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การวิจัยเร่ือง “การพฒันาทักษะการอ่านจบัใจความของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบตัร
วชิาชีพชั้นสูง  ชั้นปีที่ 1 วิทยาลยัเทคโนโลยเีมืองชลพณิชยการดว้ยกลุ่มร่วมมือแบบจิกซอว ์(Jigsaw)”                                 
มีวตัถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อพฒันาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพฒันาทักษะการอ่านจับ
ใจความ ระดบัชั้นประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 วิทยาลยัเทคโนโลยเีมืองชลพณิชยการดว้ย
กลุ่มร่วมมือแบบจิกซอว ์ (Jigsaw) ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  หาดชันีประสิทธิผลของการ
เรียนรู้ดว้ยแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพือ่พฒันาทกัษะการอ่านจบัใจความ ระดบัชั้นประกาศนียบตัร
วิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 วิทยาลยัเทคโนโลยเีมืองชลพณิชยการดว้ยกลุ่มร่วมมือแบบจิกซอว ์ (Jigsaw) 
และ เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนระดบัชั้นประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัย
เทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ  ที่มีต่อแผนการจดัการเรียนรู้เพื่อพฒันาทกัษะการอ่านจบัใจความ 
ระดบัชั้นประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูงดว้ยกลุ่มร่วมมือแบบจิกซอว  ์ (Jigsaw)กลุ่มประชากรที่ใช้ใน
การศึกษาคร้ังน้ี  ไดแ้ก่  นักเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นชั้นสูงชั้นปีที่   1 วิทยาลยัเทคโนโลยี
เมืองชลพณิชยการ    ปีการศึกษา 2559   จ  านวน   243  คน  กลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ นักเรียนชั้นปวส.1/1  
จ านวน  34  คนซ่ึงไดม้าโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)เคร่ืองมือที่ใชใ้นการวิจยั
ไดแ้ก่ แผนการจดัการเรียนรู้เพือ่พฒันาทกัษะการอ่านจบัใจความดว้ยกลุ่มร่วมมือแบบจิกซอว ์(Jigsaw) 
จ านวน 2 แผน แผนละ 2 ชัว่โมง รวมทั้งส้ิน 4 ชัว่โมง  แบบทดสอบยอ่ยทา้ยแผนการจดัการเรียนรู้เพื่อ
พฒันาทกัษะการอ่านจบัใจความระดบัชั้นประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูงด้วยกลุ่มร่วมมือแบบจิกซอว ์
(Jigsaw) เป็นแบบทดสอบชนิด เลือกตอบ 5 ตวัเลือก จ านวน  2 ชุด ชุดละ 30 ขอ้ และ แบบทดสอบวดั
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเพื่อพฒันาทกัษะการอ่านจบัใจความระดบัชั้นประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง 
ดว้ยกลุ่มร่วมมือแบบจิกซอว ์ (Jigsaw) เป็นแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ  5 ตวัเลือก จ านวน  30 ขอ้                   
แบบวดัความพงึพอใจของนกัเรียนที่มีต่อการเรียน ดว้ยแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพฒันาทกัษะ
การอ่านจบัใจความ ระดบัชั้นประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง ดว้ยกลุ่มร่วมมือแบบจิกซอว ์(Jigsaw) 
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 เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) จ านวน 10  ขอ้การเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยการศึกษา
คน้ควา้เอกสาร  ทดสอบ  และตอบแบบสอบถาม โดยน าขอ้มูลที่ได้มาวิเคราะห์ดว้ยสถิติ ค่าร้อยละ  
ค่าเฉล่ีย  ( X )  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ผลการวิจยัพบว่า  ผลการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของ
แผนการจดัการเรียนรู้เพือ่พฒันาทกัษะการอ่านจบัใจความระดบัชั้นประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปี
ที่ 1 ดว้ยกลุ่มร่วมมือแบบจิกซอว ์(Jigsaw) มีประสิทธิภาพมีประสิทธิภาพเท่ากบั 84.16/81.27 ซ่ึงสูงกว่า
เกณฑ์ที่ต ั้งไว ้ ผลวิเคราะห์ดชันีประสิทธิผลของแผนการจดัการเรียนรู้เพื่อพฒันาทกัษะการอ่าน จบั
ใจความ ระดบัชั้นประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 ดว้ยกลุ่มร่วมมือแบบจิกซอว ์(Jigsaw) ผูเ้รียน

มีความรู้เพิม่ขึ้นร้อยละ 57.00 และผลวเิคราะห์ความพงึพอใจที่มีต่อการเรียนดว้ยแผนการจดัการเรียนรู้
เพือ่พฒันาทกัษะการอ่านจบัใจความระดบัชั้นประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 ดว้ยกลุ่มร่วมมือ
แบบจิกซอว  ์ (Jigsaw) โดยรวมอยูใ่นระดับมากที่สุด  โดยขอ้ที่นักเรียนมีความพึงพอใจมากที่สุด 3 
อนัดับแรกคือ  นักเรียนรู้จกัการท างานร่วมกัน  นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการท ากิจกรรม และ
นกัเรียนมีความสนุกสนานในกิจกรรมการเรียนรู้ ส่วนขอ้ที่มีคะแนนน้อยที่สุดคือ  นักเรียนไดฝึ้กความ
ขยนัและอดทน 
ความส าคญัและความเป็นมาของปัญหา 

ภาษาไทยเป็นภาษาประจ าชาติเป็นเอกลักษณ์ของชาติเป็นสมบติัทางวฒันธรรมที่ก่อให้เกิด
ความเป็นเอกภาพ และเสริมสร้างบุคลิกภาพของคนในชาติให้มีความเป็นไทย  เป็นเคร่ืองมือในการ
ติดต่อส่ือสารเพื่อสร้างความเขา้ใจและความสัมพนัธ์ที่ดีต่อกนั ท าให้สามารถประกอบกิจธุระการงาน
และด ารงชีวติร่วมกนัในสงัคมประชาธิปไตยไดอ้ยา่งสนัติสุขและยงัเป็นเคร่ืองมือในการแสวงหาความรู้
ประสบการณ์จากแหล่งขอ้มูลสารสนเทศต่างๆ เพือ่พฒันาความรู้ กระบวนการคิดวิเคราะห์วิจารณ์และ
สร้างสรรค์ ให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงทางสังคมและความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลย ี
ตลอดจนน าไปใชใ้นการพฒันาอาชีพใหมี้ความมัน่คงทางเศรษฐกิจนอกจากน้ียงัเป็นส่ือแสดงภูมิปัญญา
ของบรรพบุรุษ ดา้นวฒันธรรม ประเพณี สุนทรียภาพ เป็นสมบติัล ้ าค่าควรแก่การเรียนรู้ อนุรักษ ์และ
สืบสานให้คงอยูคู่่ชาติไทยตลอดไป (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551) การอ่านเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการ
แสวงหาความรู้ การรู้และใชว้ธีิอ่านที่ถูกตอ้งจึงเป็น ส่ิงจ  าเป็น ส าหรับผูอ่้านทุกคน การรู้จกัฝึกฝนอยา่ง
สม ่าสมอจะช่วยใหผู้อ่้านมีพื้นฐานในการอ่านที่ดีทั้งจะช่วยให้เกิดความช านาญและมีความรู้กวา้งขวาง
ดว้ย ดงันั้นการที่นักเรียนจะเป็นผูอ่้านที่ดีจึงขึ้นอยูก่บัสภาพแวดลอ้มที่ครูเป็นผูจ้ดัเตรียมให้ อีกทั้งยงั
ตอ้งผสมผสานกบัความสนใจของผูอ่้านเพื่อเป็นแรงจูงใจที่จะช่วยให้นักเรียนไดอ่้านอยา่งสม ่าเสมอ 
(สุนันทา มัน่เศรษฐวิทย.์ 2545 : 2) การอ่านมีความส าคญัต่อชีวิตมนุษยต์ั้งแต่เล็กจนโต การอ่านมี
ความส าคัญต่อการพฒันาอาชีพและการศึกษา การอ่านเป็นหัวใจส าคัญในการเรียนการสอน                 
(ฉวีวรรณ คูหาภินันท.์ 2542 : 3)  การอ่านเป็นส่วนหน่ึงของภาษาซ่ึงประกอบดว้ยการฟัง การพูด การ
อ่าน และการเขียน การอ่านจะเกิดขึ้นไดย้อ่มตอ้งมีการฟัง การดูและการพูด ดงันั้นการอ่านจึงมีลกัษณะ
ขอบข่ายที่กวา้งขวางครอบคลุมกิจกรรมหลายดา้น เช่น การใชก้ารรับรู้ การเรียนรู้ พฒันาการ ความ
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สนใจการตอบสนอง การตดัสิน การสังเคราะห์ การแกปั้ญหา การจดัล าดบัการอนุมาน ความตั้งใจการ
เช่ือมโยง การอุปมาน นามธรรม การสรุป การเปรียบเทียบขอ้มูล การประเมินค่าอยา่งพินิจพิเคราะห์ 
การใชส้มาธิ การเลือกจินตนาการ การร าลึก และการประยกุต์ ท าให้การอ่านเกิดการตอบสนองทาง
ร่างกาย และทางอารมณ์ ส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงทางดา้นเจตคติ บุคลิกภาพอุปนิสยั ตลอดจนแนวการ
ประพฤติปฏิบติัของผูอ่้านได้  ความสามารถในการอ่านจบัใจความ เป็นทกัษะส าคญัที่จะน าไปสู่
ความส าเร็จในการเรียนและเป็นพื้นฐานส าหรับการศึกษาในระดบัสูงขึ้นไป ผูเ้รียนจะตอ้งใชเ้วลาส่วน
ใหญ่ในการอ่าน เพือ่เรียนรู้ เขา้ใจและระลึกถึงสาระส าคญัที่อธิบายในต าราได ้พนัธุ์ทิพา หลาบบุญเลิศ 
(2535 : 50) ไดแ้สดงความคิดเห็นไวว้่า การอ่านจบัใจความเป็นหัวใจของการอ่าน จะเป็นผลให้เขา้ใจ
จุดมุ่งหมายส าคญัของเร่ืองที่อ่านได ้การเก็บใจความส าคญัจะเป็นพื้นฐานส าหรับแสดงความคิดเห็นเชิง
วพิากษว์จิารณ์ หรือศึกษาคน้ควา้เป็นพเิศษในเร่ืองนั้น ๆ ต่อไป 

  วชิาทกัษะภาษาไทยเพื่ออาชีพเป็นวิชาพื้นฐานที่นักเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง 
ชั้นปีที่ 1 ตอ้งเรียนรู้ให้เกิดความเขา้ใจทางดา้นภาษาไทยโดยเฉพาะอยา่งยิง่ ทกัษะการอ่านจบัใจความ
ส าคญั  ที่ผูส้อนพบปัญหาวา่ มีนกัเรียนบางส่วนยงัจบัประเด็นส าคญัไม่ได ้ ทั้งน้ีอาจจะเกิดจากความไม่
เขา้ใจ  ในขณะเดียวกันนักเรียนบางกลุ่มก็สามารถจบัประเด็นส าคญัได้เป็นอย่างดี ท  าให้เกิดความ
แตกต่างในการเรียนการสอน  ส่งผลคือผูเ้รียนเกิดความแตกต่างกนั 

จากปัญหาและเหตุผลดังกล่าวครูผูส้อนจึงมีความสนใจที่จะท าวิจยัพฒันาทกัษะการอ่านจบั
ใจความด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ Jigsaw ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพสูงระดับปวส. วิทยาลัย
เทคโนโลยเีมืองชลพณิชยการ   ทั้งน้ีเพือ่ใหผู้เ้รียนมีการเรียนรู้ร่วมกนั  มีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นกนั  
รวมถึงการช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั 

 

กรอบของความคดิ 
 
 
 
 
       

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพือ่พฒันาแผนการจดักิจกรรมทกัษะการอ่านจบัใจความ ระดบัชั้นประกาศนียบตัรวชิาชีพ 

ชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการด้วยกลุ่มร่วมมือแบบจิกซอว ์ (Jigsaw) ที่มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80                        

2. เพือ่หาดชันีประสิทธิผลของการเรียนรู้ดว้ยแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพือ่พฒันาทกัษะ 

ตวัแปรตน้ 
การเรียนแบบกลุ่มร่วมมือแบบ Jigsaw 

 

ตวัแปรตาม 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ของแผนการจดัการเรียนรู้ 
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การอ่านจบัใจความ ระดบัชั้นประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 วิทยาลยัเทคโนโลยีเมืองชล    
พณิชยการ   ดว้ยกลุ่มร่วมมือแบบจิกซอว ์(Jigsaw)  

3.  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนระดบัชั้นประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1  
วทิยาลยัเทคโนโลยเีมืองชลพณิชยการ ที่มีต่อแผนการจดัการเรียนรู้เพือ่พฒันาทกัษะการอ่านจบัใจความ 
ระดบัชั้นประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูงดว้ยกลุ่มร่วมมือแบบจิกซอว ์    (Jigsaw) 
นิยามศัพท์เฉพาะ 

  1. การพฒันาแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ ดว้ยกลุ่มร่วมมือแบบจิกซอว ์(Jigsaw) หมายถึง                          
การพฒันาแผนการจดัการเรียนรู้เพือ่พฒันาทกัษะการอ่านจบัใจความ ศึกษาพฒันาขึ้นเพื่อส่งเสริมความ
ร่วมมือและการถ่ายทอดความรู้ระหวา่งเพือ่นในกลุ่มที่มีความสามารถต่างกนักลุ่มละ 5  คน 

2. การอ่านจบัใจความ หมายถึง การอ่านที่มุ่งคน้หาสาระของเร่ืองหรือของหนังสือแต่ละเล่มที่
เป็นส่วนใจความส าคญั และส่วนขยายใจความส าคญัของเร่ือง  

3. ประสิทธิภาพของแผนการเรียนรู้ หมายถึง ผลการจดักิจกรรมการเรียนรู้ด้วยแผนการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพฒันาทกัษะการอ่านจบัใจความ ระดบัชั้นประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ดว้ย
กลุ่มร่วมมือแบบจิกซอว ์(Jigsaw) ซ่ึงวดัและประเมินผลตามสภาพจริง แลว้มีผลเป็นไปตามเกณฑ ์80/80  

3.1 80 ตวัแรก หมายถึง ร้อยละของคะแนนเฉล่ีย ของนกัเรียนทุกคนที่ท  าไดร้ะหวา่ง 
เรียนจากการประเมินพฤติกรรมการท างานกลุ่ม การปฏิบตัิตามใบงาน การน าเสนอผลงาน และการ
ปฏิบติัแบบทดสอบยอ่ยในแต่ละแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ระหวา่งเรียน ซ่ึงไดค้่าเฉล่ียร้อยละ 80  

3.2  80 ตวัหลงั หมายถึง ร้อยละของคะแนนเฉล่ีย ของนกัเรียนทุกคนที่ไดจ้ากการท า 
แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียน ไดค้ะแนนเฉล่ียร้อยละ 80 ดชันีประสิทธิผล หมายถึง 
ค่าที่แสดงความกา้วหนา้ในการเรียนรู้ของนกัเรียนที่เรียนดว้ยแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพือ่พฒันา
ทกัษะการอ่านจบัใจความ ระดบัชั้นประกาศนียบตัรวชิาชีพ ดว้ยกลุ่มร่วมมือแบบจิกซอว ์(Jigsaw) 
ระหวา่งคะแนนหลงัเรียนกบัคะแนนก่อนเรียน  

4. ความพงึพอใจ หมายถึง ความรู้สึกชอบ รู้สึกพอใจของนกัเรียนระดบัชั้นประกาศนียบตัร
วชิาชีพ ชั้นสูง ชั้นปีที่ 1/1 วทิยาลยัเทคโนโลยเีมืองชลพณิชยการ ที่มีต่อการจดักิจกรรม การเรียนรู้เพือ่
พฒันาทกัษะการอ่านจบัใจความ ดว้ยกลุ่มร่วมมือแบบจิกซอว ์(Jigsaw) ซ่ึงประกอบดว้ย การอ่าน
บทความ การอ่านขา่ว  

5. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง ความสามารถในการเรียนรู้ของนักเรียนที่เรียนด้วย
แผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพือ่พฒันาทกัษะการอ่านจบัใจความ ระดบัชั้นประกาศนียบตัรชั้นสูง ชั้น
ปีที่ 1/1      วทิยาลยัเทคโนโลยเีมืองชลพณิชยการที่มีต่อการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพฒันาทกัษะการ
อ่านจบัใจความ ดว้ยกลุ่มร่วมมือแบบจิกซอว ์(Jigsaw) โดยวดัจากแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนชนิดเลือกตอบ 5 ตวัเลือก จ านวน 30 ขอ้ 
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แนวคดิทฤษฎี 
1. ทักษะการอ่าน 
 ราชบณัฑิตยสถาน (2546 : 1) ไดใ้ห้ความหมายของการอ่านไวว้่า หมายถึง การอ่านตาม
ตวัหนงัสือ การออกเสียงตามตวัหนงัสือ การดูหรือเขา้ใจความจากหนงัสือ สังเกตหรือพิจารณาดูเพื่อให้
เขา้ใจ การคิด การนบั    ฉววีรรณ  คูหาภินนัท ์(2545 : 2) ไดอ้ธิบายความส าคญัของการอ่านว่า การอ่าน
มีความส าคญัต่อชีวติมนุษย ์ช่วยใหเ้กิดการเรียนรู้ตลอดชีวติและช่วยสนองความอยากรู้อยากเห็นอนัเป็น
ธรรมชาติของมนุษยไ์ดทุ้กเร่ือง ซ่ึงมีอยูใ่นทรัพยากรสารนิเทศทุกประการโดยเฉพาะความอยากรู้ขอ้มูล
ข่าวสารต่างๆ  ฉววีรรณ คูหาภินนัท ์(2542 ก : 9) กล่าวถึงการอ่านว่ามี 2 ลกัษณะ คือ การอ่านออกเสียง 
และการอ่านในใจ 1. การอ่านออกเสียง มีความส าคญัต่อการฝึกหัดอ่านตั้งแต่วยัเด็ก เพื่อจะไดฟั้งการ
อ่านออกเสียงว่าถูกตอ้งอย่างไร ชดัเจนหรือไม่  2. การอ่านในใจ การอ่านในใจมีความส าคญัและ
จ าเป็นตอ้งฝึกอ่านเม่ือเรียนในระดบัสูงขึ้น  เพราะการอ่านในใจจะท าให้อ่านไดเ้ร็วขึ้น ไม่เสียเวลาใน
การออกเสียงตามไปดว้ยการอ่านเร็วจะท าใหเ้รียนหนงัสือไดเ้ร็วและเก่งกวา่คนวยัเดียวกนั  
2. การเรียนด้วยกลุ่มร่วมมือแบบจิกซอว์ (Jigsaw) 

ธนวรรณ เทียนเจษฎา (2548 : 49) กล่าววา่ การเรียนรู้แบบร่วมมือดว้ยเทคนิค Jigsaw เป็นการ 
จดัการเรียนเป็นกลุ่มเล็กประมาณ 3-6 คน จดัผูเ้รียนที่มีความสามารถคละกนัจดัเป็น 2 กลุ่ม เรียกว่า 
“กลุ่มบา้น” (Home Group) และ “กลุ่มผูมี้ประสบการณ์” (Expert group) สมาชิกของแต่ละกลุ่มศึกษา
หวัขอ้ที่ไดรั้บมอบหมายในกลุ่มผูมี้ประสบการณ์ (Expert group) แลว้น าความรู้ ไปอธิบายให้เพื่อนใน
กลุ่มบา้น (Home Group) ฟัง เป็นการเรียนที่ส่งเสริมความร่วมมือและถ่ายทอดความรู้ระหว่างเพื่อนใน
กลุ่ม การประเมินผลรวมคะแนนเป็นของกลุ่ม ครูอาจเสริมแรงดว้ยรางวลัหรือประกาศชมเชย  ขั้นตอน
การเรียนรู้กลุ่มร่วมมือแบบจิกซอว ์(Jigsaw) ธนวรรณ เทียนเจษฎา (2548 : 47) กล่าวไวว้่า การเรียนการ
สอนด้วยเทคนิค  Jigsaw เป็นการจดักิจกรรมการเรียนการสอนที่มีล  าดับขั้นตอน คือ ครูบอก
วตัถุประสงคใ์นการเรียนครูสอนเน้ือหาเพื่อทบทวนความรู้เดิม แบ่งกลุ่มนักเรียนคละความสามารถ 
มอบหมายให้ท  ากิจกรรมโดอาศยัทกัษะความร่วมมือ สรุปรายงาน ทดสอบโดยรวมคะแนนเป็นของ
กลุ่ม รับรางวลัหรือประกาศชมเชยกลุ่มที่มีคะแนนดีที่สุด 
3. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

หนูเพยีร สีลา (2553 : บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาการพฒันาการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ  
โดยใชเ้ทคนิคจิกซอวเ์ร่ือง การทดสอบสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา 
และพลศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ผลการวิจยัพบว่า  แผนการพฒันาการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือโดยใชเ้ทคนิคจิกซอว ์(Jigsaw)   เร่ือง การทดสอบสมรรถภาพทางกายเพือ่สุขภาพ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้น มธัยมศึกษาปีที่ 1 มีค่าเท่ากบั 91.03/82.50 ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑท์ี่ตั้งไว ้ 
 ค่าดชันีประสิทธิผลของพฒันาการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ โดยใชเ้ทคนิคจิกซอว(์Jigsaw) 
เร่ือง การทดสอบสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา                                 
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ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1 มีค่าเท่ากบั 0.7334   ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจดักิจกรรมตามการ
แผนพฒันาการจดักิจกรรม การเรียนรู้แบบร่วมมือ โดยใชเ้ทคนิคจิกซอว ์(Jigsaw) เร่ืองการทดสอบ
สมรรถภาพทางกายเพือ่ สุขภาพ อยูใ่นระดบัมาก 

 วนิดา ชมภูพงษ ์(2555 : บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาผลการใชชุ้ดการเรียนแบบร่วมมือดว้ยเทคนิค จิกซอว ์              
เร่ืองภูมิศาสตร์ประเทศไทยที่มีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียน
เทศบาล 4 (เซาวนปรีชาอุทิศ) ผลการวจิยัพบวา่  ชุดการเรียนแบบร่วมมือเร่ืองภูมิศาสตร์ประเทศไทย มี
ประสิทธิภาพ 83.33 / 82.29   ซ่ึง สูงกว่าเกณฑท์ี่ก  าหนดไว ้70 / 70 2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1  โรงเรียนเทศบาล 4  (เชาวน ปรีชาอุทิศ) ที่เรียนดว้ยชุดการเรียนแบบ
ร่วมมือเร่ืองภูมิศาสตร์ประเทศไทยหลงัเรียนสูงกว่า ก่อนเรียนอยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 
ความพึงพอใจของนักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาปีที่  1 โรงเรียนเทศบาล 4 (เชาวนปรีชาอุทิศ)                            
ที่เรียนดว้ยชุดการเรียนแบบร่วมมือ เร่ือง ภูมิศาสตร์ประเทศไทย อยูใ่นระดบัมากที่สุด  

เสริมพงศ ์วงกมลาไสย (2548 : 77-84)ไดท้  าการศึกษาคน้ควา้ เร่ือง การพฒันาแผนการจดักิจกรรม 
การเรียนรู้ภาษาไทย เร่ือง หลวงตาพวง โดยใชกิ้จกรรมกลุ่มแบบ Jigsaw และผงัความคิด ผลปรากฏว่า 
แผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยที่ผูศึ้กษาคน้ควา้พฒันาขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากบั 85.81/91.42 
ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ ์ 80/80 ที่ก  าหนดไวด้ชันีประสิทธิผล ที่ผูศึ้กษาคน้ควา้พฒันาขึ้น มีค่าเท่ากบั 0.8567 
หมายความว่า นักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 85.67 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนดว้ยแผน               
การจดักิจกรรมการเรียนรู้มีความพงึพอใจทั้งโดยรวม เป็นรายดา้นและเป็นรายขอ้ทุกขอ้อยูใ่นระดบัมาก 
ผลการใชแ้ผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทย ทั้ง 10 แผน ไดผ้ลเป็นที่น่าพอใจมาก สังเกตไดจ้าก
นักเรียนมีความสนใจเรียนดี มีความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ไดรั้บมอบหมาย และส่ิงที่แสดงถึงความ
สนใจของนกัเรียนอีกอยา่งหน่ึงคือ นกัเรียนสามารถทาแบบทดสอบทา้ยแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้
ไดค้ะแนนอยูใ่นเกณฑดี์ทุกคน 
ระเบียบวิธีวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรที่ใชใ้นศึกษาคร้ังน้ี  ไดแ้ก่  นกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นชั้นสูงชั้นปีที่   1 
วทิยาลยัเทคโนโลยเีมืองชลพณิชยการ    ปีการศึกษา 2559   จ  านวน   243  คน        กลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่  
นกัเรียนชั้นปวส.1/1  จ านวน  34  คนซ่ึงไดม้าโดยวธีิการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
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การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เคร่ืองมือในการวิจัย 

1. แผนการจดัการเรียนรู้เพือ่พฒันาทกัษะการอ่านจบัใจความดว้ยกลุ่มร่วมมือแบบจิกซอว ์
(Jigsaw) จ านวน 2 แผน แผนละ 2 ชัว่โมง รวมทั้งส้ิน 4 ชัว่โมง 

2. แบบทดสอบยอ่ยทา้ยแผนการจดัการเรียนรู้เพื่อพฒันาทกัษะการอ่านระดบัชั้น
ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูงดว้ยกลุ่มร่วมมือแบบจิกซอว ์(Jigsaw) เป็นแบบทดสอบชนิด เลือกตอบ 5 
ตวัเลือก จ านวน  2 ชุด ชุดละ 30 ขอ้  

3. แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเพื่อพฒันาทกัษะการอ่านจบัใจความระดับชั้น
ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ดว้ยกลุ่มร่วมมือแบบจิกซอว ์(Jigsaw) เป็นแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ                                  
5 ตวัเลือก จ านวน 30 ขอ้ 

4. แบบวดัความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียน ดว้ยแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื่อ
พฒันาทกัษะการอ่านจบัใจความ ระดบัชั้นประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ดว้ยกลุ่มร่วมมือแบบจิกซอว ์
(Jigsaw) เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) จ านวน 10  ขอ้ 
                วิธีการสร้างเคร่ืองมือ 

1. แผนการจดัการเรียนรู้เพื่อพฒันาทกัษะการอ่านจบัใจความด้วยกลุ่มร่วมมือแบบจิกซอว ์
(Jigsaw) ไดด้ าเนินการสร้างเคร่ืองมือดังน้ี  วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างเน้ือหา ศึกษาเอกสารและ
งานวิจยัที่เก่ียวกับการเขียนแผนการจดัการเรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบจิกซอว ์ (Jigsaw) เพื่อเป็น
แนวทางในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ และพฒันาทกัษะการอ่านจบัใจความ  ก าหนดรูปแบบเพื่อเขียน
แผน ด าเนินการเขียนแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพฒันาทกัษะการอ่าน จบัใจความ ระดบัชั้น
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้ นสูง ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบจิกซอว์ (Jigsaw) จ านวน 2 แผน                          
โดยมีเน้ือหาประกอบแต่ละแผน ดงัน้ี   แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 1 การอ่านข่าว แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 2 
การอ่านบทความ น าแผนการจดัการเรียนรู้เสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญเพือ่ตรวจสอบความถูกตอ้งและความ 
เหมาะสมขององคป์ระกอบของแผน จ านวน 3 ท่านโดยประเมินความสอดคล้องของจุดประสงคก์ับ
เน้ือหา ความเหมาะสมของภาษา ความชดัเจนในการใชภ้าษา ความครอบคลุมและถูกตอ้งของเน้ือหา
สอดคลอ้งกบัการวดัและประเมินผล  ความเหมาะสมดา้นการใชส่ื้อการเรียนการสอนแลว้น าขอ้เสนอ
ต่าง ๆ ปรับปรุงแกไ้ขใหเ้หมาะสมยิง่ขึ้น โดยใชห้ลกัเกณฑก์ารประเมินของลิเคอร์ท(Likert) เป็นมาตรา
ส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ซ่ึงมี 5 ระดบั คือ เหมาะสมมากที่สุด   เหมาะสมมาก  เหมาะสมปาน
กลาง เหมาะสมน้อย เหมาะสมน้อยที่สุด (บุญชม ศรีสะอาด.2535 : 99-100)    ผลการประเมนความ
สอดคล้องระหว่างข้อสอบย่อยกับจุดประสงค์ได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ตั้ งแต่ 0.79-1.00                  
น าแผนการจดัการเรียนรู้ ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบจิกซอว ์ (Jigsaw)  ที่ผ่านการปรับปรุงแก้ไขตาม
ขอ้เสนอแนะเรียบร้อยแลว้ไปใชท้ดลอง 
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2. แบบทดสอบย่อยท้ายแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านระดับชั้ น
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้ นสูงด้วยกลุ่มร่วมมือแบบจิกซอว์ (Jigsaw) เป็นแบบทดสอบชนิด                         
เลือกตอบ 5 ตวัเลือก จ านวน  2 ชุด ชุดละ 30 ขอ้ ด าเนินการ  สร้างแบบทดสอบการอ่านคิดวิเคราะห์   
จ  านวน 40  ขอ้  น าแบบทดสอบที่สร้างเสร็จแลว้ไปให้ผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 3  ท่านตรวจแกไ้ขความ
ถูกตอ้งดา้นความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา  โดยพิจารณาว่าขอ้ทดสอบที่เขียนขึ้นมานั้นสอดคลอ้งกบัเน้ือหา  
จุดประสงคก์ารเรียนรู้หรือไม่  อีกทั้งพจิารณาความเหมาะสมในดา้นภาษา  ค  าสั่ง  เน้ือหา ความยาวของ
เร่ือง เวลาและรูปแบบ  น าแบบทดสอบที่ได้รับการแก้ไขแล้วไปทดลองกับนักเรียนระดับ
ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูงชั้นปีที่  1  จ านวน  20  คน  เพือ่หาคุณภาพของแบบทดสอบ  น าคะแนนที่
ไดจ้ากแบบทดสอบมาวิเคราะห์หาค่าความยากง่าย (P)และหาค่าจ  าแนก (r)  โดยใชเ้ทคนิค 27 %  ของ 
Chung The Fan  แลว้คดัเลือกขอ้สอบที่มีค่าความยากง่าย (P)  ระหว่าง .20-.79  และหาค่าจ  าแนก (r) อยู่
ระหวา่ง .21-.65   น าแบบทดสอบที่คดัเลือกแลว้ จ  านวน 40 ขอ้ คดัเหลือ จ านวน 30  ขอ้ มาหาค่าความ
เช่ือมัน่  ใชสู้ตร KR – 20  ผลปรากฏวา่ไดค้่าสมัประสิทธ์ิความเช่ือมัน่เท่ากบั  .78 

   3. แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเพื่อพฒันาทกัษะการอ่านจบัใจความระดบัชั้น
ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ดว้ยกลุ่มร่วมมือแบบจิกซอว ์(Jigsaw) เป็นแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ                                  
5 ตวัเลือก จ านวน 30 ขอ้ ด าเนินการ  สร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ   จ  านวน 40   น าแบบทดสอบที่
สร้างเสร็จแลว้ไปให้ผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 3  ท่านตรวจแกไ้ขความถูกตอ้งดา้นความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา  
โดยพจิารณาวา่ขอ้ทดสอบที่เขียนขึ้นมานั้นสอดคลอ้งกบัเน้ือหา  จุดประสงคก์ารเรียนรู้หรือไม่  อีกทั้ง
พิจารณาความเหมาะสมในด้านภาษา   ค  าสั่ง   เ น้ือหา ความยาวของเ ร่ือง เวลาและรูปแบบ                                
น าแบบทดสอบที่ไดรั้บการแกไ้ขแลว้ไปทดลองกบันักเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่  
1  จ านวน  20  คน  เพือ่หาคุณภาพของแบบทดสอบ น าคะแนนที่ไดจ้ากแบบทดสอบมาวิเคราะห์หาค่า
ความยากง่าย (P)และหาค่าจ  าแนก (r)  โดยใชเ้ทคนิค 27 %  ของ Chung The Fan  แลว้คดัเลือกขอ้สอบที่
มีค่าความยากง่าย (P) ระหว่าง .38 -.65  และหาค่าจ  าแนก (r) อยูร่ะหว่าง .49-.75 น าแบบทดสอบที่
คดัเลือกแลว้ จ  านวน 40 ขอ้ คดัเหลือ จ านวน 30  ขอ้ มาหาค่า ความเช่ือมัน่  ใชสู้ตร KR – 20  ผลปรากฏ
วา่ไดค้่าสมัประสิทธ์ิความเช่ือมัน่เท่ากบั  .81 

      4.  แบบประเมินความพึงพอใจ  ขั้นตอนในการสร้าง วิเคราะห์จุดประสงคเ์น้ือหา  ศึกษา
การสร้างแบบประเมินความพงึพอใจ สร้างแบบประเมินความพงึพอใจเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale)  มี  5  ระดบั ขอ้มูลที่ไดส้ามารถแปลงผลเป็นคะแนนได้ (บุญชม ศรีสะอาด. 2543: 158-
163)  น าแบบประเมินเสนอผูเ้ช่ียวชาญ  3  ท่าน เพื่อพิจารณาหาความเที่ยงตรง ความถูกตอ้งของขอ้
ค าถาม แลว้น ามาปรับปรุงตามขอ้เสนอแนะน าแบบประเมินที่แกไ้ขแลว้ พิมพเ์ป็นฉบบัสมบูรณ์เพื่อไป
ทดลองกบันกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 จ านวน 10 คน  หาค่าความเช่ือมัน่ของ
แบบสอบถามความพงึพอใจได ้ .89  น าแบบสอบถามความพึงพอใจที่ผ่านการตรวจสอบแลว้พิมพเ์ป็น
แบบประเมินความพงึพอใจฉบบัจริงเพือ่ไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่งต่อไป 
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ครูผูส้อนด าเนินการตามขั้นตอน  ดงัน้ี 

 1. ทดสอบก่อนเรียน (pre - test) ดว้ยการแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน จ านวน 30 
ขอ้ แลว้ตรวจใหค้ะแนน เก็บคะแนนน้ีไว ้

 2. ด าเนินการจดักิจกรรมการเรียนรู้ไปทีละแผนพร้อมเก็บคะแนนระหวา่งเรียน ไดแ้ก่                             
การทดสอบยอ่ย และเก็บคะแนนไวจ้นครบทุกแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้  

3. ทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน (post - test)  ด้วยแบบทดสอบ                               
วดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน จ านวน 30 ขอ้ แลว้ตรวจใหค้ะแนนเก็บไว ้ 

4. วดัความพงึพอใจของนกัเรียนดว้ยแบบวดัความพงึพอใจ  
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 สถิติที่ใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล  ประกอบดว้ย 

1.  รวบรวมขอ้มูลโดยใชค้่าสถิติพื้นฐาน  ไดแ้ก่  ค่าเฉล่ีย  ส่วนเบี่ยงเบน 
2. วเิคราะห์หาประสิทธิภาพของแบบทดสอบรายขอ้  โดยใชเ้ทคนิค 27% ค านวณหาค่าความยาก

ง่าย (P)  และอ านาจจ าแนก (r)  โดยใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอร์ 
3. หาค่าความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบ โดยใชสู้ตร KR-20   

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ผูว้จิยัไดน้ าเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูล ตามล าดบัดงัน้ี  
ตอนที่ 1 วิเคราะห์หาประสิทธิภาพของแผนการจดัการเรียนรู้เพื่อพฒันาทกัษะการอ่านจบั

ใจความระดบัชั้นประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 ดว้ยกลุ่มร่วมมือแบบจิกซอว ์ (Jigsaw) ตาม
เกณฑ ์80/80      

 ตอนที่ 2 วเิคราะห์หาดชันีประสิทธิผลของแผนการจดัการเรียนรู้เพื่อพฒันาทกัษะการอ่านจบั
ใจความระดบัชั้นประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง  ชั้นปีที่ 1 ดว้ยกลุ่มร่วมมือแบบจิกซอว ์(Jigsaw) 

ตอนที่ 3 วเิคราะห์หาความพงึพอใจที่มีต่อการเรียนดว้ยแผนการจดัการเรียนรู้เพื่อพฒันาทกัษะ
การอ่านจบัใจความระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบจิกซอว ์
(Jigsaw) 
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ผลวิเคราะห์ข้อมูล 
ตารางที่ 1 ผลวเิคราะห์หาประสิทธิภาพของแผนการจดัการเรียนรู้เพื่อพฒันาทกัษะการอ่านจบั

ใจความระดบัชั้นประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 ดว้ยกลุ่มร่วมมือแบบจิกซอว ์ (Jigsaw) ตาม
เกณฑ ์80/80 

นกัเรียนคนที่ 

คะแนน 
ก่อนเรียน 
(30) 

คะแนน
ทดสอบยอ่ย 
คร้ังที่ 1 (30) 

คะแนน
ทดสอบยอ่ย
คร้ังที่ 2 (30) 

รวมคะแนน
ทดสอบยอ่ย 

(60) คะแนนหลงัเรียน (30) 
1 17 20 28 48 23 
2 15 24 28 52 25 
3 17 22 28 50 26 
4 18 25 27 52 25 
5 18 23 28 51 26 
6 14 25 26 51 25 
7 16 28 27 55 25 
8 23 28 26 54 28 
9 12 28 26 54 27 
10 12 27 27 54 25 
11 24 27 26 53 25 
12 15 28 26 54 24 
13 22 28 24 52 26 
14 20 21 23 44 24 
15 23 22 25 47 24 
16 13 23 24 47 25 
17 12 23 24 47 25 
18 11 21 27 48 28 
19 20 21 28 49 27 
20 15 24 26 50 25 
21 15 23 29 52 25 
22 18 24 27 51 25 
23 20 28 25 53 24 
24 15 28 26 54 25 
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นกัเรียนคนที่ 

คะแนน 
ก่อนเรียน 
(30) 

คะแนน
ทดสอบยอ่ย 
คร้ังที่ 1 (30) 

คะแนน
ทดสอบยอ่ย
คร้ังที่ 2 (30) 

รวมคะแนน
ทดสอบยอ่ย 

(60) คะแนนหลงัเรียน (30) 
25 19 28 25 53 21 
26 20 28 25 53 22 
27 14 28 25 53 20 
28 20 28 27 55 24 
29 13 28 28 56 23 
30 20 28 27 55 22 
31 17 24 22 46 22 
32 15 21 20 41 23 
33 15 20 20 40 23 
34 13 20 23 43 22 
รวม 571 844 873 1717 829 
เฉลี่ย 16.79 24.82 25.67 50.5 24.38 
 SD 3.53 3.01 2.19 4.13 1.85 

 ร้อยละ 55.98039 82.7451 85.58824 84.16667 81.27451 
ประสิทธิภาพของแผนการจดัการเรียนรู้เท่ากบั  84.16/81.27 

จากตารางที่ 1 คะแนนจากการท าแบบทดสอบยอ่ยทา้ยแผนการจดัการเรียนรู้ เพื่อพฒันาทกัษะ
การอ่านจบัใจความ ระดบัชั้นประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ระดบัปวส. 1 ดว้ยกลุ่มร่วมมือแบบจิกซอว ์
(Jigsaw) ทั้ง 2 ชุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 50.50 จากคะแนนเต็ม 60 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 84.16 และคะแนน
ทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนมีค่าเฉล่ีย 24.38  จากคะแนนเตม็ 30 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 
81.27 ดังนั้นแผนการจดัการเรียนรู้เพื่อพฒันาทกัษะการอ่านจบัใจความ ระดับชั้นประกาศนียบตัร
วชิาชีพชั้นสูงระดบัปวส.1 ดว้ยกลุ่มร่วมมือแบบจิกซอว ์(Jigsaw) มีประสิทธิภาพเท่ากบั 84.16/81.27 ซ่ึง
สูงกวา่เกณฑท์ี่ตั้งไว ้

ตอนที่ 2 วิเคราะห์หาดชันีประสิทธิผลของแผนการจดัการเรียนรู้เพื่อพฒันาทกัษะการอ่านจบั
ใจความส าคญัระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง  ชั้นปีที่ 1 ดว้ยกลุ่มร่วมมือแบบจิกซอว ์(Jigsaw) 

ผลปรากฏวา่ ดชันีประสิทธิผลของแผนการจดัการเรียนรู้เพือ่พฒันาทกัษะการอ่าน จบัใจความ 
ระดบัชั้นประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 ดว้ยกลุ่มร่วมมือแบบจิกซอว ์(Jigsaw) มีค่าเท่ากบั 0.57 
แสดงวา่ ผูเ้รียนมีความรู้เพิม่ขึ้นร้อยละ 57.00 
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ตอนที่ 3 วิเคราะห์หาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยแผนการจดัการเรียนรู้                    
เพือ่พฒันาทกัษะการอ่านจบัใจความ ระดบัชั้นประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 ดว้ยกลุ่มร่วมมือ            
แบบจิกซอว ์(Jigsaw)  

ตารางที่ 2  ผลคะแนนความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนดว้ยแผนการจดัการเรียนรู้                    
เพือ่พฒันาทกัษะการอ่านจบัใจความ ระดบัชั้นประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 ดว้ยกลุ่มร่วมมือ
แบบจิกซอว ์(Jigsaw)  

รายการ N   =   34  
ระดบั 

 
อนัดบัที ่

X  
SD 

1.  นกัเรียนมีความสนุกสนานในกิจกรรมการเรียนรู้ 4.63 .51 มากที่สุด 3 
2.  นกัเรียนเขา้ใจเน้ือหามากขึ้น 4.61 .43 มากที่สุด 4 
3. นกัเรียนรู้จกัการท างานร่วมกนั 4.72 .65 มากที่สุด 1 
4.  นกัเรียนมีโอกาสไดป้ฏิบตัิจริง  4.42 .32 มาก 8 
5.  นกัเรียนไดฝึ้กความขยนัและอดทน 4.35 .13 มาก 10 
6.  ท  าใหน้กัเรียนจดจ าเน้ือหาไดร้วดเร็วขึ้น 4.38 .05 มาก 9 
7.  นกัเรียนมีความสามคัค ี 4.57 .41 มากที่สุด 5 
8.  นกัเรียนมีความกระตือรือร้นในการท ากิจกรรม 4.64 .12 มากที่สุด 2 
9.  นกัเรียนเขา้ใจบทบาทตนเองมากขึ้น 4.52 .63 มากที่สุด 6 
10. นกัเรียนสามารถน าไปประยกุตใ์ชไ้ดจ้ริง 4.49 .19 มาก 7 

รวม 4.53 .34 มากที่สุด  

 
จากตารางที่  2  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนตามแผนการจดัการเรียนรู้เพื่อพฒันา 

ทกัษะ การอ่านจบัใจความ ระดบัชั้นประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 ดว้ยกลุ่มร่วมมือแบบจิก
ซอว ์(Jigsaw) โดยรวมอยูใ่นระดบัมากที่สุด  เม่ือพจิารณาคะแนนเฉล่ียจากมากไปหาน้อย 3 อนัดบัแรก
คือ นกัเรียนรู้จกัการท างานร่วมกนั  นกัเรียนมีความกระตือรือร้นในการท ากิจกรรม และนักเรียนมีความ
สนุกสนานในกิจกรรมการเรียนรู้ ส่วนขอ้ที่มีคะแนนนอ้ยที่สุดคือ  นกัเรียนไดฝึ้กความขยนัและอดทน 
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สรุปอภปิรายและข้อเสนอแนะ 
1. ผลการวเิคราะห์หาประสิทธิภาพของแผนการจดัการเรียนรู้เพือ่พฒันาทกัษะการอ่านจบั 

ใจความระดบัชั้นประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 ดว้ยกลุ่มร่วมมือแบบจิกซอว ์(Jigsaw) มี
ประสิทธิภาพมีประสิทธิภาพเท่ากบั 84.16/81.27 ซ่ึงสูงกวา่เกณฑท์ี่ตั้งไว ้

2. ผลวเิคราะห์ดชันีประสิทธิผลของแผนการจดัการเรียนรู้เพือ่พฒันาทกัษะการอ่าน จบั 
ใจความระดบัชั้นประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 ดว้ยกลุ่มร่วมมือแบบจิกซอว ์(Jigsaw) ผูเ้รียนมี
ความรู้เพิม่ขึ้นร้อยละ 57.00 

3. ผลวเิคราะห์ความพงึพอใจที่มีต่อการเรียนดว้ยแผนการจดัการเรียนรู้เพือ่พฒันาทกัษะการ 
อ่านจบัใจความระดบัชั้นประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 ดว้ยกลุ่มร่วมมือแบบจิกซอว ์(Jigsaw) 
โดยรวมอยูใ่นระดบัมากที่สุด  โดยขอ้ที่นกัเรียนมีความพงึพอใจมากที่สุด 3 อนัดบัแรกคือ  นักเรียนรู้จกั
การท างานร่วมกนั  นกัเรียนมีความกระตือรือร้นในการท ากิจกรรม และนักเรียนมีความสนุกสนานใน
กิจกรรมการเรียนรู้ ส่วนขอ้ที่มีคะแนนนอ้ยที่สุดคือ  นกัเรียนไดฝึ้กความขยนัและอดทน 

อภปิรายผลการวจิยั 
 การวิจยัในชั้นเรียนเร่ืองการพฒันาทกัษะการอ่านจบัใจความ ระดับชั้นประกาศนียบตัร
วชิาชีพชั้นสูงดว้ยกลุ่มร่วมมือแบบจิกซอว ์(Jigsaw) สามารถอภิปรายผลไดด้งัน้ี 

1. แผนการจดัการเรียนรู้เพือ่พฒันาทกัษะการอ่านจบัใจความ ระดบัชั้นประกาศนียบตัร 
วิชาชีพชั้ นสูง ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบจิกซอว์ (Jigsaw) ที่ผู ้วิจัยพัฒนาขึ้ นมีประสิทธิภาพ                                  
สูงกวา่เกณฑท์ี่ตั้งไวค้ือ 80/80 และเป็นไปตามความมุ่งหมายของการศึกษาคน้ควา้ทั้งน้ีแสดงให้เห็นว่า
ผลการจดัแผนการเรียนรู้เป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบัหนูเพยีร สีลา (2553 : บทคดัยอ่) 
ได้ศึกษาการพฒันาการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ โดยใช้เทคนิคจิกซอวเ์ร่ือง การทดสอบ
สมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษาชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1 เพื่อ
พฒันาการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใชเ้ทคนิค จิกซอว ์ ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80 
เพือ่หาค่าดชันีประสิทธิผลของการจดักิจกรรมการเรียนรู้ และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบ ร่วมมือโดยใชเ้ทคนิคจิกซอวเ์ร่ืองการทดสอบ
สมรรถภาพทางกายเพือ่สุขภาพ โดยผลปรากฎวา่ แผนการพฒันาการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ
โดยใชเ้ทคนิคจิกซอว ์(Jigsaw)  เร่ือง การทดสอบสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้น มธัยมศึกษาปีที่ 1 มีค่าเท่ากบั 91.03/82.50 ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑท์ี่ตั้งไว ้อีกทั้ง
ยงัสอดคลอ้งกบังานของ วนิดา ชมภูพงษ ์(2555 : บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาผลการใชชุ้ดการเรียนแบบร่วมมือ
ด้วยเทคนิค จิกซอว ์  เร่ืองภูมิศาสตร์ประเทศไทยที่มีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาล 4 (เซาวนปรีชาอุทิศ) ผลการวิจยัพบว่า 1. ชุดการเรียนแบบร่วมมือ
เร่ืองภูมิศาสตร์ประเทศไทย มีประสิทธิภาพ 83.33 / 82.29   ซ่ึง สูงกวา่เกณฑท์ี่ก  าหนดไว ้เช่นเดียวกนั 
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2. แผนการจดัการเรียนรู้เพือ่พฒันาทกัษะการอ่านจบัใจความระดบัชั้นประกาศนียบตัรวิชาชีพ
ชั้นสูง  ชั้นปีที่ 1 ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบจิกซอว ์ (Jigsaw) มีดัชนีประสิทธิผลเท่ากบั 0.57 แสดงว่า                          
การอ่านจบัใจความ ดว้ยกลุ่มร่วมมือแบบจิกซอว ์(Jigsaw) ร้อยละ 57.00 อนัเน่ืองมาจากการเรียนดว้ย
กลุ่มจิกซอวเ์ป็นการเรียนที่นักเรียนกลุ่มเก่งและกลุ่มอ่อนมีการช่วยเหลือซ่ึงกนัและกันซ่ึงสอดคลอ้ง                     
กบัผลการวจิยัของรุ่งรัตน์ สหสัดี (2548 : 69-72) ไดท้  าการศึกษาคน้ควา้เร่ือง การพฒันาแผนการจดัการ
เรียนทกัษะภาษาองักฤษโดยใชก้ารเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคจิกซอว ์  ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3 มีค่าดชันี
ประสิทธิผลของแผนการจดัการเรียนรู้ มีค่าเท่ากบั 0.5408 แสดงว่า นักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 
54.08  และสอดคลอ้งกบังานของ หนูเพียร สีลา (2553 : บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาการพฒันาการจดักิจกรรม
การเรียนรู้แบบร่วมมือ โดยใชเ้ทคนิคจิกซอวเ์ร่ือง การทดสอบสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษาชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1 เพื่อพฒันาการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ โดยใชเ้ทคนิคจิกซอว ์ ผลการวจิยัพบวา่  ค่าดชันีประสิทธิผล มีค่าเท่ากบั 0.7334    

3. ผลวิเคราะห์ความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนดว้ยแผนการจดัการเรียนรู้เพื่อพฒันาทกัษะการ
อ่านจบัใจความระดบัชั้นประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 ดว้ยกลุ่มร่วมมือแบบจิกซอว ์(Jigsaw) 
โดยรวมอยูใ่นระดบัมากที่สุด  ทั้งน้ีนกัเรียนไดรู้้จกัการท างานร่วมกนั    นกัเรียนมีความกระตือรือร้น ใน
การท า กิ จกรรมและมีความสนุกสนานในกิจกรรมการเ รียน รู้  และ ซ่ึ งสอดคล้อ งกับงาน                            
วจิยัของ วสิิฏฐศ์รี เพง็นุ่ม (2551) ที่ท  าการศึกษา ผลการจดัการเรียนการสอนส าหรับนักศึกษาหลกัสูตร
พยาบาลศาสตรบณัฑิต โดยใชรู้ปแบบการเรียนการสอนแบบจิกซอว ์พบวา่ผูเ้รียนรู้สึกสนุกกบัการเรียน 
มีส่วนร่วมกับ กิจกรรมการเรียนอย่างเต็มที่ ส่งผลให้ผูเ้รียนเกิดความกระตือรือร้นในการเรียนรู้                                
มีการศึกษาคน้ควา้ดว้ย ตนเองมากขึ้น และท าใหเ้กิดสงัคมการเรียนรู้ร่วมกนัและสอดคลอ้งกบังานของ
เสริมพงศ ์วงกมลาไสย (2548 : 77-84) พบว่าความพึงพอใจทั้งโดยรวม เป็นรายดา้นและเป็นรายขอ้ทุก
ขอ้อยูใ่นระดบัมาก นกัเรียนมีความสนใจเรียนดี มีความรับผดิชอบในหนา้ที่ที่ไดรั้บมอบหมาย 

 
ข้อเสนอแนะ 

1. ขอ้เสนอแนะในการน าไปใช ้ 
1.1 แผนการจดัการเรียนรู้เพือ่พฒันาทกัษะการอ่านจบัใจความระดบัชั้นระดบั 

ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ดว้ยกลุ่มร่วมมือแบบจิกซอว ์(Jigsaw) ครูผูส้อนตอ้งเตรียมส่ือการเรียน
การสอนให้ครบ มีการวดัผลประเมินผลที่ชัดเจน การเสริมแรงทางบวกช่วยส่งเสริมให้การเรียน                   
สมัฤทธ์ิผล  

     2. ขอ้เสนอแนะในการศึกษาคน้ควา้คร้ังต่อไป  
2.1 ควรไดท้  าการศึกษาคน้ควา้เก่ียวกบัผลของการจดักิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยกลุ่ม 

ร่วมมือแบบจิกซอว ์(Jigsaw) ในวชิาอ่ืนๆ 
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