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บทคัดยอ 
 
              การศึกษาครั้งนี้  มีจุดมุงหมายเพื่อ 1)  ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ   ทีมุ่ง
ประสบการณภาษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6     ที่ไดรับการสอนอานดวยโครงสรางระดับยอด 
กับการสอนอานตามคูมือครู 2)  ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอกิจกรรมการเรียนที่มุง
ประสบการณภาษา และความพึงพอใจของนักเรียนกลุมทดลองที่มีตอการสอนอานดวยโครงสราง
ระดับยอด 
              กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้  เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6  โรงเรียนสตรีภูเก็ต 
อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2550  เรียนรายวิชา อ 40228 การอานเชิงวิเคราะห 
จํานวน 2 หองเรียน ไดมาจากการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) โดยวิธีการจับสลาก และ
แบงนักเรียนออกเปน 2 กลุม คือ กลุมทดลองและกลุมควบคุม กลุมละ 40 คน ซ่ึงในแตละหองเรียน
ประกอบดวย นักเรียนที่มีระดับความสามารถสูง กลาง ต่ํา คละกัน โดยกลุมทดลองไดรับการสอนอาน
ดวยโครงสรางระดับยอด  กลุมควบคุมไดรับการสอนอานตามคูมือครู และทั้งสองกลุมไดรับการสอน 
ดวยกิจกรรมการเรียนที่มุงประสบการณภาษาและใชเนือ้หาอยางเดยีวกันในการสอน  
              การเก็บขอมูล แบงเปน 2  ตอน คือ ตอนที่ 1 แบบทดสอบวัดความเขาใจในการอาน  กอนและหลัง
การทดลองของกลุมทดลอง  ที่ไดรับการสอนอานดวยโครงสรางระดับยอด และกลุมควบคุม  ที่ไดรับ
การสอนอานตามคูมือครู  ตอนที่ 2  แบบทดสอบการเขียนวิจารณหนังสือ การเลาเรื่องที่อาน  การเขียนบท
(Script) เพื่อแสดงละคร และการแสดงละคร  กระทําในระหวางการดําเนินกิจกรรมการเรียนที่มุง
ประสบการณภาษา สวนแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอกิจกรรมการเรียนที่มุง
ประสบการณภาษา และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนกลุมทดลองที่มีตอการสอนอานดวย
โครงสรางระดับยอดกระทําภายหลังการทดลอง ใชระยะเวลาในการทดลอง 24 คาบ คาบละ50 นาที 
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก t-test for dependent samples และ t-test for independent 
samples 
               
 



              ผลการศึกษาพบวา 
              1.  นักเรียนที่ไดรับการสอนอานดวยโครงสรางระดับยอดกอนและหลังการทดลองมีความ 
เขาใจในการอานภาษาอังกฤษแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
             2.  นกัเรียนที่ไดรับการสอนอานตามคูมือครู กอนและหลังการทดลองมีความเขาใจในการอาน 
ภาษาอังกฤษแตกตางอยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
              3.  นักเรียนที่ไดรับการสอนอานดวยโครงสรางระดับยอดกับนักเรียนที่ไดรับการสอนอาน
ตามคูมือครู มีความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษหลังการทดลองแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
ที่ระดับ .05 
              4.  นักเรียนทีไ่ดรับการสอนอานดวยโครงสรางระดับยอด กับนักเรียนที่ไดรับการสอนอาน 
ตามคูมือครู เมื่อไดรับการสอนดวยกิจกรรมการเรียนที่มุงประสบการณภาษา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
วิชาภาษาอังกฤษ แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในการเขียนวิจารณหนังสือ การเลาเรื่อง 
การเขยีนบทเพือ่แสดงละคร สวนการแสดงละครไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ แตนักเรยีน 
กลุมทดลองมีคะแนนสูงกวานักเรียนกลุมควบคุม 

5.  ความพึงพอใจของนักเรยีนกลุมทดลองและกลุมควบคุมที่มีตอกิจกรรมการเรียนที่มุง 
ประสบการณภาษา มีระดับสูง 

6.  ความพึงพอใจของนักเรียนกลุมทดลองที่มีตอการสอนอานดวยโครงสรางระดับยอด 
ภายหลังการทดลอง มีระดับสูง 
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Abstract 
 

              The purpose of the research was twofold: first, to compare the achievement test results 
between the experimental group which was taught by the Top-Level Structure and the control group  
taught after the Teacher’s Manual, and secondly to study the students’ satisfaction toward concentrated 
language encounter activities and the experimental group’s satisfaction toward the Top-Level Structure. 
              The samples of this study were composed of two classes of Matayomsuksa IV students who took 
Eng 40228, critical reading in the second semester of the 2007 academic year at Stree Phuket 
School, Muang District, Phuket Province.  They were selected by using simple random sampling 
technique and then divided into the experimental and control groups with 40 students in each.  In 
each class, the students’ English proficiency was mixed; there were high, average, and low.  In terms 
of teaching, the experimental group was taught to read using the Top-Level Structure, but the 
control group was taught after the Teacher’s Manual.  The activities in both classes were 
concentrated language encounter, and the lesson contents were the same.   
              The data collection was divided into two phases: in phase 1, a test to evaluate the students’ 
comprehension before and after the treatment; and in phase 2, a written test to evaluate the students’ 
book reviews, recounting a reading, script writing to put the reading into a play, and performing on  
a stage during learning through concentrated language encounter activities.  Questionnaires to evaluate 
the students’ satisfaction toward concentrated language encounter activities and the experimental 
group’s satisfaction toward the teaching of the top-level structure were responded after the 
experiment.  The experimental time was 24 periods of teaching, with 50 minutes in each period.  
The statistics used were t-test for dependent samples and t-test for independent samples.   
              
              The research results revealed the following: 

1. In the experimental group, which was taught by using the Top-Level Structure before  



and after the treatment, there was a significant difference between the pre and post tests at the .05 
level. 
              2.  In the control group, which was taught after the Teacher’s Manual, there was a significant 
difference between the pre and post tests at the .05 level. 
              3.  When the differences between the pre and post test results of the two groups were compared, 
a significant difference between the two groups was found at the .05 level. 
              4.  Regarding concentrated language encounter activities, the experimental group was different 
from the control group in book reviews, story recounting, and script writing at the .05 level.  However, 
there was no significant difference between the two groups in terms of performance. 
              5.  Both groups demonstrated a high level of satisfaction toward the concentrated language 
encounter activities. 
              6.  The experimental group were highly satisfied with the Top-Level Structure.  
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