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บทคัดย่อ 
 

การวจิยัคร้ังน้ีมวีตัถุประสงค์   เพื่อพฒันาและหาประสิทธิภาพของบทเรียนส าเร็จรูป   เร่ือง  ชีวติกบั 
ส่ิงแวดลอ้ม ของนักเรียนระดบัช ั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเ รียนของนักเ รียน
ช ั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีเรียนจากบทเรียนส าเร็จรูป  เร่ือง  ชีวติกบัส่ิงแวดลอ้ม   และเพื่อศึกษาความพึงพอใจ
ท่ีมตีอ่การเรียนบทเรียนส าเร็จรูป  เร่ือง  ชีวติกบัส่ิงแวดลอ้ม  ของนักเรียนระดับช ั้นประถมศึกษาปีท่ี  3  กลุม่
ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยั ไดแ้ก ่ นักเรียนช ั้นประถมศึกษาปีท่ี  3  ภาคเรียนท่ี  2 ปีการศึกษา  2552 โรงเ รียน
สาธิตแหง่มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม ่ อ าเภอเมอืง  จงัหวดัเชียงใหม ่ จ านวน  72  คน  เคร่ืองมือท่ีใช ้ได้แก ่ 
แผนการจดัการเรียนรู้  จ ำนวน  1  แผน  จ ำนวน 4  ช ัว่โมง  แบบทดสอบกอ่นเ รียนและหลังเ รียนเป็นข้อสอบ
แบบปรนัย  4  ตวัเลือก  จ านวน  30  ข้อ  แบบประเมินความพึงพอใจของนักเ รียนจ านวน  1  ช ุด  และ
บทเรียนส าเร็จรูป  เร่ือง  ชีวติกบัส่ิงแวดลอ้ม  จ านวน  1   ชดุ  แบง่เ น้ือหา เ ป็น 7 เ ร่ือง วิเคราะห์ข้อมูล   โดย
การหาคา่เฉล่ียร้อยละ และสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน  คะแนนความแตกตา่งระหวา่ง กอ่นเ รียนและหลังเ รียน  
แลว้น าไปเทียบเกณฑ์  80 และหาคา่เฉล่ีย  น าเสนอขอ้มลูโดยตารางประกอบการบรรยาย 
 ผลการวจิยัพบวา่ 
 1.  ไดแ้ผนการจดัการเรียนรู้  เร่ือง  ชีวติกบัส่ิงแวดลอ้ม  ของนักเรียนช ั้นประถมศึกษาปีท่ี  3  
จ านวน  1แผน  รวม 4 ช ัว่โมง  และบทเรียนส าเร็จรูป  เร่ือง  ชีวติกบัส่ิงแวดลอ้ม  จ านวน  1  ชดุ   เป็น
บทเรียนส าเร็จรูปท่ีมคีวามเหมาะสมในการน าไปใชอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ คือ   
96.1/96.7  สูงกวา่เกณฑ์มาตรฐาน  80/80   



 2.   นักเรียนช ั้นประถมศึกษาปีท่ี  3  ท่ีเ รียนโดยบทเรียนส าเ ร็จรูป   เ ร่ือง ชีวิตกบัส่ิงแวดล้อม   มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกวา่กอ่นเรียน  อยา่งมนีัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ  .01 
 3.  ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีเรียนโดยใชบ้ทเรียนส าเร็จรูป    โดยรวมพบวา่อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  
มคีา่เฉล่ียคือ  4.52   
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ABSTRACT 
 
 This  research’s  objective  was  to  Develop  the  Programmed  instruction  on  
Science  Envirobment  of  Lift  study  to  achievement  through  the  Programmed  instruction  
on  Science  Envirobment  of  Lift  and  study  the  Programmed  instruction  on  Science  
Envirobment  using  result  evaluation  for  Prathomsuksa  3  students. 
 The  sample  were  72  Prathomsuksa  3  in  the  second  semester  on  the  2009  
academic  year, at  Rajabhat  University  Chiang  Mai  Demonstration  School.  The  research  
instruments  consisted  of  (1)  Local  Envirobment  of  Lift  and  learning  plan  on    
Programmed  instruction  and  used  teaching  time 4  hours  (2)  30  items  of  pretest  and  
posttest  (3)  an  evaluation  the  Programmed  instruction  on  Science  using  result  for  
students  10  items  of  questionnaire.  Data  were  analyzed  by  using  percentage  mean  
standard  deviation  and  the  anylytical  description. 
 The  findings  of  this  research  were  as  follows : 

1. Science  lesson  plans on  Programmed  instruction on  Science  for  Prathomsuksa   
3 Students.  It  had  a  plans  and  required  4  hours  for  teaching  and   Programmed  
instruction  on  Science.   Envirobment  of  Lift  was  96.1/96.7 

2.  The  student’s  achievement  through  the  Programmed  instruction  on  Science  
Envirobment  of  Lift  after  the  experiment  was  significantly  increased  at  .01  Level. 

3.  The  result  of  the  evaluation  by  students  on  Programmed  instruction   
on  Science  of  analysis  indicated  more  correspond.  The  score  was  4.52 




