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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการจับใจความโดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์  ของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยเทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 70  2) เพื่อเปรียบเทียบทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการจับใจความโดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์   
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 
ต าบลไร่ขิง อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม จ านวน 38 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แผนการจัดการเรียนรู้การพัฒนา
ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการจับใจความโดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 6 แผน และ แบบทดสอบวัด
ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการจับใจความก่อนและหลังการทดลอง จ านวน 25 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบที ผลการวิจัยพบว่า 

1. ผลสัมฤทธิ์ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการจับใจความโดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สูงกว่าเกณฑ์
ร้อยละ 70 

2. ผลสัมฤทธิ์ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการจับใจความโดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังเรียนสูงกวา่
ก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .01 
  
ค าส าคัญ : ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษเพื่อการจับใจความ เทคนิคจิ๊กซอว์ 
 

Abstract  
The purposes of this research were 1) to develop English reading comprehension skill of Matthayomsuksa 3 

students by using the jigsaw technique have passing the criteria of 70 percent over. 2) to compare students’ English reading 
comprehension ability before and after learning through the jigsaw technique of Matthayomsuksa 3 students. 

The sample included 38 students in Matthayomsuksa 3 at Watraikhing Wittaya School in Samphran District,  
Nakhon Pathom Province. The research instruments consisted of a pre-posttest and 6 jigsaw reading lesson plans. Each lesson 
taking 50 minutes. The descriptive statistics applied for data analysis mean, percentage, standard deviation, and t-test. 

The research result found that: 1) Achievement English reading comprehension skill of Matthayomsuksa 3 
students after using the jigsaw technique have passing the criteria of 70 percent over. 2) Achievement the students’ English 
reading comprehension post-test mean scores after using the jigsaw technique were higher than pre-test mean scores at 
the .01 level of statistical significance. 
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บทน า   
ในโลกปัจจุบันการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศมีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งในชีวิตประจ าวันเนื่องจากเป็นเครื่องมือส าคัญ

ในการติดต่อสื่อสาร การแสวงหาความรู้การประกอบอาชีพ ความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรม ตระหนักถึงความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม สังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง [1] ภาษาอังกฤษนับว่าเป็นภาษาต่างประเทศที่ส าคัญ และแพร่หลายที่สุด 
ภาษาอังกฤษจึงกลายเป็นสิ่งที่สอดแทรกอยู่ในชีวิตประจ าวันของทุกคน โดยกระทรวงศึกษาธิการ ได้ตระหนักถึงความจ าเป็นและ
ความส าคัญดังกล่าว จึงได้ก าหนดให้วิชาภาษาอังกฤษเป็นวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ หลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 [1] โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนมีความรู้ ทักษะ เจตคติ และวัฒนธรรมการใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสาร
การแสวงหาความรู้และการประกอบอาชีพ 

ทักษะภาษาอังกฤษทั้ง 4 ด้าน คือ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นพื้นฐานส าคัญที่จะท าให้
ผู้เรียนประสบความส าเร็จในการเรียนภาษาอังกฤษ อย่างไรก็ตามการที่จะเรียนรู้ภาษาและสามารถใช้ภาษาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
นั้น จ าเป็นต้องเรียนรู้เพื่อให้เกิดทักษะความช านาญที่ถูกต้อง โดยเฉพาะทักษะการอ่าน [2] ซึ่งทักษะการอ่านเป็นทักษะที่จ าเป็นและ
ส าคัญอย่างยิ่งในชีวิตประจ าวันเนื่องจากปัจจุบันเรามีโอกาสที่จะเห็นและอ่านภาษาอังกฤษมีมากขึ้น และในสังคมปัจจุบันการอ่าน
เปรียบเสมือนกุญแจทองที่ผู้อ่านใช้ไขไปสู่ความรู้ทั้งปวง ผู้ที่มีความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษย่อมมีโอกาสในการรับรู้ข่าวสาร
จากสื่อต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วถูกต้อง [3] 

จากความส าคัญของการอ่านที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่า การให้ความสนใจในด้านการอ่านจะเป็นผลดีในการเสาะแสวงหา
ความรู้เพื่อพัฒนาตนเองในด้านต่างๆ การอ่านเป็นรากฐานส าคัญในการศึกษาเพราะวิชาการต่างๆ จ าเป็นต้องอาศัยความสามารถใน
การอ่านเพื่อท าความเข้าใจเนื้อหา จับใจความได้  และสรุปสาระส าคัญของเรื่องที่อ่านได้ อีกทั้งการอ่านจับใจความ เป็นความเข้าใจ
เรื่องที่อ่านระดับต้น และเป็นพื้นฐานส าคัญมากส าหรับการอ่านระดับสูงต่อไป เช่น ถ้านักเรียนอ่านจับใจความเรื่องที่อ่านไม่ได้ก็คงไม่
สามารถอ่านเพื่อวิจารณ์ว่าเรื่องนั้น ดี หรือ ไม่ดี ได้เลย [4]  

การอ่านเป็นสิ่งส าคัญโดยเฉพาะการอ่านจับใจความ เพราะผู้ที่อ่านจับใจความของเรื่องที่อ่านได้มาก ย่อมมีโอกาสรับรู้
เรื่องราวได้ดีกว่าผู้ที่ไม่สามารถจับใจความของเรื่องที่อ่านได้ [5] การอ่านจับใจความในรายวิชาภาษาอังกฤษถือเป็นเรื่องส าคัญที่
นักเรียนทุกคนควรจะเรียนรู้ เพราะเป็นการฝึกให้รู้จักการสรุปใจความส าคัญ ทั้งยังท าให้นักเรียนได้รู้โลกกว้างรู้วิชาการในด้านต่างๆ 
สามารถเชื่อมโยงความรู้มาใช้ในการสื่อสารภาษาอังกฤษใน 3 ทักษะที่เหลือได้ เช่น หากนักเรียนอ่านได้ก็จะสามารถเชื่อมโยงกับการ
เขียน การฟัง และการพูดภาษาอังกฤษได้ด้วย [6] 

ดังนั้นครูผู้สอนควรให้ความสนใจและความเอาใจใส่ต่อการอ่านภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นฐานที่ส าคัญของความรู้ทักษะ
ภาษาอังกฤษเบื้องต้น อีกทั้งการจัดกิจกรรมต้องส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนส าคัญที่สุด  ทั้งนี้ปัญหาการอ่านภาษาอังกฤษ
ของนักเรียนไทยชั้นมัธยมศึกษา พบว่า ความสามารถในการอ่านของนักเรียนทั้งสามด้าน อันประกอบด้วย ด้านโครงสร้างประโยค  
ด้านค าศัพท์ และด้านความเข้าใจในการอ่านยังอยู่ในระดับต่ า นักเรียนส่วนใหญ่ ซึ่งมากกว่า 70% ไม่สามารถตอบค าถามจากการอ่าน
ได้ถูกต้อง จากบริบทของการศึกษาไทยเห็นได้ชัดว่าระดับความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่น่าพอใจ นักเรียนไม่
สามารถเข้าใจเรื่องที่อ่าน สรุปและจับใจความส าคัญของเรื่องที่อ่านไม่ได้  เป็นเหตุให้นักเรียนเกิดความเบื่อหน่าย ขาดความ
กระตือรือร้น และขาดแรงจูงใจในการอ่านภาษาอังกฤษ ส่งผลให้นักเรียนไม่รักในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษจึงเป็นปัญหาต่อไปใน
ระยะยาวและส่งผลแก่นักเรียนมากยิ่งขึ้น [7] 

จากการสังเกตนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา พบว่าเมื่อนักเรียนได้เรียนทักษะที่เกี่ยวข้องกับ
ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ในคาบเรียนนักเรียนรู้สึกเบื่อหน่าย ขาดแรงจูงใจ และขาดความกระตือรือร้นในการสนใจเรียน 
นอกจากนั้นผลการวิจัยพบว่า จากการท าแบบทดสอบการอ่านเพื่อจับใจความประจ าบทเรียนของนักเรียนมีคะแนนสอบต่ ากว่าร้อย
ละ 60 ซึ่งแสดงให้เห็นได้ว่านักเรียนมีปัญหาในด้านทักษะการอ่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะการอ่านจับใจความ เนื่องจากนักเรียนไม่
ชอบเรียนวิชาภาษาอังกฤษ และไม่ตระหนักถึงความส าคัญของวิชา นอกจากนั้นผู้วิจัยได้สัมภาษณ์นักเรียน พบว่านักเรียนไม่สามารถ
อ่านบทอ่านภาษาอังกฤษแล้วเข้าใจเนื้อเรื่องได้ โดยไม่สามารถสรุปเป็นใจความส าคัญได้ และอีกทั้งการจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับทักษะ
การอ่านยังไม่สามารถจูงใจนักเรียนได้มากพอที่จะท าให้นักเรียนสนใจภาษาอังกฤษ 

จากสาเหตุปัญหาดังกล่าวที่จะช่วยให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะในการอ่านแล้วน าไปสู่การพัฒนาความสามารถได้นั้น  การอ่าน
แบบจิ๊กซอว์ (Jigsaw Reading) เป็นหนึ่งในหลายๆ กิจกรรมของการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ซึ่งเป็นการจัด
กระบวนการเรียนรู้ที่ใช้แนวคิดการต่อภาพ โดยแบ่งผู้เรียนเป็นกลุ่ม คละความสามารถ เก่ง ปานกลาง อ่อน โดยมีองค์ประกอบในการ
เรียนที่ส าคัญ คือ ผู้เรียนมีมีปฏิสัมพันธ์ทางบวกที่ส่งเสริมกันระหว่างสมาชิก มีความรับผิดของแต่ละบุคคลมีการใช้ทักษะการ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ทักษะการท างานกลุ่มย่อย และมีกระบวนการท างานของกลุ่ม นอกจากนั้นจอห์นสัน (Johnson) ได้คิด
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รูปแบบชั้นเรียนแบบจิ๊กซอว์ (Jigsaw) ขึ้นมา เพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านและความร่วมมือ โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 1) เตรียมเนื้อหา 
2) ขั้นจัดกลุ่มการเรียน 3) ขั้นกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ 4) ขั้นกลุ่มผู้เชี่ยวชาญเสนอความรู้ 5) ขั้นทดสอบความรู้ 6) ขั้นมอบรางวัล ซึ่งวิธีการ
ดังกล่าวจะสามารถช่วยให้นักเรียนพัฒนาทักษะการอ่านได้ [8] 

จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องการเรียนโดยการอ่านโดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์  ได้ข้อสรุปที่สอดคล้องกัน กล่าวคือ การอ่าน
แบบจิ๊กซอว์ช่วยให้ผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  นอกจากนี้ 
นักเรียนยังเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ และตั้งใจท างานร่วมกันเป็นอย่างดี แสดงถึงนักเรียนมีความพึงพอใจในการเรียนแบบร่วมมือโดยใช้
การอ่านแบบจิ๊กซอว์ [9] นอกจากนี้ ผู้เรียนมีความเอาใจใส่รับผิดชอบต่อตนเองและกลุ่มร่วมกับสมาชิกอื่น ผู้เรียนได้ผลัดเปลี่ยนกัน
เป็นผู้น า อีกทั้งยังเป็นการฝึกการเรียนรู้ทักษะทางด้านสังคมให้กับผู้เรียนอีกด้วย [10] 

ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้สนใจพัฒนาทักษะการอ่านเพื่อการจับใจความภาษาอังกฤษโดยน ากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์ 
(Jigsaw Reading) มาจัดกิจกรรมในชั้นเรียน โดยน าขั้นตอนของจอห์นสัน (Johnson)  ซึ่งประกอบด้วย 6 ขั้นตอนดังที่กล่าวไปใน
ข้างต้น มาจัดกิจกรรม เพื่อที่จะส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกัน เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ร่วมมือกันกับเพื่อนๆ เพื่อท าความเข้าใจ
เนื้อหา มีการแบ่งปันข้อมูล ส่งเสริมการช่วยเหลือกัน โดยแต่ละคนมีความรับผิดชอบในการเรียนมากขึ้น เป็นที่สนใจแก่ผู้เรียนและ
เพื่อจะให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาทักษะการอ่านเพื่อการจับใจความได้ดียิ่งขึ้นไป 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการจับใจความ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยเทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 70  
2. เพื่อเปรียบเทียบทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการจับใจความโดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ 
 

สมมุติฐานการวิจัย 
1. ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการจับใจความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 หลังใช้เทคนิคจิ๊กซอว์สูงกว่าเกณฑ์ 

ร้อยละ 70 
2. ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการจับใจความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 โดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์ ก่อนและหลัง 

การจัดการเรียนรู้แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ 
 

ขอบเขตของการวิจัย  
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
     1.1 ประชากร คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 ภาคเรียนที่  1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา  
จังหวัดนครปฐม 16 ห้องเรียน จ านวน 650 คน 
     1.2 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3/3 จ านวน 38 คน ที่เรียนรายวิชา ภาษาอังกฤษ (อ 23101)  
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา ต าบลไร่ขิง อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยวิธีการได้มาโดยสุ่มกลุ่ม
ตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยวิธีการจับสลาก 
 2. ตัวแปรที่ศึกษา 
     2.1 ตัวแปรต้น คือ การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว ์และบทอ่านภาษาอังกฤษ 
     2.2 ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธิ์ในการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ และทักษะในการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ 
 3. เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย ผู้วิจัยได้วิเคราะห์เนื้อหาจากตัวชี้วัดของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และรายวิชาภาษาอังกฤษ 1 (อ23101) ของโรงเรียน เนื้อหาที่ใช้ในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนเป็นบทอ่าน จากหนังสือ New World 3 จ านวน 2 บท และ ได้จากการคัดเลือกจากสื่อต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์และ
อินเตอร์เน็ตและได้มีการปรับเนื้อหาบางส่วนเพื่อให้เหมาะสมกับระดับที่มีความที่สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้  โดยแบ่ง
ออกเป็น 6 บทอ่าน ดังนี้ 
    1. Easter Egg      2. The Octopus      3. Coffee or Tea      4. Letter      5. The City of Angel      6. Hummingbird 
 4. ระยะเวลา: ใช้ระยะเวลาในการทดลอง 3 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 คาบเรียน คาบเรียนละ 50 นาที รวมเวลาทั้งสิ้น 6 คาบ
เรียน ด าเนินการทดลองในภาคเรียนที ่1 ปีการศึกษา 2563 
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กรอบแนวคิดการวิจัย (Conceptual Framework) 
 

  
รูปที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้ประกอบไปด้วย 
 1. แผนการจัดการเรียนรู้การพัฒนาทักษะการการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการจับใจความโดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์  ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3 จ านวน 6 แผน ผู้วิจัยได้ด าเนินงานตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

    1.1 ศึกษามาตรฐานการเรียนรู้ หลักสูตร คู่มือครู หนังสือแบบเรียน เอกสารหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 และหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จุดมุ่งหมายของหลักสูตร 
สาระการเรียนรู้ ค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ (อ23101) มาตรฐาน/ตัวชี้วัดของชั้นปี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อก าหนดขอบเขต
ด้านเนื้อหาตามหลักสูตรสถานศึกษา 
     1.2 ศึกษาทฤษฎี หลักการ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้การอ่านจับใจความภาษาอังกฤษโดยใช้เทคนิค 
จิ๊กซอว ์เนื้อหาการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อเป็นแนวทางในการวางโครงสร้างและพัฒนาการอ่านเพื่อการจับใจความ 
     1.3 สร้างแผนการจัดการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษโดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์  พร้อมเอกสาร
ประกอบการเรียนรู้ 
     1.4 น าแผนการจัดการเรียนรู้  เสนอผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่าน ตรวจค่าอัตราส่วนความตรงเชิงเนื้อหา Content 
Validity Ratio (CVR) [11] ของแผนการจัดการเรียนรู้การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการจับใจความโดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์  โดยตรวจด้าน
ด้านเนื้อหา กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อและอุปกรณ์ที่ใช้ การวัดและการประเมินผล และการน าไปใช้ โดยหาค่า CVR และพิจารณาค่า
ดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.99 ขึ้นไป โดยผลที่ได้จากการหาค่า CVR คือ 1 
     1.5 น าแผนการจัดการเรียนรู้การอ่านจับใจความโดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์  ไปปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ
และน าแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้ในการด าเนินการวิจัยต่อไป  
     1.6 น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ผ่านการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ ยวชาญแล้วไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3/5 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา อ าเภอสามพรานจังหวัดนครปฐม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เพื่อพิจารณาถึงความ
เหมาะสมของการจัดการเรียนการสอน สื่อการสอน การวัดผลประเมินผลและเวลาที่ใช้ในการสอนแล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ 
เพื่อน าไปใช้สอนจริงในกลุ่มตัวอย่างต่อไป 
 2. แบบทดสอบวัดทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการจับใจความก่อนและหลังการทดลอง จ านวน 25 ข้อ วิธีการการสร้าง
แบบทดสอบมีขั้นตอน ดังนี้ 
     2.1 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 รวมถึงมาตรฐานการเรียนรู้ หลักสูตร คู่มือครู 
หนังสือแบบเรียนและหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา และศึกษาคู่มือการวัดและการประเมินผล เพื่อก าหนดขอบเขตด้าน
เนื้อหาและเป็นแนวทางในการสร้างแบบทดสอบ 
     2.2 ศึกษาวิธีการสร้างแบบทดสอบจากหนังสือวิจัยทางการศึกษาและสถิติวิจัย [12,13] 
     2.3 สร้างแบบทดสอบวัดทักษะการอ่านภาษาอังกฤษซึ่งประกอบด้วยข้อค าถาม จ านวน 30 ข้อ โดยให้ครอบคลุมกับ
เนื้อหา และผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง โดยใช้ค าถามแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก มีค าตอบที่ถูกเพียงค าตอบเดียว เกณฑ์การ
ตรวจคะแนน ข้อท่ีตอบถูกให ้1 คะแนน และถ้าตอบผิดหรือไม่ตอบให้ 0 คะแนน 
     2.4 น าแบบทดสอบไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC ของแบบทดสอบจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้
ความเชี่ยวชาญด้านการวิจัยและด้านการจัดการเรียนรู้ จ านวน 3 ท่าน 
     2.5 ปรับปรุงแบบทดสอบ ตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ 

1. ผลสัมฤทธิ์ในการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ 
2. ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการจับใจความ 

การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการจับใจความโดยใช้
เทคนิคจิ๊กซอว์ ประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้ 
1) เตรียมเนื้อหา  2) ขั้นจัดกลุ่มการเรียน  
3) ขั้นกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ 4) ขั้นกลุ่มผู้เชี่ยวชาญเสนอความรู้ 
5) ขั้นทดสอบความรู้ 6) ขั้นมอบรางวัล 
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     2.6 น าแบบทดสอบที่สร้างขึ้นโดยผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญแล้ว ไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  
3/3 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา ปีการศึกษา 2562 จ านวน 38 คน แล้วน าผลมาวิเคราะห์หาค่าดัชนีความยากง่าย (p) ตั้งแต่ 0.2-0.8 และ
ค่าดัชนีอ านาจจ าแนก (r) 0.2 ขึ้นไป เป็นรายข้อโดยใช้เทคนิค 25% คือแบ่งผู้เรียนออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มคะแนนสูง และ กลุ่ม
คะแนนต่ า กลุ่มละ 10 คน โดยพบว่าแบบทดสอบจ านวน 25 ข้อ มีค่าดัชนีอ านาจจ าแนก (r) อยู่ระหว่าง 0.2 – 0.8 และอีก 5 ข้อ
ไม่ได้อยู่ในระหว่างค่าอ านาจจ าแนกดังกล่าว ผู้วิจัยจึงคัดเลือกแบบทดสอบจ านวน 25 ข้อ 

    2.7 หาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบทดสอบทั้งฉบับโดยใช้สูตร KR-20 ของ คูเดอร์-ริชาร์ดสัน (Kuder - 
Richardson) และหาค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการวัด ซึ่งค่าความเชื่อมั่นที่ได ้คือ 0.71 

    2.8 ปรับปรุงแบบทดสอบทั้งฉบับก่อนน าแบบทดสอบจ านวน 25 ข้อไปใช้จริง  
 

รูปแบบการศึกษา 
การศึกษาในครั้งนี้เป็นการวิจัยก่อนมีรูปแบบการวิจัยเชิงทดลอง ซึ่งรูปแบบที่ใช้ศึกษาคือ One Group Pretest Posttest 

Design [14] โดยเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 1 แบบแผนการวิจัยแบบ Pre – Experiment Design: One Group Pretest Posttest Design 

สัญลักษณ์ที่ใช้ในแบบแผนการวิจัย  
 T1   หมายถึง การทดสอบก่อนเรียน  

X    หมายถึง การจัดกิจกรรมการสอนการอ่านโดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์   
T2   หมายถึง การทดสอบหลังเรียน 

 

กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 

1. วัดผลคะแนนจากแบบทดสอบวัดความความรู้ด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการจับใจความก่อนการจัดการเรียรู้ด้วย
เทคนิคจิ๊กซอว ์ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

2. จัดการเรียนรู้โดยใช้ระยะเวลา 6 คาบเรียน คาบเรียนละ 50 นาที    
3. วัดผลคะแนนจากแบบทดสอบวัดความความรู้ด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการจับใจความหลังการจัดการเรียนรู้ด้วย

เทคนิคจิ๊กซอว ์ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 

ผลการวิจัย 
ตอนที่ 1 ผลการเปรียบเทียบทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการจับใจความโดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์ ของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างหลังเรียนกับเกณฑ์ร้อยละ 70  
ผลการเปรียบเทียบทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการจับใจความโดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

ระหว่างหลังเรียนกับเกณฑ์ร้อยละ 70 น าเสนอตามตารางที่ 2 และตารางที่ 3  
 

ตารางท่ี 2 ผลการเปรียบเทียบทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการจับใจความโดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ระหว่างหลังเรียนกับเกณฑ์ร้อยละ 70  

 

จากตารางที่ 2 พบว่าผลการเปรียบเทียบทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการจับใจความโดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์ ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังเรียนมีนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 78.95 ของนักเรียนทั้งหมด และ
นักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 21.05 ของนักเรียนทั้งหมด 

Pre-test (ทดสอบก่อนเรียน) Treatment (ท าการทดลองสอน) Post-test (ทดสอบหลังเรียน) 
T1 X T2 

ระดับความสามารถ จ านวนนักเรียน คิดเป็นร้อยละ 
สูงกว่าเกณฑ์ 30 78.95 
ต่ ากว่าเกณฑ์ 8 21.05 

รวม 38 100 
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ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการจับใจความโดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ระหว่างหลังเรียนกับเกณฑ์ร้อยละ 70 

คะแนน N คะแนนเต็ม ร้อยละ 70 �̅� S.D. t Sig. 
หลังเรียน 38 25 17.5 19.53 1.76 26.83 0.00 

**มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
 จากตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการจับใจความโดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์ ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 มีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ในข้อที ่1 

ตอนที่ 2 ผลการเปรียบเทียบทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการจับใจความ ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  

ผู้วิจัยได้ท าการทดสอบเพื่อพัฒนาการเรียนทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการจับใจความโดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์  
ของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างรายบุคคลก่อนเรียนและหลังเรียน จากแบบทดสอบจ านวน 25 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน โดยน าคะแนนของ
นักเรียนที่ได้จากการท าแบบทดสอบ มาวิเคราะห์ข้อมูลได้ค่าเฉลี่ยของคะแนนจากแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนมา
เปรียบเทียบกันตามตาราง ผลการเปรียบเทียบทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการจับใจความโดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์ ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน น าเสนอตามตารางที่ 4 และตารางที่ 5 

 

ตารางที่ 4 คะแนนค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและร้อยละ จากการเปรียบเทียบทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการจับใจความ
โดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์ ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

จากตารางที่ 4 ผลการเปรียบเทียบทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการจับใจความโดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 3 ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน โดยคะแนนก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ย 11.87 คะแนน (SD = 3.57) คิดเป็นร้อยละ 47.47 และคะแนน
หลังเรียนมีค่าเฉลี่ย 19.53 คะแนน (SD = 2.69) คิดเป็นร้อยละ 78.11 และคะแนนผลต่างของหลังเรียนกับก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ย 7.66 
คะแนน (SD = 1.76)  คิดเป็นร้อยละ 30.64  
 

ตารางที่ 5 ผลการเปรียบเทียบทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการจับใจความโดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์ ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
 

คะแนน N คะแนนเต็ม �̅� S.D. t Sig. 
หลังเรียน 38 25 11.87 3.57 26.83 0.00 
ก่อนเรียน 38 25 19.53 2.69 

**มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
จากตารางที่ 5 พบว่าทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการจับใจความโดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์ ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลัง

เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .01 ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ในข้อที ่2 
 

สรุปผล  
จากผลการศึกษา ผู้วิจัยน าผลการวิจัยมาสรุปได้ ดังนี้ 

1. ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการจับใจความโดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีคะแนนหลัง
เรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 จ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 78.95 ของนักเรียนทั้งหมด และนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 
จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 21.05 ของนักเรียนทั้งหมด และผลสัมฤทธิ์ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการจับใจความโดยใช้เทคนิค
จิ๊กซอว์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเป็นไป
ตามสมมุตฐานที่ตั้งไว้ในข้อท่ี 1 

ค่าทางสถิติ 
ก่อนเรียน หลังเรียน ผลต่าง 

คะแนน 
(25) 

ร้อยละ 
(100) 

คะแนน 
(25) 

ร้อยละ 
(100) 

คะแนน 
 

ร้อยละ 
(100) 

x ̅ 11.87 47.47 19.53 78.11 7.66 30.64 
S.D. 3.57 14.293 2.69 10.75 1.76 7.04 
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2. ผลสัมฤทธิ์ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการจับใจความโดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .01 ซึ่งเป็นไปตามสมมุตฐานที่ตั้งไว้ในข้อที่ 2 แสดงว่าการใช้เทคนิคจิ๊กซอว์ใน
การพัฒนาการอ่านนักเรียนส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้สามารถจับใจความภาษาอังกฤษได้ดีขึ้น 
 

อภิปรายผล 
 จากการศึกษา “การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการจับใจความโดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์  ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา จังหวัดนครปฐม” มีค่าสูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยอภิปรายผลได้ดังนี้ 
 ผู้วิจัยในฐานะครูได้น าเทคนิคจิ๊กซอว์มาจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการจับใจความ   
ท าให้นักเรียนมีทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการจับใจความสูงขึ้น ดังจะเห็นได้จากผลการวิเคราะห์คะแนนจากแบบทดสอบก่อน
เรียนและหลังเรียนที่มีค่าเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 11.87 และหลังเรียนเท่ากับ 19.53 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยอาจ
พิจารณาได้ว่า เป็นผลสืบเนื่องมาจากประเด็นส าคัญ ดังนี้ 
 ทักษะในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังการเรียนโดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์สูงขึ้น เนื่องจาก ประการแรกในชั้นเรียน 
ผู้เรียนมีการแลกเปลี่ยนความคิดและอธิบายเนื้อหาซึ่งกันและกัน อีกทั้งกิจกรรมเป็นการแบ่งกลุ่มที่คละความสามารถ ดังนั้น จึงเปิด
โอกาสให้เด็กเก่งได้สามารถช่วยเด็กอ่อนได้ เน้นการมีปฏิสัมพันธ์ ซึ่งตรงกับหลักการของจอห์นสันที่กล่าวถึงองค์ประกอบที่ส าคัญของ
กิจกรรมการอ่านแบบจิ๊กซอว์ไว้ว่า ผู้เรียนมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันในทางบวก (Positive Interdependence) ผู้เรียนจะเกิดการ
พึ่งพากันเพื่อให้ได้รับผลประโยชน์จากความส าเร็จของกลุ่มร่วมกัน จึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่ผู้เรียนจะช่วยกันในกลุ่ม [8] เพราะในการจัด
กิจกรรม หลังจากการอ่านทุกครั้งผู้วิจัยให้ผู้เรียนได้บ่งชี้ถึงผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านของกลุ่ม  ผู้เรียนมีความเข้าใจในเนื้อหามากน้อย
เพียงใด ดังนั้นปัจจัยดังกล่าวท าให้ประสิทธิทางการอ่านเพื่อการอ่านจับใจความของผู้เรียนสูงขึ้น 
 ประการที่สอง พบว่าการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์ เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้ความส าคัญอย่างยิ่งกับปฏิสัมพันธ์ขั้น
พื้นฐานของนักเรียน เนื่องจากในการท ากิจกรรมนั้น นักเรียนทกุคนมีบทบาทหน้าที่ที่ต่างกันในการกระจายตัวไปศึกษาความรู้กับกลุ่ม
ผู้เชี่ยวชาญ โดยผู้เรียนนั้นถือเป็นอิสระ แต่ละคนในสมาชิกมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบ ท าความเข้าใจบทอ่านและน ากลับมาสู่กลุ่ม
ครอบครัว  ซึ่งเป็นการปราศจากการครอบง าของสมาชิกคนใดคนหนึ่งในกลุ่ม  ท าให้เกิดการยอมรับและเข้าใจจากสมาชิก  
โดยสอดคล้องกับงานวิจัยที่กล่าวว่า การสร้างสภาพการณ์ให้ผู้เรียนแต่ละคนในกลุ่มได้รับรู้ว่าตนเองมีความส าคัญต่อความส าเร็จของ
กลุ่ม เช่น การท าให้เกิดการพึ่งพาทรัพยากรหรือข้อมูล (Resource Interdependence) คือ แต่ละบุคคลจะมีข้อมูลเพียงบางส่วนที่เป็น
ประโยชน์ต่องานของกลุ่ม ทุกคนต้องน าข้อมูลมารวมกันจึงจะท าให้งานส าเร็จได้ และท าให้เกิดการพึ่งพาเชิงบทบาทในสมาชิก (Role 
Interdependence) กล่าวคือ มีการก าหนดภาระงาน (Task Interdependence) แบ่งงานให้แต่ละบุคคล หากสมาชิกคนใดคนหนึ่ง
ท างานตนไม่เสร็จจะท าให้สมาชิกคนอื่นไม่สามารถท างานในส่วนที่ต่อเนื่องได้ ท าให้ผู้เรียนแต่ละคนรู้จักความรับผิดชอบและพยายามที่
จะท าความเข้าใจบทอ่านให้ได้มากที่สุดเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อตนเองและกลุ่ม ท าให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านที่สูงขึน้ [15] 
 ประการที่สาม กิจกรรมจิ๊กซอว์ท าให้ผู้เรียนมีทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการจับใจความที่ดีขึ้น เนื่องจากกิจกรรมอ่าน
แบบจิ๊กซอว์นั้น ผู้เรียนต้องแยกย้ายไปกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ เพื่ออ่านบทอ่านที่ตนเองได้รับ และต้องตีความข้อความที่ตนอ่านโดยใน
ระหว่างการอ่านนั้น ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการอ่านเพื่อจับใจความ หาใจความส าคัญ (Main idea) หรือ เรื่องสนับสนุน (Supporting 
details) โดยมีเวลาก าหนดให้ ดังนั้นผู้เรียนจึงต้องสรุปความออกมาในรูปแบบที่ตนเข้าใจ โดยเกิดกระบวนการจดบันทึกใจความ
ส าคัญของเรื่องที่อ่าน เขียนบันทึกโดยใช้ภาษาหรือส านวนของตัวเองอย่างชัดเจนและกระชับก่อนที่จะน าไปอธิบายให้กับเพื่อนในกลุ่ม
ครอบครัวของตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับ ณฐกมล พินิจศักดิ์ ที่กล่าว่า พบว่า เมื่อผู้เรียนรู้สึกสนุกกับการเรียน ผู้เรียนจะอยากมีส่วนร่วม
ในการเรียนรู้และเต็มใจท ากิจกรรมอย่างเต็มที่ ส่งผลให้ผูเ้รียนเกิดความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ มีการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองมาก
ขึ้นและท าใหเกิดสังคมการเรียนรู้ร่วมกัน [16] ดังนั้นกิจกรรมดังกล่าวจึงท าให้ผลการทดสอบหลังเรียนโดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์ 
เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านเพื่อการอ่านจับใจความสูงขึ้น  

 

ข้อเสนอแนะ 
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้แบ่งข้อเสนอแนะเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 
1. ข้อเสนอแนะเพื่อน าไปใช้ 
   1.1 ก่อนท ากิจกรรมทุกครั้งผู้สอนควรชี้แจงล าดับและขั้นตอนการจัดกิจกรรมแบบจิ๊กซอว์และระบุให้ผู้เรียนทราบเสมอ

ว่า ขั้นตอนที่ปฏิบัติอยู่นั้นเป็นขั้นตอนใดของกิจกรรม  
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   1.2. ผู้สอนควรมีการวางแผนเวลาและเนื้อหาให้ชัดเจนและสอดคล้องกัน เพื่อไม่ให้การจัดการเรียนการสอนใช้เวลามาก
หรือน้อยเกินไปในการท ากิจกรรม 

   1.3 ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์ ครูผู้สอนมีบทบาทส าคัญที่จะช่วยให้ผู้เรียนลดความวิตกกังวลขาด
ความมั่นใจไม่กล้าแสดงความคิดเห็น โดยให้ก าลังใจ เสริมแรงในด้านบวกแก่นักเรียนเพื่อให้นักเรียนกล้าที่จะแสดงความคิดเห็น และ
ร่วมกิจกรรมอย่างเต็มความสามารถ 

2.ข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป 
   2.1 ควรมีการปรับใช้กิจกรรมการเรียนรู้การอ่านแบบจิ๊กซอว์กับระดับชั้นอื่นๆ เพื่อศึกษาผลลัพธ์หลากหลายมากขึ้น 
   2.2 ควรมีการบูรณาการกิจกรรมการอ่านแบบจิ๊กซอว์ร่วมกับการศึกษากับตัวแปรอื่นๆ เช่น ความคงทนในการจ าค าศัพท์ 

ความสามารถในการพูด เป็นต้น 
   2.3 ควรมีการปรับกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์ไปใช้ในรายวิชาภาษาอังกฤษอื่นๆ เพือ่ให้นักเรียนได้มีกิจกรรม

ที่หลากหลายขึ้น 
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