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บทคัดยอ
  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพัฒนาการดานความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษผานกิจกรรม   
การอานตอชิน้สวนของผูเรยีนระดบัปรญิญาตรี มหาวทิยาลัยราชภฏัลาํปาง โดยกลุมเปาหมายทีศ่กึษางานวิจยัครัง้นี้  
คือนักศึกษาระดับปริญญาตรี หมูเรียน 561226801 ชั้นปที่ 1 สาขาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน (English for Study Skills: 1500114)       
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2557 จํานวน 10 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ไดแก แผนการสอนที่ใชกิจกรรม        
การอานตอชิ้นสวนรวมทั้งสิ้น 8 แผน แตละแผนใชเวลา 3 คาบเรียน และแบบทดสอบความเขาใจในการอานภาษา
อังกฤษแบบอัตนัยที่วัดความเขาใจในระดับแปลความ ตีความ คิดวิเคราห และสรุปความ รวมทั้งส้ิน 8 บททดสอบ 
การวิเคราะหขอมูลใชการหาคารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลจากการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัย         
สรุปไดวาพัฒนาการดานความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษของนักศึกษาผานเกณฑที่กําหนด โดยมีคะแนน          
เฉลีย่รอยละ 67.25 และอยูในระดับพอใช ผูเรยีนมแีนวโนมพฒันาการดานความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษเพ่ิมขึน้
อยางตอเนื่อง 
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Abstract
  The purpose of this research was to study the development of English reading comprehension 
of undergraduate students during learning through jigsaw reading activity. The target group of this study 
was 10 first year students of the Faculty of Industrial Technology, who enrolled in English for Study Skills 
(1500114) course in the second semester of 2014 academic year at Lampang Rajabhat University.         
Research instruments consisted of 8 jigsaw activity lesson plans and 8 reading comprehension tests.     
The data obtained were statistically analyzed for percentage, mean and standard deviation.
  The development of English reading comprehension of students was increased steadily and met 
the criteria at moderate level (67.25 %) throughout the jigsaw activity. 

Keywords
  Jigsaw Activity,   English Reading Comprehension

บทนํา
  ภาษาเปนเครือ่งมอืทีม่นษุยสรางขึน้เพือ่ใชตดิตอส่ือสารแสวงหาความรูและความเขาใจซึง่กนั   ในสงัคมมนษุย
ตองใชทักษะในการสื่อสารตาง ๆ ประกอบกันเพื่อใหการสงและรับสารเปนไปไดอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ   
ทั้งทักษะการฟง พูด อาน และเขียน โดยภาษาท่ีมีอิทธิพลตอสังคมโลกมากท่ีสุดในปจจุบันน้ัน อาจกลาวไดวา        
ภาษาอังกฤษเปนหนึ่งและเปนภาษาสากลทั่วโลก ประกอบกับในป พ.ศ.  2558 ประเทศไทยไดกาวเขาสูประชาคม
เศรฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) รวมกับประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตอีก         
9 ประเทศ ดวยเหตนุีท้าํใหภาษาอังกฤษเขามามบีทบาทมากย่ิงข้ึนในสังคมไทย ซึง่ทกัษะทางภาษาอังกฤษท้ัง 4 ทกัษะ 
การอานนับวาเปนทักษะท่ีสําคัญที่จะทําใหผู เรียนประสบความสําเร็จในชีวิตไดอยางย่ังยืนในโลกยุคปจจุบัน           
กลาวคอื ผูมทีกัษะการอานภาษาอังกฤษดีจะนาํไปสูการแสวงหาความรูทีส่งใหเกดิการตอยอดทางความรู ความคดิ
และการเรียนรูเพิ่มเติมไดมากมายจากสื่อทั้งในและตางประเทศไดตลอดชีพ ไมจํากัดอยูเพียงแคในชั้นเรียน                    
ที่มีครูเปนผูใหความรูเทานั้น เกิดการสรางองคความรูหรือการเรียนรูดวยตนเองได  (Autonomous Learner)
  สภาพปจจุบันที่เกิดขึ้นในการศึกษาเรียนรูทักษะการอานภาษาอังกฤษของผูเรียนในประเทศไทยพบวา        
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนไมเปนที่นาพอใจ โดยเฉพาะทักษะการอานภาษาอังกฤษท่ีผูเรียนมีผลการเรียน
สวนใหญอยูในระดับตํ่า จากการศึกษาและขอคนพบของสุภาพร ยิ้มวิไล (2551) และถนอมเพ็ญ ชูบัว (2554)            
พบปญหาในการอานภาษาอังกฤษดานกระบวนการ คือ การหาหัวขอเร่ือง การจับใจความ การหารายละเอียด          
การหาคําอางอิง การหาจุดประสงคของผูเขียน และการสรุปเน้ือหาไมไดของผูเรียนสงผลตอความสามารถใน             
การอาน และยิ่งไปกวานั้นยังมีปญหาที่เกิดจากตัวผูเรียนอีกดวย คือ นักศึกษาใชเวลาในการอานนอย หรือไมอาน
หนงัสอืภาษาอังกฤษเนือ่งจากไมมสีมาธใินการอาน   ไมเหน็คณุคาของการอาน   ไมชอบอานหรือไมมนีสิยัรักการอาน 
และไมมีความกระตือรือรนในการอาน สงผลใหนักศึกษาขาดประสบการณในการอาน รวมไปถึงไมสามารถใช      
เทคนคิตางๆ ไปพัฒนาความสามารถในการอานภาษาอังกฤษของตนเองได 
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  จากปญหาดังกลาวขางตนทําใหผูวิจัยตระหนักถึงวิธีการจัดการเรียนการสอนท่ีเกิดข้ึนเม่ือศึกษายอนไป     
ในอดีตถึงพัฒนาการของการเรียนการสอนทักษะการอาน นันทินา แสงสิน (2543) กลาวไววาเริ่มต้ังแตสมัยที่มี        
การใชวธิกีารสอนแบบไวยากรณและแปล (Grammar-Translation Method) ตอมาในชวงป ค.ศ. 1940 ถงึ ค.ศ. 1950 
ผูเชี่ยวชาญทางการสอนภาษาไดใหความสําคัญกับการออกเสียงโดยมีความเช่ือวาการพูด (Speech) เปนพ้ืนฐาน   
ทีส่าํคญัของภาษา ทาํใหการเรยีนการสอนภาษาในชวงนัน้มีการเปลีย่นแปลงเขาสูยคุวธิสีอนแบบฟง-พดู (Audiolingual 
Method) ตอมาไดมีการพัฒนาแนวการสอนภาษาเพ่ือการส่ือสาร (Communicative Approach) เปนแนวการสอน
ที่เนนการใชภาษาเพื่อการสื่อความหมายโดยคํานึงถึงหลักการที่วาบุคคลสามารถใชภาษาในการสื่อสารไดตองมี
ความสามารถในหลักภาษาควบคูกันไปดวย (Linguistic Competence) โดยในสวนกิจกรรมการเรียนการสอนน้ัน
เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง เนนกิจกรรมเชิงปฏิสัมพันธ (Interactive Activities) มีการเรียนรูแบบรวมกันและเปน        
แนวการสอนที่นิยมจนถึงปจจุบัน
  อยางไรกต็ามจากการสงัเกตและสอบถามผูเรียน ผูวจิยัพบวาผูเรยีนกลุมเปาหมายสวนใหญของงานวจิยันี้
คุนชินกับกระบวนการเรียนการสอนแบบด้ังเดิมท่ีหองเรียนการอานจะเปนแบบบรรยายโดยมีครผููสอนเปนศูนยกลาง
การเรียนรู ผูเรียนจะฟง จดบันทึกความหมายที่ครูเปนผูใหขอมูลในบทเรียน และทําแบบทดสอบ ดวยเหตุนี้ทําให      
ผูเรยีนไมมโีอกาสเปนผูสรางองคความรูดวยตนเอง ไมมแีรงจูงใจในการเรียนรู นกัเรียนบางคนท่ีไมมสีมาธิในการอาน
อาจตามเนื้อหาที่ครูใหขอมูลไมทันและไมครบถวน ทําใหกระบวนการเรียนรูและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียน
ไมเปนไปอยางที่คาดหวัง ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาคนควากระบวนการเรียนรูและวิธีการเพ่ิมพูนทักษะการอาน      
ภาษาอังกฤษของผูเรียนโดยเริ่มจากการศึกษาทฤษฏีและงานวิจัยตาง ๆ Swain (1985) กลาววาผูเรียนภาษาท่ีสอง         
(Second  Language Acquisition) จะมีความเขาใจและเกิดผลสัมฤทธิ์ในการเรียนไดก็ตอเม่ือมีการเรียนรูหรือ            
ไดรบัการปอนขอมูลทีผู่เรยีนเขาใจดวยตนเองผานกิจกรรมการเจรจาความหมายระหวางผูเรยีนดวยกันและครูผูสอน 
(Negotiation for Meaning) สอดคลองกับกรมวิชาการ  กองวิจัยทางการศึกษา (2546) ที่กลาววาการจัดกิจกรรม     
ที่เนนทักษะในการสื่อสารจะชวยเพิ่มพูนแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษ เนื่องจากผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริง       
ทาํใหเกดิการเรียนรูอยางเปนธรรมชาต ิซึง่หนึง่ในกจิกรรมท่ีมกีารวิจยักนัแพรหลายในเร่ืองของการเจรจาความหมาย
เพื่อการเรียนรูนั้นถือไดวา กิจกรรมการอานตอชิ้นสวน (Jigsaw Reading Activity) เปนกิจกรรมการเรียนรูที่มีงาน
วิจัยหลายชิ้นทําการศึกษาถึงผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน   เชน  งานวิจัย อารดา กันทะหงษ (2546) Ghazi & Mirna (2003) 
และ Masoumeh & Amir (2014) พบวากิจกรรมตอชิ้นสวนสงเสริมความเขาใจในการอานไดจริง   
  กิจกรรมตอชิ้นสวนไดรับการพัฒนามาจากทฤษฎีการเรียนรู แบบรวมมือ (Cooperative Learning)                    
ซึ่งการจัดการเรียนรูโดยกิจกรรมตอชิ้นสวนเปนการจัดกระบวนการเรียนรูที่ใชแนวคิดที่คลายกับการตอภาพท่ีไดรับ
การพฒันาขึน้โดย  Aronson (2000) และคณะ จากมหาวิทยาลัยเท็กซัส และมหาวิทยาลัยแคลฟิอรเนยีแหงซานตาครูช   
ในป ค.ศ. 1978 โดยกระบวนการของกิจกรรมตอชิน้สวนแบบด้ังเดิม (Jigsaw I) จะแบงผูเรยีนเปนกลุมเลก็ๆ ประมาณ
สีค่นคละความสามารถ    เรยีกกวากลุมครอบครัว แตละคนมีหนาท่ีในการทําความเขาใจในบทอานท่ีตนเองไดรบัมอบหมาย
จากผูสอนซ่ึงไดแบงเน้ือหาของบทเรียนเปนสวน ๆ  ไวแลวซ่ึงเน้ือหาแตละสวนท่ีแบงไวนัน้จะมีความเปนอสิระตอกนั 
จากนั้นนักเรียนแตละคนจะไปรวมกลุมใหมกับผูเรียนกลุมอื่นที่ไดรับเนื้อหาสวนเดียวกัน เรียกกลุมใหมนี้วา                
กลุมเชี่ยวชาญ จากน้ันจะศึกษาอภิปรายเนื้อหาในบทอานจนสมาชิกมีความเขาใจอยางทองแท พรอมทั้งทําใบงาน
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เพือ่ทบทวนความรู หลงัจากนัน้สมาชกิกลุมเชีย่วชาญแตละคนจะตองกลบัมาพดูเลาเร่ืองใหสมาชกิในกลุมครอบครวั
ฟงจนสมาชิกทุกคนไดรับรูเนื้อหาโดยรวมที่สมบูรณ แลวใหทุกคนทําแบบทดสอบเพ่ือทดสอบความรูของผูเรียน       
หลังจากตรวจแลว  คะแนนจะประกาศเปนคะแนนกลุม ทั้งนี้มีขั้นตอนที่แตกตางจากกิจกรรมตอช้ินสวนชุดที่สอง 
(Jigsaw II) ที่ไดพัฒนาเพ่ิมเติมองคประกอบอื่น ๆ โดยสลาวิน (Slavin) คือสมาชิกแตละคนในกลุมจะอานเน้ือหา
โดยรวมทั้งหมด แตเนนอานเนื้อหาอยางละเอียดคนละจุด 
  สมศักดิ์  ภูวิภาดาวรรธ (2544) ไดสรุปหลักการสําคัญของเทคนิคการอานตอชิ้นสวนไววาเปนการพึ่งพา   
และชวยเหลือซ่ึงกันและกัน รวมไปถึงความรับผิดชอบตอตนเองและของกลุมดวย โดยผูเรียนจะถูกแบงออกเปน    
กลุมยอยที่คละความสามารถกัน แตละคนจะไดรับมอบหมายใหอานเนื้อเร่ืองที่กําหนด หลังจากที่สมาชิกแตละคน  
ในกลุมอานเนื้อเรื่องจบแลว  สมาชิกแตละคนจะตองไปเขากลุมใหมที่เรียกวากลุมเช่ียวชาญ โดยเปนการรวมตัวกัน
ของสมาชกิจากกลุมอืน่ ๆ  ทีไ่ดรบัเนือ้หายอยเรือ่งเดยีวกนัและรวมกนัอภปิรายเนือ้หาโดยละเอยีด ในขัน้ตอนนีผู้เรยีน
ทีเ่กงกวามโีอกาสอภิปรายรวมกบัผูเรยีนท่ีมคีวามสามารถดอยกวา หลงัจากทําความเขาใจในเน้ือหาแลว    ผูเชีย่วชาญ
จะกลับไปรวมกับสมาชิกกลุมเดิมอีกครั้งเพื่ออภิปรายเนื้อหายอยในแตละสวนของสมาชิกแตละคนใหกันฟง               
และสุดทายผูเรียนทุกคนจะตองเรียนรูเรื่องราวท้ังหมดเพ่ือใหสามารถตอบคําถามท่ีครอบคลุมเน้ือหาทุกหัวขอ               
ดวยกระบวนการนี้ อารดา กันทะหงษ (2546) สรุปถึงองคประกอบท่ีสําคัญอยู 5 ประการคือ ผูเรียนมีการพึ่งพากัน
ในกลุม ผูเรยีนมคีวามรบัผดิชอบ ผูเรยีนมทีกัษะการทาํงานแบบรวมมอืกนั ผูเรียนมีปฏิสมัพนัธกนัโดยตรง และผูเรียน
มีการประเมินการทํางานของตนเองและกลุมไดจึงจะทําใหเกิดผลสัมฤทธ์ิในการเรียนรู    
  จากท่ีมาและความสําคัญขางตน  ผูวิจัยจึงเล็งเห็นความเปนไปไดที่จะใชกิจกรรมการอานตอช้ินสวน           
เพื่อพัฒนาความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษของผูเรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือทักษะการเรียน (English       
for Study Skills: 1500114) ของผูเรียนระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง

วัตถุประสงค
  เพื่อศึกษาพัฒนาการดานความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษผานกิจกรรมการอานตอชิ้นสวน ในรายวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน (English for Study Skills: 1500114) ของผูเรียนระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏลําปาง

วิธีการวิจัย
  การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง ซึ่งเปนเพียงการศึกษาเบื้องตนเพื่อพัฒนาผูเรียนโดยใชกลุมทดลอง
กลุมเดียว และทําการเก็บขอมูลพัฒนาการดานความเขาใจในการอานของผูเรียน มีวิธีการวิจัย
ดังรายละเอียดตอไปนี้
  1. กลุมเปาหมาย คอื นกัศึกษาระดับปริญญาตร ีหมูเรยีน 561226801 คณะวิทยาศาสตร สาขาเทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน (English      
for Study Skills: 1500114) ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2557 จํานวน 10 คน ซึ่งมีจํานวนนอยและถือเปนขอจํากัด
ของงานวิจัยนี้
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  2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ประกอบดวยเครื่องมือที่ใชในการทดลอง และเคร่ืองมือที่ใชในการเก็บขอมูล
ดังตอไปนี้
   2.1 เครือ่งมอืทีใ่ชในการทดลอง ประกอบไปดวยแผนการสอนทีใ่ชกจิกรรมการอานตอชิน้สวนรวมทัง้สิน้ 
8 แผน แตละแผนใชเวลา 3 คาบ คาบละ 60 นาที ผูวิจัยไดสรางแผนการสอนข้ึนโดยยึดเนื้อหาในกระบวนวิชาภาษา
อังกฤษเพื่อทักษะการเรียน English for Study Skills (1500114) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง และสราง               
แผนการสอนที่ใชกิจกรรมการอานตอชิ้นสวนครอบคลุมเนื้อหา 8 บทเรียนคือ 1)Studying Abroad  2) Alternative     
Education 3) Love Around the World  4) Family Matters  5)Stars of  Music 6) Music and the Mind  7) What 
Makes You  Happy?  8) Think Positive! โดยทุกแผนการสอนไดกําหนดข้ันตอนในการดําเนินการไวดังนี้ ขั้นที่ 1 
ขั้นกอนการอาน (Pre-Reading) ผูสอนอธิบายและจัดเตรียมความพรอมของผูเรียนกอนเขาสูบทเรียนโดยการพูด
คุยหรือถามคําถามสั้น ๆ เกี่ยวกับเนื้อหาท่ีจะอาน จากนั้นแนะนําภาพหรือหัวขอเร่ืองเพ่ือใหผูเรียนไดยอนคิดถึง     
ความรูเดิมที่มีอยูและเปนสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องที่จะอาน กอนที่จะนําผูเรียนเขาสูบทอานโดยผูสอนชวยผูเรียน          
ใหเขาใจโครงรางของบทอานในเบื้องตนกอนที่จะจัดแบงผูเรียนเปนกลุมคละความสามารถ เรียกวากลุมครอบครัว 
(Family Group) โดยแบงจํานวนตามความเหมาะสมตอความยาวของบทอาน มีผูสอนเปนผูกําหนด ขั้นที่ 2                   
ขั้นการอาน (Reading) ใหผู เรียนแตละคนในกลุมนัดแนะเพ่ือมอบหมายบทอานท่ีแตละคนตองรับผิดชอบ                   
แลวอานเพื่อความเขาใจในสวนที่ไดรับมอบหมาย เชน หากบทอานมีทั้งหมด 3 ยอหนาใหผูเรียนจับกลุมๆ ละ 3 คน
แลวมอบหมายสมาชิกในกลุมอานคนละยอหนา โดยอาจมีการเจรจาถึงเคาโครงเร่ืองท่ีจะอานเพ่ือทําความเขาใจ
เบื้องตนรวมกันกอนแลวจึงอานเนื้อหาโดยละเอียดรายบุคคล ผูสอนใหเวลาในการอานชวงเวลาหนึ่ง หลังจากนั้น     
ใหผูเรียนแตละคนในกลุมครอบครัวมาจับกลุมใหมเรียกวากลุมเช่ียวชาญ ในชวงนี้ผู อานที่รับผิดชอบบทอาน                
ในยอหนาเดยีวกนัจะมารวมตวักนั สมาชกิในกลุมเชีย่วชาญนีจ้ะตองแลกเปล่ียนเรยีนรู เจรจาหาความหมายรวมกนั 
ผูเรียนที่เกงกวาชวยผูเรียนที่ออนกวา ผูเรียนทุกคนในกลุมนี้จะตองแนใจวาตนเองเขาใจเนื้อหาตรงกันและถูกตอง 
โดยลักษณะการเวียนกลุมจากกลุมครอบครัวเปนกลุมเช่ียวชาญแสดงในภาพตอไปน้ี

  

      Family Group                      Expert Group

       ภาพที่ 1: วิธีการจัดกลุมผูเรียนในวิธีการอานแบบตอชิ้นสวน

ขั้นที่ 3 ขั้นหลังการอาน (Post-Reading) หลังจากผูเรียนอานเนื้อหาที่ไดรับมอบหมายเรียบรอยแลวทั้งรายบุคคล  
และอานเปนกลุม ผูเรียนทุกคนจะกลับมาในกลุมครอบครัวเดิมอีกคร้ังเพ่ืออธิบายขยายความบทอานท่ีตนเอง              
รบัผดิชอบใหกบัสมาชิกคนอ่ืน ๆ  ฟงโดยละเอียดเพ่ือทาํความเขาใจเน้ือหาท้ังหมดรวมกัน ขัน้ตอนน้ีผูเรยีนจะไดทบทวน 
แกไข เพิ่มเติม และเรียบเรียงขอมูลตาง ๆ ใหถูกตองสมบูรณมากที่สุดโดยสมาชิกทุกคนเขาใจรวมกัน ถือวาเปนขั้น
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ตอนการตอภาพจากจ๊ิกซอรแตละสวนใหเกิดภาพใหญที่สมบูรณ จากนั้นผูสอนจึงใหผูเรียนในกลุมครอบครัวทํา       
แบบฝกทบทวนความรู กอนท่ีจะมีการทดสอบความเขาใจในการอานผานแบบทดสอบเปนรายบุคคลเพ่ือเก็บบันทึก
คะแนนแลวนํามาวิเคราะหผลในภายหลัง
   2.2 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก แบบทดสอบความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษ
แบบอตันยัทีว่ดัระดบัความเขาใจระดบัแปลความ ตคีวาม คดิวเิคราะหและสรปุความ จาํนวน   8 คร้ัง ตามวตัถปุระสงค
ปลายทางของแตละแผนการสอน
  3. การทดลองและเก็บรวบรวมขอมูล ครั้งน้ีเปนการวิจัยแบบกลุมเดียว ใชกิจกรรมการอานตอช้ินสวน     
เพื่อศึกษาพัฒนาการดานความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษของผูเรียน ในการวัดพัฒนาการดานความเขาใจใน
การอานภาษาอังกฤษผูวิจัยไดทําการหาคาคะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ไดรับการตรวจหลังจาก         
สอนจบแตละแผนการสอน รวมทั้งสิ้น 8 แผนการสอน 8 บททดสอบและบันทึกคะแนนเก็บไวครั้งละ 10 คะแนน           
รวมทั้งสิ้น 8 ครั้ง เพื่อศึกษาพัฒนาการดานความเขาใจในการอานของผูเรียน
  4.  การวิเคราะหขอมลู โดยศึกษาความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษของผูเรียนแตละคนจากผลคะแนน
ทีไ่ดวดัประเมนิตามแบบทดสอบ  รวมท้ังสิน้ 8 บททดสอบหลังการเรียนการสอนแตละแผน หลัง  จากนัน้นาํผลคะแนน
ทั้งหมดมาหาคาเฉล่ีย รอยละ และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน แลวจึงนํามาเปรียบเทียบกับระดับคุณภาพเพ่ือสรุป        
เปนผลการพัฒนาความเขาใจในการอานในภาพรวมของนักศึกษา

ผลการวิจัย
  ผลจากการวิจัยเพ่ือศึกษาพัฒนาการดานความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษของผูเรียนโดยใชกิจกรรม       
ตอชิ้นสวน (Jigsaw Reading Activity) ปรากฎผลดังตอไปน้ี

ตารางท่ี 1
คะแนนความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษของผูเรียนในการทดสอบท้ังส้ิน 8 คร้ังคะแนนความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษของผูเรียนในการทดสอบทังสิน 8 ครัง
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แผนภูมทิี ่1: แสดงผลคะแนนเฉล่ียของพัฒนาการดานความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษของผูเรียนทัง้หมด 8 คร้ัง

ตารางท่ี 2
คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนพัฒนาการดานความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษของผูเรียน
       
       Sum   67.25
       Count (n)   10
       Average (mean)  6.725
       Standard Deviation  0.310689

อภิปรายผลการวิจัย
  จากผลการวิจัยพัฒนาการดานความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษของนักศึกษามีคะแนนเฉลี่ย                    
รอยละ 67.25 อยูในระดบัพอใช และมแีนวโนมพฒันาการดานความเขาใจในการอานภาษาองักฤษเพิม่ข้ึนอยางตอเนือ่ง 
โดยในการทดสอบคร้ังที่ 5 และคร้ังที่ 7 มีผลคะแนนลดลงเล็กนอยท่ีคาเฉล่ีย 0.2 ซึ่งผูวิจัยอภิปรายวาสาเหตุ                
อาจเน่ืองจากเน้ือหาในบทเรียนท้ังสองน้ีมีสวนเก่ียวของกับวัฒนธรรมและความเช่ือของชาวตะวันตก ทําใหผูเรียน                
ที่มีความรูพื้นฐานไมเพียงพอจึงทําคะแนนไดลดลง ทั้งนี้ผลการวิจัยสอดคลองกับงานวิจัยที่ไดศึกษาคนควาและ   
เรยีบเรยีงไวในบททบทวนวรรณกรรมกอนหนานีใ้นหลากหลายประการ โดยผูวจิยัสามารถอภปิรายประเดน็สาํคญั ๆ  
ที่สงผลตอพัฒนาการดานความเขาใจในการอานของผูเรียนในงานวิจัยคร้ังนี้ไว 3 ประเด็นหลัก คือ กิจกรรมตอช้ิน
สวนสงเสริมทักษะทางปญญา ทางจิตใจ และทางสังคม ดังตอไปน้ี
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  ประการท่ีหนึง่ ความเขาใจในการอานของผูเรียนเพิม่ข้ึนเนือ่งจากกจิกรรมตอช้ินสวนสงเสริมทกัษะทางปญญา 
กลาว คือ กิจกรรมน้ีมีกระบวนการท่ีสรางความเขาใจอยางเปนข้ันตอน เร่ิมต้ังแต  (1) ขั้นกอนการอานท่ีผูสอน             
ไดกระตุนใหผูเรียนเกิดการตระหนักรูถึงสิ่งท่ีกําลังจะอาน  นันทิยา แสงสิน (2543) กลาววา ผูเรียนมีโอกาส                      
ไดสาํรวจบทอานเพือ่หาประเด็นสาํคญัผานทางรูปภาพ สญัลักษณ ชือ่เร่ือง หรือหัวเร่ือง อกีท้ังยังเปนการฟนความจํา 
(Recall) ถงึความรูเดมิของผูเรยีน ทาํใหสามารถดึงความรูเดมิออกมาใชไดเมือ่ตองการ (Buzan, 1997) ในข้ันตอนน้ี       
ผูเรียนไดแนวทางความคิดเพื่อนําไปสูการตอยอดทางความรูในขั้นตอนตอไปไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น              
และเปนการสงเสรมิความเขาใจในขัน้ตอนพ้ืนฐานของการอาน (2) ในข้ันการอานนัน้ผูเรียนมีโอกาสไดอานดวยตนเอง 
เปนการประมวลความรูความเขาใจรวบยอดดวยตนเอง ซึ่งในขั้นตอนนี้ผูเรียนจะรูวาตนเองคิดอะไร คิดอยางไร       
ตรวจสอบความเขาใจของตนเองได ผูเรยีนเขาใจกระบวนการทางปญญาของตนเอง (สมศกัด ภูวภิาดาวรรธน, 2544)       
จึงถือไดวากิจกรรมตอชิ้นสวนสงเสริมใหผูเรียนเกิดทักษะทั้งการเรียนรูดวยตนเองและสงเสริมการเรียนรูตาม             
แนวทฤษฎีอภปิญญา (Metacognition) นอกจากน้ัน กจิกรรมตอช้ินสวนยงัสงเสริมการเรียนรูแบบรวมมอื (Cooperative 
Learning) สอดคลองกับงานวิจัยของ Tamah (2007) ในการวิจัยการใชเทคนิคตอชิ้นสวนที่สงผลตอปฏิสัมพันธใน
ชั้นเรียนการอานของผูเรียนระดับประถมศึกษาในประเทศอินโดนีเซีย พบวาผูเรียนสามารถเรียนรูในกลุมของตนเอง
ไดอยางเปนอิสระ ผูเรียนมีการเจรจาความหมายทั้งตอตนเอง ตอสมาชิกในกลุม และตอผูสอน มีการกระตุนถาม
สมาชิกในกลุม พยายามตอบคําถามที่ตนรู และมีการประเมินความถูกตองรวมกัน (3) ขั้นหลังอาน เปนกระบวนการ
ทีส่งเสรมิความเขาใจในดานทกัษะทางปญญา  กลาวคอื  ผูเรียนตองถายทอดความรูของตนเองใหเพ่ือนรวมกลุมฟง 
ผูเรยีนมีโอกาสไดทบทวนความรูโดยเนนความเขาใจของตนเองผานการอธิบาย ขยายความและวิธสีือ่สารในลักษณะ
ทีห่ลากหลาย โดยมีเพือ่นรวมกลุมคอยซกัถามหากเกดิขอสงสยั เปนการปรกึษาหารอืกนัอยางใกลชดิ (Face-to-Face 
Promotive Interaction) (ทิศนา แขมมณี, 2557) และขจัดปญหาความเขาใจที่ผิดพลาดไดเปนอยางดี ทําใหผูเรียน
มีโอกาสเพิ่มพูนทักษะทางปญญา สอดคลองกับงานวิจัยของ Kazemi (2012) ที่พบวา คะแนนสอบหลังเรียนของ
กลุมทดลองพัฒนาข้ึนอยางมีนัยสําคัญเม่ือเทียบกับคะแนนสอบกอนเรียน ในงานวิจัยเร่ืองผลของการใชวิธีตอ            
ชิ้นสวนที่สงผลตอผลสัมฤทธิ์ในการเรียนอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจของนักเรียนอิหราน จากกระบวนการทั้ง          
3 ขั้นตอนนี้ แสดงใหวากิจกรรมตอชิ้นสวน ทําใหผูเรียนสามารถสรางองคความรูเพ่ิมพูนความสามารถเพ่ือตอยอด
ความรูได เอื้อตอโอกาสความสําเร็จดานวิชาการที่เพิ่มขึ้น

  ประการทีส่องความเขาใจในการอานของผูเรยีนเพิม่ข้ึนเนือ่งจากกจิกรรมตอช้ินสวนเอือ้ตอการพฒันาผูเรียน
ดานจิตใจ ประการหลัก คือ เปนการฝกฝนใหเปนผูมีระเบียบวินัย กลาวคือ ผูเรียนจะตองคิดวางแผน กําหนด               
จดุประสงคเพือ่ใหงานท่ีตนเองไดรบัมอบหมายบรรลุตามเปาหมายการเรียนรู ผูเรียนจึงจาํเปนตองมีการฝกฝนตนเอง
ใหเปนผูที่มีระเบียบวินัยในตนเองอยูอยางตอเน่ืองเพ่ือใหบรรลุเปาหมายการเรียนรู เชน การฝกใหมีปฏิสัมพันธ        
และแสวงหาความรูจากผูอื่นโดยการแลกเปล่ียนเรียนรูอยูตลอดทุกข้ันตอนของกิจกรรมตอชิ้นสวนใหไดมาซ่ึงภาพ
ของบทอานทีส่มบรูณจากชิน้สวนเลก็ทีจ่ะตองนาํมารวมกนั เกดิเปนลักษณะการเรยีนรูแบบรวมมอืหรอืชวยกนัเรยีนรู 
คือ แตละคนตางก็รับผิดชอบในการเรียนรูของตน และในขณะเดียวกันก็ตองชวยใหสมาชิกคนอื่นเรียนรูดวย                
จากกระบวนการน้ีสงเสริมใหผูเรียนมีความกระตือรือรน ใฝรู ใฝเรียน มีความรับผิดชอบรวมกันมากข้ึน อีกท้ังยัง            
ลดความวิตกกังวลในการอานเนื่องจากบรรยากาศในหองเรียนเปนแบบเก้ือกูลกันมากกวาวิธีการสอนแบบดั้งเดิม              
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ที่สวนใหญแลวจะเปนลักษณะการแขงขันกันระหวางผูเรียน สอดคลองกับงานวิจัยของ Farouk Abd El Sami Ali 
(2001) ที่พบวาการใชกิจกรรมการอานตอชิ้นสวนสงผลใหผูเรียนในกลุมทดลองมีความวิตกกังวลในการอาน           
ภาษาอังกฤษลดลง นอกจากน้ีกระบวนการดังกลาวยังสงเสริมความม่ันใจใหแกผูเรียนอีกดวย กลาวคือ ทุกคน           
ในกลุมมหีนาทีร่บัผดิชอบในบทอานของตนเองทําใหผูเรียนท่ีออนกวามโีอกาสไดพฒันาความม่ันใจ และเห็นคณุคา
ในการเรียนรูของตนเองมากกวาการเรียนรูแบบด้ังเดิมหรือแบบแขงขัน ที่ผูเรียนแตละคนพยายามเรียนใหไดดีกวา
คนอ่ืน เพื่อใหไดคะแนนดี ไดรับการยกยอง หรือไดรับการตอบแทนในลักษณะตาง ๆ ทั้งนี้ยังเปนการเสริมแรงจูงใจ
ใหแกผูเรียนท่ีออนกวาอีกดวยเชนเดียวกับงานวิจัยของ Pan (2013) พบวาการเรียนรูแบบรวมมือสงเสริมแรงจูงใจ
ในการเรยีนรูของผูเรยีนไดมากกวาวิธกีารเรยีนรูแบบดัง้เดมิ โดยเฉพาะผูเรยีนทีม่คีวามสามารถอยูในระดบัปานกลาง
และออน ทัง้นีเ้นือ่งจากผูเรยีนมีโอกาสไดแลกเปล่ียนเรียนรูรวมกันทาํใหเกดิบรรยกาศการเรียนรูทีเ่อือ้อาํนวยมากกวา
การท่ีผูเรียนฟงบรรยายจากผูสอนเพียงทางเดียว สรุปไดวากระบวนการของกิจกรรมตอช้ินสวนสงเสริมใหผูเรียนมี
การพฒันาดานจิตใจ เปนการเรยีนรูในทศิทางบวกทีจ่ะเอ้ือการพฒันาผูเรียนใหมจีติสาํนกึทีด่ ีเปนพ้ืนฐานของการใช
ชีวิตอยางมีคุณคาในสังคมตอไป
  ประการสดุทาย ความเขาใจในการอานภาษาองักฤษของผูเรียนเพิม่ขึน้เนือ่งจากกจิกรรมตอช้ินสวนสงเสรมิ
การพัฒนาทักษะทางสังคมของผูเรียนในทุกขั้นตอนการเรียนรูที่ผูเรียนจําเปนตองมีปฏิสัมพันธระหวางเพ่ือนรวมช้ัน 
และครูผูสอนอยูตลอดเวลา ตัง้แตขัน้กาํหนดวัตถปุระสงค ทีผู่สอนตองทําความเขาใจรวมกันกบัผูเรียนกอนเร่ิมเรียน 
ทาํใหผูเรยีนสามารถเตรยีมการและวางแผนการปฏบิตังิานใหตรงตามวตัถปุระสงค ในข้ันการอานและหลงัการอาน
ที่ผูเรียนจําเปนตองแลกเปลี่ยนเรียนรูกับเพ่ือนรวมกลุม  ทั้งกลุมหลักและกลุมยอย ซึ่งประเด็นอภิปรายนี้สอดคลอง
กบัองคประกอบของการเรียนรูแบบรวมมอืของทศินา แขมมณ ี(2557) ทีอ่ธบิายไววา (1) ผูเรียนตองมกีารพึง่พาอาศัยกนั 
สมาชกิแตละคนจะประสบความสาํเรจ็ไดกต็อเมือ่กลุมประสบความสําเร็จ ดงันัน้แตละคนตองรับผดิชอบในบทบาท
หนาทีข่องตน   และในขณะเดียวกนักช็วยเหลือสมาชกิคนอืน่ ๆ  ดวย เพ่ือประโยชนรวมกนั (2) ผูเรียนไดปรึกษาหารือกนั
อยางใกลชิด สมาชิกกลุมจะหวงใย ไววางใจ สงเสริม และชวยเหลือกันและกันในการทํางานตาง ๆ รวมกัน สงผล    
ใหเกิดสัมพันธภาพที่ดีตอกัน (3) ผูเรียนมีความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได สมาชิกในกลุมการเรียนรูทุกคนจะตองมี   
หนาที่รับผิดชอบ และพยายามทํางานท่ีไดรับมอบหมายอยางเต็มความสามารถ ไมมีใครที่จะไดรับประโยชนโดย      
ไมทําหนาท่ีของตน (4) ผูเรียนมีทักษะการปฏิสัมพันธระหวางบุคคลและทักษะการทํางานท่ีจะตองฝกฝนทักษะ          

ในการส่ือสารตาง ๆ  อยางหลากหลาย  เพ่ือใหเกดิการเจรจาความหมายท่ีมปีระสทิธภิาพ (Negotiation for Meaning) 
และ (5) ผูเรียนมีการวิเคราะหกระบวนการกลุมรวมกัน กอใหเกิดความสมัครสมานสามัคคี และยังเปนการฝก           
การเจรจาอยางมีเหตุผลใหไดมาซึ่งผลประโยชนของหมูคณะ นอกจากนั้นแลวประเด็นอภิปรายนี้ยังสอดคลองกับ 
กนิษฐา จีถม (2550) กับงานวิจัยเร่ืองการใชกิจกรรมตอชิ้นสวนเพ่ือสงเสริมความเขาใจในการอาน  การพูด                 
ภาษาอังกฤษ และทักษะทางสังคมของนักเรียนระดับกาวหนาซึ่งผลการวิจัยพบวา ทักษะทางสังคมของนักเรียน        
หลังการเรียนโดยใชกิจกรรมตอช้ินสวนสูงขึ้นจากระดับคุณภาพปานกลางเปนระดับสูง สุดทายนี้สามารถสรุปไดวา
กิจกรรมตอช้ินสวนสงเสริมใหผู เรียนมีทักษะทางสังคมใหมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ถือเปนความจําเปนพื้นฐาน                   
ในการอยูรวมกันของคนในสังคม 
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สรุป
  ผลจากการวเิคราะหขอมลูผูวจิยัสรปุไดวาพัฒนาการดานความเขาใจในการอานภาษาองักฤษของนกัศกึษา
ผานเกณฑที่กําหนดไวที่คาเฉลี่ยรอยละ 67.25 และอยูในระดับพอใช ผูเรียนมีแนวโนมพัฒนาการดานความเขาใจ
ในการอานภาษาองักฤษเพิม่ขึน้อยางตอเนือ่ง อยางไรกต็ามผูวจิยัไดเสนอแนะสาํหรับผูทีส่นใจเพือ่การวจิยัในอนาคต
ไวสองประการไดแก ประการที่หนึ่งขอเสนอแนะดานการเรียนการสอน คือ  1) ผูสอนควรศึกษาและทําความเขาใจ
ใหเขาใจอยางถองแทถึงวิธีการสอนโดยใชกิจกรรมตอชิ้นสวนกอนนําไปปฏิบัติจริง เน่ืองจากเปนวิธีที่มีขั้นตอน          
คอนขางมาก หากผูสอนเขาใจอยางถองแทจะชวยใหดําเนินการสอนไดราบรื่นมาก และสมบูรณยิ่งข้ึน 2) ผูสอนควร
ใหเวลาอยางเพียงพอในการอธิบายกิจกรรมการเรียนรู เพื่อใหผูเรียนเกิดความเขาใจและเกิดความชัดเจนใน               
การกาํหนดจุดมุงหมายในการเรียนรูแตละบทเรียนและในทุกข้ันตอนการเรียนรู 3) ผูสอนควรมีการตรวจสอบใหแนใจ
วาผูเรียนมีความเขาใจไปในทิศทางที่ถูกตองในระหวางที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูกันระหวางผูเรียนในกลุมยอยหรือ
ในกลุมเชีย่วชาญ อยางไรกต็ามผูสอนไมจาํเปนตองแกไขความรูรวบยอดของผูเรียน เพียงแตจะตองมวีธิชีีน้าํทศิทาง 
หรอืชีแ้นะใหผูเรยีนเพือ่นาํไปอภปิรายกนัเพิม่เตมิจะเปนการกระตุนใหผูเรียนเกิดการเรยีนรูดวยตนเองมากขึน้ ประเดน็
ที่สองไดแกขอเสนอแนะดานการวิจัย คือ 1) นักวิจัยสามารถศึกษาวิจัยการใชกิจกรรมตอช้ินสวนที่สงผลตอ             
ทักษะการเรียนรูในดานตาง ๆ ใหเปนรูปธรรมมากย่ิงขึ้น เชน ทักษะทางดานจิตใจและทักษะทางสังคมเปนตน              
2) นักวิจัยสามารถนํารองการใชกจิกรรมการอานตอชิน้สวนกอนนําไปใชจริง เพือ่ปรับปรุงวิธกีารหรือเน้ือหาการสอน     
ใหเหมาะสมกับผูเรยีนใหดขีึน้ 3) นกัวจิยัสามารถศึกษาวิจยัการใชกจิกรรมตอช้ินสวนกับกลุมเปาหมายท่ีหลากหลาย 
ทุกระดับช้ันหรือทุก ๆ สาขาวิชาชีพเพ่ือตอยอดความรูใหครอบคลุมกลุมเปาหมายที่กวางขึ้น
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