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ช่ือเร่ือง  รายงานการพฒันาหนงัสือส่งเสริมการอ่านภาษาองักฤษ  
ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1  
ชุด  Welcome  to  Paklang, my  beloved  community     

ผู้วจัิย  นางสาวภิญญลกัษณ์  เช้ือจนัทร์ยอด    
ปีการศึกษา  2554 - 2555 
 

   การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคห์ลกัเพื่อพฒันาหนงัสือส่งเสริมการอ่านภาษาองักฤษ            

ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ชุด Welcome to Paklang, my  beloved  community โดยมี

วตัถุประสงคเ์ฉพาะดงัน้ี 1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของหนงัสือส่งเสริมการอ่านภาษาองักฤษ                     

2) เพื่อศึกษาผลการใชห้นงัสือส่งเสริมการอ่าน โดยศึกษาในประเด็นต่อไปน้ี 2.1) เปรียบเทียบ

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนก่อนและหลงัเรียนหนงัสือส่งเสริมการอ่านภาษาองักฤษ                     

2.2)  ศึกษาผลการพฒันาทกัษะการอ่านของนกัเรียนท่ีเรียนดว้ยหนงัสือส่งเสริมการอ่าน

ภาษาองักฤษ และ 3) เพื่อประเมินความพึงพอใจของผูเ้รียนท่ีมีต่อการเรียนโดยใชห้นงัสือส่งเสริม

การอ่านภาษาองักฤษ เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล ไดแ้ก่ 1)  หนงัสือส่งเสริมการอ่าน

ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ชุด  Welcome to Paklang, my  beloved  community 

2)  แผนการจดัการเรียนรู้รายวชิาภาษาองักฤษพื้นฐาน (อ21101) ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ใชป้ระกอบ

หนงัสือส่งเสริมการอ่านภาษาองักฤษ  จ านวน 16 แผนการจดัการเรียนรู้  ใชเ้วลา 24 ชัว่โมง 

แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน แบบประเมินความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการเรียน

โดยใชห้นงัสือส่งเสริมการอ่านภาษาองักฤษ ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ชุด  Welcome  

to Paklang, my  beloved  community สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลคือค่าเฉล่ีย , ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน , การทดสอบค่าที (t-test dependent)  

   สรุปผลการศึกษา ไดด้งัน้ี 

   1.  ผลการสร้างหนงัสือส่งเสริมการอ่านภาษาองักฤษ ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1                

ชุด  Welcome to Paklang, my  beloved community ผูร้ายงานไดส้ร้างหนงัสือส่งเสริมการอ่าน

ภาษาองักฤษ จ านวน 4 เล่ม ดงัน้ี เล่มท่ี 1 เร่ือง Paklang  sub - district เล่มท่ี 2 เร่ือง Hmong,  

the  diligent  and  independent  people เล่มท่ี 3 เร่ือง Mien,  the  peace - loving  people  



ค 

เล่มท่ี 4  เร่ือง  Lua, the peaceable people ผูเ้ช่ียวชาญพิจารณาความเหมาะสมแลว้ สรุปไดว้า่ 

หนงัสือส่งเสริมการอ่านภาษาองักฤษ ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1  ชุด Welcome to 

Paklang, my beloved community มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด และความเหมาะสม 

ของแผนการจดัการเรียนรู้ประกอบการใชห้นงัสือส่งเสริมการอ่านภาษาองักฤษ ส าหรับนกัเรียน 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ชุด Welcome to Paklang, my  beloved  community มีความเหมาะสม 

อยูใ่นระดบัมาก  

   2.  ผลการหาประสิทธิภาพของหนงัสือส่งเสริมการอ่านภาษาองักฤษ ส าหรับนกัเรียน 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ชุด  Welcome to Paklang, my  beloved  community โดยน าไปทดลอง 

ใชก้บันกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1/2 ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนมธัยมป่ากลาง อ าเภอปัว 

จงัหวดัน่าน จ านวน 34 คน ผลการทดลองใชส้รุปไดว้า่ หนงัสือส่งเสริมการอ่านภาษาองักฤษ  

มีค่าประสิทธิภาพระหวา่งเรียน (E1) เท่ากบั 83.84 และค่าประสิทธิภาพหลงัเรียน (E2)  เท่ากบั 81.27  

ดงันั้นจึงมีประสิทธิภาพ E1/ E2  เท่ากบั 83.84 / 81.27 ซ่ึงสูงกวา่เกณฑม์าตรฐาน 80 / 80 

   3.  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนก่อนและหลงัเรียนหนงัสือ

ส่งเสริมการอ่านภาษาองักฤษ ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ชุด  Welcome to Paklang,  

my  beloved  community สรุปไดว้า่ ค่าเฉล่ียของคะแนนหลงัเรียน (  = 25.09) สูงกวา่ค่าเฉล่ียของ

คะแนนก่อนเรียน  (  = 12.67)  การกระจายของคะแนนทดสอบหลงัเรียน (S.D.= 1.10)  กระจาย

นอ้ยกวา่การทดสอบก่อนเรียน (S.D.= 1.81) และค่าดชันีประสิทธิผล มีค่าเท่ากบั 0.71 และเม่ือ

เปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนแบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนโดยการทดสอบค่าที  

(t-test) พบวา่ มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  

   4.  ผลการประเมินการพฒันาทกัษะการอ่านของนกัเรียนท่ีเรียนดว้ยหนงัสือส่งเสริม 

การอ่านภาษาองักฤษ ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1ชุด Welcome to Paklang, my  beloved  

community  สรุปไดว้า่ นกัเรียนจ านวน 33 คน มีผลการพฒันาทกัษะการอ่านในระดบัดีมาก  

จ านวน 11 คน คิดเป็น ร้อยละ 33.33  ระดบัดี จ  านวน 17  คน คิดเป็นร้อยละ 51.52 และระดบัพอใช ้

จ านวน  5 คน คิดเป็นร้อยละ 15.15 ถือวา่ผา่นเกณฑก์ารประเมินทุกคน 

 

 



ง 

5.  ผลการประเมินความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการเรียนโดยใชห้นงัสือส่งเสริม 

การอ่านภาษาองักฤษ ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ชุด Welcome to Paklang, my  beloved  

community สรุปไดว้า่ นกัเรียนมีความพึงพอใจเฉล่ียโดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  


