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การพัฒนาชุดกิจกรรมส่งเสริ มความสามารถด้านการอ่านเพื่อความเข้าใจ
และทักษะการเขียนสรุปความโดยใช้ ผังกราฟิก กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึ กษาปีที่ 4
ผู้วิจัย
นางสาวกนกวรรณ กันชนะ
สถานศึกษา
โรงเรียนสวนศรีวิทยา อาเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
ปีที่ทาการวิจัย 2560
การวิ จั ยครั้ งนี้ มีวั ตถุ ประสงค์ เพื่ อ 1) พั ฒนาชุ ดกิ จกรรมส่ งเสริ มความสามารถด้ านการอ่ าน
เพื่ อความเข้ าใจและทั กษะการเขี ยนสรุ ปความโดยใช้ ผั งกราฟิ ก กลุ่ มสาระการเรี ยนรู้ ภาษาต่ างประเทศ
ของนั กเรี ย นชั้ นมั ธยมศึ กษาปี ที่ 4 และ 2) ตรวจสอบชุ ดกิ จ กรรมที่ พัฒ นาขึ้ น โดยหาประสิ ท ธิ ภาพ
ของชุดกิจกรรมตามเกณฑ์มาตรฐาน 75/75 เปรี ยบเที ยบความสามารถด้ านการอ่ านเพื่ อความเข้ าใจ ทั กษะ
การเขียนสรุปความโดยใช้ผังกราฟิก และเจตคติ ของผู้ เรี ยน ก่ อน - หลั ง เรี ยนด้ วยชุ ดกิ จกรรม กลุ่ มตั วอย่ าง
คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึ กษา 2560 โรงเรี ยนสวนศรี วิ ทยา อ าเภอหลั งสวน
จังหวัดชุมพร จานวน 38 คน ได้ มาด้ วยการสุ่ มอย่ างง่ ายโดยมี ห้ องเรี ยนเป็ นหน่ วยการสุ่ ม เครื่ องมื อที่ ใช้
ในการรวบรวมข้อมูล คือ 1) แบบสอบถามความสอดคล้ องของชุ ดกิ จกรรม จ านวน 1 ฉบั บ 2) ชุ ดกิ จกรรม
ส่งเสริมความสามารถด้านการอ่ านเพื่ อความเข้ าใจและทั กษะการเขี ยนสรุ ปความโดยใช้ ผั งกราฟิ ก จ านวน
7 ชุด 3) แบบทดสอบวั ดความสามารถด้ านการอ่ านเพื่ อความเข้ าใจ จ านวน 1 ฉบั บ 4) แบบทดสอบวั ด
ทั กษะการเขี ยนสรุ ปความโดยใช้ ผั งกราฟิ ก จ านวน 1 ฉบั บ และ 5) แบบวั ดเจตคติ ทางการเรี ยนวิ ช า
ภาษาอังกฤษ จานวน 1 ฉบั บ สถิ ติ ที่ ใช้ ในการวิ เคราะห์ ข้ อมู ล ได้ แก่ ค่ าเฉลี่ ย ค่ าส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน
ค่าทีแบบไม่อิสระ ค่าความตรงตามสู ตร IOC ค่ าความยาก ค่ าอ านาจจ าแนก ค่ าความเที่ ยง ค่ าความเที่ ยง
ตามสูตรอัลฟา และ E1/E2 ผลการวิจัยสรุปได้ ดังนี้
1. ชุดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถด้านการอ่ านเพื่ อความเข้ าใจและทั กษะการเขี ยนสรุ ปความ
โดยใช้ผังกราฟิก จานวน 7 ชุด มีความสอดคล้อง โดยได้ค่า IOC = 0.96
2. ผลการตรวจสอบชุ ดกิ จกรรมส่ งเสริ มความสามารถด้ านการอ่ านเพื่ อความเข้ าใจและทั กษะ
การเขียนสรุปความโดยใช้ผั งกราฟิ ก สรุปได้ ดังนี้
2.1 ประสิทธิ ภาพของชุ ดกิ จกรรมส่ งเสริ มความสามารถด้ านการอ่ านเพื่ อความเข้ าใจและ
ทักษะการเขียนสรุปความโดยใช้ผังกราฟิก เท่ากับ 81.75/80.31
2.2 นักเรียนมีความสามารถด้านการอ่ านเพื่ อความเข้ าใจ หลั งเรี ยนสู งกว่ าก่ อนเรี ยนอย่ างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดั บ .01
2.3 นักเรียนมีทักษะการเขียนสรุปความโดยใช้ ผั งกราฟิ ก หลั งเรี ยนสู งกว่ าก่ อนเรี ยนอย่ างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดั บ .01
2.4 นักเรียนมีเจตคติต่อวิชาภาษาอั งกฤษ หลั งเรี ยนสู งกว่ าก่ อนเรี ยน อย่ างมี นั ยส าคั ญทาง
สถิติที่ระดับ .01
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The objectives of this research were 1) to develop the activity packages to
promote reading comprehension ability and summary writing skill using graphic organizers
of Mattayomsuksa 4 students, Foreign Language Department, Suansriwittaya school and
2) to verify the activity packages based on the criteria; 75/75, compare the students’
reading comprehension ability, summary writing skill and students’ attitudes before and
after learning with the packages. The samples are Mattayomsuksa 4 students, second
semester of academic year 2017, which were selected by purposive sampling using the
classroom as a sampling unit. The instruments used in this research were 1) a set of
activity packages IOC questionnaire 2) 7 sets of activity packages 3) a set of reading
comprehension ability test 4) a set of summary writing skill using graphic organizers test
and 5) a set of attitude towards learning English questionnaire. The data was analyzed by
mean, standard deviation, t-Test independent, index of item-objective congruence: IOC
validity, difficulty, discrimination, reliability, alpha-coefficient and E1/E2.
The findings were as follows:
1. The 7 activity packages had the IOC result at 0.96.
2. The result of the verification of the activity packages were as follows;
2.1 The efficiency of the activity packages was at 81.75/80.31.
2.2 Students’ scores of reading comprehension ability after learning with
the activity packages were more than the pre at the significant level at .01.
2.2 Students’ scores of summary writing skill after learning with the activity
packages were more than the pre at the significant level at .01.
2.4 Students’ scores of attitudes towards learning English were more than
the pre at the significant level at .01.

