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The purposes of the study were to find the need for handbook, to develop 

the handbook, to study their English reading achievement, and to study the 

satisfaction towards English Handbook to improve English reading skill for teachers. 

The samples were 30 teachers under Ranong Primary Educational Service Area Office. 

The instruments used for data collection were English Reading Skill Handbook, 

achievement test, and satisfaction questionnaire. The statistics for data analysis were 

percentage, mean, standard deviation and t-test was used for testing hypothesis. 

The results of the study revealed that the need for the handbook was at 

the very high level, the efficiency value of the developed handbook was at the 

criteria of 80/80. The English reading achievement after using handbook was 

significantly higher than before using handbook at the 0.05 level. The teachers’ 

satisfaction towards the handbook was at a high level. 
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