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บทคดัย่อ 
 
 การวิจัยครั6 งนี6 เป็นการวิจัยกึ8 งทดลอง มีวตัถุประสงค์ 1) เพื8อศึกษาประสิทธิภาพ             
ของบทเรียนสําเร็จรูปตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80  2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ5 ทางการเรียน             
ของนกัเรียนก่อนและหลงัการเรียนของกลุ่มทดลอง  3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ5 ทางการเรียนหลงัเรียน
ระหว่างกลุ่มทดลองกบักลุ่มควบคุม  4) และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน กลุ่มตวัอย่าง            
ที8ใช้ในการวิจยัครั6 งนี6  คือ นักเรียนชั6นประถมศึกษาปีที8 3 โรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา         
ภาคเรียนที8 2  ปีการศึกษา 2556 จาํนวน  30 คน โดยการสุ่มตวัอยา่งแบบกลุ่ม (Cluster Random 
Sampling) เครื8องมือที8ใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่  1) บทเรียนสําเร็จรูป จาํนวน 5 เล่ม  2) แบบทดสอบ    
วดัผลสัมฤทธิ5 ทางการเรียนของบทเรียนสําเร็จรูป เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก  จาํนวน 30 ข้อ           
3) แผนการจดัการเรียนรู้มีแผนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม  4) แบบประเมินความพึงพอใจ          
ในการเรียนโดยใชบ้ทเรียนสําเร็จรูป จาํนวน 15 ขอ้ สถิติที8ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าเฉลี8ย  
ส่วนเบี8ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที  
 ผลการวิจัยพบว่า  1) ประสิทธิภาพของบทเรียนสําเร็จรูป ที8สร้างขึ6 นมีค่าเท่ากับ 
87.93/86.78 สูงกวา่เกณฑ ์80/80  2) ผลสัมฤทธิ5 ทางการเรียนของนกัเรียนกลุ่มทดลองหลงัการเรียน 
โดยใช้บทเรียนสําเร็จรูป สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที8ระดบั .01  3) ผลสัมฤทธิ5      
ทางการเรียนของนกัเรียนกลุ่มทดลองที8เรียนโดยใช้บทเรียนสําเร็จรูปมีผลสัมฤทธิ5 ทางการเรียน    
สูงกว่านกัเรียนกลุ่มควบคุมที8เรียนโดยใช้การสอนแบบปกติ อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที8ระดบั .01            
4) ความพึงพอใจของนกัเรียนที8เรียนดว้ยบทเรียนสาํเร็จรูป โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  
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Abstract 

 

 This study was designed for Quasi-Experimental Design. The major proposes of this 

research study were : 1) to investigate the efficiency of programmed instruction in order to attain 

the standardized criteria of 80/80, 2) to compare the effectiveness before and after classes that 

used programmed instruction, 3) to compare the effectiveness after classes between the 

experimental group and the control group that used programmed instruction, and 4) to investigate 

the satisfaction level from the students.  The research samples were obtained by cluster random 

sampling of 30 students of Prathomsuksa 3 studying in the second semester of the academic    

year 2013 at Chumchonwimonwitthaya Municipality School in Trat Province.  The research 

instruments were: 1) 5 programmed instruction packages 2) 30 items of Multiple-choice test with 

4 options use to examine the students’ learning achievement 3) lesson plans of the experimental 

group and the control group, and 4) 15 items of satisfaction test. The statistic employed for 

analysis were mean, standard deviation, t-test dependent and t-test independent. 

 The results of the study were as follows : 1) the effectiveness of programmed instruction 

was 87.93/86.78 which was higher than the standardized criteria of 80/80, 2) the results revealed 

that the achievement of the experimental group students after being taught was higher than before 

being taught with the significant at the level of .01, 3) the results revealed that the achievement of 

the experimental group students by using programmed instruction was higher than the control 

group students that using normal teaching method with the significant at the level of .01,              

4) the students’ level of satisfaction towards programmed instruction was at a high level.                  




