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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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การทําวิทยานิพนธ์ฉบับนี้สาํ เร็ จลุล่วงไปด้วยดี เพราะได้รับความเมตตากรุ ณา
อย่างสู งยิง่ จาก รองศาสตราจารย์ ดร.ศิตา เยีย่ มขันติถาวร อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ และ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. อารี รักษ์ มีแจ้ง ที่ได้ให้คาํ ปรึ กษา เสนอแนะข้อคิดเห็น และตรวจสอบแก้ไข
ข้อบกพร่ องต่างๆ รวมถึงให้ขอ้ คิดและกําลังใจที่ดีแก่ผวู ้ จิ ยั นับตั้งแต่เริ่ มต้นจนกระทัง่ วิทยานิพนธ์
ฉบับนี้เสร็ จสมบูรณ์ ผูว้ ิจยั รู ้สึกซาบซึ้งในความเมตตากรุ ณาของท่านเป็ นอย่างยิง่ จึงขอกราบ
ขอบพระคุณเป็ นอย่างสู งไว้ ณ โอกาสนี้
ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์จิรนันท์ คันธี สาร อาจารย์ศิริพร ศิริยทุ ธสาร และอาจารย์
อัมพวรรณ อิ่มเอมทรัพย์ ที่ได้กรุ ณาสละเวลาเป็ นผูท้ รงคุณวุฒิดา้ นการสอนภาษาอังกฤษในการ
พิจารณาตรวจสอบ ให้ขอ้ เสนอแนะ ข้อคิดเห็นเพื่อปรับปรุ งแก้ไขเครื่ องมือที่ใช้ในการทดลอง
ขอขอบพระคุณคณาจารย์แขนงวิชาหลักสู ตรและการสอน สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช เพื่อนนักศึกษาและผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องในการทําวิทยานิพนธ์ครั้งนี้
ที่ให้คาํ ปรึ กษา และเป็ นกําลังใจที่ดีเสมอมา
ขอขอบใจนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2/1 ปี การศึกษา 2559 โรงเรี ยนห้องสอนศึกษา
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ได้ให้ความร่ วมมือและตั้งใจเป็ นอย่างดียง่ิ ในการทดลองเพื่อเก็บข้อมูลสําหรับ
การทําวิทยานิพนธ์ครั้งนี้ให้สาํ เร็ จลุล่วงไปได้ดว้ ยดี
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