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บทคัดยอ 

 การวิจัยในครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงทดลอง โดยใชรูปแบบ One Group Pretest- posttest Design มี
วัตถุประสงคดังน้ี 1) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาอังกฤษดานทักษะการอานของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 2 ท่ีไดรับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิคจิ๊กซอว  (Jigsaw) ระหวางกอนเรียนและหลัง
เรียน  2) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษดานทักษะการอานของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาป
ท่ี 2 ท่ีไดรับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิคจิ๊กซอว ระหวางหลังเรียนกับเกณฑ และ 3) เพ่ือศึกษาความ
พึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ท่ีมีตอการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิคจิ๊กซอว กลุมตัวอยางคือ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 หอง ม. 2/1 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ 
จังหวัดตาก จํานวน 28 คน ซึ่งไดมาโดยการสุมตัวอยางแบบหลายข้ันตอน ประกอบดวย การสุมตัวอยางแบบ
แบงกลุม (Cluster Sampling) และการสุมอยางงาย (Simple Sampling) เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยไดแก            
1) แผนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิคจิ๊กซอว จํานวน 6 แผน  2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนวิชาภาษาอังกฤษเรื่อง Swim และ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการจัดการเรียนรูแบบ
รวมมือโดยใชเทคนิคจิ๊กซอว  วิชาภาษาอังกฤษ  สถิติท่ีใชในการวิจัยประกอบดวย การทดสอบคาที (t-test 

dependent) การหาคาเฉลี่ย (X�) การหาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และรอยละ  
ผลการวิจัย พบวา 
1. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรยีนพบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลัง

เรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสาํคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหวางหลังเรียนกับเกณฑรอยละ 70 พบวา นักเรียน 

มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรยีนสูงกวาเกณฑ  คิดเปนรอยละ 80.23  
3. ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิคจิ๊กซอว โดยภาพรวมอยูใน

ระดับมาก (X� = 3.52) 
 

คําสําคัญ: เทคนิคจิ๊กซอว / การจดัการเรียนรูแบบรวมมือ/ ทักษะการอานภาษาอังกฤษ  
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Abstract 

This research is an experimental research using the One Group Pretest-posttest Design 
model. The purpose of the research were 1) to compare English learning achievement in English 
reading skill before and after teaching with collaborative learning management with  jigsaw 
technique. 2) to compare English learning achievement in English reading skill after teaching with 
collaborative learning management with jigsaw technique to the criterions and 3) to study the 
satisfaction of the grade 8 students toward collaborative learning management with jigsaw 
technique. The populations were 28 students from grade 8, class 2/1, of Watmaneephrisone 
municipal school, Tak province, in the second semester, the academic year 2560  who were 
selected by multi-stage sampling which were Cluster Random Sampling and Simple Random 
Sampling, The instruments used in this research were 1) 6 lesson plans which were collaborative 
learning management with jigsaw technique 2) the test with the content about “Swim” and 3) 
the student satisfaction questionnaire on collaborative learning management with jigsaw 

technique. Statistics which were used in the research include: t-test dependent, the mean (X�), 
the standard deviation and the percentage. 

The result found that; 
1. The results of the comparison of learning achievement between pre-test and post test 

showed that the achievement after using collaborative learning management with jigsaw 
technique is higher than before with significant differences at the .05 level. 

2. The results of the comparison between learning achievement after using collaborative 
learning management with jigsaw technique and the criterions 70 % showed that the learning 
achievement was higher than the criterions with the percentage of 80.23 

3. The results of the study on the satisfaction of the grade 8 students toward the 
cooperative learning with Jigsaw technique in English showed that the students satisfaction were 

at a high level (X� = 3.52) 

The keyword: Jigsaw technique / collaborative learning management / English reading skill  
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ความเปนมาและความสําคัญ 
 ในสังคมโลกปจจุบัน การเรียนรูภาษาตางประเทศมีความสําคัญและจําเปนอยางยิ่งในชีวิตประจําวัน 
เน่ืองจากเปนเครื่องมือสําคัญในการติดตอสื่อสาร  การศึกษา  การแสวงหาความรู  การประกอบอาชีพ  การสราง
ความเขาใจเก่ียวกับวัฒนธรรมและวิสัยทัศนของชุมชนโลก และตระหนักถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมและ
มุมมองของสังคมโลก นํามาซึ่งมิตรไมตรแีละความรวมมือกับประเทศตางๆ  ชวยพัฒนาผูเรียนใหมีความเขาใจตนเอง
และผูอ่ืนดีข้ึน เรียนรูและเขาใจความแตกตางของภาษาและวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณี  การคิด  สังคม 
เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง  มีเจตคติท่ีดีตอการใชภาษาตางประเทศ และใชภาษาตางประเทศเพ่ือการสื่อสาร
ได  รวมท้ังเขาถึงองคความรูตางๆ ไดงายและกวางข้ึน  และมีวิสัยทัศนในการดําเนินชีวิตภาษาตางประเทศท่ีเปน
สาระการเรียนรูพ้ืนฐาน ซึ่งกําหนดใหเรียนตลอดหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน คือ ภาษาอังกฤษ  การจัดการเรียน
การสอนภาษาตางประเทศ ในหลักสูตรข้ันพ้ืนฐานมีความคาดหวังวา  เมื่อผูเรียนเรียนภาษาตางประเทศอยาง
ตอเ น่ืองตั้งแต ช้ันประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษา  ผู เรียนจะมีเจตคติ ท่ีดีตอภาษาตางประเทศ สามารถใช
ภาษาตางประเทศ สื่อสารในสถานการณตาง ๆ แสวงหาความรู ประกอบอาชีพ และศึกษาตอ ในระดับท่ีสูงข้ึน รวมท้ังมี
ความรูความเขาใจในเรื่องราวและวัฒนธรรมอันหลากหลายของประชาคมโลก และสามารถถายทอดความคิดและ
วัฒนธรรมไทยไปยังสังคมโลกไดอยางสรางสรรค(กรมวิชาการกระทรวงศึกษาธิการ. 2551: 1) 

การเรียนภาษาอังกฤษเปนสิ่งสําคัญสําหรับคนไทย หลักสูตรการศึกษาไทยไดบรรจุวิชาภาษาอังกฤษเปน
ภาษาตางประเทศภาษาหน่ึงในหลักสูตรตลอดมาจนถึงปจจุบัน อยางไรก็ตามแมวาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษใน
ประเทศไทยจะดําเนินมานานแลวก็ตามแตก็ยังพบวา  การเรียนการสอนยังไมประสบผลสําเร็จเทาท่ีควร นักเรียน
ขาดความสนใจ ไมเห็นความสําคัญของการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ และไมสามารถนําความรูไปใชประโยชนใน
ชีวิตประจําวันได 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ในการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษใหความสําคัญในเรื่องทักษะ
การอาน ซึ่งผูสอนพบปญหาวา จากผลการเรียนภาษาอังกฤษ ในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2559 ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 2/1  โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ สังกัดกองการศึกษา เทศบาลนครแมสอด จํานวน  28  คน 
มีปญหาดานการอาน เน่ืองจากนักเรียนอานคําศัพท สํานวน หรือ ประโยค ไมถูกตอง และสรุปใจความสําคัญของ
เรื่องท่ีอานไดนอย ไมสอดคลองกับแนวทางท่ีผูสอนตั้งเปาหมายไวหรืออานขอความแลวไมสามารถปฏิบัติตามคําสั่ง
ได  
 จากสภาพปญหาท่ีเปนอุปสรรคตอการเรียนการสอนภาษาอังกฤษดังท่ีไดกลาวไวมาแลวจะเห็นไดวา  การ
อานเปนทักษะท่ีจําเปนอยางยิ่ง ตอการศึกษาหาความรูและพัฒนาชีวิต ซึ่งนอกจากจะทําใหเกิดความรูแลวยัง
กอใหเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน และสงเสริมใหมีความคิดริเริ่มสรางสรรคไดแนวคิดในการดําเนินชีวิต การอาน
จึงเปนหัวใจของการศึกษาทุกระดับและเปน เครื่องมือในการแสวงหาความรูเรื่องตางๆ 

จากปญหาดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาและนํากิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ
โดยใชเทคนิคจิ๊กซอว มาใชในการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษในระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 เพราะการจัดการ
เรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิคจิ๊กซอว  ชวยสงเสริมใหผูเรียนมีอิสระ เนนใหผูเรียนมีความเอาใจใสรับผิดชอบตอ
ตนเองและกลุมรวมกัน เปนการฝกทักษะใหผูเรียนรูจักสํารวจความรูสึก ปญหา อุปสรรคตางๆ การเผชิญปญหาและ
การแกไขปญหา  ทําใหเกิดความสนุกสนาน ผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษมากข้ึน และท่ี
สําคัญผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ อันจะสงผลใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษสูงข้ึน และ
พัฒนาทักษะการอานของนักเรียนใหมีประสิทธิภาพในการอานสูงข้ึน และรูคุณคาของการเรียนภาษาอังกฤษ 
สามารถนาความรูไปใชประโยชนในการดําเนินชีวิต ท้ังในดานการศึกษาคนควาในการศึกษาในระดับท่ีสูงข้ึน 
 นอกจากการนําการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิคจิ๊กซอว มาใชในการจัดการเรียนรูวิชา
ภาษาอังกฤษแลว  ความรูสึกช่ืนชอบท่ีมีตอการเรียนวิชาภาษาอังกฤษหรือความพึงพอใจก็เปนสิ่งสําคัญประการหน่ึง
เชนกัน เน่ืองจากความพึงพอใจจะเปนแรงผลักดันท่ีกระตุนใหบุคคลกระทําสิ่งใดสิ่งหน่ึงในครั้งตอไปใหบรรลุผล
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สําเร็จดวยดี  รวมท้ังการศึกษาในรายวิชาตางๆ  ความพึงพอใจจะทําใหผูเรียนเกิดความเขาใจ สนใจตอการเรียน  ซึ่ง
จะสงผลใหมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน 
  
วัตถุประสงคการวิจัย 

1. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนวิชาภาษาอังกฤษดานทักษะการอานของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 2 ท่ีไดรับการจดัการเรยีนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิคจิ๊กซอว ระหวางกอนเรยีนและหลังเรียน 

2.  เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษดานทักษะการอานภาษาอังกฤษ ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ท่ีไดรับการจดัการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิคจิ๊กซอว ระหวางหลังเรียนกับเกณฑ 

3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ท่ีมีตอการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใช
เทคนิคจิ๊กซอว  
 
ขอบเขตการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งน้ี  ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตของการวิจัยไวดังน้ี 

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 1.1 ประชากร 
       ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี  คือ  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรยีนเทศบาลวัดมณี

ไพรสณฑ สังกัดกองการศึกษา เทศบาลนครแมสอด    
1.2 กลุมตัวอยาง 

        กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี  คือ  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2/1 โรงเรียนเทศบาล
วัดมณไีพรสณฑ สังกัดกองการศึกษา เทศบาลนครแมสอด ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560  จํานวน 28 คน ซึ่ง
ไดมาโดยการสุมตัวอยางแบบหลายข้ันตอน ประกอบดวย การสุมตัวอยางแบบแบงกลุม ( Cluster Random 
Sampling) และการสุมอยางงาย ( Simple Random Sampling) 

2. เนื้อหาและระยะเวลา 
 2.1 เนื้อหา 
      เน้ือหาท่ีใชในการทดลอง เปนเน้ือหาในกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  ช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 2 เรื่อง Swim ประกอบดวยเน้ือหายอย 6 ตอนดังน้ี 1) you don’t understand 2) 
Emily’s ambition 3) Emily’s rival 4) a lot of money 5) the big day 6) the winner  
 2.2 ระยะเวลา 
       ระยะเวลาท่ีใชในการศึกษาคนควา ตั้งแต วันท่ี 16 ตุลาคม 2560 ถึง 31 มกราคม 2561  

ในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

เคร่ืองมือและการหาคุณภาพเคร่ืองมือ 

      เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย มีดังน้ี 

1. แผนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิคจิ๊กซอว จํานวน 6 แผน แผนละ 1 ช่ัวโมง ซึ่งผานการ
ตรวจสอบคุณภาพจากผูเช่ียวชาญจํานวน 3 ทาน ซึ่งผานการตรวจสอบความชัดเจน ความถูกตองของตัวช้ีวัดและ
ความสอดคลองของกิจกรรมและเน้ือหาจากผูเช่ียวชาญจํานวน 3 ทาน โดยมีคา IOC= 0.6 

2. แบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิวิชาภาษาอังกฤษ เปนแบบทดสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก   จํานวน 30 ขอ  

1 ฉบับ ซึ่งมีความยากงายระหวาง 0.46 – 0.79 มีคาอํานาจจําแนกอยูระหวาง 0.40 – 0.86   และคาความเช่ือมั่น 
0.95 
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3. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการจัดการเรยีนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิคจิ๊กซอว 
(Jigsaw) วิชาภาษาอังกฤษ โดยมีลักษณะเปนมาตราสวนประเมินคา 5 ระดับ (Rating Scale) จํานวน 1 ฉบับ ซึ่ง
ผานการตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงโครงสราง โดยมีคา IOC = 0.8 

 
การเก็บรวบรวมขอมูล  
ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมลู โดยดําเนินการดังน้ี  

1. ทําการทดลองวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนแลววัดความเขาใจวิชาภาษาอังกฤษกอนเรียน (Pretest)  
กับกลุมตัวอยาง 

2. ดําเนินการสอนตามแผนการจัดการเรยีนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิคจิ๊กซอวกับกลุมตัวอยาง โดยใชเวลา
สอน 6 ช่ัวโมง จํานวนแผนการจัดการเรยีนรู 6 แผน  

3. ทําการทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรียน (Posttest) กับกลุมตัวอยาง และใหตอบแบบสอบถาม
ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการจัดการเรยีนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิคจิ๊กซอว  

 
 การวิเคราะหขอมูล 

ผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหขอมูลตามวัตถุประสงคของการวิจยั ดังน้ี 
1. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ท่ีไดรับการ

จัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิคจิ๊กซอว ระหวางกอนเรยีนและหลังเรียน ผูวิจัยได ดําเนินการดังน้ี 
  1.1 นําแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ มาตรวจใหคะแนน บันทึกผล
การสอบของผูเรียนเปนรายบุคคล 
  1.2 หาคาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา 
ภาษาอังกฤษ 

1.3 ทดสอบความแตกตางของคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษกอนและหลัง 
เรียน ดวยสถิติทดสอบที (t-test) 

2.  เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ท่ีไดรบั
การจัดการเรยีนรูโดยแบบรวมมือโดยใชเทคนิคจิ๊กซอว ระหวางหลังเรียนกับเกณฑ ผูวิจัยได ดําเนินการดังน้ี 
                       2.1 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ มาตรวจใหคะแนน บันทึกผล
การสอบของผูเรียนเปนรายบุคคล 
            2.2 หาคาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนวิชาภาษาอังกฤษ  
            2.3 ทดสอบความแตกตางของคะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษหลังเรยีนกับ 
เกณฑ โดยใชสถิติการหาคารอยละ  

3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ท่ีมีตอการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใช
เทคนิคจิ๊กซอว ผูวิจัยไดดําเนินการดังน้ี 

           3.1 นําคะแนนจากแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอวิชาภาษาอังกฤษมาตรวจให
คะแนน 

            3.2 หาคาเฉลี่ย (X�) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 
สรุปผลการวิจัย 

ผลการวิจัยสรุปไดดังน้ี 
1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวาเกณฑ  คะแนนเฉลีย่คิดเปนรอยละ 80.23  
3. ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการจัดการเรยีนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิคจิ๊กซอว วิชา 
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ภาษาอังกฤษ  ในภาพรวมอยูในระดับมาก  (X� = 3.52)    

 

อภิปรายผลการวิจัย 

1. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ท่ีไดรับการจัดการเรียนรู
แบบรวมมือโดยใชเทคนิคจิ๊กซอว ระหวางกอนเรียนกับหลังเรียน  พบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวา
กอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  .05  ซึ่งดูจากคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางภาษาท่ีสูงข้ึนอยางชัดเจน คือ 
คะแนนเฉลี่ยกอนเรียน  11.61  คะแนน  คะแนนเฉลี่ยหลังเรียน  24.07  คะแนน  และสูงกวาเกณฑผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนท่ีตั้งไวคือ รอยละ 70 ท้ังน้ีอาจเปนเพราะวาแผนการจัดการเรียนรูท่ีสรางข้ึนมีคุณภาพดี  การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนนักเรียนไดปฏิบัติดวยตนเอง แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนผานการหาคุณภาพ
อยูในเกณฑใชได นักเรียนมีความพึงพอใจในบรรยากาศ มีความสนใจในการทํากิจกรรมกลุม เน่ืองจากนักเรียนได
พ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน เมื่อครูใหนักเรียนไดทํากิจกรรมการอาน ในกลุมรวมกัน นักเรียนจึงมีความมั่นใจท่ีจะอาน
ภาษาอังกฤษ เพราะถานักเรียนอานไมได  หรือทํากิจกรรมการอานไมได เพ่ือนในกลุมก็จะชวยเหลือ การใชการ
เรียนแบบรวมมือน้ีทําใหนักเรียนท่ีเรียนออนมีความรูสึกอบอุนในการเรียนรู เน่ืองจากเพ่ือนสมาชิกจะคอยชวยเหลือ
ดวยความเต็มใจและเมื่อปฏิบัติกิจกรรมไดเหมือนเพ่ือน ก็จะเกิดกําลังใจจากการเรียนมากข้ึน ซึ่งสอดคลองกับ
ความเห็นของ พรรณรัศมี  เงาธรรมสาร (2533 : 35-36, อางถึงใน ดระลอง  เกสร, 2545 : 19-20) ท่ีกลาวไววา 
สมาชิกกลุมในการเรียนแบบรวมมือ จะคอยชวยเหลือสนับสนุนใหกําลังใจในการทํางานกลุม ชวยกันรับผิดชอบการ
เรียนของสมาชิกกลุม และแนใจวาสมาชิกทุกคนทํางานกลุม และยังสอดคลองกับคํากลาวของ จันทรา ตันติพงศานุ
รักษ (2545 : 37) ท่ีกลาวถึงการเรียนรูแบบรวมมือวา เปนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเปดโอกาสใหนักเรียน
ไดเรียนรูรวมกันเปนกลุมเล็ก ๆ แตละกลุมประกอบดวยสมาชิกท่ีมีความรูความสามารถแตกตางกัน โดยแตละคนมี
สวนรวมในการเรียนรู และในความสําเร็จของกลุมอยางแทจริง ท้ังโดยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การแบงปน
ทรัพยากรการเรียนรู ตลอดจนการเปนกําลังใจซึ่งกันและกันคนท่ีเรียนเกงจะชวยเหลือคนท่ีเรียนออนกวาสมาชิกใน
กลุม ไมเพียงแตรับผิดชอบตอการเรียนรูของตนเองเทาน้ัน แตจะตองรับผิดชอบตอการเรียนรูของเพ่ือนสมาชิกทุก
คนในกลุมดวย  

2. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ท่ีมีตอการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดย
ใชเทคนิคจิ๊กซอว วิชาภาษาอังกฤษ กับกลุมตัวอยางจํานวน 28 คน พบวานักเรียนท่ีไดรับการสอนแบบรวมมือโดยใช

เทคนิคจิ๊กซอว มีความพึงพอใจในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษอยูในระดับมาก  (X� = 3.52)   ท้ังน้ีอาจเปนเพราะวา 
การจัดกิจกรรมมีข้ันตอนและกิจกรรมท่ีใหผูเรียนมีสวนรวมในการจัดกิจกรรม สื่อท่ีใชในการจัดกิจกรรมการเรียนมี
ความเหมาะสมและมีความหลากหลาย มีบรรยากาศท่ีเปนกันเอง  เทคนิควิธีการสอนของผูสอน ผูเรียนชวยเหลือซึ่ง
กันและกัน มีความสนุกสนานเพลิดเพลินในการจัดกิจกรรมตางๆ ผูเรียนมีความตั้งใจและสนใจในการเรียนเปนอยาง
ดีมีความรูสึกชอบวิชาภาษาอังกฤษ  ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของอารุณี  บุญยืน (2547 : 27 - 51) ไดทําการวิจัย
เรื่อง การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูแบบจิกซอว เรื่อง  ชุมชนสมัยกอนประวัติศาสตร  สาระสังคมศึกษา  ศาสนา
และวัฒนธรรม  ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ผลการวิจัยพบวา นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ท่ีไดรับการสอนโดยเทคนิคจิ๊ก
ซอว มีความสนใจในการเรียนอยูในระดับดี นอกจากน้ีการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ โดยใชเทคนิคจิ๊กซอว ทําให
นักเรียนรูจักใชทักษะกระบวนการรายบุคคลและรายกลุม มีทักษะทางสังคมมากข้ึน มีกระตือรือรนและปฏิบัติหนาท่ี
ในการทํางานรวมกันใหงานกลุมประสบความสาํเรจ็ตามเปาหมายท่ีกําหนดไว ซึ่งสอดคลองกับ Johnson, D.W.,& R 
T . (1999) กลาวไววา เทคนิคจิ๊กซอวน้ัน ผลงานของทุกคนเปนผลงานของกลุม ซึ่งเปนความรับผิดชอบตอตนเอง
และตอกลุมในเวลาเดียวกัน โดยการจัดกลุมนักเรียนคละความสามารถ สมาชิกในกลุมจะไดรับมอบหมายงานให
ศึกษาคนควา มีการแลกเปลี่ยนประสบการณกันและกัน จนสามารเขาใจและกลับไปอธิบายใหกลุมของตนฟง จน
สามารถบรรลุวัตถุประสงคของการจัดการเรียนการสอน 
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ดังน้ันจึงสรุปไดวา การจดัการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิคจิ๊กซอว มีความสอดคลองกันกอใหเกิดการ
พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู สงผลใหนักเรียนมีทักษะการอานภาษาอังกฤษและผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนสูงข้ึน
และมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก ผูเรียนมีความเขาใจภาษาอังกฤษมากข้ึน 

 

ขอเสนอแนะ 

1. ขอเสนอแนะในการนําผลไปใช 
1.1 การจดัการเรียนรู ครูผูสอนควรสนับสนุนและสงเสริมปฏิสมัพันธระหวางผูสอนกับผูเรียน  

รวมท้ังผูเรียนกับผูเรียน  
1.2 ผูสอนควรสนับสนุนและสงเสริมใหผูเรียนแตละคนมีอิสระในการคิดเสนอความคดิเห็น 

รวมท้ังมีสวนรวมในการทํางานกลุม รวมมือชวยเหลือซึ่งกันและกัน 
1.3 แผนการจัดการเรยีนรูท่ีผูวิจัยสรางข้ึน สามารถนําไปประยุกตใชในการจัดกิจกรรมการ 

เรียนรูกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ และในกลุมสาระการเรียนรูอ่ืนๆหรือระดับช้ันอ่ืนตอไป 
2. ขอเสนอแนะการวิจัยคร้ังตอไป   

2.1 ควรมีการศึกษาถึงตัวแปรอ่ืนเพ่ิมเติมท่ีอาจมีผลตอการจัดการเรยีนรูแบบรวมมือโดยใช 
เทคนิคจิ๊กซอว เชน เพศ อายุของนักเรียน เปนตน 

2.2 ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบความกาวหนาระหวางนักเรียนเรียนเกง ปานกลางและออน 
2.3 ควรมีการนําการจัดการเรยีนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิคจิ๊กซอว ไปดําเนินการวิจัย 

ในทักษะการฟง การพูดและการเขียนในครั้งตอไป 
1.4 ควรมีการศึกษาความคงทนในการเรียนรูโดยใชกระบวนการจดัการเรียนรูแบบรวมมือโดย 

ใชเทคนิคจิ๊กซอว ในกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศและในกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน 
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