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K  42466066  : สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตางประเทศ 
คําสําคัญ  :   ความสามารถในการอานและการเขียน/การสอนแบบมุงประสบการณภาษาแบบที่  3 
                    สุขพล  ทองพริ้ม  :  การศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการอานและการเขียนภาษาอังกฤษ 
และความสนใจในการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4  โรงเรียนออมนอยโสภณชนูปถัมภ  อําเภอ
กระทุมแบน  จังหวัดสมุทรสาคร  ที่ไดรับการสอนดวยวิธีการสอนแบบมุงประสบการณภาษาแบบที่  3 กับการสอนตาม
คูมือครู (A COMPARATIVE STUDY OF MATHAYOM SUKSA 4 STUDENTS’ ENGLISH READING AND 
WRITING ABILITIES AND INTEREST THROUGH THE THIRD MODEL OF CONCENTRATED LANGUAGE 
ENCOUNTER TEACHING AND THROUGH THE TEACHER’S MANUAL METHOD) อาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ  
: ผศ. ดร. กุลยา  เบญจกาญจน, รศ. ดร. วิสาข  จัติวัตร  และรศ. วัฒนา  เกาศัลย.  307  หนา.  ISBN 974-653-862-4 
 

การวิจัยคร้ังนี้มีวตัถุประสงคเพื่อศกึษาเปรียบเทียบความสามารถในการอานและการเขียนและความ 
สนใจในการอานและการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรยีนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4  โรงเรียนออมนอยโสภณชนูปถัมภ  อําเภอ
กระทุมแบน  จังหวัดสมุทรสาคร  ทีไ่ดรับการสอนแบบมุงประสบการณภาษารูปแบบที่  3 กบัการสอนตามคูมือครู  

กลุมตัวอยางในการวิจัยคร้ังนี้คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  4   ที่กําลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ป 
การศึกษา 2546  โรงเรียนออมนอยโสภณชนูปถัมภ  อําเภอกระทุมแบน  จังหวัดสมุทรสาคร  จํานวน 2 หองเรียน  โดยการ
เลือกตัวอยางแบบเจาะจงหองที่เรียนโปรแกรมวิทย-คณิต ทําการจับสลากแบงเปนกลุมควบคุม 1 หอง และกลุมทดลอง1 
หอง จํานวนนักเรียนหองละ  35 คน  รวมกลุมตัวอยางทั้งหมด 70 คน ทั้งสองกลุมใชบทเรียนจํานวน 10 บท และใชเวลา
ในการทดลองบทเรียนละ 50  นาที เปนระยะเวลา 5 สัปดาห   ดําเนินการทดลองโดยใชแบบแผนการวิจัยแบบ Control-
Group Pre test-Post test-Design 

 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย1)บทเรียนการสอนดวยวิธีการสอนแบบมุงประสบการณภาษา 
รูปแบบที ่ 3 จาํนวน  10  บท  2) บทเรียนการสอนดวยวิธีการสอนตามคูมือครูจํานวน  10  บท  3) แบบทดสอบวัด
ความสามารถในการอานและการเขียนภาษาอังกฤษกอนและหลังการทดลอง  4) แบบทดสอบวัดความสนใจในการเรียน
ภาษาอังกฤษ 
 เครื่องมือที่ใชรวบรวมขอมลู  คือ  แบบทดสอบวดัความสามารถในการอานและการเขียนภาษาอังกฤษและ
แบบสอบถามวดัความสนใจในการอานและเขียนภาษาอังกฤษ  การวเิคราะหขอมูลใช  การวิเคราะหความแปรปรวนรวม
ในการเปรียบเทียบความสามารถในการอานและการเขียนภาษาอังกฤษ ใช t-test ในการเปรียบความสนใจในการอานและ
การเขียนภาษาอังกฤษ 
 ผลการวิจัยพบวา    
 1.  ความสามารถในการอานและเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4  โรงเรียน 
ออมนอยโสภณชนูปถัมภ หลังจากไดรับการสอนดวยวิธีการสอนแบบมุงประสบการณภาษารปูแบบที่  3  สูงกวาการสอน
ตามคูมือครู  ภายใตระดับนัยสําคัญ 0.05 
         2.  ความสนใจในการอานและเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4  โรงเรียนโรงเรียน 
ออมนอยโสภณชนูปถัมภ  หลังจากไดรับการสอนแบบมุงประสบการณภาษารูปแบบที่  3 สูงกวาความสนใจของกลุม
นักเรียนที่ไดรับการสอนตามคูมอืครู  ภายใตระดบันยัสําคัญ 0.05 
ภาควิชาหลกัสูตรและวิธีสอน       บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลัยศลิปากร                     ปการศกึษา 2546 
ลายมือชือ่นักศึกษา..................................................................................... 
ลายมือชือ่อาจารยผูควบคุมวิทยานพินธ  1...........................................2.....................................3.................................... 
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The purposes of this research were to compare Mathayom Suksa IIII students’ English reading and 

writing abilities gained through the third model of Concentrated Language Encounter Teaching and through the 
method in the Teacher’s Manual, and to study students’ interest toward them. 

The samples which were used in this study were 70 Mathayom Suksa IIII students in the second 
semester of the 2003 academic year at Omnaisoponchanupatham School, Samut Sakhon. The samples were 
randomly selected and divided into the experimental and the control groups with an equivalent number of 35 
students in each. Both groups were taught ten lessons within fifty minutes each. The duration of the experiment 
covered  5 weeks. Pretest – post test design was used in the experiment. 

The instruments used for gathering data were : 1) The model of Concentrated Language Encounter 
Teaching 2) the lesson plan based on the method in the Teacher’s manual. 3) a reading and writing abilities test, 
used as a pretest and post test and  4) a questionnaire on interest toward the Model of Concentrated Language 
Encounter Teaching. 

The data was statistically analyzed by ANCOVA for an English reading and writing abilities 
comprehension test and by t-test for an interest test.  

The results of the study indicated that : 
1. The students’ English reading and writing abilities gained through the third model of 

Concentrated Language Encounter was significantly higher than those developed through the method in the 
Teacher’s manual at the 0.05   level. 

2. The students’ English reading and writing interest through  the Third  Model of Concentrated 
Language Encounter was significantly higher than that developed through the method in the Teacher’s manual 
at the 0.05   level. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

 วิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จไดดวยความอนเุคราะหอยางดยีิ่งจาก  ผูชวยศาสตราจารย 
ดร. กุลยา  เบญจกาญจน  รองศาสตราจารย  ดร. วิสาข  จัติวัตร  และรองศาสตราจารย  วัฒนา  
 เกาศัลย  ที่ไดมีความกรุณาใหคําแนะนํา  คําปรึกษา  ใหแนวทางในการศึกษาคนควา  ตลอดจนการ
ปรับปรุงแกไขงานวิจยั    ซ่ึงเปนประโยชนอยางยิ่งในการดําเนินการวจิัย  ผูวิจยัขอขอบคุณในความ
เมตตากรุณาของอาจารยไว  ณ ที่นี ้
 ขอขอบคุณผูชวยศาสตราจารย  ดร. บํารุง  โตรัตน และอาจารยสุพาณี  วรรณาการ  ที่
กรุณาเปนประธานกรรมการ  และกรรมการในการสอบวิทยานิพนธ  และกรณุาใหขอเสนอแนะ
คําแนะนํา  ตลอดจนแกไขขอบกพรองตางๆในงานวจิัย 
 ขอขอบคุณรองศาสตราจารยสมใจ  ฤทธิสนธิ  ผูชวยศาสตราจารยสุกัญญา  แพงโสม   
รอยโท  หญิง  วันทนา  คงขํา  อาจารยRoger   Hooper  อาจารยวนิิตา  เอกอนันทกุล  และอาจารย  
ปทมา  ตูจินดา  ที่กรุณาเปนผูเชี่ยวชาญในการตรวจสอบและแกไขเครื่องมือในการวิจยั 
 ขอขอบคุณคณาอาจารยและนักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปที่ 4  โรงเรียนกระทุมแบน 
“วิเศษสมุทคณุ”  และคณาจารยและนักเรยีนชั้นมัธยมศกึษาปที่4 โรงเรียนออมนอยโสภณชนูปถัมภ  
ทุกคนที่ใหความรวมมือในการทดลองใชเครื่องมือวิจัยตลอดจนเพื่อนนักศึกษาปริญญาโททุกคนที่
ใหความชวยเหลือและเปนกาํลังใจในการทําวิจัยคร้ังนี ้
 สุดทายนี้ผูวจิัยขออุทิศประโยชนและคุณคาของวิทยานพินธฉบับนี้ใหแกบุพการีและ
ครูบาอาจารยทุกทานที่ไดประสิทธิ์ประสาทวิชาความรูใหแกขาพเจา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 




