
 
ชื่อเรื่อง   รายงานผลการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  6 
   ปีการศึกษา 2556  โรงเรียนมัญจาศึกษา  โดยใช้วิธีการเรียนแบบกลุ่มร่วมมือกัน 
   เรียนรู้ในรูปแบบเทคนิค  JIGSAW  และ STAD   
ผู้รายงาน        นางปณัสนันท์  กิติชัยเดชอนันต์ 
 

บทคัดย่อ 
 
   การอ่านเป็นกระบวนการที่ซับซ้อน  ต้องอาศัยความรู้ความสามารถหลายอย่างเป็นพ้ืนฐาน 
อ่านต้องมีความรู้เกี่ยวกับค า  วลี  หรือประโยคที่น ามาเรียบเรียง  จึงจะเกิดความเข้าใจเรื่องท่ีอ่าน 
การเลือกเนื้อหาที่มีภูมิหลังด้านสังคมและวัฒนธรรมของนักเรียนเป็นสื่อในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จะ
ท าให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหาได้ง่ายขึ้น  สามารถเดาศัพท์จากข้อความข้างเคียง  คาดการณ์ล่วงหน้า  
สามารถท าความเข้าใจเนื้อหาโดยการสรุปได้  และนักเรียนได้ท ากิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ  ร่วมกัน   
จะช่วยให้นักเรียนเกิดทักษะการอ่านที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น  การศึกษาครั้งนี้มีความมุ่งหมาย   
1)  เพ่ือพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  โดยใช้วิธีการเรียนแบบกลุ่มร่วมมือกัน
เรียนรู้ในรูปแบบเทคนิค JIGSAW  และ  STAD   2)  เพ่ือพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาทักษะ
การอ่านภาษาอังกฤษ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  โดยใช้วิธีการเรียนแบบกลุ่มร่วมมือกันเรียนรู้ในรูปแบบ
เทคนิค JIGSAW  และ  STAD  ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  75/75   3)  เพ่ือศึกษาดัชนีประสิทธิผล
ของการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  โดยใช้วิธีการเรียนแบบกลุ่มร่วมมือ
กันเรียนรู้ในรูปแบบเทคนิค JIGSAW  และ  STAD   4)  เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทักษะ
การอ่านภาษาอังกฤษ  ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  โดยใช้วิธีการ
เรียนแบบกลุ่มร่วมมือกันเรียนรู้ในรูปแบบเทคนิค JIGSAW  และ  STAD  5)  เพ่ือศึกษาความพึงพอใจ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  ต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ  โดยใช้วิธีการเรียนแบบกลุ่มร่วมมือ
กันเรียนรู้ในรูปแบบเทคนิค JIGSAW  และ  STAD   กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6/1 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา  2556 โรงเรียนมัญจาศึกษา  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา    
เขต  25  จ านวน  42  คน   ซึ่งได้มาโดยการวิธีการสุ่มอย่างง่าย  (Simple  Random  Sampling)  
โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม   เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา  ได้แก่  1)  แผนการจัดการเรียนรู้ที่
พัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  โดยใชว้ิธีการเรียนแบบกลุ่มร่วมมือกันเรียนรู้
ในรูปแบบเทคนิค JIGSAW  และ  STAD   จ านวน 10  แผน   2)  แบบทดสอบย่อยท้ายแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่ พัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  โดยใช้วิธีการเรียนแบบกลุ่ม
ร่วมมือกันเรียนรู้ในรูปแบบเทคนิค JIGSAW  และ  STAD เป็นแบบ ทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ  4  
ตัวเลือก จ านวน  10  ชุด ชุดละ  10  ข้อ  3)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทักษะการอ่าน
ภาษาอังกฤษ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  โดยใช้วิธีการเรียนแบบกลุ่มร่วมมือกันเรียนรู้ในรูปแบบเทคนิค 
JIGSAW  และ  STAD  เป็นแบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ  4  ตัวเลือก  จ านวน  30  ข้อ และ     
4)  แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่  6  ต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ  โดยใช้
วิธีการเรียนแบบกลุ่มร่วมมือกันเรียนรู้ในรูปแบบเทคนิค JIGSAW  และ  STAD  จ านวน  10  ข้อ  สถิติ
ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ประสิทธิภาพ  21 / EE   



ดัชนีประสิทธิผล   IE.   และทดสอบสมมติฐานใช้  t-test  (Dependent  Samples)  ผลการศึกษา
ปรากฏ  ดังนี้ 
 1.  ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาทักษะ 
การอ่านภาษาอังกฤษ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  โดยใช้วิธีการเรียนแบบกลุ่มร่วมมือกันเรียนรู้ในรูปแบบ
เทคนิค JIGSAW  และ  STAD  ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  75/75  ตามท่ีก าหนดไว้  
  1.1  ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาทักษะการอ่าน
ภาษาอังกฤษ  โดยใช้วิธีการเรียนแบบกลุ่มร่วมมือกันเรียนรู้ในรูปแบบเทคนิค JIGSAW    
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   พบว่า  ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อแผนการจัดการเรียนรู้   
ที่พัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้วิธีการเรียนแบบกลุ่มร่วมมือกันเรียนรู้ในรูปแบบ 
เทคนิค   JIGSAW     เท่ากับ  4.93  และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ  0.11  แสดงว่าผู้เชี่ยวชาญ 
มีความคิดเห็นต่อแผนการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ  โดยใช้วิธีการเรียน  
แบบกลุ่มร่วมมือกันเรียนรู้ในรูปแบบเทคนิค   JIGSAW  มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด   
  1.2  ผลการวิเคราะห์หาความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาทักษะการอ่าน
ภาษาอังกฤษ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 โดยใช้วิธีการเรียนแบบกลุ่มร่วมมือกันเรียนรู้ในรูปแบบเทคนิค 
STAD  พบว่า ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาทักษะการอ่าน
ภาษาอังกฤษ  โดยใช้วิธีการเรียนแบบกลุ่มร่วมมือกันเรียนรู้ในรูปแบบเทคนิค STAD  เท่ากับ  4.92 
และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ  0.22  แสดงว่าผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนรู้ที่
พัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ  โดยใช้การเรียนแบบกลุ่มร่วมมือกันเรียนรู้ในรูปแบบเทคนิค STAD  
มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด   
  1.3  ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาทักษะการอ่าน
ภาษาอังกฤษ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  โดยใช้วิธีการเรียนแบบกลุ่มร่วมมือกันเรียนรู้ในรูปแบบเทคนิค 
JIGSAW  และ  STAD  ที่ได้จากการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพด้านกระบวนการ ( 1E ) เท่ากับ  77.67  
และการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพด้านผลลัพธ์ ( 2E )   เท่ากับ  79.47 แสดงว่าประสิทธิภาพ 
ของแผนการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  โดยใช้วิธีการ
เรียนแบบกลุ่มร่วมมือกันเรียนรู้ในรูปแบบเทคนิค JIGSAW  และ  STAD  เท่ากับ   77.67/79.47 
  2.  ผลการวิเคราะห์หาดัชนีประสิทธิผลของการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ  ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6  โดยใช้วิธีการเรียนแบบกลุ่มร่วมมือกันเรียนรู้ในรูปแบบเทคนิค JIGSAW  และ  
STAD  พบว่าดัชนีประสิทธิผลของการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
โดยใช้วิธีการเรียนแบบกลุ่มร่วมมือกันเรียนรู้ในรูปแบบเทคนิค JIGSAW  และ  STAD    มีค่า 
ความกา้วหน้าจากการจัดการเรียนรู้  เท่ากับ  0.61  แสดงว่านักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ  61 
 3.  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ   ระหว่างก่อนเรียนและหลัง
เรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  ที่เรียนตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนา  ทักษะการอ่าน
ภาษาอังกฤษ  โดยใช้วิธีการเรียนแบบกลุ่มร่วมมือกันเรียนรู้ในรูปแบบเทคนิค JIGSAW  และ  STAD    
พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ได้รับการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาทักษะการ
อ่านภาษาอังกฤษ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  โดยใช้วิธีการเรียนแบบกลุ่มร่วมมือกันเรียนรู้ในรูปแบบเทคนิค 



JIGSAW  และ  STAD  มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 
 4.  ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  ต่อการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษ  ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาทักษะการอ่าน
ภาษาอังกฤษ  โดยใช้วิธีการเรียนแบบกลุ่มร่วมมือกันเรียนรู้ในรูปแบบเทคนิค JIGSAW  และ  STAD   
พบว่า  นักเรียนมีความพึงพอใจและเห็นด้วยกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของแผนการจัดการ
เรียนรู้ที่พัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ  โดยใช้วิธีการเรียนแบบกลุ่มร่วมมือกันเรียนรู้ในรูปแบบ
เทคนิค JIGSAW  และ  STAD  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ  4.69  ซึ่งอยู่ในระดับ
พอใจมากที่สุด 
 จากการศึกษาครั้งนี้จะเห็นได้ว่าสรุปได้ว่าการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ โดยใช้ 
วิธีการเรียนแบบกลุ่มร่วมมือกันเรียนรู้ในรูปแบบเทคนิค JIGSAW  และ  STAD  ช่วยให้การพัฒนา
ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้ดีขึ้น  ดังนั้น  ผู้บริหาร  
ครูผู้สอน  สมควรได้รับการสนับสนุนส่งเสริมและน าไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนต่อไป  
 
 


