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บทคัดย่อ 

 งานวิจยัครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพือ่ 1) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การอ่านอย่างมีวิจารณญาณของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 4 ระหว่างการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมอืด้วยเทคนิคจิกซอว์ (Jigsaw) และการจัดการ
เรียนรู้แบบปกติ 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
4 ก่อนเรียนและหลังเรียนที่ได้รบัการจัดเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิกซอว์ (Jigsaw) 3) เพื่อเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านอย่างมีวจิารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ก่อนเรียนและหลงัเรียนที่ได้รับ
การจัดเรียนรู้แบบปกติ กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการคร้ังนี้   คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่  4  โรงเรียนเทพศิรินทร์
ร่มเกล้า แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จ านวน  2  
ห้องเรียน จ านวนนักเรียน 80 คน ได้มาโดยการสุ่มอย่างงา่ย (Cluster Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียน
เป็นหน่วยสุ่ม 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย  แผนการจัดการเรียนรู้แบบ ร่วมมือด้วยเทคนิคซอว์ (Jigsaw)  
แผนการจัดการเรียนรู้แบบปกต ิและแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิก์ารเรียนก่อนและหลังเรียน เร่ือง การอ่าน
อย่างมีวิจารณญาณ เป็นแบบทดสอบปรนัย ชนดิเลือกตอบ 4 ตัวเลือก โดยผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ

และหาค่าดชันีความสอดคล้อง (IOC) วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (SD) และการทดสอบค่าที t test แบบ Dependent และ Independent 

สรุปผลวจิัย 
 1. นักเรียนที่สอนโดยผลสัมฤทธิก์ารอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนกลุ่มทดลองที่เรียนโดยการ
จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิกซอว์ (Jigsaw) สูงกว่ากลุ่มควบคุมที่เรียนโดยการจัดการเรียนรู้แบบ
ปกต ิอย่างมีนัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 
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2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์การอ่านอย่างมีวิจารณญาณหลังเรียนสงูกว่าก่อนเรียนหลังจากได้รบัการ
จัดการเรียนรู้แบร่วมมือเทคคนิคจิกซอว์ (Jigsaw) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 3. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์การอ่านอย่างมีวิจารณญาณหลังเรียนสงูกว่าก่อนเรียนหลังจากได้รบัการ
จัดการเรียนรู้แบบปกติ อย่างมนีัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั .05 

ค าส าคัญ: การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ; การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค
จิกซอว์ (Jigsaw) 

 
Abstract 
        This research aims to 1) compare grade 10 students’ learning achievement on critical 
reading applying cooperative learning with jigsaw technique and regular teaching method 2) 
compare grade 10 students’ learning achievement on critical reading pre-applying and post-
applying cooperative learning with jigsaw technique and 3) compare grade 10 students’ 
learning achievement on critical reading pre-applying and post-applying regular teaching 
method. A sample group is 2 classes from 8 classes of Grade 10 (Mattayomsuksa 4) students 
from Debsirin Romklao School in semester 2, educational year 2020. It derives from simple 
random sampling method by using each class as a sampling unit.  A lottery method is used 
to obtain 40 students from class 4/5 as an experimental group for cooperative learning with 
jigsaw technique implement and the other 40 students from class 4/7 as a control group for 
regular teaching method implement 
          Research tools are 1) the lesson plan applying cooperative learning with jigsaw 
technique 2) the lesson plan applying regular teaching method and 3) the pre-test and post-
test of learning achievement on critical reading. It is multiple-choice test (4-answer) and it is 
verified by some experts with IOC (The Index of Item-Objective Congruence). Data analysis is 
processed by applying statistics which are average ( ), standard deviation (S.D.), t-test 

independent and t-test dependent. 
          The result reveals that  

1) an experimental group for cooperative learning with jigsaw technique has a learning 
achievement on critical reading which is higher than a control group’s applying regular 
teaching method with statistical significance (p .05). 

2) students’ learning achievement on critical reading post-applying cooperative learning 
with jigsaw technique is higher than pre-applying cooperative learning with jigsaw technique 
with statistical significance (p .05). 

3) students’ learning achievement on critical reading post-applying regular teaching 
method is higher than pre-applying regular teaching method with statistical significance           
(p .05). 



Keywords : A Comparison of Learning Achievement on Critical Reading, Cooperative Learning 
with Jigsaw Technique 
 

บทน า 

การอ่านเป็นทักษะการรับสารทีเ่ก่ียวข้องกับการใช้ชีวิตประจ าวนัเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากในแต่ละวัน
มนุษย์ต้องใช้การอ่านเพื่อเพิ่มพูนความรู ้ความคิด จินตนาการ และน าความรู้ทีไ่ด้ไปประยุกต์ใช้ในการด าเนนิ
ชีวิต เช่น นักเรียนใช้การอ่านเพือ่พัฒนาผลสัมฤทธิท์างการเรียน ผู้ใหญ่ใช้การอ่านเพื่อพัฒนาความคิด พัฒนา
อาชีพ ยกระดับคุณภาพชีวติให้สูงขึ้น ซึ่งในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551ได้
กล่าวถึง ความส าคัญของการอ่านไว้วา่  “การอ่านเปน็พื้นฐานทีส่ าคัญของการเรียนรู้และการพฒันาสติปญัญา
ของคนในสังคม การอ่านท าให้เกิดการพัฒนาด้านสตปิัญญาความรู้ ความสามารถ พฤติกรรมและค่านิยมต่าง ๆ 
รวมทั้งช่วยให้การด าเนนิชีวิตพฒันาไปสู่สิ่งที่ดีที่สดุ” (กระทรวงศึกษาธิการ, ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน,2549, หน้า 1) จะเห็นได้ว่า การอ่านเปน็กิจกรรมที่มีประโยชน์และนา่สนใจ ควรส่งเสริมให้ผู้เรียน
ตระหนักถึงความส าคัญ และใชก้ารอ่านเพื่อประโยชน์ในการด าเนินชีวิต เนื่องจากปัจจบุันเป็นยคุของข้อมูล 
ข่าวสารและเทคโนโลย ีการอ่านจึงไมไ่ด้ถูกจ ากัดอยู่แต่เฉพาะสื่อการอ่านที่เป็นหนังสือเท่านั้น แต่ผู้อ่าน
สามารถเลือกอ่านจากสื่ออ่ืน ๆ ได้อีก เช่น อ่านจากจอคอมพิวเตอร์ อ่านจากอินเทอร์เน็ต อ่านจากหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ หรือสื่อสิ่งพิมพ์อ่ืน ๆ ทั้งที่ให้ความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร ความบันเทิงแตผู่้อ่านต้องไม่ลืมพิจารณา
ความถูกต้องของสารเหล่านั้นดว้ย เพราะผู้เขียนอาจมีเจตนาหรือทัศนคติที่แอบแฝงอยู่โดยทีผู่อ่้านไม่รู้เท่าทนั 
เช่น สารในสื่อโฆษณาที่ใช้ข้อความกล่าวเกินจริง ข่าว บทวิเคราะห์ข่าวในหนังสือพิมพ ์บทความในวารสาร 
นิตยสารต่าง ๆอาจให้ข้อมูลที่บิดเบือนข้อเท็จจริง สอดคล้องกับแนวคิดของ ผกาศรี เย็นบุตร,สุภัค มหาวรากร 
และนิธิอร พรอ าไพสกุล (2551, หน้า 55) ที่กล่าววา่ ปัจจุบนัมกีารผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์เผยแพร่
ออกมาเป็นจ านวนมาก และผลติออกมาอย่างรวดเร็ว ท าให้ผู้อ่านไมส่ามารถอ่านได้ทัน งานเขียนบางชิน้ เช่น 
บทความ สารคดี เร่ืองสั้น  นวนยิาย เป็นต้น อาจมีสารทีไ่ม่ตรงกับข้อเท็จจริง หรือแทรกความคิดที่ผิด หาก
อ่านโดยไม่ไตร่ตรองให้ดี เชื่อและปฏิบัติตามย่อมจะท าให้ปัญหาตามมาได้ 

ดังนั้นผู้อ่านต้องใช้วิจารณญาณกลั่นกรอง แยกแยะสารที่อ่านอย่างละเอียดรอบคอบ เพื่อให้ได้ข้อมูล
ที่ถูกต้อง เลือกรับข้อมูลที่น่าเชื่อถือและเป็นประโยชน์เทา่นัน้เก่ียวกับเร่ืองนี้ วิพุธ โสภวงศ ์(2548, หน้า 182-
216) ได้เสนอแนวคิดว่า การพิจารณาสารที่ได้รบัอย่างรอบคอบ คิดไตร่ตรอง พิจารณาด้วยเหตุผล และการ
พินิจอย่างรอบดา้น    จะท าให้รู้เท่าทันสาร เป็นการพิจารณาสารที่ได้รับอยา่งมีวิจารณญาณซึ่งจะช่วยให้ผู้รับ
สารสามารถกลั่นกรองได้วา่ สารที่ได้รับนา่เชื่อถือหรือไม่ เพียงใดโดยมีเหตุผลรองรับข้อพิจารณานั้น ๆ ซึ่งการ
อ่านอย่างมีวิจารณญาณ สามารถพัฒนาได้ด้วยการฝึกอย่างสม่ าเสมอ ท าจนเกิดความเคยชนิ ในที่สุดก็จะเป็น
ผู้รับสารอย่างมีวิจารณญาณได้เอง ดังนั้นผู้เรียนจึงควรได้รบัการฝึกทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณอย่าง
สม่ าเสมอ  ฝึกใช้สตปิัญญาพิจารณาเหตุและผล แยกแยะข้อมูลด้วยความรอบคอบเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและ
น่าเชื่อถือ 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยก าหนด
มาตรฐานสาระการอ่านไว้ว่า “ท 1.1 ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อน าไปใชต้ัดสินใจ 
แก้ปัญหาในการด าเนนิชีวติและมีนิสัยรักการอ่าน”และก าหนดตัวชี้วัดไว ้จ านวน 9 ข้อ สรุปสาระส าคัญ คือ       



อ่านออกเสียง จับใจความส าคญั ระบุเหตุและผล ข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น ระบุและอธิบายค าเปรียบเทียบ
และค าที่มีหลายความหมาย ตีความค ายาก ระบุความสมเหตุสมผลของงานเขียน ประเภทจูงใจ ปฏิบัติตาม
คู่มือแนะน าวิธีการใช้งานของเคร่ืองมือหรือเครื่องใช้ วิเคราะห์คุณค่าจากการอ่านงานเขียนที่หลากหลายและมี
มารยาทในการอ่าน(กระทรวงศึกษาธิการ, ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2552, หน้า 44-45) 
จะเห็นได้ว่า หลักสูตรมุ่งให้นักเรียนใช้ทักษะการอ่านอย่างมีวจิารณญาณ พัฒนาตนเองทั้งดา้นความรู้ ความคิด 
และแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวนั เนื่องจากการอ่านอย่างมวีิจารณญาณเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ ด้วย
สติปัญญาอย่างมีเหตุผล ดังนัน้ ครูต้องจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสม ส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนาทักษะการ
อ่านอย่างมีวิจารณญาณ เพื่อให้สามารถน าความรู ้แนวคิดต่าง ๆ ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชนส์ูงสดุ                                       

จากรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 3          
ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า  พบว่า โรงเรียนควรเร่งพัฒนาเนื่องจากคะแนนค่าเฉลี่ยของ 
โรงเรียนต่ ากว่าคะแนนคา่เฉลี่ยระดับประเทศ ได้แก่การอ่าน หลักการใช้ภาษาไทย วรรณคดี และวรรณกรรม 
การทดสอบการอ่านของโรงเรียนได้คะแนนคา่เฉลี่ย 53.38 ต่ ากว่าคะแนนคา่เฉลี่ยระดบัประเทศ คือ 57.48      
ผลคือ นักเรียนตอบค าถามไม่ถกูต้อง เพราะโดยทั่วไปสารที่อ่านมักจะไมบ่อกสิ่งเหล่านีไ้ว้ตรง ๆ เป็นหน้าที่ของ
ผู้อ่านที่ต้องใชส้ติปญัญาพิจารณาประเมินความคิดของผู้เขียนโดยใช้วิจารณญาณของตนเอง ดังนั้นไมว่่าจะเป็น
การอ่านแบบทดสอบของการทดสอบระดับชาติขัน้พื้นฐาน หรือการอ่านในชีวิตประจ าวัน นักเรียนจึงต้องใช้
สติปัญญา พิจารณาสารที่อ่านอย่างมีเหตุผล รอบคอบก่อนตัดสินใจ ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารที่เก่ียวข้องกับการ
พัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ พบความสัมพันธ์ระหว่างการอ่านกับการพฒันา
ความสามารถในการคิดอย่างมีวจิารณญาณวา่ การอ่านเป็นกิจกรรมที่สามารถพัฒนาการคิดอยา่งมี
วิจารณญาณได้เปน็อย่างด ี“การปรับปรุงกิจกรรมการเรียนรู้ และการจัดสื่อการเรียนรู้รูปแบบต่าง ๆ เช่น 
หนังสือ บทความประเภทตา่ง ๆ หนังสือพิมพ ์นิทานให้ผู้เรียนอ่านแล้วครูใช้ค าถามฝึกการคิดหลังการอ่าน เช่น 
เร่ืองนี้คล้ายคลึงหรือแตกต่างกันอย่างไร ความสัมพนัธ์เชิงเหตผุลในการอ่านจะช่วยพัฒนาทักษะการคิดอย่างมี
วิจารณญาณได้วิธีหนึง่”(สุคนธ์ สินธพานนท,์ วรวัตน์ วรรณเลิศลักษณ์ และพรรณ ีสินธพานนท,์ 2552, หน้า 
80) 

ดังนั้นผู้วิจัยสนใจการสอนอ่านอย่างมีวิจารณญาณเพื่อให้ผู้อ่านได้อ่านอย่างมีจุดมุง่หมาย โดยใช้
ค าถามตามระดบัการเรียนรู้กระตุ้นให้นักเรียนแสวงหาค าตอบจากเรื่องที่อ่าน นอกจากนี้ยังก าหนดขั้นตอนการ
อ่านและกรอบการปฏบิัติให้นักเรียนฝึกอ่าน ฝึกคิดอย่างชัดเจนซึ่งเป็นการฝึกอย่างเป็นระบบในแต่ละขั้นตอน
การอ่านจะใช้วธิีเชื่อมโยงความรู้ใหม่เข้ากับความรู้เดิมทั้งด้านภาษาและความรู้ทั่วไป ด้วยเหตุผลดังกล่าว
ข้างต้น ผูว้ิจัยจึงสนใจน าแนวคดิที่จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิกซอว์ (Jigsaw)  และการจัดการ
เรียนรู้แบบปกติ มาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทักษะการอ่านอย่าง  มีวิจารณญาณ นักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 4 
โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า     
สิ่งที่อ่านและน าไปใช้ในชีวิตประจ าวนั นักเรียนได้รบัประสบการณ์ การเรียนที่ดีเกิดกระบวนการเรียนรู้และ
สนุกสนานในการเรียนและเปน็การพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ ตลอดจนเปน็แนวทางส าหรับ
ครูภาษาไทยในการพัฒนาการเรียนรู้ภาษาไทยให้เป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพที่ดียิง่ขึ้นต่อไป 
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วัตถุประสงค์การวิจัย  
1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การอ่านอย่างมีวจิารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 4 ระหว่าง 

การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิกซอว์ (Jigsaw) และการจัดการเรียนรู้แบบปกติ  
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านอยา่งมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   

ก่อนเรียนและหลังเรียนที่ได้รับการจัดเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิกซอว์ (Jigsaw)  
3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านอยา่งมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  

ก่อนเรียนและหลังเรียนที่ได้รับการจัดเรียนรู้แบบปกติ 
 
สมมติฐานของการวิจัย 

1. ผลสัมฤทธิ์การการอ่านอยา่งมีวิจารญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการจัดการ
เรียนรูแ้บบร่วมมือด้วยเทคนิคจกิซอว์ (Jigsaw)  สูงกว่าการจัดการเรียนรู้แบบปกติ อย่างมนีัยส าคัญทางสถิติ  
ที่ระดับ .05 

2. ผลสัมฤทธิ์การอ่านอยา่งมีวิจารญาณของนักเรียนชัน้มัธยมศกึษาปีที่ 4 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้
แบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิกซอว์ (Jigsaw) หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05 

3.  ผลสัมฤทธิ์การอ่านอยา่งมีวจิารญาณ ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4 ทีไ่ด้รับการจัดการเรียนรู้
แบบปกติหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05 

 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
  

 
   ตัวแปรต้น 

- การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วย
เทคนิคจิกซอว์ (Jigsaw) 

- การจัดการเรียนรู้แบบปกต ิ

 
 

 

 
   ตัวแปรตาม 

- ผลสัมฤทธิ์การอ่านอย่าง                           
มีวิจารณญาณ 

 

 
ขอบเขตการวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1. ประชากร เป็นนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้าที่ก าลงัเรียนอยู่ในภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จ านวน 8  ห้องเรียน มีนักเรียนทั้งหมด 323 คน  

2. กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า         
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จ านวน 2 ห้องเรียน จ านวนนกัเรียน 80 คน โดยได้มาจากการการน าคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวชิาภาษาไทย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 มาวิเคราะห์ด้วยสถิติ ANOVA ทั้งหมด 
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8 ห้องเรียน จากนั้นเลือก 2 ห้องเรียนที่มีผลคะแนนไม่ต่างกันมาก าหนดประเภทวิธีสอนของกลุม่ตัวอย่าง     
ซึ่งได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย (simple random sampling) ด้วยวิธีการจับสลาก โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม 
(cluster random sampling) ซึ่งได้ผลดังนี ้

- นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 4/5 จ านวน 40 คน จัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยการจัดการเรียนรู้
แบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิกซอว์ (Jigsaw) 

- นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 4/7 จ านวน 40 คน จัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วย การจัดการ
เรียนรู้แบบปกต ิ
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั 

1. ได้วิธีจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในวชิาภาษาไทย และได้ทราบความคิดเห็น
ในการเรียนวิชาภาษาไทยโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิกซอว์ (Jigsaw)                

2. ได้แนวทางส าหรับครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ในการจดักิจกรรมการเรียนการสอน โดย
ดัดแปลงและปรบัใช้กับสาระอื่น ๆ เพื่อพัฒนาการเรียนรู้วิชาภาษาไทย 

3. ช่วยให้นักเรียนไดพ้ัฒนาคุณลักษณะการเป็นผู้น า ผู้ตาม และการยอมรับความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 
และการช่วยเหลือกันในการเรียนรู้ จากการจัดการเรียนรู้ แบบจิกร่วมมือด้วยเทคนิคซอว์ (Jigsaw) 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

1. ผู้วิจัยด าเนินการทดสอบก่อนเรียน โดยให้กลุ่มทดลองทั้ง 2 กลุ่ม ท าแบบทดสอบวัด
ความสามารถวิชาภาษาไทย เรื่อง การอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 
30 ข้อ ด้วยข้อสอบชุดเดียวกัน 

2. ด าเนินการทดลอง โดยใช้เนื้อหาสาระเดียวกันและระยะเวลาในการสอนเท่ากัน คือ กลุ่มละ 
4 แผน แผนละ 2 ชั่วโมง รวม 8 ชั่วโมง แต่ใช้วิธีการสอนที่แตกต่างกัน  

3. กลุ่มทดลองทั้ง 2 กลุ่ม ท าแบบทดสอบหลังเรียน ด้วยแบบทดสอบวัดความสามารถหลัง
เรียน เรื่อง การอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เป็นแบบทดสอบปรนัย 
จ านวน 30 ข้อ ก าหนดเวลา 60 นาที  

 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 
 1. แผนการจัดการเรียนรู้แบบรว่มมือด้วยเทคนิคจิกซอว์ (Jigsaw) เร่ืองการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ 
ผู้วิจัยได้ศึกษาต ารา เอกสารที่เก่ียวข้องกับเนื้อหาการอ่านอย่างมีวิจารณญาณเพื่อจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้
เทคนิคจิกซอว์ (Jigsaw) เร่ือง การอ่านอย่างมีวจิารณญาณ จ านวน 4 แผน แผนละ 2 ชั่วโมง รวมทั้งสิ้น 8 
ชั่วโมง แลว้น าเสนอแผนการจัดการเรียนรู้ต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง และปรับปรุงแก้ไข 
หลังจากนัน้น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ได้รับการแก้ไขให้ผู้เชี่ยวชาญดา้นการสอนภาษาไทย จ านวน 3 ทา่น เพื่อ
ตรวจสอบดูความเหมาะสมขององค์ประกอบของแผนโดยใช้แบบประเมินแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating 
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scale) พิจารณาความตรงเชิงเนื้อหา (content validity) และน าผลมาหาค่าดชันีความสอดคล้อง (IOC) โดย
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 การอ่านอย่างมีวิจารณญาณเร่ืองข่าว มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.96 แผนการจัดการเรียนรู้
ที่ 2 การอ่านอย่างมีวิจารณญาณเร่ืองบทความ มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.96 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 การอ่าน
อย่างมีวิจารณญาณเร่ืองวรรณกรรมพื้นบ้าน มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.96 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 การอ่านอย่างมี
วิจารณญาณเร่ืองวรรณกรรมในบทเรียน มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.98 ทุกแผนผา่นเกณฑ์ประเมิน จัดเป็นแผนการ
สอนที่เหมาะสม สามารถน าไปใช้ในการทดลองได้ 
 2. แผนการจัดการเรียนรู้แบบปกติเร่ืองการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ 
 ผู้วิจัยได้ศึกษาต ารา เอกสารที่เก่ียวข้องกับเนื้อหาการอ่านอย่างมีวิจารณญาณเพื่อจัดท าแผนการ
จัดการเรียนรู้ตามวิธีสอนแบบปกติเรื่อง การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ จ านวน 4 แผน แผนละ 2 ชั่วโมง  รวม
ทั้งสิ้น 8 ชั่วโมง แล้วน าเสนอแผนการจัดการเรียนรู้ต่ออาจารย์ทีป่รึกษาเพื่อตรวจสอบความถูกตอ้ง และ
ปรับปรุงแก้ไข หลังจากนัน้น าแผนการจัดการเรียนรู้ทีไ่ด้รับการแก้ไขให้ผู้เชี่ยวชาญดา้นการสอนภาษาไทย 
จ านวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบดคูวามเหมาะสมขององค์ประกอบของแผนโดยใช้แบบประเมินแบบมาตราส่วน
ประเมินค่า (Rating scale) พิจารณาความตรงเชิงเนื้อหา (content validity) และน าผลมาหาค่าดัชนีความ
สอดคล้อง (IOC) โดยแผนการจดัการเรียนรู้ที่ 1 การอ่านอย่างมีวิจารณญาณเร่ืองข่าว มีค่าเฉลีย่เท่ากับ 0.96 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 การอ่านอย่างมีวิจารณญาณเร่ืองบทความ มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.96 แผนการจัดการ
เรียนรู้ที่ 3 การอ่านอย่างมีวิจารณญาณเร่ืองวรรณกรรมพื้นบ้าน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.98 แผนการจัดการเรียนรู้
ที่ 4 การอ่านอย่างมีวิจารณญาณเร่ืองวรรณกรรมในบทเรียน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.98 ทุกแผนผา่นเกณฑ์ประเมิน 
จัดเป็นแผนการสอนที่เหมาะสม สามารถน าไปใช้ในการทดลองได้ 
 3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านอย่างมีวจิารณญาณ เป็นแบบทดสอบปรนยั ชนิดเลือกตอบ
4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อใช้ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน โดยวิเคราะห์เนื้อหาและจุดประสงค์การเรียนรู้ 
จัดท าตารางวิเคราะห์แบบทดสอบ ก าหนดจ านวนข้อสอบตามประเภทของบทอ่าน จ านวน 60 ข้อ เสนอ
แบบทดสอบให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิจัยตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาและการใช้ภาษา ปรับปรุงแก้ไขตาม
ค าแนะน า จากนั้นน าไปเสนอผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและความสอดคล้องของ
ข้อค าถาม โดยน ามาหาคา่ดัชนคีวามสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับจุดประสงค์การเรียนรู้ (IOC) และคัดเลือก
ค าถามที่มีค่าดชันีความสอดคลอ้ง 0.6 ขึ้นไป ได้จ านวนข้อสอบทั้งสิ้น 60 ข้อ จากนั้นน าข้อสอบที่ปรับปรุง
แก้ไขแล้วไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 5 จ านวน 65 คนซึ่งเคยเรียนรู้เนื้อหามากอ่นแล้ว น าผล
การทดสอบมาวิเคราะห์ทางสถิติเพื่อหาประสิทธิภาพรายข้อ โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of item 
objective congruence : IOC) อยู่ระหว่าง 0.67-1.00 มีค่าความยากงา่ย (p) ระหว่าง 0.20-0.80  และค่า
อ านาจจ าแนก (r) ระหว่าง 0.21-0.84 และคัดเลือกให้เหลือ 30 ข้อ จากนั้น น าไปทดลองอีกคร้ังและน า
แบบทดสอบมาวิเคราะห์ความเชื่อมั่น (Reliability) ตามสูตร KR – 20 ของ คูเดอร์ ริชาร์ดสัน (Kuder - 
Richardson) พบว่าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านจับใจความมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.72 

 
การด าเนินการทดลอง 

การวิจัยคร้ังนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) ใช้แบบแผนทดลองตามแบบแผน
วิจัย (True-Experimental Design) โดยเปรียบเทียบก่อน - หลัง และเปรียบเทียบ  2 กลุ่ม (Pretest  
Posttest  Control  Group  Design) ดังนี ้(มาเรียม นิลพันธ ์2549, หน้า 145) 
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รูปแบบการทดลอง แบบแผนการวิจัยใช้แบบ (Pretest  Posttest  Control  Group  Design) 
 
RE 

    RC 
T1                                  X                               T2 
T1                                ~X                               T2 

R =         การได้มาของกลุ่มตัวอย่างโดยการสุ่ม 
E =         กลุ่มทดลอง 
C =         กลุ่มควบคุม 
T1 =         การทดสอบก่อนเรียน 
T2 =         การทดสอบหลังเรียน 
X =         การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิกซอว์ (Jigsaw) 
~X =         การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกต ิ
 

ผลการวิจัย 
ตอนที่ 1 การเปรียบเทียบผลสมัฤทธิ์การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ 

ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การอ่านอย่างมีวจิารณญาณของนักเรียนระหว่างการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือด้วยเทคนิคจิกซอว์ (Jigsaw) และการจัดการเรียนรู้แบบปกติ ดังข้อมูลในตาราง 1  
ตาราง 1 
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนระหว่างกลุ่มที่จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ
ด้วยเทคนิคจิกซอว์ (Jigsaw) และกลุ่มที่จัดการเรียนรู้แบบปกติ 
 

ผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านอย่างมีวจิารณญาณ n  S.D. t Sig. 

กลุ่มที่จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิกซอว์ 
(Jigsaw)          

40 21.48 2.708  

5.292        .000 
กลุ่มที่จัดการเรียนรู้แบบปกติ                                               40 18.38 2.529 

 
จากตาราง 1 พบว่า คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์การอ่านอย่างมวีิจารณญาณระหว่างกลุ่มที่จัดการเรียนรู้

แบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิกซอว์ (Jigsaw) สูงกว่า กลุ่มทีจ่ัดการเรียนรู้แบบปกติ อยา่งมีนัยส าคญัทางสถิตทิี่
ระดับ .05 แสดงว่า กลุ่มที่เรียนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิกซอว์ (Jigsaw) เร่ืองการอ่านอย่างมี
วิจารณญาณ มผีลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่ากลุ่มที่เรียนการจดัการเรียนแบบปกติ 

 
ตอนที่ 2 การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนของกลุ่มที่จดัการ

เรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิกซอว์ (Jigsaw) 

ผลการเปรียบเทียบความแตกตา่งระหว่างคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนของกลุ่มที่จัดการเรียนรู้
แบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิกซอว์ (Jigsaw) ดังข้อมูลในตาราง 2 
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ตาราง 2  

การเปรียบเทียบความแตกตา่งระหว่างคะแนนก่อนเรียนและหลงัเรียนของกลุ่มที่จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วย
เทคนิคจิกซอว์ (Jigsaw) 

 

ผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านอย่างมีวจิารณญาณ n  S.D. t Sig. 

กลุ่มที่จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิกซอว์ 
(Jigsaw)          

40 12.88 2.604  

-24.287        .000 
กลุ่มที่จัดการเรียนรู้แบบปกติ                                               40 21.48 2.708 

 

ตาราง 2 พบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนการทดสอบด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณหลังเรียนโดยการ
จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิกซอว์ (Jigsaw) สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

ตอนที่ 3 การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนของกลุ่มที่จัดการ
เรียนรู้แบบปกต ิ

ผลการเปรียบเทียบความแตกตา่งระหว่างคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนของกลุ่มที่จัดการเรียนรู้
แบบปกติ ดงัข้อมูลในตาราง 3 

ตาราง 3 

การเปรียบเทียบความแตกตา่งระหว่างคะแนนก่อนเรียนและหลงัเรียนของกลุ่มที่จัดการเรียนรู้แบบปกติ  

ผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านอย่างมีวจิารณญาณ n  S.D. t Sig. 

กลุ่มที่จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิกซอว์ 
(Jigsaw)          

40 11.98 2.259  

-19.526        .000 
กลุ่มที่จัดการเรียนรู้แบบปกติ                                               40 18.38 2.529 

 

จากตาราง 3 พบว่า คา่เฉลี่ยของคะแนนการทดสอบหลังเรียนดา้นการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ โดย
วิธีการจัดการเรียนรู้แบบปกติสงูกว่าก่อนเรียน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิตทิี่ระดับ .05 

 
การอภิปราย 

1. จากผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์การอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 4 
ระหว่างการจัดการเรียนรู้แบบรว่มมือด้วยเทคนิคจิกซอว์ (Jigsaw) สูงกว่าการจัดการเรียนรู้แบบปกติ          
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งผลสัมฤทธิ์การอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนกลุ่มทดลอง                 
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ที่จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิกซอว์ (jigsaw) สูงกว่ากลุ่มควบคุมที่จัดการเรียนรู้แบบปกติ กล่าวคือ 
การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิกซอว์ (jigsaw) เป็นการสอนที่ท าให้ผู้เรียนเข้าใจในการอ่านอย่างมี
วิจารณญาณได้ดีกว่าการจัดการเรียนรู้แบบปกติ เพราะการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนคิจิกซอว์ 
(jigsaw) มีความน่าสนใจ มีการท างานร่วมมือกันในกระบวนการกลุ่ม ซึ่งเป็นการตอบสนองต่อผู้เรียนได้
มากกว่าการจัดการเรียนรู้แบบปกติ เพราะผู้เรียนกลา้คิด กล้าท า กล้าแสดงความคิดเห็น ทัง้นีอ้าจเนื่องมา          
จากการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ (jigsaw) การจัดการเรียนรู้แบบปกติที่แตกต่างกัน คือ                
การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคจิ๊กซอว์ (jigsaw) เป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้โดยจะผู้เรียนแบบคละ
ความสามารถ คือ เก่ง ปานกลาง อ่อน เพื่อเข้ากลุ่มร่วมมือกันซึ่งแต่ละกลุ่มมีสมาชิก 4-5 คนสมาชิกในกลุ่ม
ต้องศกึษาเร่ืองที่ครูผู้สอนเตรียมไว้ โดยผู้เรียนแต่ละกลุ่มจะแบง่เนื้อหาเป็นเร่ืองย่อยและแบ่งภารกิจให้สมาชิก
ในกลุ่มไปศึกษาเร่ืองย่อยเหล่านั้นรวมกับสมาชิกกลุ่มคนอ่ืน ๆ หลังจากการศึกษาค้นควา้ผู้เรียนมาพบกลุ่มเพื่อ
รายงานผลการศึกษา สรุปความรู้เกี่ยวกับเร่ืองที่แต่ละคนรับผิดชอบ ทดสอบความรู้ด้านใดบุคคลและค านวณ
คะแนนเฉลี่ยเปน็กลุ่มสรุปผลการทดสอบและครูผูส้อนควรมีการเสริมแรงให้กับกลุ่มผู้เรียนผู้เรียนที่มีคะแนน
สูงสุด สอดคล้องกบัแนวคิดกรมวิชาการ(2545,หน้า87-88) เพื่อที่จะท าให้งานบรรลุเป้าหมาย ครูผู้สอนมีหน้าที่
แนะน าคอยให้ความช่วยเหลือจัดหาอุปกรณ์ให้ผู้เรียนใช้ความสามารถในการเรียนอย่างเต็มที่จงึท าให้ผู้เรียนเกิด
กระบวนการกลุ่มและช่วยเหลือกันสอดคล้องกับแนวคิดของ Johnson and Johnsom (อ้างถึงใน พรรณรัศมี 
เง่าธรรมสาร,2533,หน้า35-36) โดยสมาชิกในกลุ่มต้องมีความรับผิดชอบร่วมกันช่วยกนัท างานที่ได้รับ
มอบหมายให้ส าเร็จมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันในการอภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกนั ซึ่งแต่ละกลุ่ม
จะได้รับมอบหมายในการท างานอย่างเต็มความสามารถ  ในการน าคะแนนของแต่ละกลุ่มมาพฒันาเพื่อท าให้
ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้นตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อตนเองและต่อกลุ่ม 

2. จากผลการศึกษาพบว่า การอ่านอย่างมีวิจารณญาณที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วย
เทคนิคจิ๊กซอว์ (Jigsaw) หลังเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคัญทางสถิติที่ระดบั 0.05  ทั้งนี้อาจเนื่องจาก
การจัดการเรียนรู้การอ่านอย่างมีวิจารณญาณดว้ยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ (Jigsaw) 
เป็นวิธีการจัดการเรียนรู้ที่แปลกใหม่ในการเรียนมีรูปแบบการจดัการเรียนรู้ที่มีความเหมาะสมในการน ามาใช้ใน
การเรียนรู้ เช่นตัวอย่างงานวจิัยที่ใช้เทคนิคจิ๊กซอว์ (Jigsaw)สอดคล้องกับงานวิจัยของณัฐชยา พอพิน (2555) 
กล่าวถึง การศึกษาผลสัมฤทธิท์างการเรียนของนักเรียนที่ได้รบัการสอนด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ (Jigsaw) เพื่อการ
วิเคราะห์โวหารภาพพจน์ในเพลงไทยลูกทุง่ ผลการวิจัย คือ วิเคราะห์ความแตกต่างของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ระหว่างผลการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนที่ได้รับการสอนด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ (Jigsaw)  ปรากฏว่านักเรียน
ท าแบบทดสอบหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.31 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 17.75 แสดงให้เห็นการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผู้เรียนให้สูงขึ้นได ้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่มีความเหมาะสมในการน ามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ คือ จัดกลุ่ม
ผู้เรียนเพื่อร่วมมือการเรียนรู้จัดกลุ่มผู้เชี่ยวชาญในแตล่ะเร่ืองย่อจากที่ผู้สอนก าหนดให้ คือ ให้นักเรียนเขียน
และประเด็นที่นา่สนใจมากที่สุด จบการน าเสนอลักษณะผู้เชี่ยวชาญจากกลุ่มต่าง ๆ จนสามารถแลกเปลี่ยน
ความรู้ เข้าใจ ผู้เชี่ยวชาญในแตล่ะเร่ืองในกลุ่มเดิม การวัดผลการเรียนรู้และเก็บคะแนน  ซึ่งเปน็การก าหนด
คะแนนคนในกลุ่มและเปรียบเทยีบผลสัมฤทธิ์กลุ่มทีป่ระสบผลส าเร็จ การเรียนนั้นสิง่ที่จะประสบความส าเร็จได้
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ก็คือการท าแบบทดสอบหลังเรียนมีคะแนนสูงกวา่การทดสอบก่อนเรียน ผู้วิจัยไดน้ ามาศึกษาเป็นแนวทางใน
การท ารายงานการวิจัย รวมทั้งน าเทคนิคในการสอนต่าง ๆ มาศึกษา 

3. จากผลการศึกษาพบว่า ผลสมัฤทธิ์การอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียนที่จัดการเรียนรู้แบบปกติ  กล่าวถึง การท าแบบทดสอบหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนเปน็การสรุปผลการ
เรียนรู้ที่ประสิทธิภาพ โดยการสอนของผู้สอนต้องวางแผนจัดการเรียนการสอนให้ตรงตามจุดประสงค์ที่ตั้งไว้ 
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพของผู้เรียนสูงสุด สอดคล้องกับแนวคิดของสุนันทา มั่นเศรษฐวิทย์ (2545, หน้า          
83-84) ได้ให้ขั้นตอนการอ่านอย่างมีวิจารณญาณไว้ 6 ข้ันตอน ซึ่งแต่ละขั้นตอนสอดคล้องล าดบัขั้นพฤติกรรม
ของ Bloom ดังนี้ ขั้นที่ 1 จ า เป็นขั้นเร่ิมแรกของการอ่านที่สมองจะต้องจ าเร่ืองรวมให้ได้จ าความหมายของค า
ให้ค าจ ากัดความของค ายาก จ าชื่อตัวละครและเหตุการณ์ส าคญัการจะรู้ว่า นักเรียนมีความจ าเร่ืองที่อ่าน
ได้มากหรือน้อยใช้วิธีการตั้งค าถามเร่ืองที่อ่าน หรืออาจให้สะกดค า บอกความหมายและบอกค าจ ากัดความขั้น
ที่ 2 เข้าใจ เป็นขั้นที่ผู้อ่านสามารถเล่าเร่ืองที่อ่านด้วยค าพูดซึ่งเข้าใจความคิด ถ้อยค า ประโยคและข้อความ          
ที่ให้คติสอนใจ สรุปแนวคิด โดยใช้ค าพูดของตนเอง ดังนัน้ การที่ครูจะประเมินวา่นักเรียนมีความเข้าใจมาก
หรือน้อย ควรตั้งค าถามด้วยการให้เล่าเร่ือง และเรียงล าดับเหตุการณ์ของเร่ือง ขั้นที่ 3 น าไปใช ้เป็นขั้นที่ผู้อา่น
ควรมีการฝึกน าถ้อยค า ประโยค และเหตุการณ์ที่จาก การอ่านไปใช้แก้ปัญหาในสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น
ใหม่ หรือน าไปใช้แก้ปัญหาในวชิาอ่ืน ๆ ดงันัน้ ค าถามที่ใช้จึงมกัจะก าหนดเป็นสถานการณ์ให้ผู้อ่านพิจารณาใน
การน าความรู้มาใช้ประโยชน์ ขัน้ที่ 4 วิเคราะห์ เป็นขั้นที่ให้ผู้อา่นแยกองค์ประกอบย่อยของแนวคิดรู้จักแยก
ความหมายของค าและบอกได้วา่องค์ประกอบใดมีความสัมพันธก์ันหรือไม่ ขั้นที่ 5 สังเคราะห์เป็นขั้นที่ให้ผู้อ่าน
รู้จักสรุปแนวคิดของเร่ือง ค้นหาลักษณะโครงเร่ืองที่คล้ายคลึงกบัเร่ืองที่เคยอ่าน สุภาษิตหรือค าพังเพยที่มี
ความหมายเปรียบเทียบแล้วใกล้เคียงกัน อีกทั้ง ยังสามารถสรปุแนวคิดที่เหมือนกันและต่างกนัได้ด้วย ขัน้ที่ 6 
ประเมินค่า เปน็ขั้นสงูสุดของการคิดที่ให้ผู้อ่านรู้จักตัดสินเร่ืองทีอ่่านเป็นข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็น พิจารณา
และค้นหาคุณค่าที่ปรากฏในเร่ือง ได้แก่ ความรัก ความกตัญญ ความซาบซึง้ รวมถึงความเปน็เหตุเป็นผลเพื่อ
ฝึกให้รู้จักสังเกตการใช้ถ้อยค า การบรรยายที่ท าให้เกิดภาพพจน์ ตลอดจนความประทับใจอ่ืนๆ ที่ได้จากการ
อ่าน และครูผู้สอนต้องสรุปเนื้อหาจากสิ่งทีผู่้เรียนได้เรียนรู้ สงัเกตพฤติกรรม ท าอย่างไรให้ผู้เกิดความสนใจ
ตั้งแต่ต้นจนจบ 

 

สรุปผลการวิจัย 

การวิจัยเร่ือง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การอ่านอยา่งมีวิจารณญาณของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษา         
ปีที่ 4 โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า ระหว่างการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิกซอว์ (Jigsaw) กับ        
การจัดเรียนรู้แบบปกติ สรุปผลการวิจัยได้ดังนี ้
 1. นักเรียนที่สอนโดยผลสัมฤทธิก์ารอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนกลุ่มทดลองที่เรียนโดย         
การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิกซอว์ (Jigsaw) สูงกว่ากลุ่มควบคุมที่เรียนโดยการจดัการเรียนรู้       
แบบปกต ิอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์การอ่านอย่างมีวิจารณญาณหลังเรียนสงูกว่าก่อนเรียนหลังจากได้รบัการ
จัดการเรียนรู้แบร่วมมือเทคคนิคจิกซอว์ (Jigsaw) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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 3. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์การอ่านอย่างมีวิจารณญาณหลังเรียนสงูกว่าก่อนเรียนหลังจากได้รบัการ
จัดการเรียนรู้แบบปกติ อย่างมนีัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั .05 

 

ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการน าผลการวจิัยไปใช้ 
 1. ครูผู้สอนควรน าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยสรา้งขึ้นไปประยุกต์ใช้ในการสอนให้เหมาะสมกบั
นักเรียนในชั้นเรียนของตนเอง 
 2. ครูผู้สอนควรกระตุ้นให้นักเรียนศึกษาหาความรู้ต่าง ๆ ในรายวิชาอ่ืน ๆ เพิ่มเติม เพราะการจัดการ
เรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคจกิซอว์ (Jigsaw) มีความสะดวกในการให้นักเรียนได้ศึกษาหาความรู้โดยการ
ท างานแบบกระบวนการกลุ่ม 
 3. ครูผู้สอนสร้างบรรยากาศในชั้นเรียนให้ผู้เรียนรู้สึกเป็นกันเองและฝึกให้นักเรียนกล้าคิด กลา้แสดง
ความคดิเห็น กล้าพูด ซึ่งจะเป็นกระตุ้นให้นักเรียนทุกคนเกิดความสนใจในกิจกรรมการเรียนรู้อย่างทั่วถึงและ
เกิดความเชื่อมั่นใจในความสามารถของตนเอง 
 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อส่งเสริมการอ่านอย่างมวีิจารณญาณ โดยสื่อการเรียนรู้อ่ืน ๆ เช่น 
นิทานพื้นบ้าน สารคดี ต านาน และศาสนา เปน็ตน้ 
 2. ควรน าแผนการจัดการเรียนรูแ้บบร่วมมือด้วยเทคนิคจิกซอว์ (Jigsaw) ไปใช้ควบคู่กับกิจกรรมใน
รูปแบบอ่ืน ๆ  เพื่อให้กิจกรรมนั้นมีความหลากหลาย 
 3. ควรน าแผนการจัดการเรียนรูแ้บบร่วมมือด้วยเทคนิคจิกซอว์ (Jigsaw) ไปใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนในระดับชั้นอ่ืน ๆ เพื่อพัฒนานักเรียน 
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