigsaw technique was statistically and significantly higher than conventional reading technique at 
0.01 level. 
Key Words: 
 (1) การอ่านภาษาองักฤษ (2) ความพงึพอใจ (3) เทคนิคการสอนแบบจ๊ิกซอว ์
--------------------------------------------------------------- 
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 *บทความน้ีเรียบเรียงจากการศึกษาคน้ควา้อิสระเร่ือง การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ดา้น
การอ่านภาษาองักฤษและความพงึพอใจในการเรียนของนกัเรียนชั้มธัยมศึกษาปีที่ 1 ระหวา่งการ
สอนโดยใชเ้ทคนิคจ๊ิกซอวแ์ละเทคนิคการสอนอ่านตามปกติ 
 **นกัศึกษาปริญญาโท สาขาการสอนภาษาองักฤษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยั
รามค าแหง 
บทน า 
 การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศเป็นส่ิงจ าเป็น ทั้งน้ีเพือ่ประโยชน์ในการติดต่อส่ือสาร 
การศึกษา การแสวงหาขอ้มูลเพิม่เติมเพือ่ประกอบอาชีพ ตลอดจนเพือ่ใหส้ามารถน าประเทศไปสู่
การแข่งขนัดา้นเศรษฐกิจ เขา้ใจความแตกต่างทางการเมืองและวฒันธรรมในฐานะที่เป็นพลเมือง
โลกในยคุโลกาภิวฒัน์ การเรียนภาษาต่างประเทศจะช่วยให้ผูเ้รียนมีความคิดกวา้งไกล สามารถ
ส่ือสารกบัชาวต่างประเทศไดอ้ยา่งถูกตอ้ง เหมาะสมและมัน่ใจ (กรมวชิาการ, 2545, หนา้ 1) 
 จากผลการวจิยัของนกัการศึกษาไทยหลายๆ คน เช่น นงคน์าถ ชาววงั (2551, อา้งถึงใน พมิ
พร พยหุะ, 2557, หนา้ 2) ไดส้ ารวจปัญหาการอ่านภาษาองักฤษของนกัเรียนไทยชั้นมธัยมศึกษา
ตอนปลาย ผลการวจิยัพบวา่ ความสามารถในการอ่านของนกัเรียนทั้งสามดา้น อนัประกอบดว้ย 
ดา้นโครงสร้างประโยค ดา้นค าศพัท ์และดา้นความเขา้ใจในการอ่าน ยงัอยูใ่นระดบัต ่า และยงัมี
งานวจิยัเก่ียวกบัปัญหาดา้นการอ่านและการเขียนของนกัเรียนโรงเรียนบา้นโพนก่อ ส านกังานเขต
พื้นที่การศึกษาศึกาสกลนคร เขต 3 ซ่ึงเป็นการท าวจิยัของ เสกสนัต ์จูมจนัทา (2555, บทคดัยอ่) ที่
พบวา่ นกัเรียนไม่สนใจในการอ่านและการเขียนอยา่งจริงจงั นกัเรียนเกิดความรู้สึกเบื่อหน่ายต่อ
การจดัการเรียนการสอนแบบเดิมที่ไม่มีส่ือการเรียนรู้และวธีิการจดัการเรียนรู้ที่แปลกใหม่ แสดงให้
เห็นถึงสภาวะปัญหาของเด็กไทยต่อทกัษะการอ่านที่ยงัอยูใ่นเกณฑท์ี่ตกต ่าและตอ้งเร่งพฒันา 
 จากการศึกษาของผูว้จิยัที่ไดท้  าการศึกษาเก่ียวขอ้งกบัการสอนอ่านที่จะช่วยให้ผูเ้รียน
พฒันาความสามารถในการอ่านแลว้น าไปสู่การพฒันานาความสามารถในทกัษะอ่ืนๆ ผูว้จิยัพบว่า 
การสอนโดยใชเ้ทคนิคจ๊ิกซอว ์(Jigsaw) เป็นเทคนิคหน่ึงของการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
(Cooperative learning) ที่จดัใหผู้เ้รียนไดร่้วมมือและช่วยเหลือกนัในการเรียนรู้โดยแบ่งกลุ่มผูเ้รียน
ที่มีความสามารถต่างกนัออกเป็นกลุ่มเล็กๆ มีการท างานร่วมกนั แลกเปล่ียนความคิดเห็น ช่วยเหลือ
พึ่งพาอาศยัซ่ึงกนัและกนั มีความรับผดิชอบ ร่วมกนัทั้งในส่วนตนและส่วนรวมเพือ่ใหต้นเองและ
สมาชิกทุกคนในกลุ่มประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย (สุวทิย ์มูลค า และอรทยั มูลค า, 2545, หนา้ 
134) 



73 
 

 ดว้ยเหตุผลน้ี ผูว้ิจยัจึงสนใจที่จะศึกษาเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ดา้นการอ่านภาษาองักฤษ
และความพงึพอใจในการเรียนของนกัเรียนชั้มธัยมศึกษาปีที่ 1 ระหวา่งการสอนโดยใชเ้ทคนิคจ๊ิก
ซอวแ์ละเทคนิคการสอนอ่านตามปกติ 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพือ่เปรียบเทียบผลการเรียนรู้ดา้นการอ่านภาษาองักฤษของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1 
ระหวา่งการสอนโดยใชเ้ทคนิคจ๊ิกซอวแ์ละเทคนิคการสอนตามปกติ 
 2. เพือ่เปรียบเทียบผลการเรียนรู้ดา้นการอ่านภาษาองักฤษของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1 
ก่อนและหลงัการสอนโดยใชเ้ทคนิคจ๊ิกซอว ์
 3. เพือ่เปรียบเทียบผลการเรียนรู้ดา้นการอ่านภาษาองักฤษของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1 
ก่อนและหลงัการสอนโดยใชเ้ทคนิคการสอนตามปกติ 
 4. เพือ่ศึกษาความพงึพอใจในการเรียนของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1 ที่ไดรั้บการสอน
โดยใชเ้ทคนิคจ๊ิกซอวก์บัเทคนิคการสอนตามปกติ 
สมมติฐานของการวิจัย 
 1. นกัเรียนที่ไดรั้บการสอนโดยใชเ้ทคนิคจ๊ิกซอวมี์ผลการเรียนรู้สูงกวา่นกัเรียนที่ไดรั้บการ
สอนโดยเทคนิคการสอนตามปกต ิ
 2. นกัเรียนที่ไดรั้บการสอนโดยใชเ้ทคนิคจ๊ิกซอวมี์ผลการเรียนรู้หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน 
 3. นกัเรียนที่ไดรั้บการสอนโดยใชเ้ทคนิคปกติมีผลการเรียนรู้หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน 
 4. ความพงึพอใจในการเรียนของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1 ที่ไดรั้บการสอนโดยใช้
เทคนิคจ๊ิกซอวก์บัเทคนิคการสอนตามปกติแตกต่างกนั 
ขอบเขตของการวิจัย 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร ในการวจิยัคร้ังน้ีเป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนพานทองสภาชนูป
ถมัภ ์อ าเภอพานทอง จงัหวดัชลบุรี สงักดัส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา ชลบุรี เขต 2 ส านกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จ  านวน 8 หอ้งเรียน 
 กลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ นกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนพานทองสภาชนูปถมัภ ์
อ าเภอพานทอง จงัหวดัชลบุรี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 2 หอ้งเรียน 
 ตัวแปรที่ศึกษา 
 1. ตวัแปรตน้ คือ การสอน ไดแ้ก่ การสอนอ่านโดยใชเ้ทคนิคจ๊ิกซอวแ์ละการสอนอ่านโดย
ใชเ้ทคนิคการสอนอ่านตามปกติ 
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 2. ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ผลการเรียนรู้ดา้นการอ่านภาษาองักฤษและความพงึพอใจในการเรียน
ของนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1  
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ครูผูส้อนสามารถน าวธีิการสอนอ่านโดยใชเ้ทคนิคจ๊ิกซอวไ์ปปรับใชก้บันกัเรียน
ระดบัชั้นอ่ืนๆ และวชิาอ่ืนๆ ได ้
 2. เป็นแนวทางในการศึกษาคน้ควา้และพฒันาการสอนโดยใชเ้ทคนิคจ๊ิกซอวต่์อไป 
 3. ผลการวจิยัจะเป็นประโยชน์ต่อครูผูส้อนภาษาองักฤษและผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบัการเรียนการ
สอน ในการปรับปรุงและพฒันาการเรียนการสอนใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ขึ้น 
การทบทวนวรรณกรรม 
 การวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดศึ้กษาเอกสารและงานวจิยัที่เก่ียวขอ้งในหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี 
 เทคนิคการสอนทักษะการอ่าน พรสวรรค ์สีป้อ (2550, หนา้ 180-182) ไดท้  าการเสนอ
ขั้นตอนและกิจกรรมการจดัการเรียนรู้ทกัษะการอ่าน แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน คือ ขั้นก่อนอ่าน (Pre-
reading) ขั้นระหวา่งอ่าน (While-reading) และขั้นหลงัอ่าน (Post-reading) 
 การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative learning) ระววิรรณ ศรีคร้ามครัน (2552, 
หนา้ 155) ไดส้รุปวา่ การเรียนแบบร่วมมือ เป็นการจดัการเรียนการสอนที่สนบัสนุนและเนน้ให้
ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง โดยใหผู้เ้รียนมีปฏิสมัพนัธก์นั รู้จกัท างานร่วมกนัเป็นกลุ่ม สามารถส่ือสารกนั 
ท าใหพ้ฤติกรรมของเพือ่นคนหน่ึงสนบัสนุน หรือส่งเสริมพฤติกรรมของเพือ่นคนอ่ืนๆ ในกลุ่ม
เดียวกนั รวมทั้งการมีความสมัพนัธท์ี่ดีระหวา่งกนัในกลุ่ม มีการถกเถียงปัญหา ปรึกษาหารือกนั 
สามารถแสดงความคิดเห็นแลกเปล่ียนค าถามและค าตอบ รวมทั้งร่วมมือกนัท างานในลกัษณะกลุ่ม 
 การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคจ๊ิกซอว์ สุวทิย ์มูลค า และอรทยั มูลค า (2545, หนา้ 134) ได้
สรุปวา่ การจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิคจ๊ิกซอวเ์ป็นการจดัการเรียนรู้ที่ใชเ้ทคนิคการต่อภาพ โดย
แบ่งผูเ้รียนเป็นกลุ่ม ทุกกลุ่มจะไดรั้บมอบหมายใหท้  ากิจกรรมเดียวกนั ผูส้อนจะแบ่งเน้ือหาของ
เร่ืองที่จะให้เรียนรู้ออกเป็นหวัขอ้ยอ่ยเท่ากบัจ านวนสมาชิกแต่ละกลุ่ม และมอบหมายใหผู้เ้รียนแต่
ละกลุ่มศึกษาคน้ควา้คนละหวัขอ้ ซ่ึงผูเ้รียนแต่ละคนจะเป็นผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะเร่ืองที่ตนไดรั้บ
มอบหมายใหศึ้กษาจากกลุ่ม สมาชิกต่างกลุ่มทีไ่ดรั้บมอบหมายในหวัขอ้เดียวกนัก็จะท าการคน้ควา้
ร่วมกนั จากนั้นผูเ้รียนแต่ละคนจะกลบัเขา้กลุ่มเดิมของตนเพือ่ท  าหนา้ที่เป็นผูเ้ช่ียวชาญอธิบาย
ความรู้ เน้ือหาสาระที่ตนศึกษาใหเ้พือ่นร่วมกลุ่มฟัง เพือ่ให้เพือ่นสมาชิกทั้งกลุ่มไดรู้้เน้ือหาสาระ
ครบทุกหวัขอ้ยอ่ยและเกิดการเรียนรู้เน้ือหาทั้งเร่ือง 
 งานวิจัยที่เกีย่วข้อง พมิพร พยหุะ (2557, บทคดัยอ่) ไดท้  าการศึกษาวจิยัเร่ือง การใชก้าร
อ่านแบบจ๊ิกซอวเ์พือ่ส่งเสริมความสามารถในการอ่านเขียนสรุปความภาษาองักฤษ และทกัษะทาง
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สงัคมของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 4 ผลการวิจยัพบวา่ ความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษของ
นกัเรียนสูงขึ้นจากระดบัอ่อนเป็นระดบัปานกลางหลงัเรียนโดยใชก้ารอ่านแบบจ๊ิกซอว ์ 
 โยษิตา วนินัท ์(2557, บทคดัยอ่) ไดท้  าการศึกษาวจิยัเร่ือง การจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิค
จ๊ิกซอวเ์พือ่พฒันาทกัษะการอ่านจบัใจความของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ผลการศึกษาพบวา่ 
นกัเรียนที่ไดรั้บการสอนดว้ยเทคนิคจ๊ิกซอวส์ามารถพฒันาทกัษะการอ่านจบัใจความส าคญั
ภาษาไทยไดโ้ดยมีคะแนนเฉล่ีย 73.75 ซ่ึงสูงกวา่เกณฑท์ี่ตั้งไวค้ือ ร้อยละ 60 
 Abdullah Sahin (2010) ไดศึ้กษาผลการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิคจ๊ิกซอว ์2 ต่อ
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและทศันคติต่อวชิาการเขียน ผลการศึกษาพบวา่ระหวา่งกลุ่มทดลองที่
ไดรั้บการสอบแบบร่วมมือเทคนิคจ๊ิกซอว ์2 และกลุ่มควบคุมที่ไดรั้บการสอนดว้ยรูปแบบการสอน
ปกติ มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติในดา้นทศันคติและผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนที่
เรียนดว้ยการใชเ้ทคนิคจ๊ิกซอว ์2 มีทศันคติที่เป็นบวกต่อการเรียนดว้ยเทคนิคจ๊ิกซอว ์2 
 Sedat Maden (2011) ไดท้  าการศึกษาวจิยัผลการใชเ้ทคนิคจ๊ิกซอว ์1 ที่มีต่อผลสมัฤทธ์ิทาง
ทกัษะดา้นการเขียนและมุมมองของนกัศึกษา ผลการวจิยัพบวา่ กลุ่มทดลองที่ไดรั้บการสอนโดย
เทคนิคจ๊ิกซอวมี์ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวา่กลุ่มควบคุม แต่ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติที่ระดบั .05 และนกัเรียนส่วนใหญ่ที่เรียนดว้ยเทคนิคจ๊ิกซอวเ์ห็นวา่ เทคนิคจ๊ิกซอวช่์วยสร้าง
ความมัน่ใจ และพฒันาทกัษะการท างานร่วมกบัผูอ่ื้นและมีปฎิสมัพนัธก์ารสนทนากบัผูอ่ื้นมากขึ้น 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวจิยัในคร้ังน้ีผูว้จิยัไดด้ าเนินการวจิยัตามขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 
 วธีิการเก็บขอ้มูล 
 1. คดัเลือกกลุ่มตวัอยา่ง 2 หอ้งเรียน จากจ านวนทั้งหมด 8 หอ้งเรียน ที่มีผลการเรียนรู้กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาองักฤษชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ใกลเ้คียงกนั
จ านวนหอ้งละ 30 คนมาเป็นกลุ่มตวัอยา่ง 
 2. ด าเนินการสอนนกัเรียนทั้งสองกลุ่มตามแผนการจดัการเรียนรู้ทั้งหมด 4 แผน แผนละ 
100 นาที หลงัจากนั้นใหน้กัเรียนทั้งสองกลุ่มท าแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้และแบบวดัความพึง
พอใจต่อกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาองักฤษดา้นการอ่าน 
 3. น าขอ้มูลทีไ่ดจ้ากจากทดลองไปวเิคราะห์โดยวธีิการทางสถิติและสรุปผลการทดลอง 
วิธีวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. น าคะแนนที่ไดจ้ากการท าแบบทดสอบผลการเรียนรู้หลงัเรียนมาวเิคราะห์หาค่าเฉล่ีย
(x )และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D)  
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 2. เปรียบเทียบผลการเรียนรู้ก่อนและหลงัเรียนนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1 ที่ไดรั้บการ
สอนโดยใชเ้ทคนิคจ๊ิกซอว ์โดยการทดสอบค่าที (t-test for independent)    
 3. เปรียบเทียบผลการเรียนรู้ก่อนและหลงัเรียนนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1 ที่ไดรั้บการ
สอนโดยใชเ้ทคนิคการสอนแบบจ๊ิกซอวแ์ละการสอนอ่านตามปกติ โดยการทดสอบค่าที (t-test for 
independent)  
 4. เปรียบเทียบผลการเรียนรู้หลงัเรียนระหวา่งกลุ่มที่ไดรั้บการสอนโดยใชเ้ทคนิคการสอน
อ่านตามปกติกบัการสอนโดยโดยใชเ้ทคนิคจ๊ิกซอว ์โดยการทดสอบค่าที (t-test for dependent 
Samples)  
 5. วิเคราะห์ความพงึพอใจในการเรียนของนกัเรียนที่ไดรั้บการสอนโดยใชเ้ทคนิคการสอน
อ่านตามปกติกบัการสอนโดยใชเ้ทคนิคจ๊ิกซอว ์โดยค่าเฉล่ีย (x )และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) 
ผลการวิจัย 
 1. ผลการเรียนรู้ดา้นการอ่านภาษาองักฤษของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1 ระหวา่งการ
สอนโดยใชเ้ทคนิคจ๊ิกซอวสู์งกวา่ผลการเรียนรู้โดยใชก้ารสอนที่ใชเ้ทคนิคการสอนอ่านตามปกติ
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
 2. ผลการเรียนรู้ดา้นการอ่านภาษาองักฤษของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาป่ีที่ 1 ที่ไดรั้บการ
สอนโดยใชเ้ทคนิคจ๊ิกซอว ์หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 
 3. ผลการเรียนรู้ดา้นการอ่านภาษาองักฤษของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1 ที่ไดรั้บการ
สอนโดยใชเ้ทคนิคการสอนอ่านตามปกติ หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่
ระดบั .01 
 4. นกัเรียนที่ไดรั้บการสอนโดยเทคนิคจ๊ิกซอวมี์ความพงึพอใจสูงกวา่นกัเรียนที่ไดรั้บการ
สอนโดยเทคนิคการสอนอ่านตามปกติอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 
อภิปรายผลการวิจัย 
 1. จากผลการวจิยัพบวา่ ผลการเรียนรู้ดา้นการอ่านภาษาองักฤษของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา
ปีที่ 1 ระหวา่งการสอนโดยใชเ้ทคนิคจ๊ิกซอวสู์งกวา่การสอนโดยใชเ้ทคนิคการสอนอ่านตามปกติ
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมมติฐานที่ตั้งไว ้ทั้งน้ีเป็นเพราะการสอน
ดว้ยเทคนิคจ๊ิกซอวน์ั้นนกัเรียนที่เป็นสมาชิกของกลุ่มบา้น (Home group) จะตอ้งไปเขา้กลุ่มกบักลุ่ม
อ่ืนที่ไดรั้บเน้ือหาหรือหวัขอ้เดียวกนัซ่ึงเรียกวา่กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ (Expert group) ท าใหน้กัเรียนร่วม
ท างานกบัผูอ่ื้น แลกเปล่ียนเรียนรู้กบัผูอ่ื้น (สุวทิย ์มูลค า และอรทยั มูลค า, 2545 , หนา้ 134) ส่วน
เทคนิคการสอนอ่านตามปกตินั้นแมจ้ะมีการแบ่งกลุ่ม แต่นกัเรียนแต่ละคนที่เป็นสมาชิกในกลุ่ม
จ าเป็นตอ้งหาความรู้คนเดียวเพือ่ที่จะมาแบ่งปันขอ้มูลความรู้ต่างๆใหก้บัเพือ่นสมาชิกในกลุ่ม 
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ส าหรับนกัเรียนที่ไม่เก่ง ก็ไม่อาจสามารถเขา้ใจเน้ือหาและขอ้มูลที่ไดรั้บมอบหมายเพยีงล าพงั และ
เม่ือไม่เขา้ใจก็จะไม่สามารถน าความรู้มาถ่ายทอดใหก้บัเพือ่นได ้
 2. จากผลการวจิยัพบวา่ นกัเรียนที่ไดรั้บการสอนโดยใชเ้ทคนิคจ๊ิกซอวแ์ละนกัเรียนที่ไดรั้บ
การสอนโดยเทคนิคการสอนอ่านตามปกติ มีผลการเรียนรู้ดา้นการอ่านหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 ทั้งน้ีเป็นเพราะผูเ้รียนมีความเอาใจใส่ รับผดิชอบต่อตนเอง
และกลุ่มร่วมกบัสมาชิกอ่ืน สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ พมิพร พยหุะ (2557, บทคดัยอ่) ที่พบวา่ 
ความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษของนกัเรียนสูงขึ้นจากระดบัอ่อนเป็นระดบัปานกลางหลงั
เรียนโดยใชก้ารอ่านแบบจ๊ิกซอว ์ความสามารถในการเขียนสรุปความภาษาองักฤษของนกัเรียนผา่น
เกณฑท์ี่ก  าหนดไวแ้ละอยูใ่นระดบัปานกลางหลงัการเรียนโดยใชก้ารอ่านแบบจ๊ิกซอว ์และทกัษะ
ทางสงัคมของนกัเรียนอยูใ่นระดบัดีมากหลงัเรียนโดยใชก้ารอ่านแบบจ๊ิกซอว ์
 3. จากผลการวจิยัพบวา่ นกัเรียนที่ไดรั้บการสอนโดยใชเ้ทคนิคจ๊ิกซอวมี์ความพงึพอใจใน
การเรียนอยูร่ะดบัสูงกวา่นกัเรียนที่ไดรั้บการสอนอ่านตามปกติ อาจเป็นเพราะ การเรียนแบบ
ร่วมมือเทคนิคจ๊ิกซอวท์  าใหน้กัเรียนมีสุขภาพจิตดีขี้น การเรียนรู้แบบร่วมมือช่วยใหผู้เ้รียมี
สุขภาพจิตที่ดี มีความรู้สึกที่ดีเก่ียวกบัตนเองและมีความเช่ือมัน่ในตนเองมากขึ้น นอกจากนั้นยงั
ช่วยพฒันาทกัษะทางสงัคมและความสามารถในการเผชิญกบัความเครียดและความผนัแปรต่างๆ 
(ทิศนา แขมมณี, 2552, หนา้ 101)   
ข้อเสนอแนะ 
 1. ครูควรฝึกนกัเรียนใหรู้้จกัการใชพ้จนานุกรมทั้งที่เป็นแบบเล่มและที่เป็นแบบแอฟพลิ
เคชัน่ในโทรศพัทมื์อถือ และช้ีแนะแหล่งขอ้มูลทีน่กัเรียนจะสามารถไปหาขอ้มูลเพิม่เติมได ้
 2. หากเร่ิมใชเ้ทคนิคจ๊ิกซอวใ์นคร้ังแรก นกัเรียนอาจเกิดความสบัสนเก่ียวกบัขั้นตอนของ
การจดักิจกรรม ครูตอ้งคอยใจเยน็ รอนกัเรียนปรับตวัให้เขา้กบัขั้นตอนของกิจกรรม และคอยย  ้า
ขั้นตอน กระตุน้ใหน้กัเรียนมีส่วนร่วมในขณะด าเนินขั้นตอนต่างๆเสมอ 
ค าขอบคุณ 
 ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณมหาวทิยาลยัรามค าแหง และคณาจารยค์ณะศึกษาศาสตร์ เอก
การสอนภาษาองักฤษ ที่มอบความรู้และโอกาสในการศึกษาระดบัมหาบณัฑิต  

 
ชชัชญา คอร์เรีย 
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