ง
ชื่ อวิทยานิพนธ์ ผลการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้นิทานภาษาอังกฤษที่มีต่อความเข้าใจในการอ่าน
ภาษาอังกฤษ และความพึงพอใจต่อการเรี ยนของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษา
ปี ที่ 2 ในโรงเรี ยนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34
ผู้วจิ ัย นางศิริพร อําพันธ์ศรี รหัสนักศึกษา 2572100051 ปริญญา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
(หลักสู ตรและการสอน) อาจารย์ ที่ปรึกษา (1) รองศาสตราจารย์ ดร.ศิตา เยีย่ มขันติถาวร
(2) ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.อารี รักษ์ มีแจ้ง ปี การศึกษา 2559

บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อ (1) เปรี ยบเทียบคะแนนความเข้าใจในการอ่าน
ภาษาอังกฤษของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนภายใต้การจัดการเรี ยนรู ้
โดยใช้นิทานภาษาอังกฤษ และ (2) ศึกษาความพึงพอใจต่อการเรี ยนของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษา
ปี ที่ 2
กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 จํานวน 39 คน ของโรงเรี ยนห้องสอน
ศึกษา จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2559 ได้มาโดยการสุ่ มแบบกลุ่ม เครื่ องมือที่
ใช้ในการวิจยั ประกอบด้วย (1) แผนการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้นิทานภาษาอังกฤษ (2) แบบทดสอบ
วัดความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษ และ (3) แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรี ยน สถิติที่ใช้
ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที
ผลการวิจยั ปรากฏว่า (1) คะแนนเฉลี่ยความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรี ยน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ (2) ความ
พึงพอใจต่อการเรี ยนของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ในภาพรวมอยูใ่ นระดับ มาก

คําสํ าคัญ นิทานภาษาอังกฤษ ความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษ ความพึงพอใจ มัธยมศึกษา
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Abstract
The purposes of this research were (1) to compare English reading
comprehension scores of Mathayom Suksa II students before and after learning under
the learning management with the use of English fairy tales; and (2) to study the
satisfaction with learning of Mathayom Suksa II students.
The research sample consisted of 39 Mathayom Suksa II students at Hong
Son Suksa School in Mae Hong Son province during the second semester of the 2016
academic year, obtained by cluster sampling. The employed research tools were (1)
learning management plans with the use of English fairy tales, (2) an English reading
comprehension test, and (3) a questionnaire to assess the satisfaction with learning.
The data were analyzed using the mean, standard deviation, and t-test.
The research findings showed that (1) the post-learning mean score on
English reading comprehension of Mathayom Suksa II students was significantly
higher than its pre-learning counterpart at the .05 level of statistical significance; and
(2) the overall satisfaction with learning of Mathayom Suksa II students was at the
high level.
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