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นภัทร์ สำรำญใจ. (2555). กำรเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทำงกำรเรี ยน สำระกำรเรี ยนรู้ วิทยำศำสตร์
โดยใช้บทเรี ยนสำเร็ จรู ปกับกำรสอนแบบปกติ นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษำปี ที่ 2 โรงเรี ยน
บ้ำ นหนองโยโคกปื ด ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำประถมศึ ก ษำสุ ริ นทร์ เขต 3
กำรค้น คว้ำ อิ ส ระ ศษ.ม.(บริ หำรกำรศึ ก ษำ) บัณ ฑิ ต วิ ท ยำลัย สถำบัน รั ช ต์ ภ ำคย์
กรุ งเทพมหำนคร
อำจำรย์ที่ปรึ กษำ ร.ศ. ดร.ประเสริ ฐ ศรี ไพโรจน์

บทคัดย่ อ
กำรวิจยั ครั้ งนี้ มี วตั ถุ ประสงค์ เพื่อสร้ ำงและหำประสิ ทธิ ภำพ หำค่ำดัชนี ประสิ ทธิ ผล
เปรี ยบเที ยบผลสัมฤทธิ์ ทำงกำรเรี ยน และเปรี ยบเทียบควำมพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีต่อกำรเรี ยน
สำระกำรเรี ยนรู้ วิทยำศำสตร์ เรื่ องอำหำรกับกำรดำรงชี วิต ชั้นมัธยมศึกษำปี ที่ 2 โดยใช้บทเรี ยน
สำเร็ จรู ป กับกำรสอนแบบปกติ ประชำกร คือ นักเรี ย นชั้นมัธยมศึ กษำปี ที่ 2 ภำคเรี ยนที่ 1 ปี
กำรศึกษำ 2554 โรงเรี ยนบ้ำนหนองโยโคกปื ด สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุ รินทร์
เขต 3 จำนวน 22 คน ซึ่ งได้มำโดยกำรสุ่ มอย่ำงง่ำย โดยวิธีจบั สลำก เข้ำกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
กลุ่มละ 11 คน เครื่ องมือที่ใช้ในกำรวิจยั ได้แก่ บทเรี ยนสำเร็ จรู ปแบบเส้นตรง เรื่ องอำหำรกับกำร
ดำรงชีวติ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทำงกำรเรี ยน และแบบสอบถำมควำมพึงพอใจที่มีต่อกำรเรี ยน
สำระกำรเรี ยนรู้วทิ ยำศำสตร์ สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่ำร้อยละ ค่ำเฉลี่ยส่ วนเบี่ยงเบน
มำตรฐำน และทดสอบสมมติฐำนด้วยสถิติที (t – test)
ผลกำรวิจยั พบว่ำ
1. บทเรี ยนสำเร็ จรู ปแบบเส้น ตรง สำระกำรเรี ยนรู้วิทยำศำสตร์ เรื่ องอำหำรกับ
กำรด ำรงชี วิ ต ชั้ น มัธ ยมศึ ก ษำปี ที่ 2 โรงเรี ยนบ้ำ นหนองโยโคกปื ด มี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพเท่ ำ กับ
89.09/92.95
2. ดัช นี ป ระสิ ท ธิ ผ ลของบทเรี ย นส ำเร็ จ รู ป แบบเส้ น ตรง เรื่ อ งอำหำรกับ กำร
ดำรงชีวติ ชั้นมัธยมศึกษำปี ที่ 2 โรงเรี ยนบ้ำนหนองโยโคกปื ด มีค่ำเท่ำกับ 0.8426
3. นัก เรี ย นชั้นมัธ ยมศึ ก ษำปี ที่ 2 โรงเรี ยนบ้ำนหนองโยโคกปื ด ที่เรี ยนโดยใช้
บทเรี ยนสำเร็ จรู ปแบบเส้นตรง มีผลสัมฤทธิ์ ทำงกำรเรี ยนสู งกว่ำนักเรี ยนที่เรี ยนด้วยวิธีสอนแบบ
ปกติ และแตกต่ำงกันอย่ำงมีนยั สำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.05
4. นักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษำปี ที่ 2 โรงเรี ยนบ้ำนหนองโยโคกปื ด ที่เ รี ย นโดยใช้
บทเรี ย นสำเร็ จรู ป แบบเส้นตรง มีควำมพึง พอใจต่อกำรเรี ยนสำระกำรเรี ยนรู ้วิทยำศำสตร์ สูงกว่ำ
นักเรี ยนที่เรี ยนด้วยวิธีสอนแบบปกติ และแตกต่ำงกันอย่ำงมีนยั สำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.05

