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การเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
ระหว่างวิธีการสอนแบบร่วมมือ โดยใช้เทคนิคจิกซอว์ 
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Students Between Cooperative Teaching Methods By Using Jigsaw Technique 
and Traditional Method 

 
ภรณ์ทิพย์ ลือทองจักร์  และ นพคุณ คุณาชีวะ 
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ผู้รับผิดชอบบทความ 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปีท่ี 1 โรงเรียนวัดนาวง จังหวัดปทุมธานี ระหว่างวิธีการสอนแบบร่วมมือ โดยใช้เทคนิคจิกซอว์กับการสอนแบบปกติ       
2) เปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความกอ่นและหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนวัดนาวง 
จังหวัดปทุมธานี ท่ีสอนด้วยวิธีการสอนแบบร่วมมือ โดยใช้เทคนิคจิกซอว์ 3) เปรียบเทียบความสามารถในการอ่าน      
จับใจความก่อนและหลังเรียนของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนวัดนาวง จังหวัดปทุมธานี ท่ีสอนด้วยการสอน
แบบปกติ กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ของโรงเรียนวัดนาวง จังหวัดปทุมธานี    
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 2 ห้อง ห้องละ 35 คน ซึ่งได้มาจากวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple 
random sampling) โดยวิธีจับสลากใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม ห้องเรียน จำนวน 2 ห้อง จากทั้งหมด 3 ห้อง จากนัน้
เลือกกลุ่มทดลองสอนด้วยวิธีการสอนโดยใช้เทคนิคจิกซอว์ คือ ห้อง ม.1/1 และจับสลากเลือกกลุ่มควบคุมสอนด้วย  
วิธีการสอนแบบปกติ คือ ห้อง ม.1/3 

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ แผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิกซอว์  แผนการจัดการเรียนรู้ด้วย
วิธีสอนแบบปกติ และแบบทดสอบความสามารถในการอ่านจับใจความ โดยวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย (X̅) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) ทดสอบค่า t test แบบกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มท่ีเป็นอิสระต่อกัน (Independent Sample) และค่า t test แบบกลุ่ม
ตัวอย่างท่ีไม่เป็นอิสระต่อกัน (Dependent Sample) 

ผลการวิจัยพบว่า 1) ความสามารถในการอ่านจับใจความ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนวัดนาวง 
จังหวัดปทุมธานี ระหว่างนักเรียนท่ีเรียนด้วยวิธีการสอนแบบร่วมมือ โดยใช้เทคนิคจิกซอว์ กับนักเรียนท่ีเรียนด้วยวิธี    
การสอนแบบปกติแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  2) ความสามารถในการอ่านจับใจความ ของนักเรียน        
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนวัดนาวง จังหวัดปทุมธานี ท่ีเรียนด้วยวิธีการสอนแบบร่วมมือ โดยใช้เทคนิคจิกซอว์            
มีค่าเฉลี่ยคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนยัสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  3) ความสามารถในการอ่านจับใจความ        
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนวัดนาวง จังหวัดปทุมธานี ท่ีเรียนด้วยวิธีการสอนแบบปกติ มีค่าเฉลี่ยคะแนน
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมนีัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
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คำสำคัญ  การอ่านจับใจความ; วิธีการสอนแบบร่วมมือ โดยเทคนิคจิกซอว์; วิธีการสอนแบบปกติ 
 
บทนำ 
 ภาษาไทยเป็นวิชาท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการสือ่สารกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถใชภ้าษา
ในการดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข โดยกระทรวงศึกษาธิการ (2551, หน้า 37) กล่าวถึงความสำคัญของการเรียน
ภาษาไทยว่า ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ของชาติ เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมท่ีก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพ ช่วยเสริมสร้าง
บุคลิกภาพท่ีดีให้แก่คนไทย อีกท้ังยังใช้เป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารสร้างความเข้าใจและความสัมพันธอ์ันดีให้แก่กัน 
ภาษาช่วยให้ประกอบกิจธุระ การงาน ทำให้มนุษยส์ามารถดำรงตนในสังคมได้อย่างสันติสุข ใช้เป็นเครื่องมือในการหา
ความรู้ ประสบการณ์จากแหล่งข้อมูลสารสนเทศต่างๆ เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถ กระบวนการคิด วิจารณ์ และ
สร้างสรรค์สิ่งใหม่เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสงัคม  
 ปัจจุบันการสอนอา่นจับใจความของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนวัดนาวง อำเภอเมือง             
จังหวัดปทุมธานี ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ จากการศึกษาสภาพปัญหาของผู้เรียนพบว่า ผู้เรียนไม่สนใจการอ่าน และ         
ไม่สามารถจับประเด็นหรือจับใจความสำคัญจากเร่ืองท่ีอ่านได้ จึงส่งผลใหผู้้เรียนไม่สามารถคิดนอกเหนือไปจากเร่ืองท่ีอ่าน
ได้ และทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ นอกจากนี้ด้านครูผู้สอน ยังพบปัญหาว่า ครูผู้สอนเน้นสอนให้ผู้เรียนจดจำ ไม่ได้
ฝึกทักษะการอ่านเพื่อการวิเคราะห์ ขาดสื่อและเทคนิคในการดึงดูดผู้เรียนให้เกิดความสนใจ ดังนั้นการสอนทักษะการอ่าน
จับใจความ ครูจึงควรสร้างสื่อและหาวิธีการสอนเพื่อช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจอยากอา่น ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียน
เกิดความเข้าใจในการอ่านเพิ่มมากข้ึน   
 ท้ังนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาวิธีการสอนอย่างหลากหลาย เพื่อนำมาพัฒนาการสอนการอ่านจับใจความ ซึ่งพบว่าการเรียน
แบบร่วมมือ (Co-operative Learning) เป็นวิธีการสอนท่ีกระตุ้นให้ผู้เรียนได้ฝึกคิด ทำให้ผู้เรียนได้ร่วมกันเรียนรู้ได้เป็น
อย่างดี เพราะสามารถซักถาม พูดคุย จึงเกิดความกล้าในการพูด ทำให้ได้ทราบคำตอบของเรื่องท่ีตนเองยังรู้ไม่กระจ่าง 
การท่ีผู้เรียนได้ร่วมพูดคุยและได้อธิบายความรู้ให้เพื่อนฟังทำให้ผู้อธิบายมีความแม่นยำในเร่ืองท่ีเรียนมากยิ่งข้ึน และเพื่อน
ท่ีฟังก็เกิดความเข้าใจ ในเนื้อหาอย่างชัดเจน ทำให้เกดิการพัฒนาการทำงานเป็นกลุ่มอย่างมีประสิทธิภาพ จึงกล่าวได้ว่า
การเรียนแบบร่วมมือนั้นเหมาะสำหรับการสอนอา่นจบัใจความได้เป็นอย่างดี  
 การเรียนแบบร่วมมือ โดยใช้เทคนิคจิกซอว์ (Jigsaw) ถือเป็นเทคนิคหนึ่งท่ีจะช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถแยก
ปัญหาเป็นส่วนๆได้ ซึ่งสมาชิก 1 กลุ่มจะมีนักเรียนท่ีมีความสามารถแตกต่างกัน โดยนักเรียนจะต้องฝึกแกไ้ขปัญหาตาม
หัวข้อท่ีนักเรียนรับผิดชอบให้สมบูรณ์ นักเรียนท่ีมีข้อมูลเหมือนกันกจ็ะรวมกลุ่มเดียวกัน เพื่อรับผิดชอบความคิดรวบยอด     
ของแต่ละหัวข้อ ซึ่งถือเป็นกิจกรรรมการสอนท่ีช่วยสง่เสริมความเป็นอิสระของนักเรียน ส่งเสริมการเรียนรูเ้ป็นกลุ่ม ทำให้
เกิดการยอมรับและความเข้าใจจากสมาชิกในกลุ่ม ชว่ยฝึกทักษะทางสังคมของผู้เรียนอีกด้วย 
 จากปัญหาและเหตุผลดังกล่าว ผู้วจิัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาการเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความ   
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ระหว่างวิธีการสอนแบบร่วมมือ โดยใช้เทคนิคจิกซอว์กับการสอนแบบปกติ เพื่อเป็น
แนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนวชิาภาษาไทยให้มีประสิทธิภาพต่อไป 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนวัดนาวง  

จังหวัดปทุมธานี ระหว่างวิธีการสอนแบบร่วมมือ โดยใช้เทคนิคจิกซอว์กับการสอนแบบปกติ 
2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความก่อนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

 โรงเรียนวัดนาวง จังหวัดปทุมธานี ท่ีสอนด้วยวิธีการสอนแบบร่วมมือ โดยใช้เทคนิคจิกซอว์ 
3. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความก่อนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

 โรงเรียนวัดนาวง จังหวัดปทุมธานี ท่ีสอนด้วยวิธีการสอนแบบปกติ 
สมมติฐานในการวิจัย 

1. ความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีได้รับการสอนด้วยวิธีการสอนแบบ 
ร่วมมือ โดยใช้เทคนิคจิกซอว์กับการสอนแบบปกติ แตกต่างกัน 

2. ความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1ท่ีได้รับการสอนด้วยวิธีการสอนแบบ 
ร่วมมือ โดยใช้เทคนิคจิกซอว์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 

3. ความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1ท่ีได้รับการสอนด้วยวิธีการสอนแบบปกติ 
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
ขอบเขตของการวิจัย 
ประชากร 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนวัดนาวง จังหวัดปทุมธานี ภาคเรียนท่ี 2   
ปีการศึกษา 2562 จำนวน 3 ห้อง นักเรียนท้ังหมด 94 คน  
กลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ของโรงเรียนวัดนาวง จังหวัดปทุมธานี ภาค
เรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 2 ห้อง ห้องละ 35 คน ซึ่งได้มาจากวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple random 
sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม และจับสลากห้องเรียน จำนวน 2 ห้อง จากนัน้จับสลากเลือกกลุม่ทดลองสอน
ด้วยวิธีการสอนโดยใช้เทคนิคจิกซอว์ คือ ห้อง ม.1/1 และจับสลากเลือกกลุ่มควบคุมสอนด้วยวิธี  การสอนแบบปกติ คือ 
ห้อง ม.1/3 
ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 

1. ตัวแปรอิสระ ประกอบด้วย การสอน 2 วิธี คือ 
1.1 วิธีการสอนแบบร่วมมือ โดยใช้เทคนิคจิกซอว์  
1.2 วิธีการสอนแบบปกติ 

2. ตัวแปรตาม คือ ความสามารถในการอ่านจับใจความ 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. สามารถนำแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนแบบร่วมมือ โดยใช้เทคนิคจิกซอว์ ไปใช้ในการจัดการเรียน 
การสอน เพื่อให้นกัเรียนมีความสามารถในการอา่นจบัใจความอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

2. สามารถนำวิธีการสอนแบบร่วมมือ โดยใช้เทคนิคจิกซอว์ไปใช้ในการจัดเรียนการสอนสำหรับครูภาษาไทย 
 และสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางการสอนเพื่อพัฒนาการสอนภาษาไทยต่อไป 
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การทบทวนวรรณกรรม 
การวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวจิัยท่ีเกี่ยวข้อง โดยนำเสนอตามหัวข้อดังนี้ 
ความหมายของการอ่านจับใจความ   
จิราภรณ์ บุญณรงค์ (2554, หน้า 25) ให้ความหมายการอ่านจับใจความไว้ว่า เป็นกระบวนการเข้าใจความหมาย 

แปลความเนื้อเรื่อง บอกจุดมุ่งหมายสาระสำคัญ สามารถต้ังคำถาม และตอบคำถาม ลำดับเหตุการณ์ และสรุปเนื้อเรื่องได้ 
สุวคนธ์ ทองแม้น (2547, หน้า 14) ให้ความหมายการอ่านจับใจความไว้ว่า เป็นกระบวนการถ่ายทอด

ความหมายจากตัวอักษรออกมาเป็นความคิด ทำความเข้าใจเนื้อเรื่องท่ีอ่าน จับประเด็นให้ได้ สามารถนำประสบการณ์
เดิมมาใช้ในการทำความเข้าใจ และบอกจุดมุ่งหมายสำคัญของเรื่องท่ีอ่านได้ 

สุริยา เพ็งลี (2552, หน้า 29) ให้ความหมายการอ่านจับใจความไว้ว่า เป็นการอ่านเพื่อจับประเด็นสำคัญของ
เร่ือง เพื่อให้เข้าใจ และสามารถบอกข้อคิดและจุดมุ่งหมายท่ีสำคัญของเรื่องนั้นๆได้ อีกท้ังต้องสามารถนำแนวคิดไปปรับ
ใช้ในชีวิตประจำวันได้ 

จากความหมายการอ่านจับใจความดังกล่าว สรุปได้ว่า การอ่านจับใจความ เป็นการอ่านเพื่อจับประเด็น ให้
เข้าใจในเนื้อเรื่อง สามารถระบุข้อคิด จุดมุ่งหมาย และสาระสำคัญต่างๆในเร่ืองท่ีอ่าน 

หลักการอ่านจับใจความ  ธนวรรณ เทียนเจษฏา (2548, หน้า 49-52) ได้กล่าวถึงหลักการอ่านจับใจความ      
7 ข้อ คือ 1) เตรียมความพร้อมในการอ่าน 2) สร้างคำศัพท์ 3) ใช้เครื่องช่วยอ่าน 4) หาประเด็นสำคัญของเร่ืองโดย     
การอ่านจับใจความแต่ละย่อหน้า 5) อ่านเพื่อหาข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น 6) สรุปความรู้ โดยทำความเข้าใจในคำอธิบาย
ความของผู้เขียนว่าผู้เขียนมีความคิดเห็นอย่างไร และ 7) การอ่านสู่การเขียน เป็นการฝึกใหน้ักเรียนจดบันทึกใจความ
สำคัญของเรื่องท่ีอ่าน โดยเรียบเรียงเป็นภาษาท่ีสละสลวยด้วยสำนวนของตนเอง 

จากการสอนอ่านจับใจความนั้น สามารถสรุปได้ว่า ผู้สอนต้องฝึกทักษะการอ่านท่ีถูกต้องและเหมาะสมแก่ 
นักเรียน ให้นักเรียนได้ใช้ทักษะของตนเองในการแสวงหาความรู้ เพื่อเพิ่มประสบการณ์แก่ผู้เรียน 

ความหมายของการเรียนแบบร่วมมือ   
วัฒนาพร ระงับทุกข์ (2545, หน้า 174) ได้กล่าวว่าถึงความหมาย    การเรียนแบบร่วมมือไว้ว่า เป็นวิธีการจัด

กิจกรรมท่ีเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ร่วมกัน เป็นกลุ่มเล็กๆ ในกลุ่มประกอบด้วยสมาชิกที่มีความสามารถแตกต่างกัน โดย
สมาชิกในกลุ่มต้องแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกนั คนท่ีเรียนเก่งจะช่วยเหลือคนท่ีเรียนอ่อนกว่า และทุกคนต้องรับผิดชอบการ
ทำงานของตนเองและสมาชิก 

ทิศนา แขมมณี (2551, หน้า 98) ได้กล่าวว่าถึงความหมายการเรียนแบบร่วมมือไว้ว่า เป็นการเรียนแบบกลุ่ม
ย่อย โดยมีสมาชิกที่มีความสามารถแตกต่างกันออกไป 3-6 คน และช่วยเหลือกันในการเรียนรู ้

พิมพันธ์ เดชะคุปต์ (2544, หน้า 6) ได้กล่าวว่าถึงความหมายการเรียนแบบร่วมมือไว้ว่า เป็นการเรียนรูปแบบ
หนึ่ง ท่ีกำหนดให้นักเรียนร่วมกันทำงานเป็นกลุ่มโดยผู้เรียนแต่ละคนจะมีความสามารถท่ีต่างกัน ต้องรับผิดชอบงานของ
ตนเองและส่วนรวมร่วมกัน เพื่อให้บรรลเุป้าหมายส่งผลให้เกิดความพึงพอใจของสมาชิกภายในกลุ่ม 

จากความหมายของการเรียนแบบร่วมมือ สามารถสรุปได้ว่า การเรียนแบบร่วมมือเป็นวิธีการสอนรูปแบบหนึ่ง ท่ี
มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยจัดกิจกรรมเป็นกลุ่มกลุ่มละประมาณ 3-6 และในกลุ่มสมาชิกของผู้เรียนต้องคละ
ความสามารถ เพื่อให้นักเรียนท่ีเก่งช่วยเพื่อนท่ีเรียนออ่นกว่า ท้ังนี้การจัดการเรียนแบบร่วมมือนั้น จะช่วยพัฒนาผู้เรียนให้
เป็นผู่ช่วยเหลือผู้อืน่ มีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อน มีความรับผิดชอบตนเองและผู้อืน่อีกด้วย 
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ความหมายการเรียนแบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิกซอว์  
สุมณฑา พรหมบุญ (2540, หน้า 70-71) ได้ให้ความหมายของการเรียนแบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิกซอว์ ไว้ว่า 

เป็นกิจกรรมท่ีครูมอบหมายให้สมาชิกแต่ละกลุ่มไปศึกษาเนื้อหาตามเอกสารท่ีกำหนดให้ โดยสมาชิกแต่ละคนจะถูก
กำหนดให้ไปศึกษาเนื้อหาคนละตอน คนท่ีเรียนเก่งกจ็ะได้เนื้อหาท่ีมากกว่าคนเรียนอ่อน นักเรียนท่ีศึกษาในหัวข้อเดียวกัน
จากทุกกลุ่ม เมื่อมารวมกันจะเรียกว่ากลุ่มผู้มีประสบการณ์ เมื่อศึกษาจนเข้าใจแล้ว จะต้องคิดหาวิธีการอธิบาย เพราะ
จะต้องนำข้อมูลท่ีศึกษานัน้กลับมาเล่าให้เพื่อนในกลุม่ประจำของตนเองฟังอีกครั้ง โดยกำหนดให้คนท่ีไปศึกษาเร่ืองต้นๆ
อธิบายเรื่องราวให้เพื่อนฟังเป็นคนแรก และเรียงลำดับไปจนถึงหน้าสุดท้าย ท้ังนี้จะต้องมีการทำแบบทดสอบ เพราะฉะนั้น
ผู้เรียนจะต้องสรุปเนื้อหาของสมาชิกทุกคนให้ได้ และเมื่อทำแบบทดสอบเรียบร้อยแล้ว ครูตรวจนับคะแนน และมอบ
รางวัลในช่วงท้ายให้กลุ่มท่ีมีคะแนนสูงสุด 

ธนวรรณ เทียนเจษฎา (2548, หน้า 61) ได้ให้ความหมายของการเรียนแบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิกซอว์ ไว้ว่า 
เป็นการจัดการเรียนสำหรับนักเรียนท่ีมีความสามารถแตกต่างกัน โดยจัดกิจกรรมการทำงานเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 3-6 คน ซึ่ง
บทเรียนครูจะแบ่งบทเรียนออกเป็นเร่ืองย่อยๆ เท่ากับจำนวนสมาชิกในกลุ่ม โดยในกลุ่มจะแบ่งหัวข้อให้ให้สมาชิกแต่ละ
คน แล้วให้สมาชิกที่ศึกษาในหัวข้อหรือประเด็นเดียวกันของทุกกลุ่ม (Expert group) ร่วมกันศึกษาและอภิปรายร่วมกัน
จนเกิดความเข้าใจ แล้วจึงกลับไปรายงานผลให้สมาชกิในกลุ่ม (Home group) ฟังทีละหัวข้อจนครบถ้วน เมื่อจบแล้วครู
จะทดสอบความรู้และให้คะแนนกลุ่มนักเรียนท่ีมีคะแนนสูงสุด 

เบญจากาญจน์ นามแก้ว (2551, หน้า 21) ได้ให้ความหมายของการเรียนแบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิกซอว์ไว้ 
ว่าเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยวิธีการแบ่งกลุ่มผู้เรียนออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 5-6 ซึ่งจัดกลุ่มผูเ้รียนให้มี
ความสามารถคละกัน และให้ผู้เรียนนั้นได้เรียนรู้ร่วมกัน ท้ังนี้ผู้สอนต้องกำหนดให้นักเรียนแต่ละกลุ่มได้ศึกษาเนื้อหาย่อยๆ 
แตกต่างกัน โดยให้ผู้เรียนแต่ละคนไปศึกษาร่วมกันกับสมาชิกของกลุ่มหลักอื่นๆ ท่ีได้รับผิดชอบให้หัวข้อย่อยเดียวกัน 
เรียกกลุ่มนี้ว่า กลุ่มเชี่ยวชาญ แล้วนำผลการศึกษาท่ีได้มาอธิบายให้เพื่อนในกลุ่มหลังของตนฟัง ซึ่งนักเรียนทุกคนจะมี
หน้าท่ีความรับผิดชอบต่อกลุ่มของตนร่วมกัน 
 จากการศึกษาความหมายการเรียนแบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิกซอว์ สรุปได้ว่า เป็นการจัดการเรียนการสอน
สำหรับนักเรียนท่ีมีความสามารถแตกต่างกัน โดยแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มเล็กๆ ประมาณ 3-6 คน เรียกกลุ่มนี้ว่า “กลุ่ม
บ้าน” ซึ่งครูผู้สอนจะกำหนดให้สมาชิกในกลุ่มแบ่งหน้าท่ีรับผิดชอบร่วมกัน และให้แต่ละคนออกไปศึกษาเนื้อหาท่ีตนเอง
ได้รับมอบหมาย เรียกกลุ่มนี้ว่า “กลุ่มเชี่ยวชาญ” แลว้นำผลท่ีได้จากการศึกษามาถ่ายทอด อธิบายให้เพื่อนในกลุ่มฟัง 
ท้ังนี้ครูผู้สอนจะนำผลรวมคะแนนกลุ่มมาประเมินผล หากกลุ่มได้รับคะแนนสูงสุดครูผู้สอนอาจเสริมแรงด้วยการชมเชย 
หรือการให้รางวัล 

ขั้นตอนการเรียนแบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิกซอว์  
ทิศนา แขมมณี (2561, หน้า 266) เสนอข้ันตอนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบร่วมมือ โดยใช้เทคนิค  

จิกซอว์ ได้แก่ 1) จัดผู้เรียนเข้ากลุ่มโดยคละความสามารถ กลุ่มละ 4 คน และเรียกกลุ่มนี้ว่า “กลุ่มบ้านของเรา”  
(home group) 2) สมาชิกกลุ่มบ้านของเราจะได้รับมอบหมายให้ศึกษาเนื้อหาสาระคนละ 1 ส่วนและหาคำตอบใน
ประเด็นปัญหาท่ีครูผู้สอนมอบหมายให้ 3) สมาชิกกลุม่บ้านของเราแยกย้ายไปรวมกับสมาชิกกลุ่มอื่น ซึ่งจะได้รับ
มอบหมายในเนื้อหาเดียวกัน เรียกว่า“กลุ่มเชี่ยวชาญ” โดยทุกคนจะร่วมกันทำความเข้าใจเนื้อหาท่ีได้รับมอบหมายอย่าง
ละเอียด และร่วมกันอภิปรายหาคำตอบในประเด็นท่ีครูผู้สอนมอบหมายให้ 4) สมาชิกกลุ่มเชี่ยวชาญ กลับไปกลุ่มบ้าน
ของเรา ให้แต่ละกลุ่มช่วยสอนเพื่อนในกลุ่มให้เข้าใจเนื้อหาสาระท่ีตนได้ไปศึกษาร่วมกับกลุ่มเชี่ยวชาญ และสมาชกิทุกคน
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จะได้เรียนรู้ภาพรวมของสาระทั้งหมดร่วมกัน 5) ผู้เรียนทุกคนทำแบบทดสอบ และนำคะแนนรายบุคคลของสมาชิกทุกคน
ในกลุ่มบ้านของเรามารวมกันเป็นคะแนนกลุ่ม กลุ่มท่ีมีคะแนนสูงสุดจะได้รับรางวัล 
 จากการศึกษาข้ันตอนการเรียนแบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิกซอว์จากเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง ผู้วิจัยได้แนวทางในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อนำมาพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียน       
วัดนาวง ดังนี้ 1) นำเข้าสู่บทเรียน เพื่อกระตุ้นความสนใจในการเรียน 2) จัดแบ่งนักเรียนกลุ่มละ 4 คน โดยคละ
ความสามารถ (เก่ง ปานกลางและอ่อน) เรียกกลุ่มนี้วา่ “กลุ่มบ้าน” นักเรียนแบ่งหน้าท่ีรับผิดชอบตามท่ีครูมอบหมาย     
3) นักเรียนแยกกลุ่มมาศึกษาตามประเด็นหัวข้อท่ีได้รับมอบหมายในกลุ่มใหม่ เรียกว่า  “กลุ่มเชี่ยวชาญ” โดยนักเรียน
จะต้องอภิปรายซักถามร่วมกัน 4) นักเรียนแยกตัวกลับไปยัง “กลุ่มบ้าน” และถ่ายทอดความรู้ที่ตนเองได้ไปศึกษามา     
ให้เพื่อนๆสมาชิกในกลุ่มบ้านฟังตามลำดับ 5) นักเรียนทำแบบทดสอบ ครูนำคะแนนรายบุคคลของนักเรียนมา 
รวมกันเป็นคะแนนกลุ่ม กลุ่มใดมีคะแนนสูงสุดจะได้รับรางวัล 

ความหมายของการสอนแบบปกติ  
จุฑาภรณ์ หวังกุหลำ (2557, หน้า 33) ได้กล่าวถึงความหมายของการสอนแบบปกติไว้ว่า เป็นกระบวนการ

จัดการเรียนรู้ท่ีทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ท่ีครูผู้สอนกำหนดไว้ โดยมีวิธีการจัดการเรียนรู้แบบบรรยาย
หรือจัดการเรียนรู้แบบสาธิต 

ประนอม โพธิ์กัน (2550, หน้า 48) ได้กล่าวถึงความหมายของการสอนแบบปกติไว้ว่า เป็นการจัดการเรียนการ
สอนตามคู่มือครูของกรมวิชาการ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ซึ่งครูจะเป็นผู้เตรียมเนื้อหาความรู้ความเข้าใจในเร่ืองท่ีจะ
สอนตามหลักสูตร ตำรา แบบฝึกหัด แล้วรวบรวมเนื้อหาท้ังหมดมาถ่ายทอดให้นักเรียนด้วยวิธีการสอนแบบบรรยาย 
สาธิต มีการใช้สื่อประกอบการสอน โดยครูและนักเรียนจะอภิปรายสรุปเนื้อร่วมกัน 

ประสาทพร เพชรทอง (2552, หน้า 42) ได้กล่าวถึงความหมายของการสอนแบบปกติไว้ว่า เป็น  การจัด       
การเรียนรู้ตามคู่มือครูของกรมวิชาการ ซึ่งครูผู้สอนจะเป็นผู้เตรียมความรู้ในเร่ืองท่ีจะสอนตามหลักสูตร ตำรา แล้ว
รวบรวมเรื่องราวท้ังหมดมาถ่ายทอดโดยการบรรยาย การสาธิต และมีสื่อการสอนประกอบด้วย 

ขั้นตอนการสอนแบบปกติ  
ประสาทพร เพชรทอง (2552, หน้า 42) ได้กล่าวถึงข้ันตอนสอนแบบปกติ ได้แก่ 1) ข้ันนำเข้าสู่บทเรียน เป็น

ข้ันตอนทบทวนความรู้เดิม โดยแจ้งจุดประสงค์การเรียน และใช้วิธีการนำเข้าสู่บทเรียนท่ีหลากหลายเพื่อดึงดูดความสนใจ
ของผู้เรียน เช่น เกม การสนทนาซักถาม เพลง นิทาน 2) ข้ันกิจกรรมการเรียนการสอน เป็นข้ันเสนอเนื้อหาการเรียน 
ผู้สอนอาจใช้วิธีการสอนต่างๆ เชน่ การสอนด้วย การอธิบาย การสนทนาซักถาม การตอบปากเปล่า การอภิปราย         
3) การสรุปบทเรียน เป็นข้ันท่ีครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเนื้อหาในบทเรียน 4) ข้ันวัดและประเมินผล เป็นการตรวจสอบ
เพื่อวินิจฉัยผู้เรียนรายบุคคลว่าผ่านวัตถุประสงค์ตามท่ีกำหนดไว้หรือไม่หากไม่ผ่านครูผู้สอนต้องสอนซ่อมเสริมให้ผู้เรียน 

จิราภรณ์ บุญณรงค์ (2554, หน้า 33) ได้กล่าวถึงข้ันตอนสอนแบบปกติ ได้แก่ 1) ข้ันนำเข้าสู่บทเรียน เป็น
ข้ันตอนท่ีครูผู้สอนกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความพร้อม และดึงความสนใจด้วยการสนทนาซักถาม ใช้เกม รูปภาพ เพลง หรือ
นิทานในการกระตุ้นความสนใจ 2) ข้ันกิจกรรมการสอน ครูผู้สอนนำเนื้อหาใหน้ักเรียน ด้วยวิธีการบรรยาย การอภิปราย 
การสนทนาซักถาม โดยมีสื่อการเรียนการสอน เชน่ ใบความร้ ใบงาน หนังสือแบบเรียน และให้นักเรียนลงมือปฏิบัติ
กิจกรรม 3) ข้ันสรุป ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเนื้อหา ด้วยการซักถาม ทำแบบฝึกหัดร่วมกัน 4) ข้ันวัดและประเมินผล 
ครูผู้สอนจะต้องสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติกิจกรรม การทำแบบทดสอบ  
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จากการศึกษาเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับการสอนแบบปกตินั้นสามารถสรุปได้ว่า การสอนแบบปกติ ครูผู้สอนจะเน้น

การสอนด้วยวิธีการบรรยายหน้าชัน้เรียน โดยมีการจดักิจกรรมการเรียนการสอนตามคู่มือครูของกรมวิชาการ

กระทรวงศึกษาธิการ ท้ังนี้สามารถแทรกกิจกรรมร่วมกับการสอนในเนื้อหาได้ เช่น การอภิปราย การแสดงบทบาทสมมติ 

โดยดำเนินการสอน 4 ข้ันตอน คือ ข้ันนำ ข้ันสอน ข้ันสรุป ข้ันวัดและประเมินผล 

งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องท้ังงานวิจัยในประเทศและงานวจิัยต่างประเทศ ดังนี้ 
  งานวิจัยในประเทศ 

ธนวรรณ เทียนเจษฎา (2548) ได้ศึกษาการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ด้านการอ่านจับใจความภาษาไทยของ
นักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีเรียนด้วยแผนการจดักิจกรรมกลุ่มแบบจิกซอว์กับแผนการจัดกิจกรรมตามคู่มือครู  
ผลการวิจัยพบว่า แผนการเรียนรู้ด้วยการอ่านจับใจความด้วยกิจกรรมกลุ่มแบบจิกซอว์มีประสิทธิภาพเท่ากับ 
85.27/84.76 และแผนการเรียนรู้ตามคู่มือครูมีประสิทธิภาพเท่ากับ 77.43/74.29 มีดัชนีประสิทธิผลของแผนการเรียน
เรียนรู้แบบจิกซอว์ เท่ากับ 0.8104 และมีดัชนีประสทิธิผลของแผนการเรียนรู้ตามคู่มือครู เท่ากับ 0.5254 นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีเรียนด้วยกิจกรรมกลุ่มแบบจิกซอว์มีผลการเรียนด้านการอ่านจับใจความสูงกว่านักเรียนท่ีเรียนด้วย
การสอนตามคู่มือครูอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยแผนการเรียนรู้
ด้วยกิจกรรมกลุ่มแบบจิกซอว์ในระดับมากท่ีสุด 

ศศิธร ช่วงสงค์ (2551) ได้ศึกษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและ
ทักษะการคิดพื้นฐานของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ โดยใช้เทคนิคจิกซอว์กับ
การสอนแบบปกติ ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 หลังได้รับการจัด      
การเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคจิกซอว์สูงกว่าก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 2 หลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยเทคนิคจิกซอว์สูง
กว่ากลุ่มท่ีได้รับการจัด  การเรียนรู้แบบปกติอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

พงษ์กรณ์ วีรพิพรรธน์ (2554) ได้ศึกษาผลการใช้รูปแบบจิกซอว์ท่ีมีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยและ
ทักษะการทำงานร่วมกับผู้อืน่ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ผลการวิจัยพบว่านักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปท่ีี 3 ท่ีได้รับ  
การจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบจิกซอว์มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยสูงกว่านักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ
ปกติอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบจิกซอว์มี
ทักษะการทำงานร่วมกับผู้อืน่สูงกว่านักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และ
นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3 หลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบจิกซอว์มีทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่นสูงกวา่ก่อน
การทดลองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

เกศินี ปุงปี่แก้ว (2557) ได้ศึกษาการใช้เทคนิคจิกซอว์เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์และ  การเขียนเชิง
วิเคราะห์วิจารณ์วรรณคดีไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ผลการวิจัยพบว่านักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปท่ีี 2 มีผล    
การทดสอบหลังเรียนสูงกว่าผลการทดสอบก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

งานวิจัยในประเทศ 
Stepka (1999, P.109) ได้ศึกษาเปรียบเทียบการใช้วิธีการเรียนแบบร่วมมือในชั้นเรียนด้วยเทคนิคจิกซอว์กับ

การเรียนแบบบรรยายตามปกติ ในระดับชั้นอุดมศึกษา ผลการวิจัยพบว่านักศึกษากลุ่มท่ีได้รับการสอนด้วยเทคนิคจิกซอว์
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มีคะแนนสูงกว่ากลุ่มท่ีใช้วิธีการสอนแบบบรรยาย และจากการประเมนิทัศนคติเป็นรายบุคคล พบว่านักศึกษากลุ่มท่ีเรียน
ด้วยเทคนิคจิกซอว์นั้นมีทัศนคติท่ีเป็นทางบวกมากว่ากลุ่มท่ีเรียนด้วยวิธีการสอนแบบบรรยาย 

Kayler (1999, P.107) ได้ศึกษาเร่ืองการรับรู้ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เกี่ยวกับประสบการณ์
การเรียนรู้ในชั้นเรียน เรื่องวิธีในการเรียนในรูปแบบร่วมมือ โดยสำรวจทัศนคติของนักเรียนท่ีเรียนในรูปแบบร่วมมือ และ
เก็บข้อมูลในโรงเรียน 2 แห่ง ซึ่งทั้งสองโรงเรียนได้ส่งเสริมให้นักเรียนเรียนแบบร่วมมือเป็นเวลากว่า 3 ปี และผู้วิจัยใช้
เวลาสังเกตการจัดกิจกรรมในชั้นเรียนแบบร่วมมือและศึกษาข้อมูลของสมาชิกแต่ละกลุ่ม ผลการวิจัยพบว่า การเรียนแบบ
ร่วมมือมีโอกาสทำให้เกิดปฏิสัมพันธ์ และปฏิกิริยาในการเรียนรู้ของสมาชิกแต่ละคนในกลุ่มได้ดี ถือเป็นการจัดการเรียน
การสอนท่ีมีประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 

จากการศึกษางานวิจัย ท้ังภายในและต่างประเทศ จะเห็นได้ว่างานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องสรุปได้ว่า นักเรียนท่ีได้รับ   
การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคจิกซอว์มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีมีประสิทธิภาพมากกว่าการสอนแบบปกติ เพราะ       
การสอนในรูปแบบจิกซอว์เป็นการสอนท่ีมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีการจัดกจิกรรมให้ผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์ในการทำงาน
ร่วมกัน ช่วยเหลือกัน และเปิดโอกาสให้นักเรียนใช้ความคิดเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ และท่ีสำคัญคือการฝึกให้ผู้เรียนมี
ความรับผิดชอบในการเรียนของตนเองและกลุ่มอีกด้วย 
การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 การสร้างและการหาคุณภาพเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยมีการดำเนินการ ดังนี้ 

1. สร้างแผนการจัดการเรียนรู้ท้ังหมด 12 แผน เป็นกลุ่มทดลองท่ีสอนด้วยการสอนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค 
จิกซอว์ จำนวน 6 แผน แผนละ 1 คาบ และกลุ่มควบคุมท่ีสอนด้วยวิธีสอนแบบปกติจำนวน 6 แผน แผนละ 1 คาบ 
นำแผนการจัดการเรียนรู้ท้ัง 12 แผน เสนอให้อาจารย์ท่ีปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบพจิารณาความเท่ียงตรงเชิง
เนื้อหาแล้วนำมาปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง หาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) โดยคะแนนในการพิจารณาความสอดคล้อง
กับจุดประสงค์การเรียนรู้มีข้อกำหนด ซึ่งมีค่าเท่ากับ 1.00 

2. สร้างแบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านจับใจความ โดยนำแบบทดสอบเสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษา 
และผู้เชี่ยวชาญ 3 คน เพื่อตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหากับจุดประสงค์การเรียนรู้ในแต่ละข้อ แล้วนำผลท่ีได้จากการ
ตรวจสอบมาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ปรับปรุงแก้ไขแบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านจับใจความตาม
คำแนะนำของอาจารย์ท่ีปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 คน โดยค่า IOC ในแต่ละข้อของแบบทดสอบท้ังก่อนและหลังเรียน
จะต้องอยู่ในระดับ 0.5 ข้ันไป นำแบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านจับใจความที่สร้างข้ึนท้ังสองชุดไปใช้กับนักเรียน
ท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง นำผลการทดสอบการอ่านจับใจความมาวิเคราะห์รายข้อ เพื่อตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบ   
การอ่านจับใจความ เพื่อหาคุณภาพแบบทดสอบ ค่าความยากง่าย (difficulty) ค่าอำนาจจำแนก (discrimination)      
ค่าความเชื่อมั่น (reliability) คุณสมบัติของเครื่องมือประเภททดสอบความรู้ ท่ีระบุว่าข้อสอบนั้น ยากง่าย ใช้สัญลักษณ์ p 
เกณฑ์กำหนดค่าความยากง่าย คือ 0.20-0.80 ซึ่งผู้วิจัยได้สร้างแบบทดสอบก่อนเรียน จำนวน 40 ข้อ และแบบทดสอบ
หลังเรียน จำนวน 40 ข้อ แล้วนำมาคัดเลือกให้เหลือชุดละ 30 ข้อ ได้ข้อสอบท่ีมีค่าความยากง่าย (p) ก่อนเรียนมีค่าต้ังแต่ 
0.30-0.72 และค่าอำนาจจำแนก (r) ก่อนเรียนมีค่าต้ังแต่ 0.32-0.90 แล้วนำแบบทดสอบไปหาค่าความเชื่อมั่น
(reliability) คือคุณสมบัติของเครื่องมือท่ีให้ผลการวัดคงท่ี (stability) สม่ำเสมอ (consistency) เป็นความคงท่ีของ
คะแนนจากการทดสอบกลุ่มเดียวกันด้วยข้อสอบท่ีมีข้อสอบเท่าเทียมกัน โดยใช้สูตร KR-20 ของ Kuder-Richardson 
ท้ังนี้แบบทดสอบก่อนเรียนท่ีสร้างข้ึนมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.86 และแบบทดสอบหลังเรียนท่ีสร้างข้ึนมีค่าความเชื่อมั่น
เท่ากับ 0.84  
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วิธีดำเนินการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (quasi experimental research) ใช้แบบแผนการทดลองสองกลุ่มวัดผล

ก่อนและหลังเรียน (Randomized control group Pretest Posttest design) โดยมีข้ันตอนดำเนินการดังนี้ 
1. นำแบบทดสอบวัดความสามารถการอ่านจับใจความก่อนเรียน ไปทดสอบกับกลุ่มทดลอง คือ กลุ่มท่ีเรียนด้วย 

วิธีการสอนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคจิกซอว์และกลุ่มควบคุม คือ กลุ่มท่ีเรียนโดยใช้การสอนแบบปกติ 
2. เตรียมความพร้อมในการทดลอง โดยชี้แจงจุดประสงค์การเรียนรู้และเกณฑ์การประเมินผลการอ่านจับใจความ 
3. ดำเนินการสอนการอ่านจับใจความ โดยกลุ่มทดลองใช้แผนการจัดการเรียนรู้โดยวิธีการสอนแบบร่วมมือ        

โดยใช้เทคนิคจิกซอว์ จำนวน 6 แผน แผนละ 1 ชั่วโมง และกลุ่มควบคุมใช้แผนการจัดการเรียนรู้โดยวิธีการสอนแบบปกติ 
จำนวน 6 แผน แผนละ 1 ชั่วโมง 

4. นำแบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านจับใจความหลังเรียน ไปทดสอบกับกลุ่มทดลอง  คือ กลุ่มท่ีเรียน 
โดยวิธีการสอนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคจิกซอว์และกลุ่มควบคุม คือ กลุ่มท่ีเรียนโดยใช้การสอนแบบปกติ 

5. นำข้อมูลท่ีได้จากการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนมาวิเคราะห์โดยใช้สถิติ 
การวิเคราะห์ข้อมูล  

1. เปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ระหว่างวิธีการสอนแบบ 
ร่วมมือ โดยใช้เทคนิคจิกซอว์กับการสอนแบบปกติ ด้วยสถิติ t test แบบ Independent Samples 

2. เปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนของความสามารถในการอ่านจับใจความสำคัญของนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนวัดนาวง จังหวัดปทุมธานี กลุ่มท่ีสอนแบบร่วมมือ  โดยใช้เทคนิคจิกซอว์ ด้วยสถิติ t test 
แบบ dependent Samples 

3. เปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนของความสามารถในการอ่านจับใจความสำคัญของนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนวัดนาวง จังหวัดปทุมธานี กลุ่มท่ีสอนแบบปกติ ด้วยสถิติ t test แบบ dependent 
Samples 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

1. วิเคราะห์เปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความสำคัญของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียน 
วัดนาวง จังหวัดปทุมธานี ระหว่างกลุ่มท่ีสอนแบบร่วมมือ โดยใช้เทคนิคจิกซอว์ และกลุ่มท่ีสอนแบบปกติด้วยสถิติ t test 
แบบ Independent Samples 
ตาราง 1 
ผลเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความสำคัญของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนวัดนาวง จังหวัด
ปทุมธานี ระหว่างกลุ่มท่ีสอนแบบร่วมมือ โดยใช้เทคนิคจิกซอว์ และกลุ่มท่ีสอนแบบปกติ 
กลุ่ม จำนวนนักเรียน X̅ S.D. t Sig. 
สอนแบบร่วมมือ โดยใช้เทคนิค 
จิกซอว ์
สอนแบบปกติ 

35 
 

35 

24.94 
 

21.17 

1.37 
 
1.58 

10.66* .000 

*p < .05 
จากตาราง 1  พบว่า คะแนนความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียน   

วัดนาวง จังหวัดปทุมธานี ระหว่างกลุ่มท่ีสอนแบบร่วมมือ โดยใช้เทคนิคจิกซอว์ มีคะแนนเฉลี่ย (X̅) เท่ากับ 24.94      
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ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 1.37 ซึ่งมีคะแนนแตกต่างกับกลุ่มท่ีสอนแบบปกติ มีคะแนนเฉลี่ย (X̅) เท่ากับ 
21.17  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 1.58 ซึ่งมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

2. วิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและหลังเรยีนของความสามารถในการอ่านจับใจความสำคัญของ
นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนวัดนาวง จังหวัดปทุมธานี กลุ่มท่ีสอนแบบร่วมมือ โดยใช้เทคนิคจิกซอว์ ด้วยสถิติ t 
test แบบ dependent Samples 
ตาราง 2 
ผลการเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนของความสามารถในการอ่านจับใจความสำคัญของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนวัดนาวง จังหวัดปทุมธานี กลุ่มท่ีสอนแบบร่วมมือ โดยใช้เทคนิคจิกซอว์ 
ช่วงเวลา จำนวนนักเรียน X̅ 

 
S.D. t Sig. 

ก่อนเรียน 
หลังเรียน 

35 
35 

15.20 
24.94 

1.53 
1.37 

33.16* .000 

*p < .05 
จากตาราง 2  พบว่า คะแนนความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนวัด

นาวง จังหวัดปทุมธานี กลุ่มท่ีสอนแบบร่วมมือ โดยใช้เทคนิคจิกซอว์ มีคะแนนเฉลี่ย (X̅) ก่อนเรียนเท่ากับ 15.20   ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 1.53   และความสามารถในการอ่านจับใจความหลังเรียน มีคะแนนเฉลีย่ (X̅) เท่ากับ 
24.94 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 1.37 เมื่อนำคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนมาเปรียบเทียบกัน แสดงให้เห็น
ว่าคะแนนความสามารถในการอ่านจับใจความของนกัเรียนท่ีสอนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคจิกซอว์ หลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

3. วิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและหลังเรยีนของความสามารถในการอ่านจับใจความสำคัญของ
นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนวัดนาวง จังหวัดปทุมธานี กลุ่มท่ีสอนแบบปกติ ด้วยสถิติ t test แบบ dependent 
Samples 
ตาราง 3 
ผลการเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนของความสามารถในการอ่านจับใจความสำคัญของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนวัดนาวง จังหวัดปทุมธานี กลุ่มท่ีสอนแบบปกติ  
ช่วงเวลา จำนวนนักเรียน X̅ 

 
S.D. t Sig. 

ก่อนเรียน 
หลังเรียน 

35 
35 

14.89 
21.17 

1.07 
1.58 

20.20* .000 

*p < .05 
จากตาราง 3  พบว่า คะแนนความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียน      

วัดนาวง จังหวัดปทุมธานี กลุ่มท่ีสอนแบบปกติ มีคะแนนเฉลี่ย (X̅) ก่อนเรียนเท่ากับ 14.89   ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) เท่ากับ 1.07   และความสามารถในการอ่านจบัใจความหลังเรียน มีคะแนนเฉลี่ย (X̅) เท่ากับ 21.17 ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 1.58 เมื่อนำคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนมาเปรียบเทียบกัน แสดงให้เห็นว่าคะแนน
ความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนท่ีสอนแบบปกติ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมนีัยสำคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 
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อภิปรายผลการวิจัย 
ผู้วิจัยอภิปรายผลจากข้อค้นพบในการวิจัยครั้งนี้ ดังต่อไปนี้ 
1. ความสามารถในการอ่านจับใจความ ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนวัดนาวง จังหวัดปทุมธานี 

ระหว่างนักเรียนท่ีเรียนด้วยวิธีการสอนแบบร่วมมือ โดยใช้เทคนิคจิกซอว์ แตกต่างกับนักเรียนท่ีเรียนด้วยวิธีการสอนแบบ
ปกติ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

จากผลการทดลองพบว่านักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคจิกซอว์ มีความสามารถใน
การอ่านจับใจความสูงกว่ากลุ่มท่ีสอนแบบปกติ อาจเป็นผลเนื่องมาจากการจัดกิจกรรมกลุ่มแบบจิกซอว์มคีวามเหมาะสม
กับการสอนเร่ืองการอ่านจับใจความ เพราะเป็นกิจกรรมท่ีช่วยให้เกิดกระบวนการคิดในขณะทำงานร่วมกันในกลุ่ม 
นักเรียนจะได้ช่วยเหลือซึ่งกนัและกนั ส่งเสริมให้ศึกษาค้นคว้าร่วมกัน มีความกระตือรือร้นและความพยายามท่ีจะทำงาน
ให้สำเร็จลลุ่วงตามเป้าหมายท่ีครูผู้สอนกำหนดไว้ สร้างสัมพนัธภาพระหว่างกันภายในกลุ่ม ท้ังนี้การสอนแบบเทคนิค     
จิกซอว์นัน้ ยังส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบท้ังต่อตนเองและเพื่อนในกลุ่ม มีการแบ่งภาระหนา้ท่ีและปฏิบัติตาม
บทบาทท่ีได้รับมอบหมาย เพราะนักเรียนทุกคนล้วนตระหนักดีว่า เมื่อทุกคนภายในกลุ่มปฏิบัติงานจนสำเร็จ ตนเองก็จะ
สำเร็จตามไปด้วย การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบเช่นนี้ ย่อมมีผลทำให้ผู้เรียนได้สร้างองค์ความรู้ที่จะนำไปสู่
ความเข้าใจในการเรียนได้ดี ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของพงษ์กรณ์ วีรพิพรรธน์ (2554) ได้ศึกษาผลการใช้รูปแบบ     
จิกซอว์ท่ีมีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยและทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3    
พบว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบจิกซอว์มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทย    
สูงกว่านักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และผลการวิจัยของ          
ธนวรรณ เทียนเจษฎา (2548) ได้ศึกษาการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ด้านการอ่านจับใจความภาษาไทย ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีเรียนด้วยแผนการจัดกิจกรรมกลุ่มแบบจิกซอว์กับแผนการจัดกิจกรรมตามคู่มือครู พบว่านักเรียนชัน้
ประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีเรียนด้วยกิจกรรมกลุ่มแบบจิกซอว์มีผลการเรียนด้านการอ่านจับใจความสูงกว่านักเรียนท่ีเรียนด้วย
การสอนตามคู่มือครูอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 อีกท้ังยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ Stepka (1999, P.109) 
ได้ศึกษาเปรียบเทียบการใช้วิธีการเรียนแบบร่วมมือในชัน้เรียนด้วยเทคนิคจิกซอว์กับการเรียนแบบบรรยายตามปกติ        
ในระดับชั้นอุดมศึกษา ผลการวิจัยพบว่านักศึกษากลุม่ท่ีได้รับการสอนด้วยเทคนิคจิกซอว์มีคะแนนสูงกว่ากลุ่มท่ีใช้วิธี      
การสอนแบบบรรยาย และจากการประเมินทัศนคติเป็นรายบุคคล พบว่านักศึกษากลุ่มท่ีเรียนด้วยเทคนิคจิกซอว์นัน้มี
ทัศนคติท่ีเป็นทางบวกมากว่ากลุ่มท่ีเรียนด้วยวิธีการสอนแบบบรรยาย 

จากการวิจัยครั้งนี้ แสดงให้เห็นว่าการเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความ ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนวัดนาวง จังหวัดปทุมธานี ระหว่างวิธีการสอนแบบร่วมมือ โดยใช้เทคนิคจิกซอว์กับการสอน
แบบปกติ นักเรียนท่ีเรียนด้วยการจัดการการเรียนรู้แบบร่วมมือ โดยใช้เทคนิคจิกซอว์มีความสามารถในการอ่าน          
จับใจความ แตกต่างกับนักเรียนท่ีได้รับการสอนแบบปกติ ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ
ร่วมมือ โดยใช้เทคนิคจิกซอว์ถือเป็นวิธีการสอนการอ่านจับใจความที่เหมาะสมกับผู้เรียน ท้ังนี้การจัดกระบวนการเรียน
การสอนด้วยเทคนิคดังกล่าวนอกจากจะช่วยให้เกิดการพัฒนาการอ่านจับใจความได้แล้ว นักเรียนยังได้รับทักษะ          
การทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม ก่อให้เกิดความรับผิดชอบร่วมกันท้ังต่อตนเองและผู้อื่นอีกด้วย 

2. ความสามารถในการอ่านจับใจความ ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนวัดนาวง จังหวัดปทุมธานี  
ท่ีเรียนด้วยวิธีการสอนแบบร่วมมือ โดยใช้เทคนิคจิกซอว์ มีค่าเฉลี่ยคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .05  
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จากผลการทดลองใช้วิธีการสอนแบบร่วมมือ โดยใช้เทคนิคจิกซอว์ แสดงให้เห็นว่าการพัฒนาความสามารถใน
การอ่านจับใจความของนักเรียนสูงข้ึน ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้เนื่องจากการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยเทคนิคจิกซอว์ ถือเป็น   
การเรียนรูรู้ปแบบหนึ่งท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ให้ผู้เรียนได้ร่วมมือกัน ท้ังนี้นักเรียนท่ีมีผลการเรียนเก่งจะเป็นผู้ให้       
ความช่วยเหลือแก่เพื่อนสมาชิกที่อ่อนกว่า ทำให้ผู้เรียนเกิดความสุขในการเรียนรู้ และพร้อมท่ีจะรับฟังเพื่อน สอบถาม
เพื่อน เหล่านี้ล้วนเป็นการสร้างให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน ได้ฝึกทักษะการสื่อสาร การมีปฏสิัมพนัธ์ร่วมกันระหว่าง
เพื่อน และเนื่องจากการเรียนการสอนแบบร่วมมือ โดยใช้เทคนิคจิกซอว์เป็นการสอนท่ีเนน้การปฏิบัติ นักเรียนจึงมี
ความสุขในการเรียน สนุกสนานไปกับบทเรียน นักเรียนท่ีเรียนค่อนข้างอ่อนก็มีความรู้สึกภาคภูมิใจท่ีได้มีส่วนร่วมใน
กระบวนการทำงานกลุ่ม ท้ังนี้ครูผู้สอนก็ได้มี การจัดเตรียมกิจกรรมการเรียนการสอนและสื่อการสอนท่ีหลากหลาย 
นักเรียนจึงได้ร่วมทำกิจกรรม เช่น การเลน่เกม ทำให้การเรียนการสอนไม่เกิดความเบื่อหน่าย ซึ่งนักเรียนทุกคนได้มีส่วน
ร่วมในการทำกิจกรรม และได้การเสริมแรงจูงใจในการเรียน เช่น การชมเชย การให้คะแนน การให้รางวัลแก่กลุ่มนักเรียน
ท่ีได้คะแนนมากที่สุด จึงทำให้ผู้เรียนมีความพยายาม และความตั้งใจในการเรียน จนสามารถทำให้การทำงานเสร็จลุล่วง
ไปได้ด้วยดี ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของศศิธร ช่วงสงค์ (2551) ได้ศึกษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทยและทักษะการคิดพื้นฐานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ โดยใช้เทคนิคจิกซอว์กับการสอนแบบปกติ พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและ
ทักษะการคิดพื้นฐานของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 2 หลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคจิกซอว์สูง
กว่าก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 อีกท้ังยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ Kayler 
(1999, P.107) ได้ศึกษาเร่ืองการรับรู้ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เกี่ยวกับประสบการณ์การเรียนรู้ในชั้น
เรียน เรื่องวิธีในการเรียนในรูปแบบร่วมมือ โดยสำรวจทัศนคติของนักเรียนท่ีเรียนในรูปแบบร่วมมือ และเก็บข้อมูลใน
โรงเรียน 2 แห่ง ซึ่งทั้งสองโรงเรียนได้ส่งเสริมให้นักเรียนเรียนแบบร่วมมือเป็นเวลากว่า 3 ปี และผู้วิจัยใช้เวลาสังเกต     
การจัดกิจกรรมในชัน้เรียนแบบร่วมมือและศึกษาข้อมูลของสมาชิกแต่ละกลุ่ม ผลการวิจัยพบว่า การเรียนแบบร่วมมือมี
โอกาสทำให้เกิดปฏิสัมพนัธ์ และปฏิกิริยาในการเรียนรู้ของสมาชิกแต่ละคนในกลุ่มได้ดี ถือเป็นการจัดการเรียนการสอนท่ี
มีประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 

3. ความสามารถในการอ่านจับใจความ ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนวัดนาวง จังหวัดปทุมธานี 
ท่ีเรียนด้วยวิธีการสอนแบบปกติ มีค่าเฉลี่ยคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
 จากการวิจัยครั้งนี้ แสดงให้เห็นว่านักเรียนท่ีสอนแบบปกติ สามารถพัฒนาการอ่านจับใจความได้ หากได้รับ    
การฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอ อีกท้ังผู้วิจัยได้สังเกตว่านักเรียนมีความสนใจและกระตือรืนในการอา่น เนื่องจากบทอ่านท่ี
นำมาใช้ในการทดลองมีความหลากหลาย คือ มีท้ังวรรณกรรม วรรณคดี และบทความที่นักเรียนสนใจ การฝึกฝนนักเรียน
อย่างต่อเนื่องด้วยความใกล้ชิด คอยแนะนำช่วยเหลือนักเรียน รวมท้ังมีสื่อการเรียนการสอน เช่น การเล่นเกม ให้นักเรียน
ได้ร่วมทำกิจกรรม จึงทำให้นักเรียนท่ีสอนแบบปกติมีความสามารถในการอ่านจับใจความหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ธนวรรณ เทียนเจษฎา (2548) ได้ศึกษาการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ด้านการอ่าน         
จับใจความภาษาไทย ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีเรียนด้วยแผนการจัดกิจกรรมกลุ่มแบบจิกซอวก์ับแผนการจัด
กิจกรรมตามคู่มือครู โดยผลการวิจัยพบว่า ความสามารถในการอ่านจับใจความของกลุ่มท่ีสอนตามคู่มือครูมีคะแนนหลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมนีัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
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 ท้ังนี้อาจกลา่วได้ว่า การจัดทำแผนกจิกรรมการสอนแบบปกติได้ผ่านกระบวนการข้ันตอนในการสร้างอย่างมี
ระบบ มีวิธีการเขียนแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเหมาะสม และผา่นการตรวจแก้ไขข้อบกพร่องจากผู้เชี่ยวชาญแล้ว 
จึงทำให้เกิดการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ  

อย่างไรก็ตามผู้วิจัยพบว่า วิธีการสอนแบบปกติยังไม่สามารถกระตุ้นความสามารถในการอ่านของนักเรียนได้
เท่าท่ีควร เนื่องจากนักเรียนส่วนใหญ่ต่างคนต่างเรียน ไม่มีความรับผิดชอบร่วมกัน และถึงแม้ว่าจะมีการทำกิจกรรมกลุ่ม
ร่วมกัน แต่นักเรียนก็ยังไม่ได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ขาดความรับผิดชอบ และไม่ได้แสดงความคิดเห็นอย่างเต็ม
ความสามารถ 
 จากการวิจัยครั้งนี้ แสดงให้เห็นว่าการเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความ ของนักเรียนใช้
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนวัดนาวง จังหวัดปทุมธานี ระหว่างวิธีการสอนแบบร่วมมือ โดยใช้เทคนิคจิกซอว์กับการสอน
แบบปกติ นักเรียนท่ีเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ โดยใช้เทคนิคจิกซอว์มีความสามารถในการอ่านจับใจความ 
แตกต่างกับนักเรียนท่ีสอนแบบปกติ ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่า การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบร่วมมือ โดยใช้เทคนิค      
จิกซอว์เป็นวิธีการสอนการอ่านจับใจความที่เหมาะสมกับผู้เรียน เพราะช่วยพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความ ทักษะ     
การทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม ก่อให้เกิดความรับผิดชอบร่วมกันท้ังต่อตนเองและผู้อื่นอีกด้วย 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะการนำผลการวิจัยไปใช้ 
เพื่อให้การใช้ผลงานการวิจัยบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีกำหนดไว้ คือ นักเรียนเกิดความรู้และความเข้าใจในเนื้อหา

สาระเพิ่มมากข้ึน ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียน ผู้วิจัยขอเสนอแนะดังนี้ 
1. การทำกิจกรรมกลุ่ม ครูผู้สอนควรสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนอย่างใกล้ชิด เนื่องจากบางครั้งนักเรียนอาจไม่ 

ยอมช่วยเหลือกันอย่างเต็มท่ี ครูผู้สอนจึงต้องคอยกระตุ้นให้นักเรียนพยายามช่วยเหลือกนั เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของกลุ่ม 
และทำตามบทบาทหน้าท่ีของนักเรียนด้วยความตั้งใจ 

2. ครูผู้สอนสามารถนำแผนการจัดการเรียนรู้ด้านการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
 ด้วยวธิีการสอนแบบร่วมมือ โดยใช้เทคนิคจิกซอว์ท่ีสร้างข้ึน ไปปรับปรุงใช้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้อืน่ หรือในชั้นเรียน
อื่นๆได้ เนื่องจากวิธีการสอนด้วยกิจกรรมแบบร่วมมือ เป็นรูปแบบการสอนท่ีช่วยให้นักเรียนกล้าคิด กล้าแสดงออก 
ปลูกฝังความสามัคคีและความมีน้ำใจในหมู่คณะ และช่วยพัฒนาทักษะการทำงานร่วมกันของผู้เรียนอีกด้วย 

ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรมีการเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความ ด้วยวิธีการสอนแบบร่วมมือแบบอ่ืนๆ  

เช่น เทคนิค STAD เทคนิค TGT เป็นต้น เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
2. ควรมีการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนแบบร่วมมือ โดยใช้เทคนิคจิกซอว์ในเนื้อหาอื่นๆ  

และให้ระดับชั้นอื่นๆ ด้วย 
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