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บทคดัย่อ 

 
 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อสร้างและใชแ้ผนการจดัการเรียนรู้เพื่อพฒันา
ทกัษะการอ่านจบัใจความส าคญัโดยใชเ้ทคนิคจ๊ิกซอวข์องนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3         
และเพื่อศึกษาทกัษะการอ่านจบัใจความส าคญัจากการใชเ้ทคนิคจ๊ิกซอวข์องนกัเรียน 
กลุ่มเป้าหมายท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีคือ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3/1 ภาคเรียนท่ี 1            
ปีการศึกษา 2556  โรงเรียนเทศบาล1 (ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บ ารุง)  อ าเภอสันป่าตอง                         
จงัหวดัเชียงใหม่  จ  านวน 24 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาประกอบดว้ยแผนการจดัการเรียนรู้
เพื่อพฒันาทกัษะการอ่านจบัใจความส าคญัภาษาไทยโดยใชเ้ทคนิคจ๊ิกซอวข์องนกัเรียน                
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  จ  านวน 5 แผน รวม 10 ชัว่โมง และแบบทดสอบวดัทกัษะการอ่าน          
จบัใจความส าคญั จ านวน 4 ตอน ตอนละ 5 ขอ้ รวม 20 ขอ้ วเิคราะห์ขอ้มูลโดยการหาค่า
คะแนนเฉล่ียร้อยละ และเทียบเกณฑท่ี์ตั้งไวร้้อยละ 60  น าเสนอขอ้มูลโดยใชต้ารางประกอบ 
ค าบรรยาย  ผลการศึกษาท าใหไ้ดแ้ผนการจดัการเรียนรู้เพื่อพฒันาทกัษะการอ่านจบัใจความ
ส าคญัภาษาไทย โดยใชเ้ทคนิคจ๊ิกซอวข์องนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  จ  านวน 5 แผน           
รวมเวลา 10 ชัว่โมง ซ่ึงสามารถพฒันาทกัษะการอ่านจบัใจความส าคญัภาษาไทยของนกัเรียน 
โดยนกัเรียนไดค้ะแนนเฉล่ียร้อยละ 73.75 ซ่ึงสูงกวา่เกณฑท่ี์ตั้งไวคื้อ ร้อยละ 60.00 
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ABSTRACT 
 
The purposes of this study were to construct and use comprehension reading 

instructional plans using Jigsaw Technique  for  Prathom Suksa 3 students and to study 
student’s comprehension reading skills after learning through Jigsaw Technique .The target 
group consisted of 24 Prathom Suksa 3/1 students enrolled in  the 1stsemester of 
2013academic year at Tedsaban1(Thungphabod Ratbumrung) School, San Patong District, 
Chiang Mai. Tools used in the study included 5 Thai comprehension reading instructional 
plans using jigsaw technique  for Prathom Suksa 3 students taking10 hours and a form to 
evaluate the comprehension reading skills of the students composing of 4 episodes, each of 
which was composed of 5 items totaling 20 of items. The data were analyzed in term of 
average percentage and compared with the set criteria of 60 percent and presented in table 
with description. The results of this study are as follows: There were five instructional plans 
on Thai comprehension reading using jigsaw technique  for Prathom Suksa 3 students taking 
10 teaching hours which could develop the students’ Thai language comprehension reading 
skills. The students’ comprehension reading average score was 73.75 percent which was 
higher than the set criterion of 60.00 percent. 


