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ของนกัเรียนก่อนและหลงัการเรียนของกลุ่มทดลอง  3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ5 ทางการเรียนหลงัเรียน
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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.                  



กติติกรรมประกาศ 

  
 วิทยานิพนธ์ฉบบันี�สําเร็จสมบูรณ์ได ้ดว้ยความกรุณาและความช่วยเหลือ ให้คาํแนะนาํ
อย่า ง ดียิ )ง จา ก อา จ า รย ์ ดร .สุ รีย ์ม า ศ   สุ ข ก สิ  ประธานกรรมการที)ปรึกษาวิทยานิพนธ์และ             
รองศาสตราจารยอ์มัพวนั ประเสริฐภกัดิ3  กรรมการที)ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ผูว้ิจยัขอขอบพระคุณ      
เป็นอยา่งสูงไว ้ณ โอกาสนี�         
 ขอขอบพระคุณผู ้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที)ได้ให้ความอนุเคราะห์ตรวจแบบสอบถาม 
แบบทดสอบให้ขอ้เสนอแนะที)เป็นประโยชน์ในการจดัทาํเครื)องมือที)ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล          
และขอขอบพระคุณผูอ้าํนวยการโรงเรียน คณะครูและนกัเรียนโรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา  
สังกดักองการศึกษาเทศบาลเมืองตราด ที)ให้ความร่วมมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลวิจยั  ตลอดจน       
ทุกท่านที)ให้การสนับสนุน ช่วยเหลือ เป็นกําลังใจสําคัญอย่างดียิ)งในการทาํวิทยานิพนธ์ฉบับนี�           
ใหส้าํเร็จลุล่วงดว้ยดี 
 ประโยชน์และคุณค่าอนัเนื)องมาจากวิทยานิพนธ์ฉบบันี�  ผูว้ิจยัขอมอบแด่คุณบิดา มารดา 
และครูบาอาจารยผ์ูมี้พระคุณทุกท่าน 
 
         ศรีเรือน  ใกลชิ้ด 
 

 
 
 



สารบัญ 
 

บทที
    หน้า 
 1 บทนํา……………………………………………...………………………………… 1 
   ความเป็นมา…………………………………………………….………………. 1 
   วตัถุประสงคข์องการวจิยั………………………………………………………. 3 
   ประโยชน์ของการวิจยั……………………………………………….…………. 4 
   ขอบเขตของการวจิยั……………………………………………….……...……. 4 
   นิยามศพัทเ์ฉพาะ………………………………………………………….……. 5 
   กรอบแนวคิดในการวจิยั………………………………………………..………. 7 
   สมมติฐานในการวจิยั…………………………………………..………………. 7 

 
 2 แนวคิด ทฤษฎ ีและงานวจัิยที
เกี
ยวข้อง……………………...…….…………..……. 8 
   หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั1นพื1นฐาน พุทธศกัราช 2551 …….....…..….……. 9 
    วสิัยทศัน์…..………………...……………………………………...….…... 9   
    หลกัการ……….…….…......………………………………………...….…. 9 
    สมรรถนะสาํคญัของผูเ้รียน………..…………..………….………….……. 10 
    คุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องผูเ้รียน………..………………...…….……. 11 
   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม ตามหลกัสูตรแกนกลาง         

การศึกษาขั1นพื1นฐาน พุทธศกัราช 2551……………………...…..……. 11 
    ความสาํคญั………..………………………. ………...……………………. 11 
    วสิัยทศัน์…. ……………………………………………..………………… 13 
    เป้าหมาย………………………………………………………………...…. 14 
    สาระและมาตรฐานการเรียนรู้…. …………………………………….…… 15 
    คุณภาพของนกัเรียน…. …………………………………………………… 16 
    สืAอการเรียนรู้…. ……………………………………………………...…… 17 
    การวดัผลและประเมินผลการเรียนรู้…. …………………………………… 17 
    การประเมินผลการเรียนรู้….…………………………………………….. 18 
    การประเมินคุณลักษณะอนัพึงประสงค์…..………………………..…… 18 
   การจดัการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม.....…. 19 
    แนวการจดัการเรียนรู้……………..………….…………………..………. 19 



สารบัญ (ต่อ) 
 

บทที
    หน้า 
 2  (ต่อ) 
   บทเรียนสาํเร็จรูป…………...……...……………………………………….…... 21 
    ความหมายของบทเรียนสาํเร็จรูป ……….….….…………..……….…...… 21 
    ลกัษณะสาํคญัของบทเรียนสําเร็จรูป……….….….…………..………....… 22 
    ประเภทบทเรียนสาํเร็จรูป……….….….…………..…………………….… 24 
    หลกัจิตวทิยาของบทเรียนสาํเร็จรูป……….….….…………..…………..… 26 
    ส่วนประกอบของบทเรียนสาํเร็จรูป……….….….…………..……….....… 29 
    หลกัการของบทเรียนสาํเร็จรูป……….….….…………..……….………… 30 
    ประโยชน์ของบทเรียนสาํเร็จรูป……….….….…………..…………...… 32 
    การสร้างบทเรียนสาํเร็จรูป……….….….…………..…………………...… 32 
    การหาประสิทธิภาพบทเรียนสาํเร็จรูป……….….….……………….…..… 36 
    วธีิคาํนวณหาประสิทธิภาพ ……….….….…………..……….…………… 37 
    ขอ้ดีของบทเรียนสาํเร็จรูป……….….….…………..……….…………...… 37 
    ขอ้จาํกดัของบทเรียนสาํเร็จรูป……….….….…………..……….……….… 38 
   ความพึงพอใจ……….….….…………..………... …………………………..… 39 
    ความหมายของความพึงพอใจ……….….….…………..……….……….… 39 
    ทฤษฎีความพึงพอใจ……….….….…………..……………………….....… 40 
   งานวจิยัทีAเกีAยวขอ้ง……………………………………………………………… 42 
    งานวจิยัต่างประเทศ……………………………………………………...… 42 
                    งานวจิยัในประเทศ………………………………………………………… 42 
 
 3 วธีิดําเนินการวจัิย…………………………………………………………………… 46 
   การกาํหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตวัอยา่ง.……………………...…..…… 46 
   การสร้างเครืAองมือทีAใชใ้นการวจิยั……………….……...…………………...… 46 
   การเก็บรวบรวมขอ้มูล………………………………………………………..… 56 
            การวเิคราะห์ขอ้มูล…………………………………………………………...… 56 
   สถิติทีAใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล………………………………………………… 57 



สารบัญ (ต่อ) 
 

     หน้า 

 4 การวเิคราะห์ข้อมูล…...…………………………………………………………...… 59 
            สัญลกัษณ์ทีAใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล………………………………...………… 59 
            การนาํเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูล…………………………………...………… 59 
            ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล………………………………………………………..… 60 
 

 5 สรุปผล  อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ…………………………….…..…...……… 68 
   วตัถุประสงคข์องการวจิยั………………………………………………….…… 68 
    วธีิดาํเนินการวจิยั………………………………………………………..……… 68 
    สรุปผลการวจิยั…………………………………………………………….…… 70 
    อภิปรายผล………………………………………………………………...…… 71 

    ขอ้เสนอแนะ………………………………………………………………….… 74 
 

บรรณานุกรม………………………………………………………………………………… 75 
 

ภาคผนวก…………………………………………………………………………………….. 80 
 ภาคผนวก  ก รายนามผูท้รงคุณวฒิุ…………………………………………………… 81 
 ภาคผนวก  ข หนงัสือขอความร่วมมือในการวจิยั…………………….………………… 82 
 ภาคผนวก  ค แผนการจดัการเรียนรู้……..……………………………………………… 91 
 ภาคผนวก  ง บทเรียนสาํเร็จรูป………………………..…………………………...… 105 
 ภาคผนวก  จ แบบประเมินคุณภาพของเครืAองมือทีAใชใ้นการวจิยั……………….……… 130 
 ภาคผนวก  ฉ การวิเคราะห์แบบประเมินคุณภาพของเครืAองมือวิจยั (IOC) ค่าความยากง่าย 

ค่าอาํนาจจาํแนก ค่าความเชืAอมัAนและค่าเฉลีAยก่อนเรียน-หลงัเรียน……………...…… 147 
 
ประวตัิย่อผู้วจัิย………………………………………………………………………………. 160  

 



สารบัญตาราง   
 

ตาราง    หน้า 

 1 ค่าเฉลีAยของคะแนนทีAนักเรียนได้จากการใช้แบบทดสอบบทเรียนสําเร็จรูป          

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สําหรับนักเรียน          

ชั1นประถมศึกษาปีทีA 3 หลงัการใชบ้ทเรียนสาํเร็จรูปในแต่ละบท (E1)……….… 60 

 2 ค่าเฉลีAยของคะแนนทีAนกัเรียนไดจ้ากแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิL ทางการเรียนก่อน       

และหลังเรียน โดยใช้บทเรียนสําเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 

ศาสนา และวฒันธรรม สาํหรับนักเรียนชั1นประถมศึกษาปีทีA 3 (E2)………...… 62 

 3 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิL ทางการเรียนของนักเรียนกลุ่มทดลองก่อนและหลงัเรียน

โดยใช้บทเรียนสําเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ

วฒันธรรม สาํหรับนกัเรียนชั1นประถมศึกษาปีทีA 3………………..…...…....… 64 

 4 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิL ทางการเรียนของนักเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม         

โดยใช ้การสอนแบบปกติกบัน ัก เ รียนทีA เรียนโดยใช้บทเรียนสําเร็จรูป       

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม สําหรับนักเรียน      

ชั1นประถมศึกษาปีทีA 3………………………………………………...……..... 65 

 5 ความพึงพอใจของนักเรียนทีAเรียนโดยใช้บทเรียนสําเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้         

สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม สาํหรับนักเรียนชั1นประถมศึกษาปีทีA 3.......  66 

 6 การวิเคราะห์คุณภาพของเครืAองมือวิจยัในเรืA องแผนการจดัการเรียนรู้ กลุ่มสาระ   

การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม สาํหรับนกัเรียนชั1นประถมศึกษา

ปีทีA 3.………………………………………………………………………...… 148 

 7 การวเิคราะห์คุณภาพของเครืAองมือวิจยัในเรืAองแผนการจดัการเรียนรู้บทเรียนสําเร็จรูป 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม สําหรับนกัเรียน

ชั1นประถมศึกษาปีทีA 3………………………………………..………………… 149 

 8 การวิเคราะห์คุณภาพของเครืAองมือวิจยัในเรืAองบทเรียนสําเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้

สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม สาํหรับนกัเรียนชั1นประถมศึกษาปีทีA 3.... 150 

 9 การวิ เคราะห์ความสอดคล้องของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิL ทางการเรียน             

บทเรียนสําเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม  

สาํหรับนกัเรียนชั1นประถมศึกษาปีทีA 3…………………………………………. 151 



สารบัญตาราง (ต่อ)   
 

ตาราง    หน้า 
 10 การวิเคราะห์ความสอดคล้องของแบบประเมินความพึงพอใจบทเรียนสําเ ร็จรูป                

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม สําหรับนกัเรียน

ชั1นประถมศึกษาปีทีA 3………………………………………………………… 153 
 11 ค่าความยากง่าย (p) ค่าอาํนาจจาํแนก (b) และค่าความเชืAอมัAน (r) ของแบบทดสอบ     

วดัผลสัมฤทธิL ทางการเรียนของบทเรียนสําเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม สําหรับนักเรียนชั1 นประถมศึกษา          
ปีทีA 3….. …………………………………………………………………….… 154 

 12 คะแนนการทดลองแบบ 1:1 ของบทเรียนสําเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนา และวฒันธรรม สาํหรับนกัเรียนชั1นประถมศึกษาปีทีA 3..……….……... 155 

 13 คะแนนการทดลองกลุ่ม เล ็กของบท เ รีย นสํา เร็จ รูป  ก ลุ ่มส าระ กา รเ รียน รู้      
สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม สาํหรับนกัเรียนชั1นประถมศึกษาปีทีA 3… 156 

 14 คะแนนการทดลองกลุ่มใหญ่ของบทเรียนสําเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนา และวฒันธรรม สาํหรับนกัเรียนชั1นประถมศึกษาปีทีA 3. …….……...… 157 

 15 คะแนนของนกัเรียนกลุ่มควบคุมทีAทาํแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิL .…………….……. 158 



สารบัญตาราง   
 

ตาราง    หน้า 

 1 ค่าเฉลี
ยของคะแนนที
นักเรียนได้จากการใช้แบบทดสอบบทเรียนสําเร็จรูป          

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สําหรับนักเรียน          

ชั+นประถมศึกษาปีที
 3 หลงัการใชบ้ทเรียนสาํเร็จรูปในแต่ละบท (E1)……….… 60 

 2 ค่าเฉลี
ยของคะแนนที
นกัเรียนไดจ้ากแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ: ทางการเรียนก่อน       

และหลังเรียน โดยใช้บทเรียนสําเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 

ศาสนา และวฒันธรรม สาํหรับนักเรียนชั+นประถมศึกษาปีที
 3 (E2)………...… 62 

 3 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ: ทางการเรียนของนักเรียนกลุ่มทดลองก่อนและหลงัเรียน

โดยใช้บทเรียนสําเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ

วฒันธรรม สาํหรับนกัเรียนชั+นประถมศึกษาปีที
 3………………..…...…....… 64 

 4 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ: ทางการเรียนของนักเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม         

โดยใช ้การสอนแบบปกติกบัน ัก เ รียนที
 เรียนโดยใช้บทเรียนสําเร็จรูป       

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม สําหรับนักเรียน      

ชั+นประถมศึกษาปีที
 3………………………………………………...……..... 65 

 5 ความพึงพอใจของนักเรียนที
เรียนโดยใช้บทเรียนสําเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้         

สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม สาํหรับนักเรียนชั+นประถมศึกษาปีที
 3.......  66 

 6 การวิเคราะห์คุณภาพของเครื
องมือวิจยัในเรื
 องแผนการจดัการเรียนรู้ กลุ่มสาระ   

การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม สาํหรับนกัเรียนชั+นประถมศึกษา

ปีที
 3.………………………………………………………………………...… 148 

 7 การวเิคราะห์คุณภาพของเครื
องมือวิจยัในเรื
องแผนการจดัการเรียนรู้บทเรียนสําเร็จรูป 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม สําหรับนกัเรียน

ชั+นประถมศึกษาปีที
 3………………………………………..………………… 149 

 8 การวิเคราะห์คุณภาพของเครื
องมือวิจยัในเรื
องบทเรียนสําเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้

สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม สาํหรับนกัเรียนชั+นประถมศึกษาปีที
 3.... 150 

 9 การวิ เคราะห์ความสอดคล้องของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ: ทางการเรียน             

บทเรียนสําเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม  

สาํหรับนกัเรียนชั+นประถมศึกษาปีที
 3…………………………………………. 151 



สารบัญตาราง (ต่อ)   
 

ตาราง    หน้า 

 10 การวิเคราะห์ความสอดคล้องของแบบประเมินความพึงพอใจบทเรียนสําเ ร็จรูป                

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม สําหรับนกัเรียน

ชั+นประถมศึกษาปีที
 3………………………………………………………… 153 
 11 ค่าความยากง่าย (p) ค่าอาํนาจจาํแนก (b) และค่าความเชื
อมั
น (r) ของแบบทดสอบ     

วดัผลสัมฤทธิ: ทางการเรียนของบทเรียนสําเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม สําหรับนักเรียนชั+ นประถมศึกษา          
ปีที
 3….. …………………………………………………………………….… 154 

 12 คะแนนการทดลองแบบ 1:1 ของบทเรียนสําเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนา และวฒันธรรม สาํหรับนกัเรียนชั+นประถมศึกษาปีที
 3..……….……... 155 

 13 คะแนนการทดลองกลุ่ม เล ็กของบท เ รีย นสํา เร็จ รูป  ก ลุ ่มส าระ กา รเ รียน รู้      
สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม สาํหรับนกัเรียนชั+นประถมศึกษาปีที
 3… 156 

 14 คะแนนการทดลองกลุ่มใหญ่ของบทเรียนสําเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนา และวฒันธรรม สาํหรับนกัเรียนชั+นประถมศึกษาปีที
 3. …….……...… 157 

 15 คะแนนของนกัเรียนกลุ่มควบคุมที
ทาํแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ: .…………….……. 158 



บทที�  1 
บทนํา 

 
ความเป็นมา 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั�นพื�นฐาน พุทธศกัราช 2551 มีจุดมุ่งหมายเพื$อพฒันา      
นักเรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ                  
โดยเมื$อจบการศึกษาขั�นพื�นฐานแลว้นกัเรียนจะตอ้งมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที$พึงประสงค ์
เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยและปฏิบติัตนตามหลกัธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที$ตน  
นับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความรู้ ความสามารถในการสื$ อสาร การคิด               
การแกปั้ญหา การใช้เทคโนโลยี และมีทกัษะชีวิต มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที$ดี มีสุขนิสัย และ  
รักการออกกําลังกาย มีความรักชาติ มีจิตสํานึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั$น          
ในวิถีชีวิตและการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข                 
และมีจิตสํานึกในการอนุรักษ์วฒันธรรมไทย การอนุรักษ์และพฒันาสิ$งแวดล้อม มีจิตสาธารณะ     
ที$ มุ่ งทําประโยชน์และสร้างสิ$ งที$ ดีงามในสังคมและอยู่ ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข        
(กระทรวงศึกษาธิการ. 2553  ก : 3 - 4) 
 การจดัการศึกษาระดบัประถมศึกษาถือวา่มีความสาํคญัมาก เนื$องจากเป็นระดบัการศึกษา
ที$จดัเตรียมเยาวชนของชาติ ซึ$ งเป็นทรัพยากรมนุษยที์$มีคุณค่าและมีความสามารถในการพฒันา     
ตนเองให้เป็นบุคคลในสังคมที$มีศกัยภาพ อาจกล่าวได้ว่าเยาวชนในวยัดังกล่าวเป็นวยัที$กาํลัง     
เจริญเติบโตและเปลี$ยนแปลงจากวยัเด็กไปสู่วยัผูใ้หญ่และยงัเป็นวยัที$กาํลงัก้าวสู่ตลาดแรงงาน   
ของประเทศ ดังนั� นการจัดการศึกษาในระดับนี� จึงมีความจําเป็นอย่างยิ$งที$จะต้องให้ความรู้     
ประสบการณ์ทางดา้นวชิาการ  วชิาชีพควบคู่กนัไปเพื$อให้เยาวชนเหล่านี� ไดมี้ความรู้ ความสามารถ
และทักษะในการดํารงชีวิตในสังคมไทยได้เ ป็นอย่างดี  ตลอดจนสามารถประพฤติตน                    
ไดอ้ยา่งเหมาะสมในการดาํรงชีวติประจาํวนั  (กระทรวงศึกษาธิการ. 2553 ก : 5) 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม เป็นหนึ$ งใน 8 กลุ่มสาระ        
การเรียนรู้ที$สถานศึกษา ตอ้งใชเ้ป็นหลกัในการจดัการเรียนการสอน และเป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ที$ผูเ้รียนทุกคนต้องเรียนตลอด 12 ปีการศึกษาตั�งแต่ระดับประถมศึกษาจนถึงระดับมธัยมศึกษา    
ตอนปลาย ใน  5  สาระหลกั  ดงันี�   สาระที$ 1 ศาสนา   ศีลธรรม  จริยธรรม  สาระที$ 2 หนา้ที$พลเมือง  วฒันธรรม  
และการดาํเนินชีวิตในสังคม สาระที$ 3  เศรษฐศาสตร์ สาระที$ 4 ประวติัศาสตร์  และสาระที$ 5 ภูมิศาสตร์ 
เป็นสาระการเรียนรู้ที$ประกอบมาจากหลายแขนงวชิาจึงมีลกัษณะเป็นสหวิทยาการโดยนาํวิทยาการ
จากแขนงวชิาต่าง ๆ ในสาขาสังคมศาสตร์มาหลอมรวมเขา้ดว้ยกนั ไดแ้ก่ ภูมิศาสตร์ ประวติัศาสตร์ 
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เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ จริยธรรม ประชากรศึกษา สิ$ งแวดล้อมศึกษา รัฐศาสตร์ สังคมวิทยา 
ปรัชญา และศาสนา ในการอยู่ร่วมกนัในสังคมที$มีความเชื$อมสัมพนัธ์กนั และมีความแตกต่างกนั
อย่างหลากหลาย เพื$อช่วยให้สามารถปรับตนเองกับบริบทสภาพแวดล้อม การจัดการเรียนรู้       
นอกจากจะช่วยให้นกัเรียนมีความรู้ในเรื$องต่าง        ๆ   ที$เกี$ยวขอ้งกบัสภาพแวดลอ้มทั�งทางธรรมชาติ 
และสังคมวัฒนธรรมแล้ว ย ังมีทักษะและกระบวนการต่างๆที$สามารถนํามาใช้ประกอบ                 
ในการตดัสินใจไดอ้ยา่งรอบคอบในการดาํเนินชีวติ และการมีส่วนร่วมในสังคมที$มีการเปลี$ยนแปลง
ตลอดเวลาในฐานะพลเมืองดี ตลอดจนการนาํความรู้ทางจริยธรรม หลกัธรรมทางศาสนามาพฒันา
ตนเองและสังคม ทาํให้นักเรียนสามารถดาํรงชีวิตในสังคมได้อย่าง มีความสุข ซึ$ งได้กาํหนด    
สาระการเรียนรู้ในสาระที$ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม เป็นแนวคิดพื�นฐานเกี$ยวกับศาสนา          
ศีลธรรม จริยธรรม หลกัธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที$ตนนบั ซึ$ งมีมาตรฐาน ส 1.1 รู และเข าใจ
ประวติัความสําคญั ศาสดา หลกัธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที$ตนนบัถือและศาสนาอื$น 
มีศรัทธาที$ถูกต องยึดมั$นและปฏิบติัตามหลกัธรรมเพื$ออยู่ร วมกนัอย างสันติสุข  มาตรฐาน ส 1.2     
เข าใจตระหนักและปฏิบัติตนเป นศาสนิกชนที$ดี และธํารงรักษาพระพุทธศาสนาหรือศาสนา           
ที$ตนนับถือ และตวัชี� วดัได้กาํหนดให้ผูเ้รียนรู้และเข้าใจประวติัความสําคญั ศาสนา หลกัธรรม   
ของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที$ตน นบัถือ  การนาํหลกัธรรมคาํสอนไปปฏิบติัในการพฒันาตนเอง 
มีศรัทธาที$ถูกตอ้ง ยึดมั$น และปฏิบติัตามหลกัธรรมเพื$ออยู่ร่วมกนัอย างสันติสุข  (กระทรวงศึกษาธิการ. 
2553 ข : 4)   
 การจดักิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 
ของโรงเรียนเทศบาลชุมชนวมิลวทิยา พบปัญหาเนื$องจากขาดครูที$จบตรงสาขาวิชา เพราะครูผูส้อน
มีการโอนยา้ยและเกษียณก่อนกาํหนด การเรียนการสอนในชั�นเรียนที$ผูว้ิจยัรับผิดชอบการสอน 
ระดบัชั�นประถมศึกษาปีที$ 3 ในส่วนของเนื�อหา วนัสําคญัทางพระพุทธศาสนามีเนื�อหายากและ 
มากเกินไป ไม่เหมาะสมกบัคาบเวลาเรียน ทาํให้ครูตอ้งเร่งสอนให้จบเนื�อหา  ตอ้งใช้ความจาํมาก 
ทาํใหน้กัเรียนเกิดความเบื$อหน่าย ไม่ตั�งใจและสนใจในการเรียน สื$อการเรียนการสอนไม่เหมาะสม 
ประกอบกับผูส้อนไม่ได้จบตรงตามสาขาวิชา ไม่สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ดี         
เท่าที$ควร ครูผูส้อนมีงานอื$นที$ตอ้งรับผิดชอบมาก ทาํให้ไม่มีเวลาสอนอย่างเต็มที$ ปัญหาดงักล่าว   
ส่งผลให้การเรียนการสอนไม่บรรลุวตัถุประสงค์ ซึ$ งโรงเรียนได้จัดการศึกษาตามหลักสูตร          
การศึกษาขั�นพื�นฐาน พุทธศกัราช 2551 โดยมุ่งจดัการศึกษาให้นกัเรียนมีความรู้คู่คุณธรรม พฒันา
พฤติกรรมนักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คือ เป็นคนดี มีปัญญา และมีความสุข             
จากการศึกษาผลสัมฤทธิE ทางการเรียนของนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วฒันธรรม สาํหรับนกัเรียนชั�นประถมศึกษาปีที$ 3 พบวา่ผลสัมฤทธิE ทางการเรียนยงัอยูใ่นเกณฑ์ตํ$า คือ 
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คิดคะแนนเฉลี$ยร้อยละ65.74 ซึ$ งตํ$ากวา่เกณฑที์$ตั�งไวร้้อยละ70  จะเห็นไดว้า่ผลสัมฤทธิE ทางการเรียน
ของนักเรียนไม่เป็นที$น่าพอใจ สาเหตุหนึ$ งที$ทาํให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิE ทางการเรียนตํ$ามาจาก      
การสอนของครูและสื$อการสอนที$เหมาะสม (โรงเรียนเทศบาลชุมชนวมิลวทิยา. 2555 : 15) 
 บทเรียนสําเร็จรูปเป็นสื$อการเรียนรู้อีกรูปแบบหนึ$งที$เหมาะสมในการนาํมาใช้ประกอบ 
การเรียนการสอน เพราะบทเรียนสําเร็จรูปเปรียบเสมือนครูผูส้อน ให้ผูเ้รียนสามารถศึกษาคน้ควา้    
ทาํกิจกรรมการเรียนและประเมินผลดว้ยตนเอง  ซึ$ งเป็นสื$อการจดัการเรียนรู้ที$สร้างขึ�น โดยกาํหนดเนื�อหา 
วตัถุประสงค์วิธีการตลอดจนอุปกรณ์การสอนที$นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองโดยแบ่ง     
เนื�อหาออกเป็นส่วนยอ่ย ๆ เรียกวา่ กรอบ โดยลาํดบัเนื�อหาจากง่ายไปหายากแต่ละกรอบมีคาํถาม
และคาํตอบเพื$อให้นกัเรียนสามารถเรียนรู้ไดต้ามศกัยภาพของตนเอง อาจกล่าวไดว้่าบทเรียนสําเร็จรูป
จึงเป็นนวตักรรมทางการศึกษาสามารถนํามาใช้เป็นสื$ อ การเรียนรู้ ที$ผู ้เ รียนศึกษาค้นคว้า                
ทาํกิจกรรมการเรียนและประเมินผลด้วยตนเองตามลําดับขั�นที$ก ําหนดไวล่้วงหน้าเหมาะสม         
ในการถ่ายทอดเนื�อหาสาระไปสู่ผูเ้รียนให้สมบูรณ์ได้เรียนเป็นขั�นตอนช่วยให้เกิดความสนใจ           
ที$จะเรียนรู้ดว้ยตนเอง ในการแสวงหาความรู้และเป็นการสนองความแตกต่างในดา้นความสามารถ
ของบุคคลไดเ้ป็นอย่างดี (ทิศนา แขมมณี. 2552 : 16)  และงานวิจยัของทองคูณ  หนองพร าว       
(2552  :  79)   ไดพ้ฒันาแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู และบทเรียนสําเร็จรูป เรื$องจงัหวดัของเรา    
(บุรีรัมย )  กลุ มสาระการเรียนรู สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม ชั�นประถมศึกษาป ที$ 4 พบว า          
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู และบทเรียนสําเร็จรูป มีประสิทธิภาพ 83.87/84.08 นักเรียน             
มีผลสัมฤทธิE ทางการเรียนหลงัเรียนและก อนเรียนแตกต างกนัอย างมีนยัสําคญัทางสถิติที$ระดบั .01 
โดยมีผลสัมฤทธิE ทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียน นักเรียนมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับ      
มากที$สุด  
 ดงันั�นผูว้ิจยัจึงสนใจที$จะพฒันาบทเรียนสําเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา 
และวฒันธรรม สําหรับนกัเรียนชั�นประถมศึกษาปีที$ 3 เพื$อให้นกัเรียนศึกษาและเรียนรู้ดว้ยตนเอง               
ตามศกัยภาพของนกัเรียน เพื$อใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาผลสัมฤทธิE ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรมในเรื$องอื$นต่อไป 
 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 1. เพื$อศึกษาประสิทธิภาพของบทเรียนสําเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา 
และวฒันธรรม สาํหรับนักเรียนชั�นประถมศึกษาปีที$ 3  
 2.  เพื$อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิE ทางการเรียนของนักเรียนกลุ่มทดลองก่อนและหลัง   
การเรียนโดยใช้บทเรียนสําเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 
สาํหรับนักเรียนชั�นประถมศึกษาปีที$ 3  
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   3.  เพื$อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิE ทางการเรียนหลงัเรียนของกลุ่มทดลองกบักลุ่มควบคุม     
ที$เรียนโดยการใช้บทเรียนสําเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 
สาํหรับนกัเรียนชั�นประถมศึกษาปีที$ 3  
 4. เพื$อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนกลุ่มทดลองที$เรียนโดยใช้บทเรียนสําเร็จรูป    
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา และวฒันธรรม สาํหรับนกัเรียนชั�นประถมศึกษาปีที$ 3  
 

ประโยชน์ของการวจัิย 
 ผลการวิจยัจะทาํให้ทราบถึงประสิทธิภาพของบทเรียนสําเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม สําหรับนกัเรียนชั�นประถมศึกษาปีที$ 3 ที$ผูว้ิจยัปรับปรุง เพื$อให้
มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน และนําไปพัฒนาผลสัมฤทธิE ทางการเรียนของนักเรียน                  
และสามารถนาํไปประยุกตใ์ช้ในการพฒันาการจดักิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม ในระดบัชั�นประถมศึกษาอื$น ๆ ต่อไป 
 

ขอบเขตของการวจัิย 

  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1. ประชากรที$ใช้ในการวิจยั  ไดแ้ก่  นกัเรียนชั�นประถมศึกษาปีที$ 3 ภาคเรียนที$ 2                     
ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา รวมทั�งสิ�น 89 คน  ประกอบดว้ย นกัเรียน            
ชั�นประถมศึกษาปีที$ 3 จาํนวน 3 หมู่เรียน 
 2. กลุ่มตวัอยา่งที$ใชใ้นการวิจยั  ไดแ้ก่ นกัเรียนชั�นประถมศึกษาปีที$ 3 โรงเรียนเทศบาล
ชุมชนวิมลวิทยา  ภาคเรียนที$ 2 ปีการศึกษา 2556 จาํนวน 2 ห้องเรียน โดยการสุ่มตวัอย่าง           
แบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) โดยใหน้กัเรียนชั�นประถมศึกษาปีที$ 3 หมู่ที$ 3 จาํนวน 30 คน           
เป็นกลุ่มทดลอง และนกัเรียนชั�นประถมศึกษาปีที$ 3 หมู่ที$ 1 เป็นกลุ่มควบคุม 

 ตัวแปรที�ศึกษา 
 1. ต ัว แป รต ้น  ไ ด ้แก่ การเรียนรู้โดยใช้บทเรียนสําเร็จรูป กลุ ่มสาระการเ รียนรู้     
สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม สาํหรับนักเรียนชั�นประถมศึกษาปีที$ 3 
 2. ตวัแปรตาม ไดแ้ก่  
  2.1 ผลสัมฤทธิE ทางการเรียนของนกัเรียนที$เรียนโดยใช้บทเรียนสําเร็จรูป กลุ่มสาระ  
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม สําหรับนักเรียนชั� นประถมศึกษาปีที$  3 ของ           
กลุ่มทดลองกบักลุ่มควบคุม  
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  2.2 ความพึงพอใจของนักเรียนกลุ่มทดลองที$ เ รียนโดยใช้บทเรียนสําเ ร็จรูป          
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม สาํหรับนกัเรียนชั�นประถมศึกษาปีที$ 3 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 บทเรียนสําเร็จรูป หมายถึง สื$ อการเรียนรู้ที$นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง               
โดยอาศยัการนาํเสนอสาระการเรียนรู้จากง่ายไปยาก มีเนื�อหาให้ศึกษา คาํถามให้นักเรียนตอบ    
และนกัเรียนสามารถตรวจคาํตอบไดเ้องหลงัจากตอบคาํถามแลว้ 

 บทเรียนสําเร็จรูปเรื�อง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม                   

สําหรับนักเรียนชั/ นประถมศึกษาปีที� 3 หมายถึง เอกสารประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้      
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม สําหรับนักเรียนชั�นประถมศึกษาปีที$ 3     
ที$ผูว้ ิจยัสร้างขึ�น มีจาํนวน 5 เล่ม ประกอบด้วย วนัมาฆบูชา วนัวิสาขบูชา วนัอาสาฬหบูชา    
วนัเข้าพรรษา และวนัออกพรรษา ซึ$ งในเล่มประกอบด้วย คาํแนะนําการใช้บทเรียนสําเร็จรูป        
จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระสําคญั แบบทดสอบก่อนเรียน เนื�อหา คาํถาม แบบทดสอบหลงัเรียน 
เฉลยแบบทดสอบ และเฉลยคาํถาม 

 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนสําเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  

ศาสนา และวัฒนธรรม สําหรับนักเรียนชั/นประถมศึกษาปีที� 3 หมายถึง การจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
ที$กาํหนดให้นกัเรียนมีการศึกษาคน้ควา้ความรู้จากบทเรียนสําเร็จรูปแลว้นาํความรู้ที$ไดม้าอภิปราย
ร่วมกนัเพื$อที$จะร่วมกนัสรุปความรู้ที$ไดรั้บจากการศึกษาบทเรียนสาํเร็จรูป 

 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ หมายถึง การสอนที$ผูว้ิจยัดาํเนินการสอนนักเรียน    
ในกลุ่มควบคุมโดยการสอนแบบบรรยาย อธิบายและทาํกิจกรรมตามแผนการจดัการเรียนรู้ที$ผูว้ิจยั
สร้างขึ�นโดยศึกษาขั�นตอนตามตวัอยา่งแผนการสอนตามคู่มือครู 

 กลุ่มทดลอง  หมายถึง นักเรียนชั�นประถมศึกษาปีที$ 3 หมู่ที$ 3 จาํนวน 30 คนที$เรียน     
โดยใชบ้ทเรียนสําเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม สําหรับนกัเรียน         
ชั�นประถมศึกษาปีที$ 3 ที$ผูว้จิยัสร้างขึ�น     

 กลุ่มควบคุม หมายถึง นกัเรียนชั�นประถมศึกษาปีที$ 3 หมู่ที$ 1 จาํนวน 28 คนที$เรียนโดยใช ้ 
การสอนแบบปกติ 

 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ5ทางการเรียน หมายถึง แบบทดสอบความรู้ ความเข้าใจ               
ในการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนสําเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ        
วฒันธรรม สาํหรับนักเรียนชั�นประถมศึกษาปีที$ 3 ที$ไดส้ร้างและพฒันาขึ�น   
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 ผลสัมฤทธิ5ทางการเรียน หมายถึง คะแนนที$นักเรียนทาํได้จากการทาํแบบทดสอบ         
วดัผลสัมฤทธิE ทางการเรียนโดยใช้บทเรียนสําเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วฒันธรรม สาํหรับนักเรียนชั�นประถมศึกษาปีที$ 3 
 ความพงึพอใจของนักเรียน หมายถึง ความพึงพอใจของนกัเรียนชั�นประถมศึกษาปีที$ 3/3   
โรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา ภาคเรียนที$ 2 ปีการศึกษา 2556 ที$เรียนโดยใชบ้ทเรียนสําเร็จรูป
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม สาํหรับนักเรียนชั�นประถมศึกษาปีที$ 3 
 ประสิทธิภาพของบทเรียนสําเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ     
วัฒนธรรม สําหรับนักเรียนชั/นประถมศึกษาปีที� 3 ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 หมายถึง คุณภาพ 
ของบทเรียนสําเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม  สําหรับนักเรียน  
ชั�นประถมศึกษาปีที$ 3 ที$ผูว้จิยัสร้างขึ�น ดงันี�  
 1. 80  ตวัแรก คือ ค่าเฉลี$ยของคะแนนที$นักเรียนได้จากการใช้แบบทดสอบบทเรียน   
สาํเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม สาํหรับนกัเรียนชั�นประถมศึกษาปีที$ 3 
หลงัการใชบ้ทเรียนสาํเร็จรูปในแต่ละบท  
 2. 80 ตวัหลัง คือ ค่าเฉลี$ยของคะแนนที$นักเรียนได้จากแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิE          
หลงัการใชบ้ทเรียนสาํเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม สําหรับนกัเรียน
ชั�นประถมศึกษาปีที$ 3 ทั�งหมด  
 นักเรียน หมายถึง นักเรียนที$กาํลงัศึกษาชั�นประถมศึกษาปีที$ 3 โรงเรียนเทศบาลชุมชน  
วมิลวทิยา สังกดักองการศึกษาเทศบาลเมืองตราด  ภาคเรียนที$ 2 ปีการศึกษา 2556 
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กรอบแนวคิดในการวจัิย 
 การพฒันาบทเรียนสําเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม              
สาํหรับนักเรียนชั�นประถมศึกษาปีที$ 3 ไดก้าํหนดกรอบแนวคิดในการวจิยั ดงัภาพประกอบ 1  
                                                                                                      
             ตัวแปรตาม 
 
                  ตัวแปรต้น  
      
                   
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบ  1   กรอบแนวคิดในการวจิยั 
 
สมมติฐานในการวจัิย 
 นักเรียนกลุ่มทดลองที$เรียนโดยใช้บทเรียนสําเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนา  และวฒันธรรม สําหรับนักเรียนชั�นประถมศึกษาปีที$ 3  มีผลสัมฤทธิE ทางการเรียนสูงกว่า
กลุ่มควบคุม 
  
 
 

 

1.  ผลสัมฤทธิE ทางการเรียนของนกัเรียนที$เรียน 
โดยใชบ้ทเรียนสําเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม สําหรับ   
น ัก เ รียนชั� นประถมศึกษาปีที$  3 ของกลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคุม                    

2.  ความพึงพอใจของนักเรียนที$ เรียนโดยใช ้  
บทเรียนสํา เ ร็จรูป ก ลุ่มสาระการเ รียนรู้    
สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม สําหรับ 
นกัเรียนชั�นประถมศึกษาปีที$ 3                     

การเรียนรู้โดยใชบ้ทเรียนสาํเร็จรูป
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนา และวฒันธรรม สาํหรับ   
นักเรียนชั�นประถมศึกษาปีที$ 3  
 



 
 

บทที�  2 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิัยที�เกี�ยวข้อง 
 
 การพฒันาบทเรียนสําเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม    
สําหรับนักเรียนชั$นประถมศึกษาปีที& 3 ได้ศึกษาเอกสาร บทความและงานวิจยั ที&เกี&ยวข้อง             
เพื&อนาํหลกัการ ทฤษฎีและแนวคิดที&สาํคญัมาใชใ้นการดาํเนินงาน ดงันี$  
 1. หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั$นพื$นฐาน พุทธศกัราช 2551  
  1.1 วสิัยทศัน์ 
  1.2 หลกัการ 
  1.3 สมรรถนะสาํคญัของผูเ้รียน 
  1.4 คุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องผูเ้รียน 
 2. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม ตามหลักสูตรแกนกลาง         
การศึกษาขั$นพื$นฐาน พุทธศกัราช 2551 
  2.1 ความสาํคญั   
  2.2 วสิัยทศัน์ 
  2.3 เป้าหมาย 
  2.6 สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 
  2.7 คุณภาพของนกัเรียน 
  2.8 สื&อการเรียนรู้ 
  2.9 การวดัผลและประเมินผลการเรียนรู้ 
  2.10 การประเมินผลการเรียนรู้ 
  2.11การประเมินคุณลักษณะอนัพึงประสงค์ 
 3. การจดัการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 
  3.1 แนวการจดัการเรียนรู้ 
 4. บทเรียนสาํเร็จรูป 
  4.1 ความหมายของบทเรียนสาํเร็จรูป    
  4.2 ลกัษณะสาํคญัของบทเรียนสาํเร็จรูป 
  4.3 ประเภทบทเรียนสาํเร็จรูป 
  4.4 หลกัจิตวทิยาของบทเรียนสาํเร็จรูป 
  4.5 ส่วนประกอบของบทเรียนสาํเร็จรูป 
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  4.6 หลกัการของบทเรียนสาํเร็จรูป 
  4.7 ประโยชน์ของบทเรียนสาํเร็จรูป 
  4.8 การสร้างบทเรียนสาํเร็จรูป 
  4.9 การหาประสิทธิภาพบทเรียนสาํเร็จรูป  
  4.10 วธีิคาํนวณหาประสิทธิภาพ  
     4.11 ขอ้ดีของบทเรียนสาํเร็จรูป 
     4.12 ขอ้จาํกดัของบทเรียนสาํเร็จรูป 
 5. ความพึงพอใจ 
      5.1 ความหมายของความพึงพอใจ  
      5.2 ทฤษฎีความพึงพอใจ 
 6. งานวจิยัที&เกี&ยวขอ้ง 
      6.1 งานวจิยัต่างประเทศ 
      6.2 งานวจิยัในประเทศ 
 
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั#นพื#นฐาน พุทธศักราช 2551 
 วสัิยทศัน์ 
 หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั$นพื$นฐาน มุ่งพฒันาผูเ้รียนทุกคน ซึ& งเป็นกาํลงัของชาติ   
ให้เป็นมนุษยที์&มีความสมดุลทั$งดา้นร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตสํานึกในความเป็นพลเมืองไทย
และเป็นพลโลก ยึดมั&นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย ์              
ทรงเป็นประมุขมีความรู้และทกัษะพื$นฐาน รวมทั$งเจตคติที&จาํเป็นต่อการศึกษาต่อ การประกอบ
อาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเนน้ผูเ้รียนเป็นสําคญับนพื$นฐานความเชื&อวา่ทุกคนสามารถ
เรียนรู้และพฒันาตนเองไดเ้ตม็ศกัยภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ. 2553 ก : 4 - 6) 
 หลกัการ 
 หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั$นพื$นฐาน มีหลกัการที&สาํคญั ดงันี$  
 1. เป็นหลักสูตรการศึกษาเพื&อความเป็นเอกภาพของชาติ มีจุดหมายและมาตรฐาน       
การเรียนรู้ เป็นเป้าหมายสําหรับพฒันาเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ ทกัษะ เจตคติ และคุณธรรม   
บนพื$นฐานของความเป็นไทยควบคู่กบัความเป็นสากล 
 2. เป็นหลักสูตรการศึกษาเพื&อปวงชน ที&ประชาชนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษา     
อยา่งเสมอภาคและมีคุณภาพ 
 3. เป็นหลกัสูตรการศึกษาที&สนองการกระจายอาํนาจ ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจดั    
การศึกษาใหส้อดคลอ้งกบัสภาพและความตอ้งการของทอ้งถิ&น 
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 4. เป็นหลกัสูตรการศึกษาที&มีโครงสร้างยืดหยุ่นทั$งด้านสาระการเรียนรู้เวลา และการ
จดัการเรียนรู้ 
 5. เป็นหลกัสูตรการศึกษาที&เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 
 6. เป็นหลักสูตรการศึกษาสําหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย  
ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้ และประสบการณ์ 
 หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั$นพื$นฐาน มุ่งพฒันาผูเ้รียนใหเ้ป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข 
มีศักยภาพในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ จึงกําหนดเป็นจุดหมาย เพื&อให้เกิดกับผูเ้รียน         
เมื&อจบการศึกษาขั$นพื$นฐาน ดงันี$  
 1. มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที&พึ& งประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยและ
ปฏิบติัตนตามหลกัธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที&ตนนบัถือ ยึดหลีกปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 2. มีความรู้อนัเป็นสากลและมีความสามารถในการสื&อสาร การคิด การแกปั้ญหา การใช้
เทคโนโลย ีและมีทกัษะชีวติ 
 3. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที&ดี มีสุขนิสัย และรักการออกกาํลงักาย 
 4. มีความรักชาติ มีจิตสํานึกในความเป็นพลเมืองไทยแลพลโลก ยึดมั&นในวิถีชีวิต      
และการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 
 5. มีจิตสํานึกในการอนุรักษ์วฒันธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ์และการพฒันา  
สิ&งแวดลอ้ม มีจิตสาธารณะที&มุ่งทาํประโยชน์และสร้างสิ&งที&ดีงามในสังคม และอยูร่่วมกนัในสังคม
อยา่งมีความสุข 

 สมรรถนะสําคัญของผู้เรียน 

 1. ความสามรถในการสื&อสาร หมายถึง ผูเ้รียนมีความรู้และเขา้ใจในการใชภ้าษาและวิธีการ
ที&เหมาะสม เพื&อติดต่อสื&อสารและสื&อความหมายใหผู้อื้&นมีความเขา้ใจกบัตนเองได ้

 2. ความสามารถในการคิด หมายถึง ผูเ้รียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ไดอ้ยา่งมี
เหตุผล   
 3. ความสามารถในการแกปั้ญหา หมายถึง ผูเ้รียนสามารถแกปั้ญหาไดอ้ยา่งถูกตอ้งและ
เหมาะสม 

 4. ความสามารถในการใชท้กัษะชีวติ หมายถึง ผูเ้รียนมีความรู้ ความเขา้ใจในการดาํเนินชีวิต
แบบเศรษฐกิจพอเพียงและนาํมาใชใ้นชีวติประจาํวนัได ้

 5.. ความสามารถในการเทคโนโลยี หมายถึง ผูเ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจเกี&ยวกบัเทคโนโลย ี 
และนวตักรรม สามารถนาํมาใชใ้หเ้กิดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวมได ้
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 คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ของผู้เรียน 
 1. รักชาติ  ศาสน์ กษัตริย์  หมายถึง การปฏิบัติตนในการรัก หวงแหน ภาคภูมิใจ            
ในความเป็นชาติไทย  ปฏิบติัตนตามหลกัศาสนา  รักเคารพและเทิดทูนสถาบนัพระมหากษตัริย ์
 2. ซื&อสัตยสุ์จริต หมายถึง การปฏิบติัตนให้ตรงต่อความเป็นจริง ทั$งกาย วาจา ใจ ทั$งต่อ
ตนเองและผูอื้&น 
 3. มีวินัย หมายถึง ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบของสังคมตามบรรทัดฐานและกฎหมาย          
ของสังคมไทย 
 4. ใฝ่เรียนรู้ หมายถึง รักในการเรียนรู้  ในทุกสิ&งทุกอย่างอย่างต่อเนื&องซึ& งจะส่งผลให ้     
มีความรู้ความสามารถในการดาํรงชีวติไดอ้ยา่งมีความสุข 
 5. อยู่อย่างพอเพียง หมายถึง ปฏิบติัตนอยู่ในทางสายกลาง พึงพอใจในสิ&งที&ตนมีอยู ่         
มีความพอประมาณและสร้างภูมิคุม้กนัในตวัเอง 
 6. มุ่งมั&นในการทาํงาน หมายถึง มีความขยนัหมั&นเพียร รักการทาํงาน และทาํงานอย่างมี 
ความสุขใหบ้รรลุตามวตัถุประสงคที์&ไดต้ั$งไว ้
 7. รักความเป็นไทย หมายถึง รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีและความเป็นอยู่ของไทย
ดว้ยความภาคภูมิใจ 
 8. มีจิตสาธารณะ หมายถึง มีจิตใจที&มุ่งมั&น รู้จกัทาํคุณประโยชน์เพื&อส่วนรวม 
 สรุปไดว้่า หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั$นพื$นฐาน พุทธศกัราช 2551 มุ่งพฒันาผูเ้รียนให้
เป็นมนุษยที์&มีความสมดุลทั$งดา้นร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตสํานึกในความเป็นพลเมืองไทย และ
พลโลก ยึดมั&นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข                 
เป็นการศึกษาเพื&อความเป็นเอกภาพ มีความเสมอภาคทางการศึกษา มีการกระจายอาํนาจ มีความยืดหยุน่ 
เน้นผูเ้รียนเป็นสําคญั จดัการศึกษาทั$ งในระบบ นอกระบบ และตามอธัยาศยั มุ่งพฒันาผูเ้รียน        
ให้เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข มีศกัยภาพในการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ มีสมรรถนะครบ       
ทั$ง 5 ดา้น หลกัสูตรได้กาํหนดให้ผูเ้รียนตอ้งมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ที&สําคญั 8 ด้าน ทั$งนี$
กาํหนดให้จดัการศึกษาผา่น 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยไดก้าํหนดตวัชี$ วดัไว ้2 ตวัชี$ วดั คือ ตวัชี$ วดั
ชั$นปี และตวัชี$วดัช่วงชั$น 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ตัวชี#วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง  
ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั#นพื#นฐาน พุทธศักราช 2551  
 ความสําคัญ 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม ได้กล่าวถึง ความสําคญัไวด้งันี$
(กระทรวงศึกษาธิการ. 2553 ข : 5)    



 
 

12

 สังคมโลกมีการเปลี&ยนแปลงอย างรวดเร็วตลอดเวลา กลุ มสาระการเรียนรู สังคมศึกษา  
ศาสนา และวฒันธรรม ช วยให ผู เรียนมีความรู  ความเข าใจ ว ามนุษย ดาํรงชีวิตอย างไร ทั$งในฐานะ       

ป จเจกบุคคล และการอยู ร วมกนัในสังคม การปรับตวัตามสภาพแวดล อม การจดัการทรัพยากร      
ที&มีอย ูอย างจาํกดั นอกจากนี$ ยงัช วยให ผ ูเรียนเข าใจถึงการพฒันา เปลี&ยนแปลงตามยุคสมยั กาลเวลา           
ตามเหตุป จจัยต าง ๆ ทาํให เกิดความเข าใจในตนเอง และผู อื&น มีความอดทน อดกลั$น ยอมรับ        
ในความแตกต าง และมีคุณธรรม สามารถนาํความรู ไปปรับใช ในการดาํเนินชีวิต เป นพลเมืองดี      
ของประเทศชาติ และสังคมโลก  
 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมเป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้ที&ต้องเรียนตลอด                
12  ปีการศึกษาตั$งแต่ระดบัประถมศึกษาจนถึงระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายเป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้          
ที&ประกอบมาจากหลายแขนงวิชา จึงมีลกัษณะเป็นสหวิทยาการโดยนาํวิทยาการจากแขนงวิชาต่าง ๆ  
ในสาขาสังคมศาสตร์มาหลอมรวมเข้าด้วยกนั ได้แก่ ภูมิศาสตร์ ประวติัศาสตร์ เศรษฐศาสตร์  
นิติศาสตร์ จริยธรรม ประชากรศึกษา สิ&งแวดลอ้มศึกษา รัฐศาสตร์ สังคมวิทยา ปรัชญา และศาสนา  
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม จึงเป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้ที&ออกแบบ     
มาเพื&อส่งเสริมศกัยภาพการเป็นพลเมืองดีให้แก่นักเรียนโดยมีเป้าหมายของการพฒันาความเป็น   
พลเมืองดี ซึ& งถือเป็นความรับผดิชอบของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  
 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม จึงมีความสําคญัที&จะช่วยพฒันา
นกัเรียนใหเ้กิดความเจริญงอกงามในดา้นต่างๆ ดงันี$  (กระทรวงศึกษาธิการ. 2553 ข : 6 - 7) 
 1. ดา้นความรู้ จะให้ความรู้แก่นักเรียนในเนื$อหาสาระ ความคิดรวบยอดและหลกัการ
สําคญัของวิชาต่าง ๆ ในสาขาสังคมศาสตร์ ไดแ้ก่ ภูมิศาสตร์ ประวติัศาสตร์ รัฐศาสตร์ จริยธรรม  
สังคมวิทยา เศรษฐศาสตร์ กฎหมาย ประชากรศึกษา สิ& งแวดล้อมศึกษา ปรัชญา และศาสนา                
ตามขอบเขตที&กาํหนดไวใ้นแต่ละระดบัชั$นในลกัษณะบูรณาการ 
 2. ดา้นทกัษะกระบวนการ นกัเรียนจะไดรั้บการพฒันาให้เกิดทกัษะและกระบวนการ               
ต่าง ๆ เช่น ทกัษะทางวิชาการ ทกัษะทางสังคม ทกัษะทางการสืบสวนสอบสวน ทกัษะการสื&อสาร  
ทกัษะการแสวงหาความรู้ การสืบคน้ เป็นตน้ 
 3. ด้านเจตคติและค่านิยม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม             
จะช่วยพฒันาเจตคติ และค่านิยมเกี&ยวกบัประชาธิปไตยและความเป็นมนุษย ์เช่น รู้จกัตนเอง พึ&งตนเอง 
ซื&อสัตยสุ์จริต มีวินยั มีความกตญัKู รักเกียรติภูมิแห่งตน มีนิสัยในการเป็นผูผ้ลิตที&ดี มีความพอดี   
ในการบริโภค เห็นคุณค่าของการทาํงาน รู้จกัคิดวิเคราะห์ รู้จกัการทาํงานเป็นกลุ่ม เคารพสิทธิ    
ของผูอื้&นและเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม มีความผกูพนักบักลุ่ม รักทอ้งถิ&น รักประเทศชาติ เห็นคุณค่า 
อนุรักษแ์ละพฒันาศิลปวฒันธรรมและสิ&งแวดลอ้ม ศรัทธาในหลกัธรรมของศาสนาและการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 
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 วสัิยทศัน์ 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรม ได้กําหนดวิสัยทัศน์ ดังนี$  

(กระทรวงศึกษาธิการ. 2553 ข : 8) 

 1. เป็นศาสตร์บูรณาการที&มุ่งให้นักเรียนเป็นผูมี้การศึกษาพร้อมที&จะเป็นผูน้าํ เป็นผูมี้

ส่วนร่วมและเป็นพลเมืองที&ดี มีความรับผดิชอบ ดงันี$  

  1.1 นําความรู้จากอดีตมาสร้างความเข้าใจในมรดกทางวฒันธรรมของประเทศ                  

เพื&อการตดัสินใจในการเป็นพลเมืองดี 

  1.2  นําความรู้เกี&ยวกับโลกของเรามาสร้างความเข้าใจในกระบวนการก่อให้เกิด    

สภาพแวดลอ้มของมนุษย ์เพื&อการตดัสินใจในการดาํรงชีวติในสังคม 

  1.3  นําความรู้เรื& องการเมืองการปกครองมาตดัสินใจเกี&ยวกับการปกครอง ชุมชน    

ทอ้งถิ&น  และประเทศชาติของตน 

  1.4  นาํความรู้เรื& องการผลิต การแจกจ่าย การบริโภคสินคา้ และบริการมาตดัสินใจ              

ในการใชท้รัพยากรที&มีอยูจ่าํกดั เพื&อการดาํรงชีวติ เพื&อการประกอบอาชีพ และการอยูใ่นสังคม 

  1.5 นาํความรู้เกี&ยวกบัคุณค่าของจริยธรรม ศาสนา มาตดัสินใจในการประพฤติปฏิบติัตน

และการอยูร่่วมกบัผูอื้&น 

  1.6 นําวิธีการทางสังคมศาสตร์มาค้นหาคาํตอบเกี&ยวกับประเด็นปัญหาในสังคม       

และกาํหนดแนวทางประพฤติปฏิบติัที&สร้างสรรคต่์อส่วนรวม 

 2. บูรณาการสรรพความรู้ กระบวนการและปัจจยัต่าง ๆ เพื&อการเรียนรู้ ตามเป้าหมาย 

ของท้องถิ&นและประเทศชาติ การจัดการเรียนรู้ต้องใช้ข้อมูล ความรู้ทั$ งในระดับท้องถิ&น 

ประเทศชาติ และระดบัโลกเชื&อมโยงเขา้ดว้ยกนั 

 3. นกัเรียนอภิปรายประเด็นปัญหาร่วมสมยัร่วมกบัเพื&อนและผูใ้หญ่ สามารถแสดงจุดยนื   

ในค่านิยม จริยธรรมของตนเอยา่งเปิดเผยและจริงใจ ขณะเดียวกนัก็รับฟังเหตุผลของผูอื้&น              

ที&แตกต่างจากตนอยา่งตั$งใจ 

 4. การจัดการเรียนรู้เป็นบรรยากาศของการส่งเสริมการคิดขั$นสูงในประเด็นหัวข้อ          

ที&ลึกซึ$ ง ทา้ทาย นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีความหมาย ได้รับการประเมิน       

ที& เน้นการนําความรู้มาประยุกต์ใช้ทุกมาตรฐานการเรียนรู้ของกลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา                  

และวฒันธรรม มีการจดัเตรียมโครงงานที&สอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มเป็นจริงของสังคมที&ให้นกัเรียน

ไดน้าํสิ&งที&เรียนไปใชไ้ดจ้ริงในการดาํเนินชีวติ 
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 เป้าหมาย 
 กลุ่มสาระการเ รียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มี เ ป้าหมายที&สําคัญ                  
คือ ให้นกัเรียนเป็นพลเมืองดีในวิถีชีวิตประชาธิปไตยภายใตก้ารปกครองระบอบประชาธิปไตย      
อันมีพระมหากษัต ริย์ทรงเ ป็นประมุข การที& จะบรรลุตามเป้าหมายดังกล่าวนั$ นจํา เ ป็น                       
ตอ้งมีองคป์ระกอบสาํคญั 3 ประการ ดงันี$   (กระทรวงศึกษาธิการ. 2553 ข : 9 - 10) 
 1. ความรู้ ความรู้ในกลุ่มสาระการเ รียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม                   

มีการผสมผสานการศึกษาศาสตร์ต่าง ๆ เช่น มนุษยวิทยา เศรษฐศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ประวติัศาสตร์  

รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ ปรัชญา และศาสนาเข้าด้วยกัน ไม่เพียงเท่านั$ น กลุ่มสาระการเรียนรู้               

สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม ยงัรวมถึงการศึกษาคุณลักษณะการเป็นคนดีของสังคม         

การเป็นพลเมืองที&มีส่วนร่วมในการศึกษา ความเป็นไปของโลก พหุวฒันธรรม กฎหมายศึกษา 

อาชีพศึกษา และประเด็นปัญหาร่วมสมัยต่าง ๆ นอกจากนี$ ยงัจะต้องบูรณาการสาระความรู้          

จากกลุ่มสาระการเรียนรู้อื&น ๆ เช่น ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์          

และเทคโนโลยอีีกดว้ย 

 2. ทกัษะและกระบวนการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม         

ที&จ ําเป็นสําหรับการพัฒนาบุคลิกภาพของนักเรียนให้เป็นผู ้รอบรู้มีบุคลิกภาพที& เหมาะสม            

และสามารถอยูร่่วมกบัผูอื้&นในสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข  ดงันี$  

  2.1 ทกัษะทางวิชาการ ไดแ้ก่ ทกัษะในการฟัง พูด อ่าน เขียน และการคิด ซึ& งนกัเรียน

ตอ้งนาํมาใช้ในการแสวงหาความรู้จดัการกบัความรู้ การนาํความรู้ไปใช้ในการสร้างองคค์วามรู้ใหม่ 

ประกอบดว้ย 

   2.1.1 การแสวงหาและจดัการกับข้อมูลความรู้ต่าง ๆ ทักษะด้านนี$  กลุ่มสาระ               

การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม จะส่งเสริมให้นกัเรียนมีความสามารถในการอ่าน ศึกษา 

สืบคน้ขอ้มูล ความรู้ ใช้กระบวนการศึกษาค้นควา้ทางสังคมศาสตร์ การสืบคน้ความรู้  รวมทั$ง 

ความสามารถในการใชค้อมพิวเตอร์และสื&ออิเล็กทรอนิกส์ 

   2.1.2 การคิดและนําเสนอแนวคิดต่าง ๆ ทักษะด้านนี$  กลุ่มสาระการเรียนรู้     

สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม จะส่งเสริมให้นกัเรียนมีความสามารถในการคิด การจดัระบบขอ้มูล 

การตีความ  วิเคราะห์ สรุป ประเมินและนาํเสนอขอ้มูล ความคิดเห็นต่าง ๆ โดยสื&อสารออกมา     

ในรูปแบบต่าง ๆ โดยเฉพาะการเขียน การพูดที&สื& อความหมายกับผูอื้&นบนพื$นฐานที&มีเหตุผล       

และหลกัการ เพื&อจะใช้สนับสนุนและประกอบการพิจารณาตดัสินใจใด ๆ ของบุคคลและสังคม          

ไดอ้ยา่งฉลาดและมีประสิทธิภาพ 
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   2.1.3 การสร้างองค์ความรู้ใหม่ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ   

วฒันธรรม จะส่งเสริมให้นักเรียนสามารถสร้างความรู้ที& เป็นความคิดรวบยอดและหลักการ            

ไดส้ามารถอธิบายความสัมพนัธ์และความเป็นเหตุเป็นผลของเรื&องราวต่าง ๆ ได ้สามารถคิดอยา่งมี

วิจารณญาณ คิดสร้างสรรค์ ศึกษาค้นควา้ เพื&อสร้างองค์ความรู้ใหม่ที&จะมีส่วนช่วยให้นักเรียน      

เกิดความเขา้ใจในเรื&องราวต่าง ๆ ของบุคคลและสังคมที&เราดาํรงชีวิตอยู ่และนาํไปสู่การนาํความรู้

ไปใชใ้นการวางแผนแกปั้ญหา ตดัสินใจและการดาํเนินชีวติไดอ้ยา่งเหมาะสม 

  2.2 ทกัษะทางสังคม ได้แก่ การร่วมมือและการมีส่วนร่วมในสังคม การดูแลรักษา                    

การเอาใจใส่ให้บริการ การมีส่วนร่วมในสังคม ทกัษะและกระบวนการกลุ่ม พฒันาความเป็นผูน้าํ                 

ผูต้ามในการทาํงานกลุ่ม เห็นคุณค่า เคารพตนเองและผูอื้&น ยอมรับในความคลา้ยคลึง และความแตกต่าง

ของตนและของผูอื้&น เคารพในทรัพยสิ์นและสิทธิของผูอื้&น เคารพในกฎ กติกาของกฎหมาย  เคารพ

ในความเป็นมนุษยชาติ และสรรพสิ&งที&มีชีวติทั$งหลาย 

 3. คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 

จะช่วยพฒันาทักษะเกี&ยวกับเจตคติ จริยธรรม และค่านิยม โดยผ่านประสบการณ์การเรียนรู้        

และทักษะต่าง ๆ อย่างหลากหลาย นักเรียนจะได้รับการพฒันาเกี&ยวกับความเป็นสมาชิกที&ดี           

ในสังคมประชาธิปไตย เช่น การรู้จกัตนเอง พึ&งตนเอง ซื&อสัตยสุ์จริต มีวินัย กตญัKู รักเกียรติภูมิ

ของตน เคารพเหตุผล มีความยุติธรรม ห่วงใยในสวสัดิภาพของผูอื้&น ยอมรับความแตกต่าง         

ขจดัขอ้ขดัแยง้ดว้ยสันติวธีิ ยดึมั&นในความยุติธรรม ความเสมอภาคและเสรีภาพ มีนิสัยในการเป็นผูผ้ลิต

และผูบ้ริโภคที&ดี เห็นคุณค่าของการทาํงาน การทาํงานเป็นกลุ่ม การเคารพสิทธิของผูอื้&น เสียสละ        

เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม มีความผูกพนักับกลุ่ม รักท้องถิ&น รักประเทศชาติ เทิดทูนสถาบัน       

พระมหากษตัริย ์ภูมิใจในความเป็นไทย เห็นคุณค่า อนุรักษ ์พฒันาศิลปวฒันธรรม และสิ&งแวดลอ้ม 

และศรัทธาในหลกัธรรมของศาสนา 

 สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 

 สาระที&  1  ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 

 มาตรฐาน ส 1.1  รู และเข าใจประวติั ความสําคญั ศาสดา หลกัธรรมของพระพุทธศาสนา  

หรือศาสนา  ที&ตนนับถือและศาสนาอื&น มีศรัทธาที&ถูกต อง ยึดมั&น และปฏิบัติตามหลักธรรม            

เพื&ออยูร่่วมกนัอย างสันติสุข 

 มาตรฐาน ส 1.2  เข าใจ ตระหนักและปฏิบัติตนเป นศาสนิกชนที&ดี และธํารงรักษา       

พระพุทธศาสนาหรือศาสนาที&ตนนบัถือ 
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 สาระที& 2  หน าที&พลเมือง วฒันธรรม และการดาํเนินชีวติในสังคม 
 มาตรฐาน ส 2.1  เข าใจและปฏิบติัตนตามหน าที&ของการเป นพลเมืองดี มีค านิยมที&ดีงาม 
และธํารงรักษาประเพณีและวฒันธรรมไทย ดาํรงชีวิตอยู ร วมกันในสังคมไทย และสังคมโลก       
อย างสันติสุข     
 มาตรฐาน ส 2.2  เข าใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมป จจุบนั ยึดมั&น ศรัทธา      
และธาํรงรักษาไว ซึ& งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริย ทรงเป นประมุข 
 สาระที& 3  เศรษฐศาสตร  
 มาตรฐาน ส 3.1  เข าใจและสามารถบริหารจดัการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค                   
การใช ทรัพยากรที&มีอย ูจาํกดัได อย างมีประสิทธิภาพและคุ มค า รวมทั$งเข าใจหลกัการของเศรษฐกิจ
พอเพียงเพื&อการดาํรงชีวติอย างมีดุลยภาพ  
 มาตรฐาน ส 3.2  เข าใจระบบ และสถาบนัทางเศรษฐกิจต าง ๆ ความสัมพนัธ ทางเศรษฐกิจ 
และความจาํเป นของการร วมมือกนัทางเศรษฐกิจในสังคมโลก 
 สาระที& 4  ประวติัศาสตร  
 มาตรฐาน ส 4.1  เข าใจความหมาย ความสําคญัของเวลาและยุคสมยัทางประวติัศาสตร  
สามารถใช วธีิการทางประวติัศาสตร มาวเิคราะห เหตุการณ ต าง ๆ อย างเป นระบบ 
 มาตรฐาน ส 4.2  เข าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงป จจุบันในด าน         
ความสัมพนัธ และการเปลี&ยนแปลงของเหตุการณ อย างต อเนื&อง ตระหนักถึงความสําคัญและ
สามารถวเิคราะห ผลกระทบที&เกิดขึ$น 
 มาตรฐาน ส 4.3  เข าใจความเป นมาของชาติไทย วฒันธรรม ภูมิป ญญาไทย มีความรัก 
ความภูมิใจและธาํรงความเป นไทย 
 สาระที& 5  ภูมิศาสตร                                                          
 มาตรฐาน ส 5.1  เข าใจลกัษณะของโลกทางกายภาพ และความสัมพนัธ ของสรรพสิ&ง     
ซึ& งมีผลต อกนัและกนัในระบบของธรรมชาติ ใช แผนที&และเครื&องมือทางภูมิศาสตร ในการค นหา         
วเิคราะห  สรุป และใช ข อมูลภูมิสารสนเทศอย างมีประสิทธิภาพ                                                                                                   
 มาตรฐาน ส 5.2  เข าใจปฏิสัมพนัธ ระหว างมนุษย กบัสภาพแวดล อมทางกายภาพที&ก อให 
เกิดการสร างสรรค วฒันธรรม มีจิตสํานึก และมีส วนร วมในการอนุรักษ  ทรัพยากรและสิ&งแวดล อม 
เพื&อการพฒันาที&ย ั&งยนื 
 คุณภาพของนักเรียน 
 นกัเรียนจบชั$นประถมศึกษาปีที& 3 จะตอ้งมีความรู้  ดงันี$  (กระทรวงศึกษาธิการ. 2553 ข : 11) 
 1. ได เรียนรู เรื&องเกี&ยวกบัตนเองและผูที้&อยู่รอบขา้ง  ตลอดจนสภาพแวดลอ้มในทอ้งถิ&น    
ที&อยูอ่าศยั  และเชื&องโยงประสบการณ์ไปสู่โลกกวา้ง 
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 2. ผูเ้รียนได ไดรั้บการพฒันาใหมี้ทกัษะกระบวนการ  และมีขอ้มูลที&จาํเป็นต่อการพฒันา
ให้เป็นผู ้มี คุณธรรม  จริยธรรม  ประพฤติปฏิบัติตามหลักคําสอนของศาสนาที&ตนนับถือ                  
มีความเป็นพลเมืองดี  มีความรับผิดชอบ  การอยู่ร่วมกันและการทาํงานกับผูอื้&น  มีส่วนร่วม         
ในกิจกรรมของหอ้งเรียน  และไดฝึ้กหดัในการตดัสินใจ 
 3. ได ศึกษาเรื&องราวเกี&ยวกบัตนเอง  ครอบครัว โรงเรียน และชุมชนในลกัษณะการบูรณาการ  
ผูเ้รียนไดเ้ขา้ใจแนวคิดเกี&ยวกบัปัจจุบนัและอดีต  มีความรู้พื$นฐานทางเศรษฐกิจไดข้อ้คิดเกี&ยวกบั
รายรับ-รายจ่ายของครอบครัว เข้าใจถึงการเป็นผูผ้ลิต ผูบ้ริโภค รู้จกัการออมขั$นตน้และวิธีการ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 4. ไดรั้บการพฒันาแนวคิดพื$นฐานเกี&ยวกบัศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม หน้าที&พลเมือง 
เศรษฐศาสตร์ ประวติัศาสตร์ และภูมิปัญญา เพื&อเป็นพื$นฐานในการทาํความเขา้ใจในขั$นที&สูงต่อไป 
 สื�อการเรียนรู้ 
 การจดัการศึกษาตามหลกัสูตรการศึกษาขั$นพื$นฐานและหลกัสูตรสถานศึกษามุ่งส่งเสริม
ให้นักเรียนเรียนรู้ดว้ยตนเอง เรียนรู้อย่างต่อเนื&องตลอดชีวิตและใช้เวลาอย่างสร้างสรรค์ รวมทั$ง      
มีความยืดหยุ่น สนองความตอ้งการของนกัเรียน ชุมชน สังคมและประเทศชาติ นกัเรียนสามารถ
เรียนรู้ได้ทุกเวลา ทุกสถานที& และเรียนรู้ได้จากสื&อการเรียนรู้และแหล่งการเรียนรู้ทุกประเภท     
รวมทั$งจากเครือข่ายการเรียนรู้ต่าง ๆ ที&มีอยู่ในทอ้งถิ&น ชุมชน และแหล่งอื&น ๆ เน้นสื&อที&นกัเรียน
และผูส้อนใชศึ้กษาคน้ควา้หาความรู้ดว้ยตนเอง นกัเรียน ผูส้อนสามารถจดัทาํและพฒันาสื&อการเรียนรู้
ขึ$นเองหรือนาํสื&อต่าง ๆ ที&มีอยูร่อบตวั และในระบบสารสนเทศมาใชใ้นการเรียนรู้ โดยใชว้ิจารณญาณ
ในการเลือกใชสื้&อและแหล่งความรู้โดยเฉพาะหนงัสือเรียน ควรมีเนื$อหาสาระครอบคลุมตลอดช่วงชั$น 
สื& อสิ& งพิมพ์ควรจัดให้มีอย่างเพียงพอ ทั$ งนี$ ควรให้นักเรียนสามารถยืมได้จากห้องสมุดของ         
สถานศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ. 2553 ข : 16)   
 ลักษณะของสื& อการเรียนรู้ที&จะนํามาใช้ในการจดัการเรียนรู้ ควรมีความหลากหลาย              
ทั$งสื&อธรรมชาติ สื&อสิ&งพิมพ ์สื&อเทคโนโลยี และสื&ออื&น ๆ ซึ& งช่วยส่งเสริมให้การเรียนรู้เป็นไปอยา่ง
มีคุณค่า น่าสนใจ ชวนคิด ชวนติดตาม เขา้ใจไดง่้าย และรวดเร็วขึ$น รวมทั$งกระตุน้ให้นกัเรียนรู้จกั
วธีิการแสวงหาความรู้ เกิดการเรียนรู้อยา่งกวา้งขวาง ลึกซึ$ งและต่อเนื&องตลอดเวลาเพื&อให้การใชสื้&อ
การเรียนรู้เป็นไปตามแนวการจดัการเรียนรู้ และพฒันานักเรียนให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
(กระทรวงศึกษาธิการ. 2553 ข : 17)   

 การวดัผลและประเมินผลการเรียนรู้ 
 การวดัและประเมินผลการเรียนรู้เป็นกระบวนการที&ให้ผูส้อนใชพ้ฒันาคุณภาพนกัเรียน  
เพราะจะช่วยใหไ้ดข้อ้มูลสารสนเทศที&แสดงพฒันาการความกา้วหนา้ และความสําเร็จทางการเรียน
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ของนกัเรียน รวมทั$งขอ้มูลที&จะเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมให้นกัเรียนเกิดการพฒันาและเรียนรู้            
อยา่งเตม็ตามศกัยภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ. 2553 ข : 18)   
 สถานศึกษาในฐานะผูรั้บผดิชอบการจดัการศึกษาจะตอ้งจดัทาํหลกัเกณฑ์และแนวปฏิบติั
ในการวดัและประเมินผลการเรียนของสถานศึกษา เพื&อให้บุคลากรที&เกี&ยวขอ้งทุกฝ่ายถือปฏิบติั   
ร่วมกนั และเป็นไปในมาตรฐานเดียวกนั สถานศึกษาตอ้งมีผลการเรียนรู้ของนกัเรียนจากการวดั
และประเมินทั$งในระดบัชั$นเรียน ระดบัสถานศึกษา และระดบัชาติ ตลอดจนการประเมินภายนอก 
เพื&อใช้เป็นขอ้มูลสร้างความมั&นใจเกี&ยวกบัคุณภาพของนกัเรียนแก่ผูเ้กี&ยวขอ้งทั$งภายในและภายนอก
สถานศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ. 2553 ข : 19)  
  การประเมินผลการเรียนรู้ 
 การประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนในการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั$ ง 8 กลุ่ม      
สาระตามหลักสูตรของสถานศึกษาแต่ละช่วงชั$น ภารกิจที&สถานศึกษาจะต้องดาํเนินการ ดังนี$
(กระทรวงศึกษาธิการ. 2553 ก : 23) 
 1. กําหนดผลการเรียนรู้ที&คาดหวงัรายปีหรือรายภาค โดยวิเคราะห์จากมาตรฐาน              
การเรียนรู้ช่วงชั$นของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 2. กาํหนดเกณฑส์าํหรับตดัสินการประเมินการผา่นผลการเรียนรู้ที&คาดหวงัรายขอ้ 
 3. กาํหนดเกณฑก์ารประเมินใหร้ะดบัผลการเรียนสาระการเรียนรู้รายปีหรือรายภาค 
 4. ประเมินผลการเรียนระหวา่งเรียน ซึ& งเป็นการประเมินผลระดบัหอ้งเรียน 
 5. ประเมินตดัสินผลการเรียนสาระการเรียนรู้รายภาค 
 6. ประเมินสรุปผลการเรียนสาระการเรียนรู้ผา่นช่วงชั$น 
 การประเมินคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
 เป็นการประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์เกี&ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม                   
เพื&อแกปั้ญหาหรือสร้างค่านิยมอนัดีให้แก่นักเรียนตามจุดเน้นของหลกัสูตรภารกิจที&สถานศึกษา    
จะตอ้งดาํเนินการ ดงันี$  (กระทรวงศึกษาธิการ. 2553 ก : 24) 
 1. กาํหนดคุณลกัษณะอนัพึงประสงคเ์กี&ยวกบัคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมตามหลกัสูตร
แกนกลาง 
 2. กาํหนดเกณฑส์าํหรับตดัสินการผา่นคุณลกัษณะอนัพึงประสงคแ์ต่ละประการ 
 3. กาํหนดแนวทางและวธีิการประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องสถานศึกษา 
 4. ดาํเนินการประเมินการแสดงคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของนักเรียนตามแนวทาง 
และวธีิการที&สถานศึกษากาํหนด  
 5. ประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงคร์ายภาค 
 6. ประเมินตดัสินคุณลกัษณะอนัพึงประสงคผ์า่นช่วงชั$น 
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 สรุปไดว้า่ การจดัการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม
มุ่งเนน้ให้นกัเรียนมีความรู้ ทกัษะกระบวนการ และคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม การเปลี&ยนแปลง
ตามยุคสมยั กาลเวลา ตามเหตุป จจยัต าง ๆ ทาํให เกิดความเข าใจในตนเอง และผ ูอื&น มีความอดทน 
อดกลั$น ยอมรับในความแตกต าง สามารถนาํความรู ไปปรับใช ในการดาํเนินชีวิต  เป็นพลเมืองดี
ของประเทศชาติ 
 
การจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 

 แนวการจัดการเรียนรู้ 
 การจัดการเ รียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั$ นพื$ นฐานยึดหลักว่านักเ รียนทุกคน                        
มีความสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองได้และถือว่านักเรียนมีความสําคัญที&สุด ซึ& งครูผูส้อน      
และผูจ้ดัการศึกษาจะตอ้งเปลี&ยนแปลงบทบาทจากการเป็นผูชี้$นาํ ผูถ่้ายทอดความรู้เป็นผูช่้วยเหลือ 
ส่งเสริมและสนบัสนุนนกัเรียนในการแสวงหาความรู้จากสื&อและแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ ให้ขอ้มูล                       
ที&ถูกตอ้งแก่นกัเรียน เพื&อนาํขอ้มูลเหล่านั$นไปใชส้ร้างสรรคค์วามรู้ของตน (กระทรวงศึกษาธิการ. 
2553 ข : 14)   
 การเรียนรู้ในสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ มีกระบวนการและวิธีการที&หลากหลาย  ครูตอ้งคาํนึงถึง
พฒันาการทางดา้นร่างกาย และสติปัญญา วิธีการเรียนรู้ ความสนใจและความสามารถของนกัเรียน
เป็นระยะ ๆ อย่างต่อเนื&อง ดงันั$นการจดัการเรียนรู้ในแต่ละช่วงชั$น ควรใช้รูปแบบหรือวิธีการ        
ที&หลากหลาย เนน้การจดัการเรียนรู้ตามสภาพจริง การเรียนรู้ดว้ยตนเองการเรียนรู้ร่วมกนั การเรียนรู้
จากธรรมชาติ การเรียนรู้จากการปฏิบติัจริงและการเรียนรู้แบบบูรณาการ การใช้การวิจยัเป็นส่วนหนึ& ง       
ของกระบวนการเรียนรู้ การเรียนรู้คู่คุณธรรม ทั$งนี$ตอ้งพยายามนาํกระบวนการจดัการกระบวนการ
อนุรักษ์และพฒันาสิ&งแวดลอ้ม กระบวนการคิดและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไปสอดแทรก    
ในการจดัการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เนื$อหาและกระบวนการต่าง ๆ ขา้มกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ซึ& งการเรียนรู้ในลกัษณะองคร์วม การบูรณาการ เป็นการกาํหนดเป้าหมายการเรียนรู้ร่วมกนั ยึดนกัเรียน
เป็นสําคญัโดยนาํกระบวนการเรียนรู้จากกลุ่มสาระเดียวกนัหรือต่างกลุ่มสาระการเรียนรู้มาบูรณาการ
ในการจดัการเรียนรู้ ซึ& งจดัได้หลายลกัษณะ เช่น การบูรณาการแบบครูคนเดียว การบูรณาการ     
แบบคู่ขนาน การบูรณาการแบบสหวิทยาการหรือการบูรณาการ แบบโครงงาน เป็นต้น      
(กระทรวงศึกษาธิการ. 2553 ข : 15) 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมช่วยให้ผู ้เ รียนมีความรู้         
ความเข้าใจการดํารงชีวิตของมนุษย์ ทั$ งในฐานะปัจเจกบุคคลและการอยู่ร่วมกันในสังคม            
การปรับตวัตามสภาพแวดลอ้ม การจดัการทรัพยากรที&มีอยูอ่ยา่งจาํกดั เขา้ใจถึงการพฒันาเปลี&ยนแปลง
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ตามยุคสมยั กาลเวลา ตามเหตุปัจจยัต่าง  ๆ   เกิดความเขา้ใจในตนเองและผูอื้&นมีความอดทน อดกลั$น 
ยอมรับในความแตกต่างและมีคุณธรรม สามารถนําความรู้ไปปรับใช้ในการดําเนินชีวิต                  
มีความรับผิดชอบ มีความรู้ทกัษะ คุณธรรม และค่านิยมที&เหมาะสม เป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ          
และสังคมโลก โดยไดก้าํหนดสาระต่าง ๆ ไวด้งันี$  (กระทรวงศึกษาธิการ.  2553 ข : 1 - 2) 
 สาระที& 1  ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 

 แนวคิดพื$นฐานเกี&ยวกบัศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม หลกัธรรมของพระพุทธศาสนาหรือ

ศาสนาที&ตนนับถือ การนาํหลักธรรมคาํสอนไปปฏิบติัในการพฒันาตนเอง และการอยู ร วมกัน                   

อย างสันติสุข เป นผ ูกระทาํความดี มีค านิยมที&ดีงาม พฒันาตนเองอย ูเสมอ รวมทั$งบาํเพญ็ประโยชน์ 

ต อสังคมและส วนรวม 

 สาระที& 2  หนา้ที&พลเมือง วฒันธรรมและการดาํเนินชีวติในสังคม 

 ระบบการเมืองการปกครองในสังคมป จจุบันการปกครองระบอบประชาธิปไตย           

อนัมีพระมหากษตัริย ทรงเป นประมุข ลกัษณะและความสําคญั การเป นพลเมืองดี ความแตกต าง        

และความหลากหลายทางวฒันธรรม ค านิยม ความเชื&อ ปลูกฝ งค านิยมด านประชาธิปไตย             

อันมีพระมหากษัตริย ทรงเป นประมุข สิทธิ หน าที&  เสรีภาพการดําเนินชีวิตอย างสันติสุข                

ในสังคมไทยและสังคมโลก 

 สาระที& 3  เศรษฐศาสตร์ 

 การผลิต การแจกจ าย และการบริโภคสินค าและบริการ การบริหารจดัการทรัพยากร              

ที&มีอย ูอย างจาํกดัอย างมีประสิทธิภาพ การดาํรงชีวิตอย างมีดุลยภาพ และการนาํหลกัเศรษฐกิจพอเพียง

ไปใช ในชีวติประจาํวนั 

 สาระที& 4  ประวติัศาสตร์ 

 เวลาและยุคสมยัทางประวติัศาสตร  วิธีการทางประวติัศาสตร พฒันาการของมนุษยชาติ

จากอดีตถึงป จจุบนั ความสัมพนัธ และเปลี&ยนแปลงของเหตุการณ ต าง ๆ ผลกระทบที&เกิดจากเหตุการณ 

สาํคญัในอดีต บุคคลสาํคญัที&มีอิทธิพลต อการเปลี&ยนแปลงต าง ๆ ในอดีต ความเป นมาของชาติไทย 

วฒันธรรมและภูมิป ญญาไทย แหล งอารยธรรมที&สาํคญัของโลก     

 สาระที& 5  ภูมิศาสตร์ 

 ลักษณะของโลกทางกายภาพ ลักษณะทางกายภาพ แหล งทรัพยากร และภูมิอากาศ          

ของประเทศไทย และภูมิภาคต าง ๆ ของโลก การใช แผนที&และเครื&องมือทางภูมิศาสตร ความสัมพนัธ กนั

ของสิ&งต าง ๆ ในระบบธรรมชาติ ความสัมพนัธ ของมนุษย กบัสภาพแวดล อมทางธรรมชาติ และ    

สิ&งที&มนุษย สร างขึ$น การนาํเสนอข อมูลภูมิสารสนเทศ การอนุรักษ สิ&งแวดล อมเพื&อการพฒันาที&ย ั&งยนื 
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 สรุปได้ว่า กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม สาระที& 1 ศาสนา      

ศีลธรรม จริยธรรม สาระนี$ เป็นสาระหลกัที&เป็นความคิดเกี&ยวขอ้งกบัศาสนา ศีลธรรมจริยธรรม 

ปรัชญา ประวติัศาสตร์ สังคมวิทยา มานุษยวิทยา ที&มุ่งศึกษาความประพฤติของพลเมืองและ         

การยกระดับภาวะทางจิต ซึ& งผูเ้รียนต้องมีความรู้ประสบการณ์และทักษะเกี&ยวกับ จริยธรรม          

คุณธรรมมาพฒันาตนเองและสังคม ทาํใหส้ามารถดาํรงชีวติอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข 

 

บทเรียนสําเร็จรูป 

 ความหมายของบทเรียนสําเร็จรูป    
 บทเรียนสาํเร็จรูปนั$นไดมี้นกัวชิาการไดใ้หค้วามหมายไว ้ ดงันี$  

 สุวิทย ์ มูลคาํ และอรทยั  มูลคาํ (2545 : 35) ได้กล่าวว่า บทเรียนโปรแกรมหรือบทเรียน

สาํเร็จรูป วา่เป็นบทเรียนที&นาํเนื$อหาสาระที&จะให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้มาแบ่งเป็นหน่วยยอ่ยหลาย ๆ กรอบ 

(Frames) เพื&อให้ง่ายต่อการเรียนรู้ ในแต่ละกรอบจะมีเนื$อหาคาํอธิบายและคาํถามที&เรียบเรียงไว ้   

ต่อเนื&องกนัจากง่ายไปหายาก 

 สานิตย ์ กายาผาด (2547 : 2) ไดก้ล่าววา่ บทเรียนสําเร็จรูป หมายถึง บทเรียนที&เหมือนกบั

จาํลองสถานการณ์การเรียนกบัการสอนมาไวใ้นรูปของวสัดุหรือสิ& งพิมพ์ ซึ& งทาํหน้าที&เหมือนครู 

โดยเปิดโอกาสให้ผู ้เ รียนทํากิจกรรมร่วมบทเรียน เพื&อให้เกิดการเรียนรู้ขึ$ นมาด้วยตนเอง          

เพราะมีการเสริมแรงให้ผูเ้รียนไดรั้บทราบทนัทีวา่ กิจกรรมที&ผูเ้รียนทาํนั$นถูกหรือผิดเป็นบทเรียน           

ที&ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้ดว้ยตนเองและกา้วไปตามความสามารถของแต่ละบุคคล 

 สุนันทา  สุนทรประเสริฐ (2547 : 53) ได้กล่าวว่า บทเรียนสําเร็จรูปว่าเป็นบทเรียน              

ที&สร้างขึ$น โดยกาํหนดเนื$อหา วตัถุประสงค์ที&ตอ้งการ วิธีการ ตลอดจนวสัดุอุปกรณ์ไวล่้วงหน้า       

ผู ้เ รียนสามารถศึกษาค้นคว้าและประเมินผลการเรียนด้วยตนเองตามขั$นตอนที&กําหนดไว ้           

และมีแรงเสริมแก่ผูเ้รียนเป็นระยะ ๆ จึงถือว่าเป็นบทเรียนที&ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง       

และเป็นไปตามความสามารถของแต่ละบุคคล 

 ถวลัย ์ มาศจรัส (2548 : 17)  ได้กล่าวว่า บทเรียนสําเร็จรูป หมายถึง บทเรียนที&ผูส้อน         

จดัทาํขึ$ นเพื&อใช้เป็นเครื& องมือในการจดักิจกรรมในการเรียนรู้ให้ผูเ้รียนเกิดกระบวนการเรียนรู้               

ในแต่ละสาระการเรียนรู้ที&กาํหนดไวใ้นบทเรียนแต่ละบทเรียนดว้ยตนเอง โดยเริ&มจากเนื$อหาสาระ

ง่าย ๆ ไปสู่เนื$อหาที&ยากขึ$นเป็นลาํดับ เป็นบทเรียนที&สร้างขึ$น โดยกาํหนดเนื$อหาวตัถุประสงค ์      

วิธีการ  และสื&อการเรียนการสอนไวล่้วงหน้า ผูเ้รียนสามารถศึกษาคน้ควา้และประเมินการเรียน 

ดว้ยตนเองตามขั$นตอนที&กาํหนดไว ้
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 ฉวีลกัษณ์  บุณยะกาญจน (2551 : 21) ไดก้ล่าววา่ บทเรียนสําเร็จรูป หมายถึง บทเรียน       
ที&ลาํดับเนื$อหาจากง่ายไปยากนําเสนอในรูปแบบของกรอบ ซึ& งจะมีคาํถามและเฉลยไว ้เพื&อให ้       
นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองตามความถนัดและความสามารถของนักเรียนโดยนักเรียนต้องมี    
ความซื&อสัตยใ์นการเรียนจึงจะบรรลุจุดประสงคข์องการเรียนรู้ 
 ทิศนา  แขมมณี (2552 : 16) ไดก้ล่าววา่  บทเรียนสําเร็จรูป  หมายถึง สื&อการจดัการเรียนรู้
ที&สร้างขึ$น โดยกาํหนดเนื$อหา วตัถุประสงค์วิธีการตลอดจน อุปกรณ์การสอนที&นกัเรียนสามารถ
เรียนรู้ได้ดว้ยตนเองโดยแบ่งเนื$อหาออกเป็นส่วนย่อย ๆ เรียกว่า กรอบ โดยลาํดบัเนื$อหาจากง่าย    
ไปหายาก แต่ละกรอบมีคาํถามและคาํตอบเพื&อใหน้กัเรียนสามารถเรียนรู้ไดต้ามศกัยภาพของตนเอง 
 ธีรชยั  ปรูณโชติ (2552 : 4) ไดก้ล่าววา่ บทเรียนสาํเร็จรูป หมายถึง สื&อการเรียนรู้ที&เนน้ให้
นกัเรียนสามารถเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง โดยเรียงลาํดบัเนื$อหาจากง่ายไปยาก ซึ& งบทเรียนสําเร็จรูปนี$                  
มีแบบทดสอบวดัความรู้ ความเขา้ใจของนกัเรียนทั$งก่อนเรียนและหลงัเรียนทาํให้ทราบความกา้วหนา้
ในการเรียนรู้ของนกัเรียน 
 กุศยา  แสงเดช (2552 : 3) ไดก้ล่าววา่ บทเรียนสําเร็จรูป หมายถึง บทเรียนที&สร้างขึ$นให้
นักเรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยจดัเป็นกรอบที&เรียงลาํดับเนื$อหาจากง่ายไปหายาก แต่ละกรอบ         
มีคาํอธิบาย คาํถาม และเฉลยใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง 
 สรุปไดว้า่ บทเรียนสาํเร็จรูป หมายถึง บทเรียนที&ครูจดัทาํขึ$นเพื&อให้ผูเ้รียนเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
โดยบทเรียนสําเร็จรูปจะนาํเสนอเนื$อหาบทเรียนทีละน้อยจากง่ายไปหายาก โดยเสนอเป็นกรอบ
หรือแฟรม ในแต่ละกรอบหรือแฟรมจะมีคาํถามและคาํเฉลยอยู่ โดยคาํถามจะเป็นคาํถามที&ง่าย     
ไปหายากและนกัเรียนสามารถประเมินผลความกา้วหนา้ของนกัเรียนไดท้นัที เพื&อเป็นการเสริมแรง
ใหผู้เ้รียนมีความตั$งใจที&จะศึกษาบทเรียนต่อไป 
 ลกัษณะสําคัญของบทเรียนสําเร็จรูป 
 สุวทิย ์ มูลคาํ และอรทยั  มูลคาํ (2545 : 35) ไดก้ล่าวไวว้า่ องคป์ระกอบและลกัษณะของ
บทเรียนสาํเร็จรูปที&สาํคญั ดงันี$  
 1. กาํหนดจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมที&สามารถวดัได ้
 2. เนื$อหาหรือเรื& องที&อยากให้เรียนรู้ แบ่งเป็นหน่วยย่อย ๆ เรียกว่า กรอบ  การเรียง      
ความสั$นยาวของแต่ละกรอบแตกต่างกนัไปตามความเหมาะสม 
 3. จดัเรียงลําดับกรอบบทเรียนให้ต่อเนื&องกัน เริ& มจากง่ายไปหายาก และเหมาะสม        
กบัความสามารถของผูเ้รียน มีการทบทวนใหผู้เ้รียนทดสอบการเรียนรู้ของตนเองตลอดเวลา 
 4. ผูเ้รียนมีโอกาสเรียนรู้เนื$อหาและทกัษะจากกิจกรรมต่าง ๆ ที&กาํหนดไว ้ในกรอบ 
 5. เป็นการเรียนรู้ที&ให้ขอ้มูลยอ้นกลบัจากผลการทดสอบทนัทีโดยสามารถตรวจสอบ   
คาํตอบจากคาํเฉลยดว้ยตนเองซึ& งในบา้งขอ้อาจมีคาํอธิบายเพิ&มเติมใหด้ว้ย 
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 6. มีการเสริมแรงผูเ้รียนในขั$นตอนสาํคญัเป็นระยะ เช่นคาํชมจากการที&ผูเ้รียนรู้วา่ตนเอง
ทาํไดถู้กตอ้งแลว้ 
 7. ไม่จาํกดัเวลาเรียน ผูเ้รียนสามารถใช้เวลาในการเรียนรู้ตามความสามารถของแต่ละ
บุคคล 
 8. มีการวดัประเมินผลแน่นอน ซึ& งมีการทดสอบก่อนเรียน ทดสอบระหว่างเรียน และ
ทดสอบหลงัเรียน เพื&อวดัความกา้วหนา้ในการเรียนรู้ 
 กุศยา  แสงเดช (2552 : 8) ไดก้ล่าววา่ ลกัษณะสาํคญัของการจดัการเรียนรู โดยใชบ้ทเรียน
สาํเร็จรูป มีดงันี$  
 1. กาํหนดจุดประสงค เชิงพฤติกรรมที&สามารถวดัได   
 2. เนื$อหาหรือเรื&องที&จะให เรียนรู  แบ งเป นหน วยย อย ๆ เรียกว า กรอบการเรียนความสั$นยาว
ของแต ละกรอบแตกต างกนัไปตามความเหมาะสม  
 3. จดัเรียงลาํดับกรอบการเรียนให ต อเนื&องกัน เริ& มจากง ายไปหายาก และเหมาะสม           
กบัความสามารถของผ ูเรียน มีการทบทวนให ผ ูเรียนทดสอบการเรียนรู ของตนเองตลอดเวลา  
 4. ผ ูเรียนมีโอกาสเรียนรู เนื$อหา และทกัษะจากกิจกรรมต าง ๆ ที&กาํหนดไว ในกรอบ  
 5. เป นการเรียนรู ที&ให ข อมูลย อนกลบั จากผลการทดสอบทนัที โดยสามารถตรวจสอบ
คาํตอบ จากคาํเฉลยด วยตนเอง ซึ& งในบางข ออาจมีคาํอธิบายเพิ&มเติมให ด วย  
 6. มีการเสริมแรง แก ผู เรียนในขั$นตอนสําคญัเป นระยะ เช น คาํชม จากการที&ผ ูเรียนรู้ว า 
ตนเองทาํได ถูกต องแล ว  
 7. ไม จาํกัดเวลาเรียน ผู เรียนสามารถใช เวลาในการเรียนรู  ตามความสามารถของ           
แต่ละบุคคล  
 8. มีการวดัประเมินผลแน นอน ซึ& งมีทั$งการทดสอบย อยระหว างเรียน ทดสอบก อนเรียน
และทดสอบหลงัเรียน เพื&อวดัความก าวหน าในการเรียนรู  
 ธีรชัย  ปรูณโชติ (2552 :          56) ได้กล่าวถึงลักษณะสําคัญของบทเรียนสําเร็จรูปไวว้่า           
มีลกัษณะที&สาํคญั คือ 
 1. เนื$อหาวิชาถูกแบ่งออกเป็นขั$นตอนย่อยๆ เรียกว่า กรอบ (Frame) และกรอบเหล่านี$              
จะเรียงลาํดบัจากง่ายไปหายากโดยมีขนาดแตกต่างกนั ตั$งแต่ประโยคหนึ&งจนถึงขอ้ความเป็นตอน ๆ 
เพื&อใหน้กัเรียนไดไ้ปทีละนอ้ยจากสิ&งที&รู้ แลว้ไปสู่ความรู้ใหม่ เป็นการเร้าความสนใจไปในตวั 
 2. ภายในกรอบแต่ละกรอบจะตอ้งให้นักเรียนมีการตอบสนอง เช่น ตอบคาํถามหรือ            
เติมขอ้ความลงในช่องวา่ง ทาํให้นกัเรียนแต่ละคนเกิดความเขา้ใจในเนื$อหาที&ไดจ้ากการมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมต่าง ๆ ของบทเรียน 
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 3. นกัเรียนที&ไดรั้บการเสริมแรงยอ้นกลบัทนัทีคือ จะไดรั้บทราบคาํตอบที&ถูกตอ้งทนัที          
ซึ& งทาํให้นักเรียนทราบว่าคาํตอบของตนถูกหรือผิด และสามารถแกไ้ขความเขา้ใจผิดของตนเอง           
ไดท้นัที 
 4. การจดัเรียงลาํดบัหน่วยยอ่ย ๆ ของบทเรียนต่อเนื&องกนัไปตามลาํดบัจากง่ายไปหายาก 
การนําเสนอเนื$อหาในแต่ละกรอบ ควรลําดับขั$นตอนเรื& องให้ชัดเจนเพื&อให้ง่ายต่อการเข้าใจ        
และทาํใหน้กัเรียนตอบสนองเรื&องนั$นโดยตรง 
 5. นกัเรียนปฏิบติัหรือตอบคาํถามแต่ละกรอบไปตามวธีิที&กาํหนดให ้
 6. นกัเรียนค่อย ๆ เรียนเพิ&มเติมขึ$นเรื&อย ๆ ทีละขั$น 
 7. นักเรียนมีโอกาสเรียนด้วยตนเอง โดยไม่จาํกดัเวลา การใช้เวลาศึกษาบทเรียนนั$น                  
ขึ$นอยูก่บัความสามารถของนกัเรียน 
 8. บทเรียนสําเร็จรูปได้ตั$งจุดมุ่งหมายเฉพาะไวแ้ลว้ มีผลทาํให้สามารถวดัไดว้่าบทเรียน
นั$น ๆ ไดบ้รรลุเป้าหมายหรือไม่ 
 9. บทเรียนสําเร็จรูป ยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง คือ ต้องคาํนึงถึงนักเรียน เป็นเกณฑ ์      
จุดบกพร่องและปรับปรุงใหส้มบูรณ์ก่อนที&จะนาํไปใชจ้ริง 
 สรุปไดว้่า ลกัษณะสําคญัของบทเรียนสําเร็จรูปนั$นจะมีจุดประสงคก์ารเรียนรู้  สาระสําคญั 
เนื$อหาหรือเรื&องที&จะให เรียนรู  แบ งเป นหน วยย อย ๆ เรียกว า กรอบ ความสั$ นยาวของแต ละกรอบ 
แตกต างกนัไปตามความเหมาะสม มีคาํถามและเฉลยคาํถามแต่ละกรอบและมีแบบทดสอบก่อนเรียน
และหลงัเรียน 

 ประเภทบทเรียนสําเร็จรูป 
 ประเภทของบทเรียนสําเร็จรูป แบ่งออกเป็น 3 ลกัษณะ คือ (วิมลรัตน์  สุนทรโรจน์.  2549 : 
139 - 140) 
 1. บทเรียนสําเร็จรูปแบบเส้นตรง (Linear Programmed) เนื$อหาจะถูกจดัเรียงเป็นกรอบ 
(Frame) ตามลาํดบัจากง่ายไปหายาก ผูเ้รียนจะตอ้งเริ&มเรียนจากกรอบแรก และเรียงลาํดบัจนกระทั&ง
กรอบสุดทา้ยของบทเรียน จะขา้มกรอบใดกรอบหนึ&งไม่ไดสิ้&งที&เรียนจากกรอบแรกจะเป็นพื$นฐาน
ของกรอบถดั ๆ ไป  
 2. บทเรียนสําเร็จรูปแบบแยกกิ&งหรือสาขา (Branching Programmed) Noman  H. Crowdow 
เป็นผูพ้ฒันาจากสกินเนอร์ (Skinner) โดยบทเรียนจะไม่ดําเนินการตามลําดับ แต่จะจัดให้มีการ
เรียงลาํดบัเนื$อหายอ่ยโดยอาศยัคาํตอบของผูเ้รียนเป็นเกณฑ ์ถา้ผูเ้รียนตอบคาํถามของขอ้ความยอ่ย ๆ      
ที&เป็นหลกัของบทเรียนไดถู้กตอ้ง บทเรียนอาจจะมีคาํแนะนาํให้ผูเ้รียนปฏิบติัต่อไปโดยให้ขา้มกรอบนี$
ไปกรอบต่อไป แต่ถา้ผูเ้รียนตอบคาํถามไม่ถูกตอ้งก็อาจจะมีขอ้ความยอ่ย ๆ เพิ&มเติมให้ศึกษาก่อน
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เพื&อเขา้ใจและกา้วต่อไป การเรียนจะไม่ดาํเนินตามลาํดบัขั$นจากกรอบแรกไปจนถึงกรอบสุดทา้ย 
แต่อาจจะยอ้นไปยอ้นมาในกรอบต่าง ๆ ทั$งนี$ ขึ$นอยูก่บัความสามารถของผูเ้รียน 
 3. บทเรียนผสม (Combination Programmed) เป็นบทเรียนที&ให้โอกาสการตอบสนอง
ของผูเ้รียน โดยมีทั$งแบบเส้นตรงและแบบแตกกิ&งในเนื$อหาเดียวกนั 
 กุศยา  แสงเดช (2552 : 10) ไดก้ล่าวถึง ประเภทของบทเรียนสาํเร็จรูป ไวด้งันี$  
 1. บทเรียนสําเร็จรูปแบบเส้ นตรง (Linear Program) ในการสร้างบทเรียนจะยึดหลกัการ   
แบ งเนื$ อหาเป็นขั$นตอนเล็ก ๆ ในแต่ ละกรอบ พร้ อมด้ วยคําถาม แต่ มีการให้ นักเรียนตอบ               
เป็ น 2 ลกัษณะ ดงันี$    
  1.1 แบบสร้างคาํตอบ (Constructs) ในช่องว่างที&ให้ไว ้ เป็นบทเรียนที&ให้ผูเ้รียน        
สร้างคาํตอบเอง  ซึ& งเป็นผลมาจากการศึกษาของสกินเนอร์ (Burrhus F. Skinner) เนื$อหาจะแบ่งเป็น 
ขั$นตอนเล็ก ๆ สั$น ๆ  โดยขนาดของกรอบจะตอ้งมีขนาดใหญ่ พอที&จะอธิบายเนื$อหาทั$งหมดนั$น ๆ 
เพื&อช่ วยให้ผูเ้รียนตอบคาํถามได ้ถูกต ้อง เป็นการช่วยมิให้ ตอบผิด ซึ& งจะทาํให้ เกิดการจดจาํไปนาน 
และถา้นกัเรียนตอบถูกก็จะทาํใหน้กัเรียนเกิดกาํลงัใจ เปรียบเสมือนเป็ นรางวลัที&พึงไดรั้บ 
  1.2 แบบเลือกตอบ (Multiple Choices) เป็ นการสร้างบทเรียนตามหลกัการของเพรสซี& 
(Sydney L. Pressey) โดยเมื&อผูเ้รียนเลือกคาํตอบที&ถูกต ้องแล้ ว จะมีสิ& งเร าตวัถดัไปเสนอมาให้          
แต่ถา้ผูเ้รียนเลือกข ้อผิดก็ต ้องกลบัไปอ่ านและทาํความเข ้าใจเนื$อหาในกรอบเดิมอีกครั$ งหนึ& งแล ว   
จึงเลือกคาํตอบใหม่จนกว ่าจะถูกต ้อง  
 2. บทเรียนสําเร็จรูปแบบสาขา (Branching Program) เป็ นแนวความคิดของโครเดอร์   
(Crowder) ซึ& งลักษณะของบทเรียนจะคล้ ายกนักบัแบบเลือกตอบของเพรสซี&แต มีข อแตกต่ าง         

ตรงที&วา่ตวัเลือกในแตต่ละตวัจะนาํผู ้เรียนไดไ้ปศึกษาในกรอบหรือหนา้อื&น ๆ ต่ อไป การเรียงลาํดบัขั$น

หรือกรอบจะไม่ เป็นไปตามลาํดบั โดยถ้ าผูเ้รียนตอบคาํถามของเนื$อหาในกรอบนั$นได ้อาจข ้าม 
กรอบบางกรอบไป เพื&อเรียนในกรอบของเนื$ อหาที&ก ําหนด แต่ ถ้าผู ้ เรียนตอบผิดก็จะได รับ           

การอธิบายเหตุผลหรือสาเหตุที&ผิด และอาจได รับบทเรียนเพิ&มเติมจากหน่วยย่ อย ดงันั$นผูเ้รียน       

จึงตอ้งทาํตามคาํแนะนาํในแต่ละกรอบอยา่งเคร่งครัด 
 ธีรชยั  ปรูณโชติ (2552 : 7) ไดแ้บ่งบทเรียนสาํเร็จรูปออกเป็น 3 ประเภท ดงันี$  
 1. บทเรียนสําเร็จรูปแบบไม่แยกกรอบ เป็นบทเรียนที&เสนอเนื$อหาทีละน้อยตามลาํดบั
ขั$นตอน มีคาํถามและเฉลย หรือแนวในคาํตอบไวใ้ห้ตรวจสอบทนัที แต่ไม่เสนอเนื$อหาในลกัษณะ          

ของกรอบ แต่เสนอเนื$อหาเป็นลาํดบัต่อเนื&องกนั เช่นเดียวกบัการเขียนบทความหรือตาํราแตกต่างกนั  

เพียงแต่วา่บทเรียนประเภทนี$จะตอ้งมีคาํตอบหรือแนวคาํตอบไวใ้ห้นกัเรียนเพื&อเป็นขอ้มูลยอ้นกลบั 
แก่นกัเรียนวา่คาํตอบของตนถูกหรือผดิ 
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 2. บทเรียนสําเร็จรูปแบบเส้นตรง (Linear  Programming) เป็นบทเรียนแบบเส้นตรง        

ที&นําเสนอเนื$อหาทีละน้อยบรรจุลงในกรอบหรือเฟรมต่อเนื&องกันตามลําดับจากกรอบหนึ& ง           

ไปยงักรอบที&สอง จนถึงกรอบสุดทา้ยตามลาํดบัโดยเรียงลาํดบัเนื$อหาจากง่ายไปหายาก สิ&งที&เรียน

จากหน่วยย่อยหรือกรอบแรกจะเป็นพื$นฐานสําหรับกรอบถดัไป นกัเรียนจะตอ้งเรียนตามลาํดบั           

ทีละกรอบต่อเนื&องกนัไปตั$งแต่กรอบแรกจนถึงกรอบสุดทา้ย โดยไม่ขา้มกรอบใดกรอบหนึ&งเลย 
 3. บทเรียนสําเร็จรูปแบบแตกกิ&งหรือสาขา (Branching Programming) เป็นวิธีการเขียน

บทเรียนแบบลําดับแตกต่างจากการเขียนแบบเส้นตรง การเขียนโปรแกรมแบบสาขา                      

มีการเรียงลาํดับข้อความย่อย โดยอาศยัคาํตอบของนักเรียนเป็นเกณฑ์ ถ้านักเรียนตอบคาํถาม        

ขอ้ความยอ่ยไดถู้กตอ้ง นกัเรียนจะไดรั้บคาํสั&งให้ขา้มไปหน่วยยอ่ยไดจ้าํนวนหนึ&งแต่ถา้ตอบไม่ถูกตอ้ง 

อาจจะไดรั้บคาํสั&งใหย้อ้นไปเรียนขอ้ความยอ่ยต่าง ๆ เพิ&มเติมก่อนที&จะกา้วหนา้ต่อไป 
 สรุปไดว้า่ บทเรียนสําเร็จรูปแบ่งไดส้ามประเภทคือ บทเรียนสําเร็จรูปแบบไม่แยกกรอบ  

บทเรียนสําเร็จรูปแบบเส้นตรง และบทเรียนสําเร็จรูปแบบแตกกิ&งหรือสาขา แต่ละประเภท             

มีลักษณะแตกต่างกนัขึ$ นอยู่กับผูเ้ลือกใช้ ซึ& งในการสร้างบทเรียนสําเร็จรูปในครั$ งนี$ ได้เลือกใช้

ประเภทบทเรียนสําเร็จรูปแบบเส้นตรงที&มีลกัษณะการนาํเสนอเนื$อหาทีละน้อยบรรจุลงในกรอบ

หรือเฟรมต่อเนื&องกนัตามลาํดบัจากกรอบหนึ& งไปยงักรอบที&สอง จนถึงกรอบสุดทา้ยตามลาํดับ   

โดยเรียงลาํดับเนื$อหาจากง่ายไปหายาก สิ& งที&เรียนจากหน่วยย่อยหรือกรอบแรกจะเป็นพื$นฐาน

สําหรับกรอบถัดไป นักเรียนจะต้องเรียนตามลาํดับทีละกรอบต่อเนื&องกันไปตั$งแต่กรอบแรก        

จนถึงกรอบสุดทา้ย โดยไม่ขา้มกรอบใดกรอบหนึ&งเลย 
 หลกัจิตวทิยาของบทเรียนสําเร็จรูป 
 หลักจิตวิทยาที&นํามาเป็นพื$นฐานของการเรียนการสอนกับบทเรียนสําเร็จรูปนั$ น                     

มีผูก้ล่าวถึงทฤษฎีทางจิตวทิยาที&เป็นพื$นฐานของบทเรียนสาํเร็จรูป ดงันี$  

 ถวลัย ์ มาศจรัส และคณะ (2546 :18 - 19) ไดก้ล่าววา่ นวตักรรมบทเรียนสําเร็จรูปเกิดขึ$น

จากแนวคิดทฤษฎีจิตวทิยา 2 ทฤษฎี ไดแ้ก่ 

 1. ทฤษฎีสัมพนัธ์เชื&อมโยงของธอร์นไดค ์(S - R Bond Theory) ซึ& งเนน้และให้ความสําคญั  

ในเรื&องความสัมพนัธ์ระหวา่งสิ&งเร้ากบัการตอบสนอง (Response)  

  ธอร์นไดค์ (Thorndike) เป็นนกัการศึกษาและจิตวิทยา  ชาวอเมริกาไดศึ้กษาคน้ควา้

เรื&องการเรียนรู้โดยอาศยัวิธีการวิทยาศาสตร์ จนคน้พบและสรุปเป็นทฤษฎีสัมพนัธ์เชื&อมโยงที&เป็น

ความสัมพันธ์ระหว่างสิ& งเร้า (Stimulus) กับการตอบสนอง (Response) นํามาใช้เป็นพื$นฐาน       

ของการจดับทเรียนสาํเร็จรูปนั$น ธอร์นไดคก์ล่าวถึงทฤษฎีการเรียนรู้ที&สาํคญัไว ้3 ประการ ไดแ้ก่ 
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  1.1 กฎแห่งความพร้อม (Law of Readiness) กฎแห่งความพร้อมเป็นความสําคญั   

ของการตั$งใจและจูงใจการเรียนรู้ เช่น การเตรียมตวัผูเ้รียน การเตรียมบทเรียน ซึ& งมนุษยจ์ะทาํงาน
ได้ดีเมื&อมีความพร้อมเรื& องของความพร้อม ถ้าผูเ้รียนมีความพร้อมที&จะเรียนรู้ เมื&อเขาได้เรียนรู้      

จะมีความพึงพอใจ สุขใจ ตรงกนัขา้ม ถา้ไม่มีความพร้อม แต่ถูกแรงกดดนัให้ตอ้งมีความพร้อม      
ก็จะเกิดความไม่พอใจความพร้อมทาํให้การเรียนรู้มีความสุขและเกิดผลสัมฤทธิo ความไม่พร้อม    

ทาํใหก้ารเรียนรู้ไปดว้ยความทุกขแ์ละผลสัมฤทธิo ลม้เหลว 

  1.2 กฎแห่งการฝึกหัด (Law of Exercise) กฎแห่งการฝึกหัด ไดแ้ก่ การกระทาํซํ$ า      
ทาํบ่อย ๆ ซึ& งจะก่อให้เกิดทกัษะความชํานาญการ การฝึกปฏิบติัซํ$ า ๆ จะทาํให้เกิดการเรียนรู้       

และเกิดทกัษะที&แม่นยาํ ชดัเจน และมีทกัษะคล่องแคล่ว 

  1.3 กฎแห่งผล (Law of Effect) กฎแห่งผลหรือผลลัพธ์ที&ได้ ได้แก่ รางวลั หรือ    
ความสมหวงัจะช่วยส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีกาํลงัใจเรียนมากขึ$น เป็นกฎที&เกี&ยวกบัการเชื&อมโยงระหวา่ง

สิ&งเร้ากบัการตอบสนองที&สร้างความพึงพอใจให้แก่ผูเ้รียน ซึ& งได้มาจากการเสริมแรง เช่น การที&     
ผูเ้รียนตอบคาํถามไดถู้กตอ้ง จะทาํให้รู้สึกภาคภูมิใจ กระตือรือร้นที&จะศึกษาเนื$อหาสาระอื&น ๆ ต่อไป 

หรือการไดรั้บรางวลัจากการทาํกิจกรรมการเรียนรู้ก็เป็นแรงเสริมที&สาํคญัใหผู้เ้รียนเกิดการใฝ่รู้ใฝ่เรียน 

 2. ทฤษฎีของสกินเนอร์ (B. F. Skinner) สกินเนอร์ แห่งมหาวิทยาลยัฮาวาร์ด สนใจศึกษา
เรื&องราวพฤติกรรมของมนุษย ์โดยอาศยัพื$นฐานทางธรรมชาติและลกัษณะของมนุษยเ์สริมต่อจาก

ทฤษฎี S-R ของธอร์นไดค์ไว้ 3 เ รื& องด้วยกันได้แก่  เ งื& อนไขของการตอบสนอง (Operant  
Conditioning) การเสริมแรง (Reinforcement) และความแตกต่างระหว่างบุคคล (Individual Differences)  

นาํมาใชบ้ทเรียนสาํเร็จรูปที&สาํคญั  3 ประการ ไดแ้ก่ 

  2.1 เงื&อนไขการตอบสนอง (Operant Conditioning) ได้แก่พฤติกรรมของมนุษย ์          
ที&แสดงออกจะเกิดขึ$นบ่อยแค่ไหนนั$น ขึ$นอยูก่บัการตอบสนองอตัราการแสดงออกของพฤติกรรม 

  2.2 การเสริมแรง (Reinforcement) ได้แก่ สิ& งเร้าที&ท ําให้อัตราการแสดงออกของ    

พฤติกรรมเปลี&ยนแปลงไปในทางที&ต้องการ และตดัหรือกาํจดัพฤติกรรมบางอย่างออกไปได ้        
ซึ& งจะทาํใหผู้เ้รียนเกิดความกระตือรือร้นที&จะศึกษาเรียนรู้ดว้ยความเตม็ใจ 

  2.3 ความแตกต่างระหว่างบุคคล (Individual Differences) เป็นการเปิดโอกาสให ้      
ผูเ้รียนได้เรียนรู้ได้เร็ว สามารถนําเวลาที&เหลือนาํไปทาํกิจกรรมอื&นโดยไม่ตอ้งรอผูเ้รียนรู้ได้ช้า                       

ในขณะเดียวกนัผูเ้รียนรู้ไดช้า้ก็สามารถจะเรียนรู้เรื&องต่าง ๆ จากบทเรียนสําเร็จรูปไดค้ามศกัยภาพ

ของตนเอง โดยไม่ถูกบีบคั$นวา่จะตอ้งเรียนจบเนื$อหาสาระที&ผูส้อนกาํหนดพร้อมกบัผูเ้รียนที&เรียนรู้
ไดเ้ร็ว โดยที&ตนเอง “ไม่เกิดการเรียนรู้”  อยา่งแทจ้ริง 
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 กุศยา  แสงเดช  (2552 : 13)   ไดก้ล่าววา่ นกัจิตวิทยาที&มีบทบาทสําคญัต่อการสอนโดยใช้
บทเรียนสาํเร็จรูปคือ สกินเนอร์ (Skinner) ซึ& งมีหลกัการสาํคญั ดงันี$  
 1. เงื&อนไขการตอบสนอง (Operant Conditioning) พฤติกรรมที&แสดงส่วนมากของมนุษย์
ประกอบดว้ย การตอบสนองที&แสดงออกมา พฤติกรรมเหล่านี$ จะเกิดขึ$นบ่อยเป็นความถี&ที&เรียกว่า  
อตัราการตอบสนองหรืออตัราการแสดงออกของพฤติกรรมการเรียนรู้จาํเป็นต่อการทาํให้เกิด     
การเปลี&ยนแปลงการตอบสนองและการเปลี&ยนแปลงจะเกิดขึ$นไดเ้พราะมีการเสริมแรง 
 2. การเสริมแรง (Reinforcement)  เมื&อสิ& งมีชีวิตมีการเปลี&ยนแปลง ผูฝึ้กสามารถให ้      
สิ&งเร้าใหม่ ซึ& งอาจทาํใหอ้ตัราการตอบสนองเปลี&ยนแปลงหรือไม่เปลี&ยน ถา้สิ&งเร้านั$นสามารถทาํให้
อตัราการตอบสนองเปลี&ยนแปลง เราเรียกสิ&งนั$นวา่ ตวัเสริมแรง 
 3. การเสริมแรงทนัทีทนัใด (Immediate of Reinforcement)   สิ& งเร้าที&ดีตวัเสริมแรง      
จะตอ้งเกิดขึ$นทนัที หลงัจากมีการตอบสนองหรือไม่ไดค้าํตอบ 
 4. การยุติการตอบสนอง (Extinction) ถ้าตอบสนองนั$ นมีการเสริมแรงแล้ว และ                
มีการตอบสนองในอตัราที&สูง เราอาจลดอตัราการตอบสนองลงมาอยู่ในระดับเดิมของมนัได ้      
โดยไม่มีการเสริมแรงของการตอบสนองนั$น 
 5.  การคัดรูปพฤติกรรม  (Shaping)  พฤติกรรมการเรียนรู้บางอย่างที&ซับซ้อนมาก                
ประกอบดว้ย ขั$นตอนต่าง ๆ ต่อเนื&องกนัไป ซึ& งการเรียนรู้จะบรรลุผลไดดี้เพราะการทาํมาเป็นขั$น ๆ 
 ธีรชยั  ปรูณโชติ (2552 : 8 - 9)  ไดก้ล่าวว่าหลกัการทางจิตวิทยาที&มีบทบาทสําคญั         
ต่อการจดัการเรียนรู้โดยใชบ้ทเรียนสาํเร็จรูป ไดแ้ก่  
 1. ทฤษฎีสัมพนัธ์เชื&อมโยงของธอร์นไดค์ (S-R Bond Theory) ซึ& งเน้นและให้

ความสัมพันธ์ระหว่างสิ& งเร้ากับการตอบสนอง (Response) ธอร์นไดค์ (Thorndike) เป็นนัก
การศึกษา  และนักจิตวิทยาชาวอเมริกัน ได้ศึกษาค้นคว้าเรื& องการเรียนรู้โดยอาศัยวิธีการ

วทิยาศาสตร์ จนคน้พบและสรุปเป็นทฤษฎีสัมพนัธ์เชื&อมโยงเป็นความสัมพนัธ์เชื&อมโยงระหวา่งสิ&ง
เร้า (Stimulus)                  กบัการตอบสนอง (Response)  
  1.1 กฎแห่งความพร้อม (Law of Leadiness) กฎแห่งความพร้อมเป็นความสําคญั      

ของการตั$งใจและจูงใจในการเรียนรู้ เช่น การเตรียมตวันกัเรียน การเตรียมบทเรียน มนุษยจ์ะทาํงาน
ไดดี้เมื&อมีความพร้อม เรื&องของความพร้อม ถา้นกัเรียนมีความพร้อมที&จะเรียนรู้  เมื&อเขาไดเ้รียนรู้   

ก็จะมีความพึงพอใจ สุขใจ ความพร้อมทาํใหก้ารเรียนรู้ มีความสุข และเกิดผลสัมฤทธิo ที&ดี  
  1.2 กฎแห่งการฝึกหดั (Law of Exercise) กฎแห่งการฝึกหัด ไดแ้ก่ การกระทาํซํ$ า ๆ   
ทาํบ่อย ๆ ซึ& งจะก่อใหท้กัษะความชาํนาญ การฝึกปฏิบติัซํ$ า ๆ จะทาํให้เกิดการเรียนรู้ และเกิดทกัษะ

ที&แม่นยาํ ชดัเจน และมีทกัษะคล่องแคล่ว  
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  1.3 กฎแห่งผล (Law of Effect) กฎแห่งผล หรือผลลพัธ์ที&ได้ ไดแ้ก่ รางวลั หรือ     
ความสมหวงั จะช่วยส่งเสริมให้นกัเรียนมีกาํลงัใจในการเรียนมากขึ$น เป็นกฎที&เกี&ยวกบัการเชื&อมโยง
ระหว่างสิ& งเร้ากบัการตอบสนองที&สร้างความพึงพอใจให้แก่นกัเรียน ซึ& งได้มาจากแรงเสริม เช่น   
การที&นกัเรียนตอบคาํถามไดถู้กตอ้ง จะทาํให้มีความรู้สึกภาคภูมิใจ กระตือรือร้นที&จะศึกษา เนื$อหา
สาระอื&น ๆ  ต่อไปหรือการได้รับรางวลัจากการทาํกิจกรรมการเรียนรู้ ก็เป็นแรงเสริมที&สําคญั         
ใหน้กัเรียนเกิดการใฝ่รู้ใฝ่เรียน  
  1.4 ความแตกต่างระหว่างบุคคล (Individual Differences) เป็นความแตกต่างของ     
นักเรียนแต่ละคน แต่ทุกคนมีโอกาสแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง ส่วนจะช้าหรือเร็วขึ$นอยู่กับ    
ศกัยภาพ  และความสามารถในการเรียนรู้ของแต่ละบุคคล 
 สรุปไดว้า่ บทเรียนสาํเร็จรูปไดใ้ชพ้ื$นฐานของหลกัจิตวทิยามาช่วยในการจดักระบวนการ
เรียนรู้ ได้แก่ สกินเนอร์ (Skinner) ซึ& งมีหลกัการสําคญั คือ เงื&อนไขการตอบสนองการเสริมแรง               
การเสริมแรงทันทีทันใด การยุติและการคัดรูปพฤติกรรม และทฤษฎีสัมพันธ์ เชื& อมโยง       
ของธอร์นไดค ์(Thorndike) คือ กฎแห่งความพร้อม กฎแห่งการฝึกหดั กฎแห่งผลและความแตกต่าง
ระหวา่งบุคคล  
 ส่วนประกอบของบทเรียนสําเร็จรูป 
 กุศยา  แสงเดช (2552 : 15)  ไดก้ล่าวถึง บทเรียนสําเร็จรูปประกอบดว้ยส่วนประกอบ   
ดงันี$  
 1. กรอบตั$งตน้ (Set Frame) คือ กรอบใดก็ตามที&มีอยู่ตอนหนึ& งให้นักเรียนสร้างการ   
ตอบสนองลงไป การตอบสนองจะเป็นอะไรนั$น นกัเรียนสามารถทาํไดจ้ากขอ้มูลในกรอบเดียวกนั 
โดยนกัเรียนไม่มีความจาํเป็นตอ้งมีความรู้สาํหรับใชต้อบมาก่อน 
 2. กรอบฝึกหัด (Practice Frame) เป็นกรอบที&นกัเรียนไดใ้ชฝึ้กหดัเกี&ยวกบัสิ&งที&ไดเ้รียน
มาแล้วจากกรอบตัวต้น หลักการสําคัญ จะต้องให้นักเรียนได้ฝึกหัดเฉพาะสิ& งที&เขาได้รับจาก     
กรอบตวัตน้เท่านั$น 
 3. กรอบรองส่งทา้ย (Sub Terminal Frame) เป็นกรอบที&ให้ความรู้ที&จาํเป็นแก่นกัเรียน   
เพื&อให้นกัเรียนสนองตอบในกรอบสรุปไดถู้กตอ้ง กรอบรองส่งทา้ยแรกควรจะมีความรู้อยู่ส่วนหนึ& ง         
ที&จะนาํไปใช้ในกรอบส่งทา้ยที&อยู่ถดัไป จะสะสมความรู้เพิ&มขึ$นเรื&อย ๆ จนกว่านกัเรียนบรรลุถึง
ความสามารถที&จะตอบสนองในกรอบส่งทา้ยได้อย่างถูกตอ้ง การสร้างบทเรียนสําเร็จรูป จึงมกั
สร้างกรอบส่งทา้ย หรือกรอบสรุปก่อนกรอบรองทา้ย 
 4. กรอบสรุปหรือกรอบส่งทา้ย (Terminal Frame) กรอบนี$ นักเรียนจะต้องรวบรวม      
ขอ้มูลที&ไดเ้รียนจากกรอบตน้ ๆ แลว้เขียนตอบสนองออกมาเอง นกัเรียนจะพบวา่มีการชี$ ช่องไวบ้า้ง
หรือไม่มีเลย 
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 ธีรชยั  ปรูณโชติ (2552 : 10)  ไดก้ล่าวถึง ส่วนสําคญัของบทเรียนสําเร็จรูปไว ้3 ประการ 
ดงันี$  
 1. จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม (Behavioral Objectives)  หมายถึง จุดประสงคที์&กาํหนดไว ้
เป็นเกณฑ์สําหรับพฤติกรรมของนักเรียน หลังจากที&เรียนเนื$อหาวิชาจนจบแล้วว่ามีผลสัมฤทธิo      
ทางการเรียนเพียงใด  
 2. เนื$อหาวิชาถูกแบ่งออกเป็นแต่ละสังกปั ซึ& งเรียกว่า บท แต่ละบทจะถูกแบ่งออกเป็น             
ชั$นเล็ก ๆ ตามลาํดบั เรียกวา่ กรอบ (Frame) แต่ละกรอบจะมีคาํอธิบายเนื$อหา ตวัอยา่ง และมีคาํถาม 
ใหน้กัเรียนตอบ  เมื&อนกัเรียนตอบเสร็จแลว้ก็ตรวจคาํตอบไดจ้ากเฉลยที&มีอยูใ่นกรอบถดัไป 
 3. แบบทดสอบทา้ยบท เป็นแบบทดสอบที&ใช้สอบเพื&อวดัผลสัมฤทธิo ทางการเรียนว่า              
เมื&อนักเรียนได้เรียนเนื$อหาวิชานั$นในแต่ละบทแล้ว นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในเนื$อหาวิชา    
มากนอ้ยเพียงใด นกัเรียนไดบ้รรลุตามเกณฑที์&ไดก้าํหนดไวใ้นจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมหรือไม่ 
 สรุปได้ว่า ส่วนประกอบของบทเรียนสําเร็จรูป ควรจะประกอบไปด้วยจุดประสงค ์               
เชิงพฤติกรรม เนื$อหาในแต่ละกรอบสําหรับเรียนรู้พร้อมทั$งมีคาํถามและเฉลยคาํถามให้นกัเรียน
ตรวจสอบไดด้ว้ยตนเอง และมีแบบทดสอบทา้ยบทสาํหรับวดัผลสัมฤทธิo ทางการเรียน 
 หลกัการสร้างบทเรียนสําเร็จรูป 
 บุญชม  ศรีสะอาด (2545 ก : 77) อธิบายถึง การสร้างบทเรียนสําเร็จรูปจะตอ้งยึดหลกัการ   
ที&สาํคญัของการสอน ดงันี$  
 1. หลกัการเรียนรู้เพิ&มขึ$นทีละน้อย (Gradual Approximation) การเรียนรู้ที&เกิดขึ$นได้ดี   
ถา้มีการแบ่งขั$นตอนของกิจกรรมการเรียนการสอนให้เป็นขั$นตอนสั$ น ๆ พอสมควร เพื&อให้เป็น   
พื$นฐานเสริมหรือเชื&อมโยงให้เกิดการเรียนรู้ขั$นต่อ ๆ ไป การสร้างบทเรียนสําเร็จรูปจึงมีการแบ่ง
เนื$อหาการเรียนออกเป็นตอน ๆ เป็นกรอบ ผูเ้รียนจะค่อยเรียนรู้สะสมไปเรื&อย ๆ เมื&อเรียนรู้หลาย ๆ 
กรอบจนจบบทเรียนก็จะบรรลุจุดประสงคก์ารเรียนรู้ตามตอ้งการ 
 2. หลกัการมีส่วนร่วมอยา่งจริงจงั (Active Participation) การเรียนรู้จะเกิดขึ$นไดดี้ เมื&อผูเ้รียน 
ทาํกิจกรรม เช่น คิดแกปั้ญหา  คน้หาความสัมพนัธ์ระลึกถึงความรู้เดิม ผูเ้รียนจึงตอ้งมีส่วนจะตอ้ง
ตอบสนองออกมาโดยเติมขอ้ความลงในช่องวา่งหรือเลือกคาํตอบที&เหมาะสมโดยจะตอ้งตอบสนอง
อยูบ่่อย ๆ แทบทุกกรอบ บางกรอบอาจตอบมากกวา่ 1 ครั$ ง ลกัษณะดงักล่าว จะทาํให้ผูเ้รียนติดตาม
บทเรียนตลอดเวลา 
 3. หลกัการรู้ผล (Feedback) การเรียนรู้จะเกิดขึ$นได้ดีถ้าผูเ้รียนไดรู้้ผลของการกระทาํ  
ของตนรู้ว่าสิ&งที&ทาํไปนั$นถูกหรือผิด ถา้ผิดที&ถูกควรเป็นอยา่งไร จากหลกัการดงักล่าวในการสร้าง
บทเรียนสําเร็จรูปจึงมีการเฉลยตาํตอบที&ถูกตอ้งให้ผูเ้รียนทราบว่าที&ได้ตอบสนองไปนั$นถูกตอ้ง  
หรือไม่ โดยเทียบกบัคาํตอบที&เฉลยไวแ้ลว้ 
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 4. หลกัการของความสําเร็จ (Success Experience) การเรียนรู้จะเกิดขึ$นไดดี้ถา้ผูเ้รียน      
รู้สึกว่าได้รับความสําเร็จ ทาํได้ถูกต้อง จากหลกัการดังกล่าวนี$ จึงมีการปูพื$นฐานเริ& มจากง่าย ๆ          
มีการเขียนย ํ$าความรู้ และที&สําคญัคือในการตอบสนองบทเรียนจะพยายามให้ตอบโดยที&มั&นใจว่า    
ถา้ผูเ้รียนติดตามอยา่งตั$งใจก็จะสามารถตอบไดถู้กตอ้ง 
 กุศยา  แสงเดช (2552 : 17)  ไดก้ล่าวถึง หลกัการของเรียนสําเร็จรูปจะต องยึดหลกัที&สําคญั 
ดงันี$   
 1. หลกัการเรียนรู เพิ&มทีละน อย (Gradual Approximation) การเรียนรู จะเกิดขึ$นได ดี  ถ ามี
การจดัแบ งขั$นของกิจกรรมการเรียนการสอน ให เป นขั$นตอนสั$น ๆ พอสมควร เพื&อให เป นพื$นฐาน
เสริมหรือเชื&อมโยงให เกิดการเรียนรู ขั$นต อ ๆ ไป การสร างบทเรียนสําเร็จรูปจึงการแบ งเนื$อหา       
การเรียนออกเป นตอน ๆ เป นกรอบ ผ ูเรียนจะค อยเรียนรู สั&งสมขึ$นไปเรื&อย ๆ เมื&อเรียนรู หลาย ๆ กรอบ 
จนจบบทเรียนก็จะบรรลุจุดประสงค การเรียนรู ครบตามต องการ  
 2. หลกัการมีส วนร วมอย างจริงจงั (Active Participation)  การเรียนรู จะเกิดขึ$นได ดี ถ าผ ูเรียน 
ทาํกิจกรรม เช น คิดแก ป ญหา ค นหาความสัมพนัธ  ระลึกถึงความรู เดิม ผู เรียนจึงมีส วนที&จะต อง  
ตอบสนองออกมา โดยเติมข อความลงในช องว างหรือเลือกคาํตอบที&เหมาะสม โดยจะต องตอบสนอง 
อย ูบ อย ๆ แทบทุกกรอบ บางกรอบอาจตอบมากกว า 1 ครั$ ง ลกัษณะดงักล าวจะทาํให้ผูเ้รียนเรียนติดตาม
บทเรียนตลอดเวลา  
 3. หลกัของการรู ผล (Feedback) การเรียนรู จะเกิดขึ$นได ดี ถ าผ ูเรียนได รู ผลของการกระทาํ
ของตนรู ว าสิ&งที&ทาํไปนั$นถูกหรือผิด ถ าผิดที&ถูกควรเป นอย างไร จากหลกัการดงักล าวในการสร าง 
บทเรียนสาํเร็จรูป จึงมีการเฉลยคาํตอบที&ถูกต อง ให ผ ูเรียนได ทราบวา่ที&ได ตอบคาํถามไปนั$นถูกต อง
หรือไม   โดยเทียบกบัคาํตอบที&เฉลยไว ใหแ้ล ว  
 4. หลกัของความสําเร็จ (Success Experience) การเรียนรู จะเกิดขึ$นได ดีถ าผ ูเรียนรู สึกว า 
ได รับความสําเร็จ ทาํได ถูกต อง จากหลกัการดงักล าวนี$  จึงมีการปูพื$นฐานเริ&มจากง าย ๆ มีการเขียนย ํ$า
ความรู  และที&สําคญัคือ ในการตอบสนองบทเรียนจะพยายามให ตอบโดยที&มั&นใจว า ถ าผู เรียนติดตาม 
อย างตั$งใจก็จะสามารถตอบได ถูกต อง 
 ธีรชยั  ปรูณโชติ (2552 : 11) กล่าวถึง หลกัการของบทเรียนสาํเร็จรูป ดงันี$  
 1. แบ่งเนื$อหาเป็นขอ้ยอ่ย ๆ (Small Step) ในการแบ่งเนื$อหาออกเป็นหน่วยหรือขอ้ยอ่ย ๆ นี$  
ทาํใหน้กัเรียนสามารถเรียนรู้ไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัความสามารถของนกัเรียน 
 2. เป็นบทเรียนที&มุ่งเนน้ใหน้กัเรียนเรียนดว้ยตนเอง (Self - pacing)   
 3. นกัเรียนร่วมกิจกรรมมากที&สุด (Activity Participation) โดยในแต่ละกรอบจะใชห้ลกั
ของความสัมพนัธ์ของสิ& งเร้ากบัการตอบสนองนักเรียนจะตอ้งตอบคาํถามในแต่ละกรอบ จึงมี    
ส่วนร่วมกิจกรรมมากที&สุด 
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 4. มีข้อมูลยอ้นกลบัหรือประเมินผลตนเองได้ทนัที (Immediate Feedback) คาํตอบ         
ที&นกัเรียนสามารถตรวจดูวา่ถูกตอ้งหรือไม่นั$น ทาํให้นกัเรียนเกิดการเสริมแรงในทางบวกในการเรียนรู้       
ในกรอบต่อไป 
 5. การทดสอบหาประสิทธิภาพของบทเรียน (Testing) บทเรียนสําเร็จรูปเมื&อสร้างเสร็จแลว้ 
จะมีประสิทธิภาพของบทเรียนอย่างมีระบบเพื&อให้เกิดความมั&นใจว่า บทเรียนช่วยทาํให้นกัเรียน 
เกิดการเรียนรู้ไดม้ากที&สุด 
 สรุปไดว้า่ หลกัการของบทเรียนสําเร็จรูปควรจะใช้หลกัการเรียนรู เพิ&มทีละน อย  หลกัการ
มีส วนร วมอย างจริงจงั หลกัของการรู ผล และหลกัของความสําเร็จ เพื&อส่งเสริมการจดัการเรียนรู้   
ใหมี้ประสิทธิภาพมากยิ&งขึ$น 
 ประโยชน์ของบทเรียนสําเร็จรูป 
 สุคนธ์  สินธุพานนท ์และคณะ (2545 : 115) ไดก้ล่าวถึงคุณค่าและประโยชน์ของบทเรียน
สาํเร็จรูป สรุปไดด้งันี$   
 1. เด็กสามารถทํางานได้ตามลําพัง พ้นการดูถูก  ถูกว่ากล่าวจากครูไม่ต้องฟังคํา
วพิากษว์จิารณ์หรือเยาะเยย้จากเพื&อน ๆ ซึ& งก่อใหเ้กิดความสบายใจและความเป็นอิสระ 
 2. ทาํใหเ้กิดความพึ&งตนเอง และมีความเชื&อมั&นในตนเองมากขึ$น 
 3. สามารถพิสูจน์ความไม่รู้ของนักเรียนโดยการให้นักเรียนได้รู้ผลการกระทาํหรือ     
การตอบคาํถามของตนเอง 
 4. สามารถใชเ้ป็นองคป์ระกอบของกิจกรรมเสริมการเรียนรู้ของนกัเรียนไดเ้ป็นอยา่งดี 
 การสร้างบทเรียนสําเร็จรูป 
 การสร้างบทเรียนสาํเร็จรูปแบ่งออกเป็น  4  ขั$นตอน  (บุญชม  ศรีสะอาด. 2545 ก : 80) 
 ขั$นที& 1  ขั$นเตรียมเป็นการศึกษาหลกัสูตร กาํหนดจุดประสงค์วิเคราะห์ ภารกิจการเรียน 
และสร้างแบบทดสอบ 

 ขั$นที& 2  ขั$นดาํเนินการเขียนเป็นการเขียนบทเรียน พร้อมทั$งทบทวนและแกไ้ข 
 ขั$นที&  3  ขั$นทดลองและปรับปรุงโดยทดลองใช้บทเรียนสําเร็จรูป แบบรายบุคคล        

แบบกลุ่มเล็ก และใชใ้นหอ้งเรียน 
 ขั$นที& 4  ขั$นพิมพบ์ทเรียน เพื&อนาํบทเรียนฉบบัจริงไปใช ้
 ในการสร้างบทเรียนสําเร็จรูป ผูส้ร้างจะตอ้งวิเคราะห์เนื$อหาที&จะสอน และนาํเนื$อหาสาระ 
มาแตกย่อยและเรียงลําดับให้เหมาะสม เพื&อให้ง่ายต่อการเรียนรู้ หลังจากนั$ นจึงนําเสนอ               

เนื$อหาสาระนั$นทีละนอ้ยไปตามลาํดบั และมีขอ้คาํถามที&ทา้ทายความคิดของผูเ้รียนและมีคาํตอบเฉลย     
ใหไ้วด้ว้ย จากนั$นนาํมาใชก้บักลุ่มใหญ่ เพื&อหาประสิทธิภาพของบทเรียน 
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 กุศยา แสงเดช (2552 : 20 - 25) ไดก้ล่าวถึง ขั$นตอนในการสร้างบทเรียนสําเร็จรูปนั$น         
มีขั$นตอน ดงันี$    
 ขั$นที&  1  ศึกษาวิธีการเขียนบทเรียนสําเร็จรูปแบบต่าง ๆ จนเข้าใจแจ่มแจ้งทั$ งศึกษา       
จากตาํราและการสอบถามจากผูรู้้ 
 ขั$นที& 2  กาํหนดและเลือกวชิาที&จะเขียนและระดบัชั$นสาํหรับที&จะใชบ้ทเรียนสาํเร็จรูปนั$น 
 ขั$นที& 3  เลือกหน่วยการเรียนรู้วา่จะเขียนในเรื&องใด 
 ขั$นที& 4   กาํหนดหัวขอ้ต่างๆที&จะเขียน โดยศึกษาจากหลกัสูตรประมวลการสอน โครงการสอน               
คู่มือครู และหนังสือเรียนว่า หลักสูตรกาํหนดให้นักเรียนเรียนอะไรบ้าง แล้วเลือกหัวข้อเรื& อง         
ที&จะเขียน 
 ขั$นที& 5  ศึกษาลกัษณะของนกัเรียน ไดแ้ก่ อายุ ระดบัชั$น พื$นฐาน ความรู้เดิมและทกัษะ                
ที&นกัเรียนเคยไดรั้บการฝึกฝนมาก่อน ทั$งนี$ เพราะบทเรียนสําเร็จรูปมีหลกัการสนองความแตกต่าง
ระหวา่งบุคคลของนกัเรียนในดา้นต่าง ๆ 
 ขั$นที& 6  ตั$งจุดมุ่งหมายสาํหรับบทเรียนสาํเร็จรูปที&จะเขียนโดยจะตอ้งตั$งจุดมุ่งหมายทั&วไป 
และจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม ซึ& งเป็นจุดมุ่งหมายเฉพาะอนัจะเป็นแนวทางในการเขียนกรอบต่าง ๆ 
ในบทเรียนเป็นอยา่งดี และยงัเป็นประโยชน์ต่อการสร้างแบบทดสอบ ซึ& งจะทาํให้ทดสอบนกัเรียน
ก่อนเรียนและหลงัเรียน การเขียนวตัถุประสงค์ของการเรียนการสอน ควรแยกเป็นขอ้ ๆ เพื&อให ้  
วตัถุประสงคเ์ด่นชดัขึ$น และตอ้งบรรยายดว้ยถอ้ยคาํที&ทาํให้ดี ความหมายไดช้ดัเจน รัดกุม สามารถ
มองเห็นภาพการแสดงออกของนักเรียนได้ เช่น เขียนบอก อธิบาย จาํแนก เปรียบเทียบ ทดลอง   
เป็นตน้ 
 ขั$นที& 7  วางโครงเรื& องที&จะเขียนเป็นลาํดบั เรื& องราวก่อน หลงั จากง่ายไปหายาก ทั$งนี$
เพราะบทเรียนสําเร็จรูป จะตอ้งแบ่งเนื$อหาออกเป็นตอน ๆ ย่อย และแต่ละตอนจะตอ้งต่อเนื&อง   
สัมพนัธ์กนั 
 ขั$นที& 8  ลงมือเขียนบทเรียนสําเร็จรูปตามจุดประสงค์ที&วางไว ้โดยแบ่งบทเรียนออกเป็น
ตอน ๆ หรือบท ทั$งนี$ เพื&อสะดวกในการเรียนรู้ เป็นการแบ่งหมวดหมู่เพื&อนกัเรียนจะไดเ้ขา้ใจและ 
จดจาํได้ง่าย แล้วดาํเนินการเขียนกรอบต่าง ๆ ในบทเรียนตามหลักการเขียนบทเรียนสําเร็จรูป     
การเขียนกรอบในบทเรียนจะเริ&มตน้ดว้ยกรอบให้ความรู้ แล้วติดตามด้วยกรอบแบบฝึกหัดและ
กรอบทดสอบเป็นตอน ๆ ไป จาํนวนกรอบจะมากหรือน้อยเพียงใดขึ$นอยู่กบัผูเ้ขียน ถ้าบทเรียน
สาํหรับเด็กเก่งจาํนวนกรอบอาจนอ้ยกวา่บทเรียนสาํหรับเด็กไม่เก่งก็ได ้
 ขั$นที&  9  ควรนําบทเรียนสําเร็จรูปที& เสร็จแล้วไปให้เพื&อนครูที&สอนวิชานั$ น ๆ หรือ             
ผูท้รงคุณวฒิุ อ่าน และใหติ้ชม เพื&อนาํมาแกไ้ขปรับปรุงกรอบต่าง ๆ ในบทเรียนใหดี้ยิ&งขึ$น 



 
 

34

 ขั$นที& 10  นาํบทเรียนสําเร็จรูปที&ปรับปรุงจนเห็นวา่เรียบร้อยดีแลว้ มาพิมพโ์ดยยงัไม่ใส่ 
คาํตอบของคาํถามต่าง ๆ เพื&อที&จะนาํบทเรียนนี$ ไปทดลองใชก้บันกัเรียนในชั$นทดลองหนึ&งต่อหนึ&ง 
หรือการทดลองที&เรียกวา่ การทดลองขั$นหนึ&งคน 
 ขั$นที& 11  สร้างแบบทดสอบชั$นหนึ&งตามจุดมุ่งหมายที&วางไวใ้ห้ครบถว้นและครอบคลุม             
ทุกเรื& องตามบทเรียน บทเรียนตอนใดมีเนื$อหามากก็ออกมาก บทเรียนใดน้อยก็ออกน้อย สําหรับ
แบบทดสอบที&สร้างขึ$ นนั$น จะต้องนําไปวิเคราะห์รายขอ้เพื&อหาค่าความยาก ค่าอาํนาจจาํแนก     
และปรับปรุงแก้ไข ให้มีค่าความยากที& เหมาะสมคือ 0.20 - 0.80 และมีค่าอํานาจจําแนก               
และปรับปรุงแกไ้ขใหมี้ค่าความยากที&เหมาะสม คือ 0.20 ขึ$นไป 
 ขั$นที& 12  นาํบทเรียนสําเร็จรูปที&เขียนเสร็จตามขอ้ 10 ไปทดลองใช้กบันกัเรียนหนึ& งคน  

โดยเริ& มทาํแบบทดสอบก่อน แล้วจบัเวลาไวเ้พื&อจะได้ทราบว่า แบบทดสอบดังกล่าวนักเรียน
สามารถทาํเสร็จภายในเวลาประมาณกี&นาที เมื&อนกัเรียนทาํแบบทดสอบเสร็จแลว้ ก็ให้นกัเรียนเรียน

บทเรียนสําเร็จรูปที&สร้างขึ$น โดยผูส้อนจะตอ้งอธิบายให้นกัเรียนเขา้ใจความมุ่งหมายและวิธีเรียน
เสียก่อน นักเรียนจะต้องอ่านบทเรียนไปทีละกรอบ ทีละตอนและตอบคาํถามไปทีละคาํถาม       

เมื&อนักเรียนตอบแต่ละคาํถามผูส้อนจะเฉลยคาํตอบที&ถูกให้ทนัที ผูส้อนจะอภิปรายกบันักเรียน   

เพื&อหาทางปรับปรุงแกไ้ขบทเรียนในกรอบนั$น หรือคาํถามให้ดีขึ$น แลว้นาํมาปรับปรุงแกไ้ขภายหลงั 
หลงัจากเรียนบทเรียนเสร็จแลว้ ก็ใหน้กัเรียนทาํแบบทดสอบหลงัเรียน เพื&อเปรียบเทียบคะแนนจาก

การทาํแบบทดสอบทั$งสองครั$ งวา่ นกัเรียนมีความรู้ ความเขา้ใจเพิ&มขึ$นหรือไม่ ผลการเปรียบเทียบ
ควรแสดงใหน้กัเรียนเห็นวา่ มีความกา้วหนา้ขึ$นหลงัจากเรียนบทเรียน 
 ขั$นที& 13  นาํบทเรียนสาํเร็จรูปไปทดลองกบันกัเรียนกลุ่มเล็กที&เรียนอยูใ่นระดบัปานกลาง 
จาํนวน 20 คน ซึ& งวธีิการเหมือนกบัการทดลองในขั$นหนึ&งคนแต่ละบทเรียน จะมีคาํตอบของคาํถาม
ไวใ้ห้เสร็จ นกัเรียนจะตอ้งเรียนทีละกรอบ และตรวจคาํตอบของตนเองกบัคาํเฉลยคาํตอบที&ให้ไว้
ในบทเรียน ขอ้มูลที&ตอ้งการในขั$น 10 คน ไดแ้ก่ 
 คะแนนเฉลี&ย (ของนักเรียนทั$ ง 10  คน) ในการตอบคาํถามในบทเรียนสําเร็จรูปคิดเป็นร้อยละ                
เกณฑม์าตรฐานในการตอบคาํถามในบทเรียนโดยถูกตอ้ง ร้อยละ 90 
 คะแนนเฉลี& ย (ของนักเรียนทั$ ง 10  คน)  ของการทําแบบทดสอบหลังเรียนคิดเป็นร้อยละ                    
เกณฑม์าตรฐานในการทาํแบบทดสอบคือ ร้อยละ 90 
 คะแนนเฉลี&ย (ของนกัเรียนทั$ง 10 คน) ของการทาํแบบทดสอบก่อนเรียนคิดเป็นร้อยละ 9 
 ขั$นที& 14  การทดลองภาคสนามโดยนําบทเรียนที&ผ่านการทดลองในขั$นกลุ่มเล็กและ       
ปรับปรุงแก้ไขแล้ว โดยมีว ัตถุประสงค์เพื&อจะทราบว่า บทเรียนสําเร็จรูปที&สร้างขึ$ นแล้วนี$                           
มีประสิทธิภาพตามเกณฑม์าตรฐาน 
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 ธีรชยั  ปรูณโชติ (2552 : 21 - 24) ไดก้ล่าวถึง การสร้างบทเรียนสําเร็จรูปนั$นวา่มีขั$นตอน            
ในการสร้าง ดงันี$   
 1. ศึกษาวิธีเขียนบทเรียนสําเร็จรูปแบบต่าง ๆ จนเข้าใจแจ่มแจ้ง ทั$ งศึกษาจากตาํรา       
และสอบถามจากผูรู้้ 
 2. กาํหนดและเลือกวธีิที&เขียน และลาํดบัชั$นสาํหรับที&จะใชบ้ทเรียนสาํเร็จรูป  
 3. เลือกหน่วยการเรียนวา่จะเขียนในเรื&องใด  
 4. กาํหนดหัวขอ้ต่าง ๆ ที&จะเขียน โดยศึกษาจากหลกัสูตรประมวลการสอนโครงการ

สอนคู่มือครู และหนังสือเรียน ว่าหลกัสูตรกาํหนดให้นักเรียนเรียนอะไรบา้ง แล้วเลือกหัวเรื& อง      

ที&จะเขียน    
 5.  ศึกษาลักษณะของนักเรียน ได้แก่ อายุ ระดับชั$ น พื$นฐานความรู้เดิม และทักษะ                      

ที&นักเรียนได้รับการฝึกฝนมาก่อน ทั$งนี$ เพราะบทเรียนสําเร็จรูปมีหลักการสนองความแตกต่าง

ระหวา่งบุคคลของนกัเรียนในดา้นต่าง ๆ  
 6.  ตั$ งจุดมุ่งหมายสําหรับบทเรียนสําเร็จรูปที&เขียน โดยจะต้องตั$ งจุดมุ่งหมายทั&วไป       

และจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ซึ& งเป็นจุดมุ่งหมายเฉพาะ อนัเป็นแนวทางในการเขียนกรอบต่าง ๆ                 

ในบทเรียนเป็นอย่างดี และยงัเป็นประโยชน์ต่อการสร้างแบบทดสอบซึ& งจะใช้ทดสอบนักเรียน              

ก่อนเรียนและหลงัเรียน การเขียนวตัถุประสงค์ของการเรียนการสอน ควรแยกเป็นขอ้ ๆ เพื&อให ้

วตัถุประสงค์เด่นชัดขึ$น และตอ้งบรรยายดว้ยถอ้ยคาํที&ดี สื&อความหมายได้ชดัเจนรัดกุม สามารถ 

มองเห็นการแสดงออกของนกัเรียนได ้เช่น เขียน บอก อธิบาย จาํแนก เปรียบเทียบ ทดลอง เป็นตน้ 

 7.  วางโครงเรื& องที&จะเขียนเป็นลาํดับเรื& องราวก่อนหลังจากง่ายไปหายาก ทั$งนี$ เพราะ    

บทเรียนสาํเร็จรูปจะตอ้งแบ่งเนื$อหาออกเป็นตอน ๆ ยอ่ย ๆ และแต่ละตอนจะตอ้งต่อเนื&องสัมพนัธ์กนั  
 8.  ลงมือเขียนบทเรียนสําเร็จรูปตามจุดหมายที&วางไว ้โดยแบ่งบทเรียนออกเป็นตอน ๆ 

หรือบท ทั$งนี$ เพื&อความสะดวกในการเรียนรู้ เป็นการแบ่งหมวดหมู่เพื&อนักเรียนจะได้เขา้ใจและ    

จดจาํได้ง่าย แล้วดาํเนินการเขียนกรอบต่าง ๆ ในบทเรียนตามหลักการเขียนบทเรียนสําเร็จรูป      

การเขียนกรอบในบทเรียนจะเริ& มต้นด้วยกรอบให้ความรู้ แล้วติดตามด้วยกรอบแบบฝึกหัด         

และกรอบทดสอบเป็นตอน ๆ ไป จาํนวนกรอบจะมากหรือน้อยเพียงใดขึ$นอยูก่บันกัเรียนถา้บทเรียน

สาํหรับเด็กเก่ง จาํนวนกรอบอาจนอ้ยกวา่บทเรียนสาํหรับเด็กเรียนอ่อนก็ได ้ 
 9. นาํบทเรียนที&สร้างขึ$นไปเสนอต่ออาจารยที์&ปรึกษาเพื&อตรวจสอบและแนะนาํแกไ้ข 

ควรนาํบทเรียนสาํเร็จรูปที&เขียนแลว้ไปให้ผูเ้ชี&ยวชาญอ่าน และให้ขอ้ติชม เพื&อนาํมาแกไ้ข ปรับปรุง

กรอบรูปภาพ และภาษาที&ใชใ้นบทเรียนสาํเร็จรูปใหดี้ยิ&งขึ$น  
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 10.             นําบทเรียนสําเร็จรูปที&ปรับปรุงจนเห็นว่าเรียบร้อยดีแล้วมาพิมพ์ โดยยงัไม่ใส่      

คาํตอบของคาํถามต่าง ๆ เพื&อที&จะนําบทเรียนนี$ ไปทดลองใช้กับนักเรียน 3 คน ในขั$นทดลอง      

หนึ&งต่อหนึ&ง คือ เลือกนกัเรียนเก่ง 1 คน ปานกลาง 1 คน และอ่อน 1 คน 
 11. นาํบทเรียนสาํเร็จรูปที&เขียนเสร็จตามขอ้ 10 ไปทดลองใชก้บันกัเรียน 9 คน โดยเลือก

เอานักเรียนที&เรียนอ่อน 3 คน นักเรียนที&เรียนปานกลาง 3 คน นักเรียนเก่ง 3 คน โดยให้เริ& ม           

ทาํแบบทดสอบก่อนเรียน แลว้จบัเวลาไวเ้พื&อจะไดท้ราบว่าแบบทดสอบดงักล่าวนกัเรียนสามารถ

ทาํได้เสร็จภายในเวลาประมาณกี&นาที โดยผูส้อนจะตอ้งอธิบายให้นักเรียนเขา้ใจความมุ่งหมาย  

และวิธีเรียนเสียก่อน นักเรียนจะต้องอ่านบทเรียนไปทีละกรอบ ทีละตอน และตอบคาํถาม           

ไปทีละคาํถาม เมื&อนกัเรียนตอบแต่ละคาํถาม ผูส้อนจะเฉลยคาํตอบที&ถูกให้ทนัที ผูส้อนจะอธิบาย

กบันกัเรียน เพื&อหาทางปรับปรุงแกไ้ขบทเรียนในกรอบนั$น หรือปรับปรุงคาํถามให้ดีขึ$น แลว้นาํมา

ปรับปรุงแกไ้ขภายหลงั หลงัจากเรียนบทเรียนสําเร็จรูปแลว้ก็ให้นกัเรียนทาํแบบทดสอบหลงัเรียน 

เพื&อเปรียบเทียบคะแนนจากการทาํแบบทดสอบทั$งสองครั$ งวา่ นกัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจเพิ&มขึ$น

หรือไม่ ผลการเปรียบเทียบควรแสดงให้นกัเรียนเห็นวา่มีความกา้วหน้าขึ$นหลงัจากเรียนบทเรียน 

คะแนนเฉลี&ย (ของนกัเรียน 9 คน) ของการทาํแบบทดสอบหลงัเรียน คิดเป็นร้อยละ 90  
 12.    การทดลองภาคสนาม โดยนาํบทเรียนที&ผา่นการทดลองในขั$นกลุ่มเล็ก และปรับปรุง

แก้ไขแล้ว โดยมีวตัถุประสงค์เพื&อจะทราบว่า บทเรียนสําเร็จรูปที&สร้างขึ$ นนี$ มีประสิทธิภาพ        

ตามเกณฑม์าตรฐาน 

  สรุปได้ว่า ในการสร้างบทเรียนสําเร็จรูป ผูส้ร้างจะตอ้งวิเคราะห์เนื$อหาที&จะสอน และ  

นําเนื$ อหาสาระมาแตกย่อยและเรียงลาํดับให้เหมาะสม เพื&อให้ง่ายต่อการเรียนรู้ หลังจากนั$ น          

จึงนาํเสนอ เนื$อหา สาระนั$นทีละน้อยไปตามลาํดบั และมีขอ้คาํถามที&ทา้ทายความคิดของผูเ้รียน 

และมีคาํตอบเฉลย ใหไ้วด้ว้ย จากนั$นนาํมาใชก้บักลุ่มใหญ่ เพื&อหาประสิทธิภาพของบทเรียน 

 การหาประสิทธิภาพบทเรียนสําเร็จรูป  
 การทดสอบประสิทธิภาพเครื&องมือเป็นกระบวนการที&สําคญัเมื&อผลิตสื&อการสอนแล้ว           

ตอ้งนาํสื&อไปทดสอบหาประสิทธิภาพเพื&อที&จะใหท้ราบวา่เมื&อใชสื้&อกบันกัเรียนแลว้เกิดประสิทธิผล            

ในการเรียนมากนอ้ยเพียงใด  
 กุศยา  แสงเดช (2552 : 28 - 31) กล่าวถึงขั$นตอนของการทดสอบเพื&อหาประสิทธิภาพ   

ของสื&อวา่ตอ้งนาํเครื&องมือไปใชท้ดลองใช ้(Try Out)  เพื&อปรับปรุงแลว้นาํไปทดสอบใชจ้ริง (Trial 

Rum) นาํผลที&ไดม้าปรับปรุงแกไ้ข เสร็จแลว้จะดาํเนินการผลิตเป็นจาํนวนมากและนาํไปใชจ้ดัการ

เรียนรู้ในชั$นเรียนตามปกติได ้การทดลองมีขั$นตอน ดงันี$   
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 1. การทดลองแบบเดี&ยว (1 : 1) เป็นการทดลองกบันกัเรียน 1 คน โดยใชเ้ด็กอ่อน ปานกลาง  
และเด็กเก่ง คาํนวณหาประสิทธิภาพแล้วปรับปรุงให้ดีขึ$น โดยปกติคะแนนที&ไดจ้ากการทดลอง 
แบบเดี&ยวนี$   จะไดค้ะแนนตํ&ากวา่เกณฑ์มากแต่ไม่ตอ้งวิตก เมื&อปรับปรุงแลว้จะสูงขึ$นมาก ก่อนนาํไป
ทดลองแบบกลุ่มในขั$นนี$  E1/E2 ที&ไดจ้ะมีค่าประมาณ 60/60  
 2. การทดลองแบบกลุ่มยอ่ย (1 : 10) เป็นการทดลองกบันกัเรียน 6 - 10  คน  (คละนกัเรียน 
ที&เก่งกับอ่อน) คาํนวณหาประสิทธิภาพแล้วปรับปรุง ในคราวนี$ คะแนนของนักเรียนจะเพิ&มขึ$ น     
อีกเกือบเท่าเกณฑ์ โดยเฉลี&ยจะห่างจากเกณฑ์ประมาณ 10 % นั$นคือ E1/E2 ที&ได้จะมีค่าประมาณ 
70/70  
 3. การทดลองแบบกลุ่มใหญ่ (1 : 100) เป็นการทดลองกบันกัเรียนทั$งชั$น 30 - 100 คน 
คาํนวณหาประสิทธิภาพแลว้ทาํการปรับปรุง ผลลพัธ์ที&ไดค้วรใกลเ้คียงกบัเกณฑ์ที&ตั$งไวห้ากตํ&ากวา่
เกณฑ์ไม่เกิน 2.5% ก็ยอมรับหากแตกต่างกันมากผูส้อนต้องกําหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพ             
ของเครื& องมือใหม่  โดยยึดสภาพความจริงเป็นเกณฑ์ สมมติว่าเมื&อทดสอบประสิทธิภาพ                
ไดเ้กณฑ์ 85/85  ที&ตั$งไว ้แต่ถา้เกณฑ์ 75/75 เมื&อผลทดลองเป็น 85.30/85.40 ก็อาจเลื&อนเกณฑ ์        
ขึ$นมาเป็น 85/85 ได ้
 การกาํหนดเกณฑ์ E1/E2 ให้มีค่าเท่าใดนั$นให้ผูส้อนเป็นผูพ้ิจารณาตามความพอใจ        
โดยปกติ  เนื$อหาที&เป็นความรู้ ความจาํมกัจะตั$งไว ้80/80, 85/85 ส่วนเนื$อหาที&เป็นทกัษะหรือ         
เจตคติศึกษา  อาจตั$งไวต้ ํ&ากวา่นี$  เช่น 75/75 เป็นตน้ 
 วธีิคํานวณหาประสิทธิภาพ 
 การคาํนวณหาประสิทธิภาพโดยใช ้E1/E2  
 ข้อดีของบทเรียนสําเร็จรูป 
 กุศยา  แสงเดช (2552 : 33) ไดก้ล่าวถึง ขอ้ดีของบทเรียนสาํเร็จรูป ดงันี$    
 1. นักเรียนมีโอกาสเรียนรู้ด้วยตนเอง และดําเนินไปตามความสามารถของตนเอง                 
เป็นการตอบสนองต่อความแตกต่างระหวา่งบุคคลเป็นอยา่งดี 
 2. ช่วยประหยดัเวลาในการสอนของครูทาํให้ครูมีโอกาสให้ความสนใจดูแลนักเรียน                
เป็นรายบุคคลไดม้ากขึ$น 
 3. ส่งเสริมนกัเรียนใหรู้้จกัแสวงหาความรู้ดว้ยตวัเอง 
 4. ช่วยแกปั้ญหาการขาดแคลนครูได ้
 5. นกัเรียนไดเ้รียนรู้เป็นขั$นตอน ทีละนอ้ยและทราบผลการเรียนรู้ของตนเองทุกขั$นตอน 
 6. นกัเรียนสามารถศึกษาบทเรียนเวลาใดก็ได ้ตามความพอใจ 
 7. นกัเรียนสามารถแกไ้ขความเขา้ใจผดิของตนเองได ้จากการดูคาํตอบในบทเรียน 
 8. ผูที้&ขาดเรียนมีโอกาสเรียนดว้ยตนเอง เพื&อใหต้ามผูอื้&นไดท้นั 
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 ฉวลีกัษณ์  บุญยะกาญจน (2551 : 23) ไดก้ล่าวถึง ขอ้ดีของบทเรียนสาํเร็จรูป ดงันี$   
 1. เป็นวธีิสอนที&ส่งเสริมใหน้กัเรียนศึกษาดว้ยตนเอง  
 2. เป็นวธีิสอนที&ช่วยใหน้กัเรียนไดเ้รียนเป็นรายบุคคล สามารถเรียนรู้ไดต้ามความสามารถ
ของตน เป็นการตอบสนองความแตกต่างระหวา่งบุคคล  
 3. เป็นวธีิสอนที&ช่วยลดภาระครู และช่วยแกปั้ญหาการขาดแคลนครู 
 ธีรชยั  ปรูณโชติ (2552 : 26) ไดก้ล่าวถึงขอ้ดีของบทเรียนสาํเร็จรูป ดงันี$  
 1. นกัเรียนสามารถเรียนรู้ไดด้ว้ยตวัเอง 
 2. นกัเรียนไดเ้รียนรู้เป็นขั$นตอนทีละนอ้ย และไดท้ราบผลการเรียนรู้ของตนทุกขั$นตอน            
เกิดแรงเสริม (Reinforcement)   
 3. สนองความแตกต่างระหวา่งบุคคลของนกัเรียน ทาํให้นกัเรียนไดเ้รียนรู้ตามเอกตัภาพ             
ของตน เช่น ความสนใจ สติปัญญา วฒิุภาวะ ฯลฯ 
 4. นกัเรียนสามารถศึกษาบทเรียนในเวลาใดเมื&อไรก็ตาม ตามความพอใจของนกัเรียนเอง 
แมแ้ต่จะเป็นที&บา้นของนกัเรียนเอง 
 สรุปไดว้่า บทเรียนสําเร็จรูปนั$นมีขอ้ดี คือ การส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้ไดด้ว้ยตวัเอง 
นกัเรียนไดเ้รียนรู้เป็นขั$นตอน ทีละน้อยและทราบผลการเรียนรู้ของตนเองทุกขั$นตอน สนองความ
แตกต่างระหว่างบุคคลของนกัเรียน เพราะนักเรียนสามารถศึกษาบทเรียนในเวลาใดเมื&อไรก็ได ้              
ตามความพอใจของนักเรียนเอง ทั$ งย ัง เป็นวิธีสอนที& ช่วยลดภาระครู และช่วยแก้ปัญหา                
การขาดแคลนครู 
 ข้อจํากดัของบทเรียนสําเร็จรูป 
 กุศยา  แสงเดช (2552 : 35) ไดก้ล่าวถึง ขอ้จาํกดัของบทเรียนสาํเร็จรูป สรุปไดด้งันี$  
 1. การใช้บทเรียนสําเร็จรูปอย่างเดียวตลอด ทาํให้นกัเรียนขาดการติดต่อซึ& งกนัและกนั                 
ไม่ส่งเสริมการเรียนรู้ซึ& งกนัและกนั 
 2. บทเรียนสาํเร็จรูปเหมาะสมสาํหรับเนื$อหาที&เป็นความจริง หรือความรู้พื$นฐานมากกวา่  
ที&ตอ้งการความคิดเห็นและริเริ&ม 
 3. ทาํใหน้กัเรียนขาดทกัษะการเขียนหนงัสือ เพราะนกัเรียนจะเขียนเฉพาะคาํตอบเท่านั$น 
 4. การใชบ้ทเรียนสาํเร็จรูปในชั$นเรียน จะมีลกัษณะเป็นผูช่้วยครูมากกวา่ที&จะใชแ้ทนครู 
 5. ภาษาที&ใชอ้าจเป็นปัญหาในบางทอ้งถิ&น 
 6. มีส่วนที&ทาํใหเ้ด็กเรียนเก่งเบื&อง่าย โดยเฉพาะบทเรียนสาํเร็จรูปแบบเชิงเส้น 
 7. การใช้บทเรียนสําเร็จรูปในชั$ นเรียน ผูที้& เรียนได้รวดเร็วจะเสร็จก่อนและมีเวลา       
อาจมีพฤติกรรมที&รบกวนผู้อื&น ส่วนผู ้ที& เรียนช้าบางคนอาจทําไม่เสร็จ ต้องให้ทํานอกเวลา          
หรือใหไ้ปทาํที&บา้นซึ&งยากแก่การควบคุม 
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 8. เด็กที&ขาดความซื&อสัตยต่์อตนเอง อาจเป็นการฝึกให้มีลกัษณะนิสัยที&ไม่ดีบางอยา่งได ้
เช่น  การโกงตวัเอง  เป็นตน้ 
 ธีรชยั  ปรูณโชติ (2552 : 28) ไดก้ล่าวถึง ขอ้จาํกดัของวิธีสอนโดยใชบ้ทเรียนสําเร็จรูป   
ดงันี$  
 1. เป็นวิธีสอนที&พึ& งบทเรียนสําเร็จรูป หากไม่มีบทเรียน หรือบทเรียนไม่มีคุณภาพ          
ก็ยอ่มส่งผลต่อการเรียนของนกัเรียน  
 2. การสร้างบทเรียนสําเร็จรูปให้มีคุณภาพที&ดี เป็นเรื&องที&ตอ้งใชเ้วลา และมีความยุง่ยาก 
ในการจดัทาํ ผูส้ร้างจาํเป็นตอ้งมีความเขา้ใจในการสร้างบทเรียน  
 3. บทเรียนสําเร็จรูปที& ดีย ังมีปริมาณน้อย บทเรียนสําเ ร็จรูปที& มี คุณภาพไม่ดีพอ                    
จะไม่น่าสนใจ และจะไม่สามารถดึงดูดความสนใจของนกัเรียน และทาํใหน้กัเรียนเบื&อหน่ายได ้
 สรุปไดว้า่ การจดัการเรียนรู้โดยใชบ้ทเรียนสําเร็จรูปนั$นตอ้งเลือกใช้ให้เหมาะสมโดยเนื$อหา
จดัการเรียนรู้ให้นกัเรียนนั$นควรจะทาํให้นักเรียนง่ายต่อการอ่านทาํความเขา้ใจดว้ยตนเอง เพื&อที&   
นกัเรียนจะสามารถเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเองตามศกัยภาพของแต่ละบุคคล 
 

ความพงึพอใจ 
 ความหมายของความพงึพอใจ 
 นกัวชิาการไดใ้หค้วามหมายของความพึงพอใจ ไวด้งันี$  
 นยันา ตรี  เนตรสัมพนัธ์ (2551 : 30)  ไดก้ล่าววา่ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกในทางบวก 
หรือความรู้สึกในทางที&ดีต่อสิ& งต่าง ๆ ที&ทาํให้ความต้องการของบุคคลได้รับการตอบสนอง           
ทั$งทางดา้นร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และความเชื&อที&เหมาะสม 
 สักรินทร์   อยู่ผอ่ง (2552 : 28)  ไดก้ล่าววา่ ความพึงพอใจ หมายถึง การแสดงความรู้สึก
หรือการแสดงออกในทางบวกที&มีต่อองค์กร บุคคลผูร่้วมงานและงานที&ทาํไดแ้ก่ การแสดงความยินดี  
ชื&นชม การคิด สร้างสรรค ์การร่วมมือ ร่วมแรงร่วมใจและการมีความสุขในการทาํงานเป็นตน้ 
 อมัรัตน์  อนวชั (2552 :  49) ได้กล่าวไวว้่า ความพึงพอใจ หมายถึงความรู้สึกเชิงบวก           
ของบุคคลที&มีต่อสิ& งใดสิ& งหนึ& งหรือเรื& องใดเรื& องหนึ& ง แล้วส่งผลต่อการกระทาํหรือพฤติกรรม      
ของบุคคลนั$น 
 วงเดือน  เจริญ (2553 : 13) ไดก้ล่าววา่ ความพึงพอใจ หมายถึง สภาวะจิตใจที&ปราศจาก
ความเครียด ทั$งนี$ เพราะธรรมชาติของมนุษยมี์ความตอ้งการ ถา้ความตอ้งการนั$นไดรั้บการตอบสนอง
ทั$งหมดหรือบางส่วน ความเครียดก็จะน้อยลงความพึงพอใจก็จะเกิดขึ$ น และในทางกลับกัน            
ถา้ความตอ้งการนั$นไม่ไดรั้บการตอบสนอง ความเครียดและความไม่พึงพอใจก็จะเกิดขึ$น 
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 สรุปไดว้า่ ความพึงพอใจ หมายถึง ผลการเรียนที&มีความสัมพนัธ์กนัทางบวก ทั$งนี$ ขึ$นอยูก่บั
กิจกรรมที&นกัเรียนไดป้ฏิบติัทาํใหน้กัเรียนไดรั้บการตอบสนองความตอ้งการดา้นร่างกาย และจิตใจ 
ซึ& งเป็นส่วนสําคญัที&จะทาํให้เกิดความสมบูรณ์ของชีวิตมากน้อยเพียงใด นั&นคือสิ& งที&ตอ้งคาํนึงถึง
องคป์ระกอบต่าง ๆ ในการส่งเสริมความพึงพอใจในการเรียนรู้ใหก้บันกัเรียน 
 ทฤษฎคีวามพงึพอใจ 
 ทฤษฎีลาํดบัความตอ้งการของมาสโลว ์(Maslow’s Theory of Growth Motivation)       
มาสโลว ์(Maslow)  เป็นนกัจิตวิทยาที&ไดศึ้กษาเรื&องความตอ้งการของมนุษยใ์นทฤษฎีความตอ้งการ 
โดยแบ่งออกเป็น 5 ประเภท ดงันี$  (มธุรส  สวา่งบาํรุง. 2551 : 48 - 51)   
 1. ความตอ้งการทางสรีระ (Physiological Needs) หมายถึง ความตอ้งการพื$นฐานของร่างกาย 
เช่น ความหิว ความกระหาย ความตอ้งการทางเพศและการพกัผ่อน เป็นตน้ ความตอ้งการเหล่านี$
เป็นความตอ้งการที&จาํเป็นสําหรับการมีชีวิตอยู่ มนุษยทุ์กคนมีความต้องการทางสรีระอยู่เสมอ       
จะขาดเสียไม่ได ้
 2. ความตอ้งการความมั&นคงปลอดภยัหรือสวสัดิภาพ (Safety Needs) หมายถึง ความตอ้งการ
ความมั&นคงปลอดภยัทางด้านร่างกายและจิตใจ เป็นอิสระจากความกลัว ขู่เข็ญบงัคบัจากผูอื้&น       
และสิ&งแวดลอ้ม เป็นความตอ้งการที&จะไดรั้บการปกป้องคุม้กนั ความตอ้งการประเภทนี$ เริ&มตั$งแต่
วยัทารกจนกระทั&งวยัชรา ความตอ้งการที&จะมีงานทาํเป็นหลกัแหล่งก็เป็นความตอ้งการเพื&อสวสัดิภาพ
ของผูใ้หญ่อยา่งหนึ&ง 
 3. ความตอ้งการความรักหรือความเป็นส่วนหนึ&งของกลุ่ม (Love & Belonging Needs) 
มนุษย์ทุกคนมีความปรารถนาจะให้เป็นที&รักของผู ้อื&น ต้องการมีความสัมพันธ์กับผู ้อื&นและ           
เป็นส่วนหนึ& งของกลุ่ม ตอ้งการให้ทุกคนยอมรับตนเป็นสมาชิก คนที&รู้สึกวา่เหงาไม่มีเพื&อนมีชีวิต                  
ที&ไม่สมบูรณ์เป็นผูที้&ตอ้งการเพื&อนจะตอ้งทาํให้รู้สึกว่าตนเป็นที&รัก และยอมรับของกลุ่มเพื&อให ้   
เป็นที&สมปรารถนาในความตอ้งการความรักและเป็นส่วนหนึ&งของกลุ่ม 
 4. ความตอ้งการที&จะรู้สึกวา่ตนเองมีค่า (Esteem Needs) ความตอ้งการนี$ประกอบดว้ย 

ความตอ้งการที&จะประสบความสําเร็จมีความสามารถ ตอ้งการที&จะให้เห็นว่าตนมีความสามารถ        

มี คุณค่าและมีเกียรติ ต้องการได้รับความยกย่องนับถือจากผู ้อื&นผู ้ที& มีความสมปรารถนา                    

ในความตอ้งการนี$ จะเป็นผูมี้ความมั&นใจในตนเองเป็นคนมีประโยชน์และมีค่าตรงขา้มกบัผูที้&ขาด

ความตอ้งการประเภทนี$  จะรู้สึกวา่ตนไม่มีความสามารถและมีปมดอ้ยมองโลกในแง่ร้าย 

 5. ความต้องการรู้จักตนเองอย่างแท้จริงและพัฒนาตนเต็มที&ตามศักยภาพของตน             
(Self Actualization Needs) เป็นความตอ้งการที&จะรู้จกัตนเองตามสภาพที&แทจ้ริงของตนกลา้ที&จะ 
ตดัสินใจเลือกทางเดินของชีวิต รู้จกัค่านิยมของตนเอง มีความจริงใจต่อตนเอง ปรารถนาที&จะเป็น
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คนดีที&สุดเท่าที&จะมีความสามารถทาํไดท้ั$งทางดา้นสติปัญญา ทกัษะและอารมณ์ ความรู้สึก ยอมรับ
ตนเอง  ทั$งส่วนดีและส่วนเสียของตน ที&สําคญัที&สุดก็คือ การมีสติที&จะยอมรับว่าตนใช้กลไกในการ
ป้องกนัตนในการปรับตวัและพยายามที&จะเลิกใช ้เปิดโอกาสให้ตนเองเผชิญกบัความจริงของชีวิต 
เผชิญกบัสิ&งแวดล้อมใหม่ ๆ โดยคิดว่าเป็นสิ&งที&ทา้ทาย น่าตื&นเตน้และมีความหมาย กระบวนการ     
ที&จะพฒันาตนเองเต็มที&ตามศกัยภาพของตนเป็นกระบวนการที&ไม่มีจุดจบตลอดเวลาที&มีชีวิตอยู ่
มนุษยทุ์กคนมีความตอ้งการที&จะพฒันาตนเองเตม็ที&ตามศกัยภาพของตน 
 ทฤษฎีการจูงใจของเฮอร์ซเบิร์ก (Herzberg’s Two Factor Theory)   
 การจูงใจทาํให้เกิดความพึงพอใจเมื&อการจูงใจได้รับการตอบสนองผลที&ได้จะเป็น      
ความพึงพอใจ ซึ& งเฮอร์ซเบิร์กไดค้น้พบทฤษฎีในการสร้างความพึงพอใจให้เพิ&มขึ$นในการปฏิบติังาน 
เรียกวา่ The Motivation Hygiene Theory  ทฤษฎีนี$กล่าวถึง ปัจจยัที&ก่อให้เกิดแรงจูงใจใน 2 ปัจจยั 
(Two Factors Theory of Motivation) (ปรียาพร วงศอ์นุตรโรจน์. 2553 : 32 - 37) ดงันี$  
 1. ปัจจยัแรงจูงใจ (Motivation) เป็นปัจจยัที&ก่อให้เกิดความพึงพอใจในการทาํงานกระตุน้
ใหบุ้คคลทาํงานดีขึ$น ไดแ้ก่ 
  1.1 ความสําเร็จในงาน  (Achievement)           เป็นปัจจยัที&ก่อให้เกิดความพึงพอใจและ  
ความปลาบปลื$มในผลสาํเร็จของงาน เมื&อไดท้าํงานหรือแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ไดเ้ป็นผลสําเร็จ ปัจจยันี$   
นบัวา่มีความสาํคญัมากที&สุด 
  1.2  ความยอมรับนบัถือ (Recognition)  หมายถึง การไดรั้บการยกย่องชมเชย ยอมรับ   
นับถือหรือได้รับการแสดงความยินดีจากผูบ้ ังคบับัญชา ผูร่้วมงานหรือบุคคลอื&น ๆ ทาํให้เกิด       
ความภาคภูมิใจ  ซึ& งจะเกิดควบคู่กบัความสาํเร็จในงาน 
  1.3 ลกัษณะของงาน (Work Itself) หมายถึง ลกัษณะของงานที&น่าสนใจและทา้ทาย                  
ความสามารถงานที&ตอ้งประดิษฐคิ์ดคน้หาสิ&งใหม่ ๆ ทาํใหเ้กิดความพึงพอใจ 
  1.4 ความรับผิดชอบ (Responsibility)         หมายถึง การที&ผูบ้งัคบับญัชาให้โอกาสแก่         
ผูท้าํงานได้รับผิดชอบต่อการทาํงานของตนอย่างเต็มที&ไม่จาํเป็นต้องตรวจตราหรือควบคุมมาก    
จนเกินไป 
  1.5 ความก้าวหน้า (Advancement)                       หมายถึง การได้รับการเลื&อนขั$นเงินเดือนหรือ
ตาํแหน่งให้สูงขึ$ น รวมถึงโอกาสที&จะได้เพิ&มพูนความรู้ ความสามารถในการทาํงานหรือเพิ&ม       
ความเจริญกา้วหนา้ในการทาํงานดว้ย 
 2. ปัจจยัสุขอนามยั  (Hygiene  Factors) เป็นปัจจยัที&ป้องกนัไม่ให้เกิดความไม่พึงพอใจ     
ในงานที&ปฏิบติัอยู ่ซึ& งปัจจยัเหล่านี$ประกอบดว้ย 
  2.1 นโยบายการบริหาร (Policy and Administration)  หมายถึง  แนวทางในการปฏิบติังาน
และการใชก้ระบวนการบริหารเพื&อปฏิบติังาน 
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  2.2 วิธีการบงัคบับญัชา (Supervision) หมายถึง พฤติกรรมในการบริหารของผูบ้ริหาร
ตามกระบวนการบริหาร 
  2.3 สัมพนัธภาพกบัเพื&อนร่วมงาน (Relationship with Peers) หมายถึง ความสัมพนัธ์
ระหวา่งผูป้ฏิบติังานกบัเพื&อนร่วมงาน 
  2.4 สัมพนัธภาพกับผูบ้งัคับบญัชา (Relationship with Supervisor) หมายถึง         
ความสัมพนัธ์ระหวา่งผูป้ฏิบติังานกบัผูบ้ริหาร 
  2.5 สภาพการทาํงาน  (Working  Conditions)  หมายถึง สิ&งแวดลอ้มต่าง ๆ ในการทาํงาน 
เช่น ทาํเลที&ตั$ง อุปกรณ์ สิ&งอาํนวยความสะดวกในการทาํงานและปริมาณงาน 
 ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจ และการจูงใจถูกเชื&อมโยงด้วยปัจจัยอื&น ๆ             
ผลการปฏิบติังานที&ดีจะนําไปสู่ผลตอบแทนที&เหมาะสม ซึ& งในที&สุดจะนําไปสู่การตอบสนอง    
ความพึงพอใจ ผลการปฏิบติังานย่อมได้รับการตอบสนองในรูปของรางวลั หรือผลตอบแทน        
ซึ& งแบ่งออกเป็น ผลตอบแทนภายใน (Intrinsic Rewards) และผลตอบแทนภายนอก (Extrinsic 
Rewards) โดยผ่านการรับรู้เกี&ยวกับความยุติธรรมของผลตอบแทน ซึ& งเป็นตวับ่งชี$ ปริมาณของ      
ผลตอบแทนที&ผู ้ปฏิบัติที&ได้รับ นั&นคือ ความพึงพอใจในของผู ้ปฏิบัติงานจะถูกกําหนดโดย         
ความแตกต่างระหวา่งผลตอบแทนที& เกิดขึ$น และการรับรู้เรื&องเกี&ยวกบัความยุติธรรมของผลตอบแทน   
ที&รับรู้แลว้ ความพึงพอใจยอ่มเกิดขึ$น 
 สรุปได้ว่า ผูป้ฏิบติังานจะเกิดความพึงพอใจต่อการทาํงานมากน้อย ขึ$นอยู่กบัสิ& งจูงใจ     
ในการทาํงาน ในการดาํเนินกิจกรรมการเรียนการสอน การที&ผูเ้รียนเกิดความพึงพอใจในการเรียนนั$น 
ผูเ้รียนจะตอ้งมีแรงจูงใจที&อยากเรียน ซึ& งผูส้อนตอ้งคาํนึงถึงสิ& งที&ก่อให้เกิดแรงจูงใจหลาย ๆ ดา้น 
เช่น การจดับรรยากาศ สถานการณ์ เทคนิคการสอน การยกย่องชมเชย การให้รางวลั การทาํให ้       
ผูเ้รียนเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง การได้รับการยอมรับจากผูอื้&น มีผลสัมฤทธิo ทางการเรียนที&ดี   
จะทาํใหผู้เ้รียนมีความพึงพอใจในการเรียนหรือการปฏิบติังาน 

 
งานวจัิยที�เกี�ยวข้อง 
 งานวจัิยต่างประเทศ 
 ลิสที& (Listi. 1998 : 1891 - A) ไดศึ้กษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิo ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา 
และทัศนคติของนักเรียน เกรด 3 ที&อยู่ในเขตเมืองที& มีต่อการเรียนโดยใช้บทเรียนสําเร็จรูป                  
แบบเส้นตรง กบัการสอนตามปกติ ผลการวิจยั พบว่า นักเรียนที&เรียน โดยใช้บทเรียนสําเร็จรูป  
แบบเส้นตรง มีผลสัมฤทธิo ทางการเรียนสูงกว่าการเรียนด้วยวิธีสอนปกติ ผลการเปรียบเทียบ       
การสอนทั$ง 2 วิธี มีความสัมพนัธ์กนัดา้นความรับผิดชอบ อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที&ระดบั .05    
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แต่ดา้นรูปแบบการเรียนรู้ทั$ง 2 แบบ ไม่มีความแตกต่างกนัทางสถิติ ผลการทดลองครั$ งนั$น ยงัพบวา่ 
นกัเรียนที&เรียนโดยใชบ้ทเรียนสาํเร็จรูปแบบเส้นตรง มีทศันคติที&ดีต่อวชิาสังคมศึกษา 
 ชิมิซุ (Shimizu. 2006 : 175 - 189) ได ศึกษาบทเรียนสําเร็จรูปด วยวิธีการสอนโดยการใช ้   
เม าส คอมพิวเตอร เพื&อการพฒันาเด็กนักเรียนอนุบาลบทเรียนสําเร็จรูปถูกนํามาใช ทดสอบกับ                
กลุ มตวัอย าง ทางด านกายภาพ เสียง และท าทาง ด วยวิธีการสอนให กลุ มตวัอย างใช เม าส คอมพิวเตอร   
ผลการวิจยัพบว่า บทเรียนสําเร็จรูปทาํให เด็กนักเรียนอนุบาลได ทกัษะที&ได เรียนมาจากทั$ง 3 ขั$นตอน  
สําหรับการประเมินครั$ งที& 2 แสดงให เห็นว าเด็กนกัเรียนอนุบาลทั$งหมดได เรียนรู   การชี$ ด วยเม าส 
ภายหลงัจากที&แทรกรูปแบบการสอนนี$ ในชั&วโมงเรียน รูปแบบการสอนนี$ ประกอบ  ด วยบทเรียน 
สาํเร็จรูปและกระตุ นกลุ มตวัอย างได ทนัทีซึ& งมีประสิทธิภาพต อการสอน โดยให มีการใช มือ สายตา 
เพื&อบงัคบั และชี$ เม าส ให ได     
 โมเลนดา (Molenda. 2008 : 52 - 58) ได ศึกษายุคของบทเรียนสําเร็จรูป ประสิทธิผลที&ได    
ซึ& งบทเรียนสําเร็จรูปถูกพฒันาขึ$ นมาเพื&อนาํมาใช ในกระบวนการเรียนการสอน ผลจากการวิจยั     
ใช บทเรียนสําเร็จรูปเป นที&น าพอใจสําหรับครูและสําหรับคนอื&นที&ต องการใช บทเรียนสําเร็จรูป    
ในสถาบนัของเขาในป จจุบนับทเรียนสําเร็จรูปยงัคงได รับความนิยมอยู เพราะเป นหลกัการทาํงาน  
ที&สาํคญัของความร วมมือ และการฝ กอบรมที&มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพราะเมื&อนาํบทเรียน
สําเร็จรูปไปใช ในชั&วโมงเรียนนั$นมีผลต อสถาบนัที&นาํไปใช ในเรื&องของต นทุนบทเรียนสําเร็จรูป  
ซึ& งในวนันี$ อาจเป นต นทุนการเรียนที&เพิ&มขึ$ นมา และเป นวิชาที&ควรมีการนําไปพิจารณาสําหรับ     
การศึกษาในโรงเรียนเอกชนและมหาวทิยาลยัด วย 
 งานวจัิยในประเทศ 
 อญัชลา  ศาสตร์สุภาพ (2549 : 68) ไดศึ้กษาการเปรียบเทียบความสามารถในการอ่าน 
และแรงจูงใจในการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั$ นมัธยมศึกษาปีที&  3 ผลการวิจัยพบว่า        

ความสามารถ และแรงจูงใจในการอ่านภาษาไทยของนกัเรียนกลุ่มทดลองที&ไดรั้บการสอน โดยใช้

บทเรียนสาํเร็จรูปการ์ตูนกบันกัเรียนกลุ่มควบคุมที&ไดรั้บการสอนแบบปกติแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญั
ทางสถิติที&ระดบั .01 

 สุวรรณี  จุสมใจ (2549 : 98) ไดศึ้กษาผลของการใช้วรรณกรรมทอ้งถิ&นสุพรรณบุรี      
เป็นสื&อประกอบการสอนที&มีต่อผลสัมฤทธิo ทางการเรียน วิชาภาษาไทยของนักเรียนชั$นตน้ปีที& 1 

วิทยาลยันาฏศิลปะสุพรรณบุรี ผลการวิจยัพบวา่ 1) ผลสัมฤทธิo ทางการเรียนวิชาภาษาไทย ท31101 

หลงัเรียนของนกัเรียนที&เรียนโดยการสอนแบบนาฏการสูงกวา่นกัเรียนที&เรียนโดยการสอนตามปกติ
อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที& 0.01 2) ความเชื&อมั&นในตนเองของนักเรียนที&เรียนโดยการสอน         

แบบนาฏการสูงกวา่นกัเรียนที&เรียนโดยการสอนตามปกติ อยา่งมีนยัสาํคญัทางทางสถิติที& .01 
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 เกษมศรี  บุญพอ (2550 : 74) ไดพ้ฒันาบทเรียนสําเร็จรูป เรื&องกฎหมายน่ารู้ ชั$นมธัยมศึกษา  
ปีที& 3 พบวา่ บทเรียนสําเร็จรูปที&สร้างขึ$นมีประสิทธิภาพ 93.66/ 95.08  2) ผลสัมฤทธิo ทางการเรียน
ของนกัเรียนชั$นมธัยมศึกษาปีที& 3 หลงัเรียนดว้ยบทเรียนสําเร็จรูปสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสําคญั
ทางสถิติที&ระดบั .01 
 เสงี&ยม  แสนสุด  (2551 : 74)  ไดส้ร้างบทเรียนโปรแกรมวิชาสังคมศึกษาเรื&อง ประวติัศาสตร์
สมยัอยุธยา สําหรับนักเรียนชั$นประถมศึกษาปีที& 2 พบว่า บทเรียนสําเร็จรูปที&สร้างขึ$นมีคุณภาพ    
อยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉลี&ย 4.02  มีประสิทธิภาพ เท่ากบั 87.27/82.51 ผลสัมฤทธิo ทางการเรียน
ของนักเรียนที&เรียนด้วยบทเรียนสําเร็จรูปหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ         
ที&ระดบั .01 และนกัเรียนที&เรียนดว้ยบทเรียนสาํเร็จรูปมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก 
 อาภาภรณ์  อินเสมียน  (2551 : 67 - 68)  ไดพ้ฒันาบทเรียนสําเร็จรูปประกอบการ์ตูนเรื&อง 
อริยสัจ 4  กลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต ชั$ นประถมศึกษาปีที&  4 พบว่า บทเรียนสําเร็จรูป
ประกอบการ์ตูน เรื&อง อริยสัจ 4 กลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต ชั$นประถมศึกษาปีที& 5 มีคุณภาพ
อยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉลี&ย 3.91 มีประสิทธิภาพเท่ากบั 87.66/89.40 ผลสัมฤทธิo ทางการเรียน
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที&ระดับ .01 และนักเรียนมีความพึงพอใจ         
อยูใ่นระดบัมาก 
 รุ งทิพย   กลินทะ (2551 : 102 - 106)  ได ศึกษาการพฒันาแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู         
ด วยเพลงประกอบภาพ เรื& อง วนัสําคญัทางพระพุทธศาสนา กลุ มสร างเสริมประสบการณ ชีวิต               

ชั$นประถมศึกษาป ที& 2 พบว า แผนการจดักิจกรรมการเรียนรู ด วยเพลงประกอบภาพ เรื&อง วนัสําคญั

ทางพระพุทธศาสนา กลุ มสร างเสริมประสบการณ ชีวิต ชั$นประถมศึกษาป ที& 2 มีประสิทธิภาพ               
เท ากับ 81.24/88.33 ซึ& งสูงกว าเกณฑ  80/80 ที&ตั$ งไว  ดัชนีประสิทธิผลมีค่าเท่ากับ 0.7964                 

ซึ& งหมายความว า นักเรียนมีความรู เพิ&มขึ$ นร อยละ79.64  และนักเรียนมีความคิดเห็นเกี&ยวกับ        
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู ด วยเพลงประกอบภาพ เรื& องวนัสําคัญทางพระพุทธศาสนา           

โดยภาพรวมอย ู ในระดบัมาก 

 นวลจนัทร   วเิศษ (2552 : 86 - 87)  ได ศึกษาการพฒันาบทเรียนสําเร็จรูปการ ตูนประกอบ
กิจกรรมการเรียนการสอน เรื& อง การประหยัด กลุ มสาระการเรียนรู สังคมศึกษา ศาสนา               
และวฒันธรรม ชั$นประถมศึกษาป ที& 6  พบว า บทเรียนสําเร็จรูปการ ตูนประกอบกิจกรรมการจัด      
การเรียนรู้มีประสิทธิภาพ 84.20/85.12 นกัเรียนชั$นประถมศึกษาป ที& 6 มีผลสัมฤทธิo ทางการเรียน
หลงัเรียนด วยบทเรียนสาํเร็จรูปสูงกว าก อนเรียน อย างมีนยัสาํคญัทางสถิติที&ระดบั .01 
 ทองคูณ  หนองพร าว (2552 : 79) ได ศึกษาการพฒันาแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู       
และบทเรียนสําเร็จรูป เรื& อง จงัหวดัของเรา (บุรีรัมย ) กลุ มสาระการเรียนรู สังคมศึกษา ศาสนา      
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และวฒันธรรม ชั$นประถมศึกษาป ที& 4 พบว า แผนการจดักิจกรรมการเรียนรู และบทเรียนสําเร็จรูป 
มีประสิทธิภาพ 83.87/84.08 นกัเรียนมีผลสัมฤทธิo ทางการเรียนหลงัเรียนและก อนเรียนแตกต างกนั 
อย างมีนัยสําคญัทางสถิติที&ระดบั .01 โดยมีผลสัมฤทธิo ทางการเรียนสูงกว าก อนเรียน  นักเรียน        
มีความพึงพอใจโดยรวมอย ูในระดบัมากที&สุด  
 ธมนวรรณ  พรหมจนัทร  (2552 : 90)  ได ศึกษาการพฒันาแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้
โดยใช บทเรียนสําเร็จรูป เรื&อง จงัหวดัอุบลราชธานี กลุ มสาระการเรียนรู สังคมศึกษาศาสนา และ
วฒันธรรม ชั$นประถมศึกษาป ที& 6 การจดักิจกรรมการเรียนรู้มีกระบวนการเรียนรู้ที&ทาํให้นกัเรียน
เกิดความรู้ความเขา้ใจ ความสนุกสนาน มีการคน้หาคาํตอบได้และสามารถเรียนรู้ด้วยการปฏิบติัจริง
ดว้ยตนเอง พบว า แผนการจดักิจกรรมการเรียนรู มีประสิทธิภาพ 84.26/84.30 นกัเรียนมีความพึงพอใจ
โดยรวมอย ูในระดบัมาก   
 วฒันา  ภิญญมิตร  (2552 : 79 - 80) ได ศึกษาการพฒันาแผนการจดัการเรียนรู และบทเรียน
สําเร็จรูป เรื& อง อาณาจักรสุโขทัย กลุ มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม            
ชั$นประถมศึกษาปีที& 4  พบว า แผนการจดัการเรียนรู และบทเรียนสําเร็จรูปมีประสิทธิภาพ เท ากบั 
85.15/84.85  ค าดชันีประสิทธิผลเท ากบั 0.72 ความคิดเห็นของผู เรียนที&ใช แผนแสดงว า ผู เรียน         
มีความสามารถในการเรียนรู เพิ&มขึ$นร อยละ 72 นกัเรียนมีความพึงพอใจโดยรวมอย ูในระดบัมาก 
 ศมาภรณ   สีเนา  (2552 : 81) ได ศึกษาการพฒันาบทเรียนสําเร็จรูปประกอบการ ตูน เรื&อง 
มรรค 8  ชั$นประถมศึกษาป ที& 4 พบว า แผนการจดัการเรียนรู มีประสิทธิภาพ 82.97/82.60 นกัเรียน                
มีความพึงพอใจอย ูในระดบัมากที&สุด  
 เมตตา  ภูนาวนั (2553 : 80) ได ศึกษาการจดัการเรียนรู โดยใช บทเรียนสําเร็จรูป            
เรื&องจงัหวดักาฬสินธุ  กลุ มสาระการเรียนรู สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม ชั$นประถมศึกษา     
ป ที& 4 พบว่า แผนการจดัการเรียนรู มีประสิทธิภาพ เท ากบั 82.00/81.75 มีความพึงพอใจในการเรียนรู 
โดยรวมระดบัมากที&สุด 
 จากเอกสารและงานวิจยัที&เกี&ยวขอ้ง สรุปไดว้่ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา  
และวฒันธรรม โดยเฉพาะวนัสําคญัทางพระพุทธศาสนามีความสําคญัและจาํเป็นอยา่งยิ&ง สําหรับ  
นกัเรียน จึงได้สร้างและพฒันาบทเรียนสําเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ 
วฒันธรรม ชั$นประถมศึกษาปีที& 3 เรื& อง วนัสําคญัทางพระพุทธศาสนา ได้นาํหลกัการ ทฤษฏี 
เอกสาร และผลการวิจยัที&เกี&ยวขอ้งมาใช้ในการดาํเนินงานสร้างและพฒันานวตักรรม เพื&อเป็นสื&อ              
ในการจดัการเรียนรู้ใหก้บันกัเรียนอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 



บทที�  3 

วธีิดําเนินการวจิัย 

 
 การวิจยัเรื� อง การพฒันาบทเรียนสาํเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา 

และวฒันธรรม สาํหรับนกัเรียนชั(นประถมศึกษาปีที� 3  ผูว้จิยัไดด้าํเนินการตามขั(นตอน ดงันี(  

 1. การกาํหนดประชากรและการเลือกลุ่มตวัอยา่ง 

 2. การสร้างเครื�องมือที�ใชใ้นการวจิยั 

 3. การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

 4. การวเิคราะห์ขอ้มูล 

 5. สถิติที�ใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 

 
การกาํหนดประชากรและการเลอืกกลุ่มตัวอย่าง 

 การกาํหนดประชากร 

 นกัเรียนชั(นประถมศึกษาปีที� 3 ภาคเรียนที� 2 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนเทศบาล            

ชุมชนวมิลวทิยา รวมทั(งสิ(น 89 คน  ประกอบดว้ย นกัเรียนชั(นประถมศึกษาปีที� 3 จาํนวน 3 หมู่เรียน 

 การเลอืกกลุ่มตัวอย่าง 

 กลุ่มตวัอยา่งที�ใชใ้นการวิจยั  ไดแ้ก่ นกัเรียนชั(นประถมศึกษาปีที� 3 โรงเรียนเทศบาล     

ชุมชนวิมลวิทยา  ภาคเรียนที� 2 ปีการศึกษา 2556 จาํนวน 2 หมู่เรียน โดยการสุ่มตวัอยา่งแบบกลุ่ม 

(Cluster Random Sampling) โดยให้นักเรียนชั(นประถมศึกษาปีที� 3 หมู่ 3 จาํนวน 30 คน              

เป็นกลุ่มทดลอง และนกัเรียนชั(นประถมศึกษาปีที� 3 หมู่ 1 เป็นกลุ่มควบคุม 

 
การสร้างเครื�องมือที�ใช้ในการวจัิย 
 เครื�องมือที�ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลครั( งนี(   ไดแ้ก่   
 1. บทเรียนสํา เ ร็จรูป  กลุ่มสาระการเ รียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา และว ัฒนธรรม 
สาํหรับนกัเรียนชั(นประถมศึกษาปีที� 3 จาํนวน 5 เล่ม  

 1.1 การสร้างบทเรียนสําเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 
สาํหรับนกัเรียนชั(นประถมศึกษาปีที� 3 มีขั(นตอน ดงันี(  
  1.1.1 ศึกษาเอกสารหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั(นพื(นฐาน พุทธศกัราช 2551    
ตวัชี( วดัและสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม ของกระทรวงศึกษาธิการเกี�ยวกบั
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คุณภาพผูเ้รียน สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ ประเด็น การเรียนรู้ และการประเมินผลการเรียนรู้
ของนกัเรียนชั(นประถมศึกษาปีที� 3      
  1.1.2 กาํหนดกรอบเนื(อหา กิจกรรม จุดประสงคก์ารเรียนรู้ ตวัชี( วดัในการจดัทาํ
บทเรียนสําเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม สําหรับนักเรียน         
ชั(นประถมศึกษาปีที� 3 
  1.1.3 กาํหนดกิจกรรมการเรียนรู้ สื�อ แหล่งเรียนรู้ การวดัผลและการประเมินผล 
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที�ใช้บทเรียนสําเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา       
และวฒันธรรม สาํหรับนกัเรียนชั(นประถมศึกษาปีที� 3 
  1.1.4 ศึกษาการสร้างบทเรียนสําเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา 
และวฒันธรรม สําหรับนักเรียนชั(นประถมศึกษาปีที�  3 จากหนังสือ เอกสารและหลักการสร้าง        
ชุดกิจกรรมเพื�อใชเ้ป็นแนวทางในการสร้างต่อไป 
  1.1.5 สร้างบทเ รียนสํา เ ร็จ รูป  ก ลุ่มสาระการเ รียน รู้สั งคมศึกษา  ศาสนา                  
และวฒันธรรม สําหรับนักเรียนชั( นป ระ ถ ม ศึก ษ า ปี ที�  3 ตา ม ก รอบ เ นื( อหา ส า ระ  ต ัว ชี( ว ดั        
ที�กาํหนดไว้ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม ให้สอดคลอ้งกบับริบท
โดยกรอบเนื(อหาและสาระของการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม จากหลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั(นพื(นฐาน พุทธศกัราช 2551 มีจาํนวน 5 เล่ม ดงันี(  
   เล่มที�  1  วนัมาฆบูชา  
    เล่มที�  2  วนัวสิาขบูชา  
   เล่มที�  3  วนัอาสาฬหบูชา  
   เล่มที�  4  วนัเขา้พรรษา  
   เล่มที�  5  วนัออกพรรษา  
   ในแต่ละเล่มของบทเรียนสําเร็จรูปประกอบดว้ย 1) คู่มือครู 2) คู่มือนกัเรียน       

3) คาํชี( แจงสําหรับนกัเรียน 4) ผลการเรียนรู้ที�ดาดหวงั 5) แบบทดสอบก่อนเรียน 6) เฉลยแบบทดสอบ

ก่อนเรียน 7) แบบฝึกหัด 8)  เฉลยชุดกิจกรรม 9) แบบทดสอบหลงัเรียน 10) เฉลยแบบทดสอบ

หลงัเรียน 11) บรรณานุกรม 

 1.2 การหาคุณภาพของบทเรียนสําเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา 

และวฒันธรรม สาํหรับนกัเรียนชั(นประถมศึกษาปีที� 3 ผูว้จิยัไดด้าํเนินการ ดงันี(  

  1.2.1 ผู ้ว ิจ ัย นํา บทเรียนสําเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา            

และวฒันธรรม สําหรับนกัเรียนชั(นประถมศึกษาปีที� 3 เสนอต่อคณะกรรมการที�ปรึกษาวิทยานิพนธ์

ตรวจสอบ ความถูกตอ้งเพื�อแกไ้ขขอ้บกพร่องแลว้นาํมาปรับปรุงแกไ้ขตามคาํแนะนาํ 
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  1.2.2 นํา เส น อบทเรียนสําเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา        
และวฒันธรรม สําหรับนกัเรียนชั(นประถมศึกษาปีที� 3 ที�ได้แก้ไขตามคาํแนะนาํของคณะกรรมการ      
ที�ปรึกษาวิทยานิพนธ์ แลว้เสนอต่อผูท้รงคุณวุฒิจาํนวน 5 ท่าน เพื�อตรวจสอบความถูกตอ้งดา้นเนื(อหา
ด้านภาษา ด้านการว ัดผลประเมินผล ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และหาค่าดัชนี          
ความสอดคลอ้งของเครื�องมือวิจยั (Index of Item Objective Congruence : IOC) ของบทเรียนสําเร็จรูป                
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม สําหรับนักเรียน ชั(นประถมศึกษาปีที� 3    
ซึ� งไดค้่าดชันีความสอดคลอ้งเท่ากบั 1.00  
  1.2.3 นํา บ ท เ รี ย น สํ า เ ร็ จ รู ป  ก ลุ่ ม ส า ร ะ ก า ร เ รี ย น รู้ สั ง ค ม ศึ ก ษ า  ศ า ส น า                   
และวฒันธรรม สําหรับนกัเรียนชั(นประถมศึกษาปีที� 3 ที�ปรับปรุงแลว้ไปทดลองใช ้(Try Out) กบั
นกัเรียนชั(นประถมศึกษาปีที� 3 หมู่ที�  2โรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา สังกัดกองการศึกษา
เทศบาลเมืองตราดที�ไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง จาํนวน 30 คน เพื�อศึกษาหาขอ้บกพร่องและปรับปรุง   
ใหส้มบูรณ์   
 1.3 การทดลองและพัฒนา เป็นการตรวจสอบคุณภาพของชุดการสอนที�ใช้กัน                   
โดยทั�วไป และเชื�อถือวา่มีมาตรฐานมี 3 ขั(นตอน  ดงันี(  
  1.3.1 การทดลองแบบ 1 : 1 เป็นการนาํบทเรียนสําเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม สําหรับนกัเรียนชั(นประถมศึกษาปีที� 3  ที�สร้างขึ(นไปทดลอง 
กับนักเรียน 3 คน ที�มีความสามารถต่างกัน คือ เก่ง ปานกลาง และอ่อน โดยมีวตัถุประสงค ์         
เพื�อตรวจสอบการใช้บทเรียนสําเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 
และความสอดคล้องเหมาะสมในด้านต่าง ๆ อย่างละเอียด จากการสังเกตพฤติกรรมการเรียน       
จา ก ชุ ด กิจก รรมฝึ ก ทัก ษะ ข อง นัก เ รีย น แล ะ นํา ม า แก้ไ ข ข้อบก พ ร่องที� พ บ ใ ห้ส ม บู รณ์                         
มีค่าประสิทธิภาพเท่ากบั 65.33/62.22   
  1.3.2 ก า รท ดล อ ง ก ลุ่ ม เล็ ก เ ป็ นก า รนํา บ ท เ รีย นที� ส ร้ า ง ขึ( นไ ป ท ดล อง ใ ช ้                
กบันกัเรียน 9 คน ที�มีความสามารถต่างกนั ทั(งเก่ง ปานกลาง และอ่อน เพื�อตรวจสอบความถูกตอ้ง
เหมาะสมของบทเรียนสําเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม        
สําหรับนักเรียนชั(นประถมศึกษาปีที� 3 ที�สร้างหรือพฒันาขึ(น และนาํผลมาแก้ไขอีกครั( งหนึ� ง          
มีค่าประสิทธิภาพ เท่ากบั 76.67/75.19 
  1.3.3 การทดลองกลุ่มใหญ่ เป็นการนาํบทเรียนสําเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม สําหรับนกัเรียนชั(นประถมศึกษาปีที� 3  ที�สร้างขึ( นไปทดลอง
กับนักเรียนตั( งแต่ 30 คนขึ( นไปเพื�อหาประสิทธิภาพของบทเรียนสําเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้     
สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม สาํหรับนกัเรียนชั(นประถมศึกษาปีที� 3  มีค่าประสิทธิภาพเท่ากบั 
83.27/83.56  
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  1.4 นาํบทเรียนสําเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 
สําหรับนักเรียนชั(นประถมศึกษาปีที� 3 ที�ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปใช้เป็นเครื�องมือในการวิจยั    
กบันักเรียนที�เป็นกลุ่มตวัอยา่ง 
 2. แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิg ทางการเรียนก่อนและหลงัการใช้บทเรียนสําเร็จรูป     
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม สําหรับนักเรียนชั(นประถมศึกษาปีที� 3    
เป็นแบบปรนยั 4 ตวัเลือก จาํนวน 30 ขอ้  
  2.1 การสร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิg ทางการเ รียนของบทเรียนสําเร็จรูป    
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม สําหรับนักเรียนชั(นประถมศึกษาปีที� 3  
โดยมีขั(นตอน ดงันี(  
   2.1.1 ศึกษาเอกสารหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั(นพื(นฐาน พุทธศกัราช 2551 
ไดแ้ก่ คู่มือครู คู่มือการสร้างสื�อการสอน คู่มือการจดักิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม คู่มือวดัผลประเมินผล การศึกษาวธีิการสร้างและทาํแบบทดสอบ
จากเอกสารต่าง ๆ วิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษาในกลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้      
สั ง ค ม ศึ ก ษ า  ศ า ส น า  แ ล ะ วัฒ น ธ ร ร ม  เ กี� ย ว กับ ส า ร ะ แ ล ะ ตัว ชี( ว ัด ที� ใ ช้ ใ นก า ร ท ดล อ ง                           
เพื�อสร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิg ทางการเรียน 
   2.1.2 ศึกษาวิธีการสร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิg ทางการเรียน ลักษณะ       
ของแบบทดสอบเกี�ยวกบัความเที�ยงตรงเชิงเนื(อหาและมาตรฐานการเรียนรู้ วิเคราะห์สาระการเรียนรู้ 
มาตรฐานการเรียนรู้ ตวัชี(วดั โดยศึกษาเกี�ยวกบัคาํศพัท ์โครงสร้าง สาํนวนทางภาษา     
   2.1.3 สร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิg ทางการเรียนเป็นแบบชนิดเลือกตอบ           
4 ตวัเลือก จาํนวน 30 ขอ้ 
  2.2 การหาคุณภาพแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิg ทางการเรียนของบทเรียนสําเร็จรูป 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม สําหรับนักเรียนชั(นประถมศึกษาปีที� 3      
มีขั(นตอนดงันี(   
   2.2.1 ผู ้วิจ ัยนําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิg ทางการเ รียนที�ส ร้าง เสร็จแล้ว          
เสนอต่อคณะกรรมการที�ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื�อตรวจสอบความถูกตอ้งเหมาะสม และนาํ  
แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิg ทางการเรียนมาปรับปรุงแก้ไขตามคาํแนะนําของคณะกรรมการ          
ที�ปรึกษาวทิยานิพนธ์ 
   2.2.2 ผู ้วิจ ัยนาํ แบบ ทดส อบ ที�ปรับปรุงแล ้ว  เสนอต่อผูท้รงคุณวุฒิ 5 ท่าน          
เพื�อตรวจสอบความถูกต้องทางด้านเนื(อหา ตรวจพิจารณาความถูกต้องของการใช้ภาษา 
และขอ้คาํถามและหาค่าดชันีความสอดคล้องของเนื(อหา (IOC : Index of Item Objective  
Congruence) ซึ� งไดค้่าดชันีความสอดคลอ้งเท่ากบั 1.00 
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   2.2.3 ผูว้ ิจยันําแบบทดสอบที�ปรับปรุงแลว้ ไปทดลองใช ้(Try Out) กบั            
นกัเรียนระดับชั( นประถมศึกษาปีที�3/2 โรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา สังกดักองการศึกษา       
เท ศ บ า ล เมือ ง ตราด จํานวน 30 คน เพื�อตรวจสอบคุณภาพเครื� องมือและนําผลการทดลอง               
มาวิเคราะห์หาคุณภาพ หาค่าความยากง่าย (Difficulty)  ซึ� งไดค้่าความยากง่ายระหว่าง 0.30 - 0.80 
จาํนวน 30 ข้อ  หาค่าอาํนาจจาํแนก (Discrimination) ซึ� งค่าอาํนาจจาํแนกระหว่าง 0.20 - 0.80        
จาํนวน 30 ขอ้  และหาค่าความเชื�อมั�น (Reliability) ไดค้่าความเชื�อมั�น 0.88  
  2.3 นาํแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิg ทางการเรียนที�ปรับปรุงแลว้ไปใช้เป็นเครื�องมือ  
ในการวจิยักบันกัเรียนที�เป็นกลุ่มตวัอยา่ง 
 3. แผนการจดัการเรียนรู้บทเรียนสาํเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา  และ
วฒันธรรม สําหรับนักเรียนชั(นประถมศึกษาปีที � 3 ประกอบด้วย แผนการจักการเรียนรู้           
สาํหรับกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม 
  3.1 การสร้างแผนการจดัการเรียนกลุ่มทดลอง มีขั(นตอน  ดงันี(  
   3.1.1 ศึกษาเอกสารหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั(นพื(นฐาน พุทธศกัราช 2551    
ตวัชี( วดัและกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม ของกระทรวงศึกษาธิการ     
เกี�ยวกับคุณภาพผูเ้รียน สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ ประเด็นการเรียนรู้ และการประเมินผล      
การเรียนรู้ ของนักเรียนชั(นประถมศึกษาปีที� 3       
   3.1.2 กาํหนดกรอบเนื(อหา กิจกรรม จุดประสงค์การเรียนรู้ ตวัชี( วดัในการเขียน
แผนการจดัการเรียนรู้ของบทเรียนสาํเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 

สาํหรับนกัเรียนชั(นประถมศึกษาปีที� 3 

   3.1.3 กาํหนดกิจกรรมการเรียนรู้ สื� อ แหล่งเรียนรู้ การวดัผลและการประเมินผล     
ในแผนการจดัการเรียนรู้ของบทเรียนสําเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา            

และวฒันธรรม สาํหรับนกัเรียนชั(นประถมศึกษาปีที� 3 
   3.1.4 ศึกษาการออกแบบการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ของบทเรียนสําเร็จรูป     

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม สําหรับนักเรียนชั(นประถมศึกษาปีที� 3  

จากหนงัสือ เอกสารและหลกัการสร้างบทเรียนสาํเร็จรูป เพื�อใชเ้ป็นแนวทางในการเขียนต่อไป 

   3.1.5 จดัทาํแผนการจดัการเรียนรู้ของบทเรียนสําเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม สาํหรับนกัเรียนชั(นประถมศึกษาปีที� 3 ตามกรอบเนื(อหาสาระ 
ตวัชี( วดัที�กาํหนดไว ้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม โดยกรอบเนื(อหา
และสาระของการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม อิงจากหลกัสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั(นพื(นฐาน พุทธศกัราช 2551 มีจาํนวน 10 แผน ดงันี(  



 51

    1) แผนการจดัการเรียนรู้ที� 1 เรื�อง วนัมาฆบูชา         

    2) แผนการจดัการเรียนรู้ที� 2 เรื�อง วนัมาฆบูชา            

    3) แผนการจดัการเรียนรู้ที� 3 เรื�อง วนัวสิาขบูชา           

    4) แผนการจดัการเรียนรู้ที� 4 เรื�อง วนัวสิาขบูชา           

    5) แผนการจดัการเรียนรู้ที� 5 เรื�อง วนัอาสาฬหบูชา      

    6) แผนการจดัการเรียนรู้ที� 6 เรื�อง วนัอาสาฬหบูชา      

    7) แผนการจดัการเรียนรู้ที� 7 เรื�อง วนัเขา้พรรษา          

    8) แผนการจดัการเรียนรู้ที� 8 เรื�อง วนัเขา้พรรษา          

    9) แผนการจดัการเรียนรู้ที� 9 เรื�อง วนัออกพรรษา        

    10) แผนการจดัการเรียนรู้ที� 10 เรื�อง วนัออกพรรษา     

   3.1.6 การหาคุ ณภาพข อ ง แ ผ น ก า ร จ ดั ก า ร เ รี ย น รู ้ข อ ง บ ท เ รีย นสํ า เ ร็จ รู ป                 

กลุ่มสาระ การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม สําหรับนกัเรียนชั(นประถมศึกษาปีที� 3       

ผูว้จิยัไดด้าํเนินการ ดงันี(  

    1) ผู ้วิจ ัยนําแผนการจัดการเรียนรู้ของบทเรียนสําเ ร็จรูป กลุ่มสาระ               

การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม สําหรับนักเรียนชั(นประถมศึกษาปีที� 3 เสนอต่อ     

คณะกรรมการที�ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบความถูกต้องเพื�อแก้ไขข้อบกพร่อง แล้วนํามา      

ปรับปรุงแกไ้ขตามคาํแนะนาํ 

     2) เสนอแผนการจดัการเรียนรู้ของบทเรียนสําเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สําหรับนักเรียนชั(นประถมศึกษาปี ที � 3 ที �ไดแ้ก ไ้ข              

ตามคาํแนะนาํของคณะกรรมการที�ปรึกษาวิทยานิพนธ์แลว้ เสนอต่อผูท้รงคุณวุฒิจาํนวน 5 ท่าน 

เพื�อตรวจสอบความถูกต้องด้านเนื(อหา ด้านภาษา ด้านการวดัผลประเมินผล ด้านการจดักิจกรรม    

การเรียนการสอน และหาค่าดัชนีความสอดคล้อง เพื�อตรวจสอบความถูกต้องทางด้านเนื( อหา      

ตรวจพิจารณาความถูกต ้องของการใช้ภาษาและขอ้คาํถามและหาค่าดัชนีความสอดคล้อง     

ของเนื(อหา (IOC : Index of Item Objective Congruence)  ซึ� งไดค้่าดชันีความสอดคลอ้งเท่ากบั 1.00  

    3) นาํแผนการจดัการเรียนรู้ของบทเรียนสําเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้

สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม สําหรับนักเรียนชั(นประถมศึกษาปีที�  3 ที�ปรับปรุงแลว้       

ไปทดลองใช ้(Try Out) กบันกัเรียนชั(นประถมศึกษาปีที� 3 หมู่ที� 2 โรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา 

สังกัดกองการศึกษาเทศบาลเมืองตราด เพื�อศึกษาหาข้อบกพร่องและปรับปรุงให้สมบูรณ์                

มีขั(นตอนดงันี(  
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    ขั(นที�  1  การทดลองแบบ 1 : 1 เป็นการนาํแผนการจดัการเรียนรู้    

ของบทเรียนสําเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม สําหรับนกัเรียน         
ชั(นประถมศึกษาปีที� 3 ที�สร้างขึ(นไปทดลองกบันักเรียน 3 คน ที�มีความสามารถต่างกนั คือ เก่ง 

ปานกลาง และอ่อน โดยมีวตัถุประสงคเ์พื�อตรวจสอบการใชบ้ทเรียนสําเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม และความสอดคล้องเหมาะสมในดา้นต่าง ๆ อย่างละเอียด

จาก การสัง เกตพฤ ติกรรม การ เ รีย นจากบทเรียนสําเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 

ศาสนา และวฒันธรรม สําหรับนกัเรียนชั(นประถมศึกษาปีที� 3 และนํามาแก้ไขข้อบกพร่อง          
ที�พบใหส้มบูรณ์ 

    ขั(นที�  2  การทดลองกลุ่มเล็ก เป็นการนาํบทเรียนสําเร็จรูป กลุ่มสาระ    

การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม สําหรับนกัเรียนชั(นประถมศึกษาปีที� 3 ที�สร้างขึ(น 
ไปทดลองใช้กบันกัเรียน 9 คน ที�มีความสามารถต่างกนั ทั(งเก่ง ปานกลาง และอ่อน เพื�อตรวจสอบ  

ความถูกตอ้ง เหมาะสม  และนาํผลมาแกไ้ขอีกครั( งหนึ�ง   
    ขั(นที�  3  การทดลองกลุ่มใหญ่ เป็นการนาํบทเรียนสําเร็จรูป กลุ่มสาระ    

การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม สําหรับนกัเรียนชั(นประถมศึกษาปีที� 3 ที�สร้างขึ(น 

ไปทดลองกบันกัเรียนตั(งแต่ 30 คนขึ(นไป เพื �อหาประสิทธิภาพ นําแผนการจัดการเรียนรู้           
ของบทเรียนสําเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม สําหรับนกัเรียน                     

ชั(นประถมศึกษาปีที� 3 ที�ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปใช้เป็นเครื�องมือในการวิจยักบันักเรียนที�เป็น       
กลุ่มตวัอยา่ง  

  3.2 การสร้างแผนการจดัการเรียนกลุ่มควบคุม มีขั(นตอน  ดงันี(  

   3.2.1 ศึกษาเอกสารหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั(นพื(นฐาน พุทธศกัราช 2551    
ตวัชี(วดัและกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม ของกระทรวงศึกษาธิการเกี�ยวกบั

คุณภาพผูเ้รียน สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ ประเด็นการเรียนรู้ และการประเมินผลการเรียนรู้ 

ของนักเรียนชั(นประถมศึกษาปีที� 3       
   3.2.2 กาํหนดกรอบเนื(อหา กิจกรรม จุดประสงค์การเรียนรู้ ตวัชี( วดัในการเขียน

แผนการจดัการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม สําหรับนกัเรียน    
ชั(นประถมศึกษาปีที� 3 

   3.2.3 กาํหนดกิจกรรมการเรียนรู้ สื�อ แหล่งเรียนรู้ การวดัผลและการประเมินผล    

ในแผนการจดัการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม สําหรับนกัเรียน
ชั(นประถมศึกษาปีที� 3 
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   3.2.4 ศึกษาการออกแบบการเขียนแผนการจดัการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม สําหรับนกัเรียนชั(นประถมศึกษาปีที� 3  จากหนงัสือ เอกสาร
และหลกัการสร้างบทเรียนสาํเร็จรูป เพื�อใชเ้ป็นแนวทางในการเขียนต่อไป 
   3.2.5 จัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา        
และวฒันธรรม สําหรับนกัเรียนชั(นประถมศึกษาปีที� 3 ตามกรอบเนื(อหาสาระ ตวัชี( วดัที�กาํหนดไว ้    
ของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยกรอบเนื( อหาและสาระ             
ของการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม อิงจากหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั(นพื(นฐาน 
พุทธศกัราช 2551 มีจาํนวน 10 แผน ดงันี(  
    1) แผนการจดัการเรียนรู้ที� 1  เรื�อง วนัมาฆบูชา         
    2) แผนการจดัการเรียนรู้ที� 2  เรื�อง วนัมาฆบูชา            
    3) แผนการจดัการเรียนรู้ที� 3  เรื�อง วนัวสิาขบูชา           
    4) แผนการจดัการเรียนรู้ที� 4  เรื�อง วนัวสิาขบูชา           
    5) แผนการจดัการเรียนรู้ที� 5  เรื�อง วนัอาสาฬหบูชา      
    6) แผนการจดัการเรียนรู้ที� 6  เรื�อง วนัอาสาฬหบูชา      
    7) แผนการจดัการเรียนรู้ที� 7  เรื�อง วนัเขา้พรรษา          
    8) แผนการจดัการเรียนรู้ที� 8  เรื�อง วนัเขา้พรรษา          
    9) แผนการจดัการเรียนรู้ที� 9  เรื�อง วนัออกพรรษา        
    10) แผนการจดัการเรียนรู้ที� 10  เรื�อง วนัออกพรรษา     
   3.2.6 การหาคุณภาพของแผนการจดัการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 

ศาสนา และวฒันธรรม สาํหรับนกัเรียนชั(นประถมศึกษาปีที� 3 ผูว้จิยัไดด้าํเนินการ ดงันี(  
    1) ผูว้ิจยันาํแผนการจดัการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา 

และวฒันธรรม สาํหรับนกัเรียนชั(นประถมศึกษาปีที� 3 เสนอต่อคณะกรรมการที�ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ตรวจสอบความถูกตอ้งเพื�อแกไ้ขขอ้บกพร่อง แลว้นาํมาปรับปรุงแกไ้ขตามคาํแนะนาํ 

    2) เสนอแผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา    
แ ล ะ วัฒ น ธ ร ร ม  สํ า ห รั บ นัก เ รี ย น ชั(น ป ร ะ ถ ม ศ ึก ษ า ปี ที � 3 ที �ไ ด แ้ ก ไ้ ข ต า ม คํา แ น ะ นํา                      
ของคณะกรรมการที�ปรึกษาวิทยานิพนธ์แลว้ เสนอต่อผูท้รงคุณวุฒิจาํนวน 5 ท่าน เพื�อตรวจสอบ
ความถูกตอ้งดา้นเนื(อหา ด้านภาษา ด้านการวดัผลประเมินผล ด้านการจัดกิจกรรมการเรียน      
กา รสอน แล ะหา ค่า ด ัชนีความสอดคล้อง เพื �อตรวจสอบ ควา มถูก ต ้อง ทา ง ด ้า น เนื(อหา      
ตรวจพิจารณาความถูกต ้องของการใช้ภาษาและขอ้คาํถามและหาค่าดัชนีความสอดคล้อง    
ของเนื(อหา (IOC : Index of Item Objective Congruence) ซึ� งไดค้่าดชันีความสอดคลอ้งเท่ากบั 1.00 
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    3) นาํแผนการจดัการเรียนรู้  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ

วฒันธรรม สําหรับนักเรียนชั(นประถมศึกษาปีที� 3 ที�ปรับปรุงแลว้ไปทดลองใช้ (Try Out)       

กบันกัเรียนชั(นประถมศึกษาปีที� 3 หมู่ที� 2โรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา สังกดักองการศึกษา 

เทศบาลเมืองตราด เพื�อศึกษาหาขอ้บกพร่องและปรับปรุงใหส้มบูรณ์  มีขั(นตอนดงันี(  

     ขั(นที� 1  การทดลองแบบ 1 : 1 เป็นการนาํแผนการจดัการเรียนรู้       

กลุ่มสาระ การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม สําหรับนกัเรียนชั(นประถมศึกษาปีที� 3   

ที�สร้างขึ(นไปทดลองกบันักเรียน 3 คน ที�มีความสามารถต่างกนั คือ เก่ง ปานกลาง และอ่อน                

โดยมีวตัถุประสงค์เพื�อตรวจสอบการใช้แผนการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา 

และวฒันธรรม และความสอดคล้อง เหมาะสมในด้านต่างๆอย่างละเอียดจากการสัง เกต

พฤติกรรมการเ รียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม สําหรับนกัเรียน 

ชั(นประถมศึกษาปีที� 3 และนาํมาแกไ้ขขอ้บกพร่องที�พบใหส้มบูรณ์ 

     ขั(นที�  2  การทดลองกลุ่มเล็ก เป็นการนําแผนการเรียนรู้ กลุ่มสาระ        

การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม สําหรับนกัเรียนชั(นประถมศึกษาปีที� 3 ที�สร้างขึ(น 

ไปทดลองใช้กบันักเรียน 9 คน ที�มีความสามารถต่างกนั ทั(ง เก่ง  ปานกลาง และอ่อน            

เพื�อตรวจสอบความถูกตอ้ง เหมาะสม  และนาํผลมาแกไ้ขอีกครั( งหนึ�ง   

     ขั(นที�  3  การทดลองกลุ่มใหญ่ เป็นการนําแผนการเรียนรู้ กลุ่มสาระ       

การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม สําหรับนกัเรียนชั(นประถมศึกษาปีที� 3 ที�สร้างขึ(น 

ไปทดลองกบันกัเรียน 30 คน ชั(นประถมศึกษาปีที� 3 ที�ปรับปรุงแกไ้ขแลว้ไปใช้เป็นเครื�องมือ     

ในการวจิยักบันกัเรียนที�เป็นกลุ่มตวัอยา่ง  

 4. แบบประเมินความพึงพอใจในการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม         

ดว้ย บทเรียนสําเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม สําหรับนกัเรียน  

ชั(นประถมศึกษาปีที� 3  

  4.1 การสร้างแบบประเมินความพึงพอใจในการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา         

และวฒันธรรม ด้วย บทเรียนสําเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 

สาํหรับนกัเรียนชั(นประถมศึกษาปีที� 3 มีขั(นตอนดงันี(    

   4.1.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจยัที� เกี�ยวข้อง เพื�อเป็นแนวทาง      

ในการสร้างแบบประเมินความพึงพอใจในการเรียนวิชาวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 

ดว้ยบทเรียนสําเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม สําหรับนกัเรียน   

ชั(นประถมศึกษาปีที� 3 
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   4.1.2 นํา ข้อมูลที�ได้จากการศึกษามาเป็นแนวทางในการสร้างแบบประเมิน     
ความพึงพอใจในการเรียนด้วย บทเรียนสําเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา          
และวฒันธรรม สําหรับนักเรียนชั(นประถมศึกษาปีที� 3 ให้มีเกณฑ์ครอบคลุมองค์ประกอบ     
ของความพึงพอใจ โดยการหาค่าเฉลี�ยและค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน แลว้นาํค่าเฉลี�ยไปเปรียบเทียบ 
กบัเกณฑใ์นการแปลความหมายเป็นช่วงคะแนน ดงันี(  (บุญชม  ศรีสะอาด. 2545 ข : 100) 
    ระดบั  5 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากที�สุด 
    ระดบั  4 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก  
    ระดบั  3 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง 
    ระดบั  2 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบันอ้ย 
    ระดบั  1 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบันอ้ยที�สุด  
  4.2 การหาคุณภาพแบบประเมินความพึงพอใจในการเรียนด้วย บทเรียนสําเร็จรูป 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม สําหรับนักเรียนชั(นประถมศึกษาปีที� 3      
มีขั(นตอน ดงันี(   
   4.2.1 นําแบบประเมินความพึงพอใจในการเ รียนด้วยบทเ รียนสํา เ ร็จ รูป            
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม สําหรับนักเรียนชั(นประถมศึกษาปีที� 3 
เสนอต่อคณะกรรมการที�ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบความเหมาะสมและความถูกต้อง             
ตามหลกัการและรูปแบบของแบบสอบถามความพึงพอใจ เพื�อแกไ้ขขอ้บกพร่องแลว้นาํมาปรับปรุง
แกไ้ขตามคาํแนะนาํ 
   4.2.2 นําเสนอแบบประเมินความพึงพอใจในการเรียนด้วย บทเรียนสําเร็จรูป  
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม สําหรับนักเรียนชั(นประถมศึกษาปีที� 3            
ที�ไดแ้กไ้ขตามคาํแนะนาํของคณะกรรมการที�ปรึกษาวทิยานิพนธ์แลว้ เสนอต่อผูท้รงคุณวุฒิ จาํนวน 
5 ท่าน เพื�อตรวจสอบความถูกตอ้งดา้นเนื(อหา ดา้นการออกแบบชุดกิจกรรม ดา้นกิจกรรม และ  
ดา้นประโยชน์ 
   4.2.3 ผูว้ิจยันาํแบบประเมินความพึงพอใจที�ปรับปรุงแล้วเสนอต่อผูท้รงคุณวุฒิ          
5  ท่าน เพื�อตรวจสอบความถูกตอ้งทางด้านเนื(อหา ตรวจพิจารณาความถูกตอ้งของการใช้ภาษา  
และขอ้คาํถามและหาค่าดชันีความสอดคล้องของเนื(อหา (IOC : Index of Item Objective 
Congruence) ซึ� งไดค้่าดชันีความสอดคลอ้งเท่ากบั 1.00 
   4.2.4 นําแบบประเมินความพึงพอใจในการเ รียนด้วย บทเรียนสํา เ ร็จรูป           
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม สําหรับนักเรียนชั(นประถมศึกษาปีที� 3      
ที�ปรับปรุงแลว้ไปทดลองใช ้(Try Out) กบันกัเรียนชั(นประถมศึกษาปีที� 3/2 โรงเรียนเทศบาลชุมชน
วมิลวทิยา สังกดักองการศึกษาเทศบาลเมืองตราด ไดค่้าความเชื�อมั�นของแบบประเมินทั(งฉบบั 0.83  
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       4.2.5 นําแบบประเมินความพึงพอใจในการเ รียนด้วย บทเรียนสําเ ร็จรูป         
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม สําหรับนกัเรียนชั(นประถมศึกษาปีที� 3     
ที�ปรับปรุงแกไ้ขแลว้ไปใชก้บันกัเรียนที�เป็นกลุ่มตวัอยา่ง  
    
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 การวิจยัครั( งนี( เป็นการวิจยักึ� งทดลอง (Quasi-experimental Design) ผูว้ิจยัดาํเนินการ          

เก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเองตามลาํดบั  ดงันี(  

 1. ขอหนงัสือจากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี ส่งให้ทางโรงเรียน    

เพื�อขออนุญาตปฐมนิเทศนกัเรียน และดาํเนินการวจิยัตามลาํดบัขั(นตอน 

 2. ดาํเนินการกบันกัเรียนชั(นประถมศึกษาปีที� 3 หมู่ที� 1 และนกัเรียนชั(นประถมศึกษา     

ปีที� 3 หมู่ที� 3 ภาคเรียนที�  2 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนเทศบาลชุมชนวมิลวทิยา  

  2.1 อธิบายเกี�ยวกบัการวจิยั เป้าหมาย วธีิการและเกณฑก์ารประเมิน 

  2.2 ทาํการทดสอบก่อนเรียนโดยใชแ้บบทดสอบวดัผลสัมฤทธิg การเรียน ก่อนการใช้

บทเรียนสําเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม สําหรับนักเรียน              

ชั(นประถมศึกษาปีที� 3 

 3. ดาํเนินการทดลองโดยใช้บทเรียนสําเร็จรูป  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา 

และวฒันธรรม สําหรับนักเรียนชั(นประถมศึกษาปีที� 3 กับนักเรียนกลุ่มทดลอง และการสอน     

แบบปกติกบันกัเรียนกลุ่มควบคุม  

 4. ทาํการทดสอบวดัผลสัมฤทธิg ทางการเรียนหลงัเรียนโดยใชแ้บบทดสอบวดัผลสัมฤทธิg

หลงัการใชบ้ทเรียนสาํเร็จรูป  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม สําหรับนกัเรียน

ชั(นประถมศึกษาปีที� 3  

  5. ประเมินความพึงพอใจในการเรียนโดยใช้บทเรียนสําเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้

สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม สาํหรับนกัเรียนชั(นประถมศึกษาปีที� 3  จาํนวน 15  ขอ้ 

 6. รวบรวมและตรวจผลการทดสอบเพื�อนาํขอ้มูลที�ไดไ้ปวเิคราะห์โดยวธีิการทางสถิติ 
 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
 ในการวิเคราะห์ขอ้มูลผลสัมฤทธิg ทางการเรียนของนกัเรียนที�เรียนดว้ยบทเรียนสําเร็จรูป  
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม สําหรับนกัเรียนชั(นประถมศึกษาปีที� 3      
ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการ ตามขั(นตอนดงันี(  
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 1. หาค่าสถิติพื(นฐาน ความสามารถในการเรียนของนกัเรียนดว้ยบทเรียนสําเร็จรูป   
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม สําหรับนกัเรียนชั(นประถมศึกษาปีที� 3 
ของแบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน จากนั(นนาํขอ้มูลไปหาค่าเฉลี�ย ( X ) และส่วนเบี�ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 
 2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิg ทางการเรียนของกลุ่มทดลองที�ใชบ้ทเรียนสําเร็จรูป กลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม สําหรับนกัเรียนชั(นประถมศึกษาปีที� 3 ทั(งก่อนเรียน
และหลังเรียน และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิg ทางการเรียนระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม                
โดยทดสอบค่าที (t-test Dependent) โดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์สาํเร็จรูปในการคาํนวณ  
 3. วิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของนักเรียนที�มีต่อบทเรียนสําเร็จรูป กลุ่มสาระ           
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม สําหรับนักเรียนชั(นประถมศึกษาปีที� 3 โดยการหา    
ค่าเฉลี�ยและค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน แล้วนาํค่าเฉลี�ยไปเปรียบเทียบกบัเกณฑ์ ในการแปลความหมาย  
เป็นช่วงคะแนน ดงันี(  (บุญชม  ศรีสะอาด. 2545 ข : 100) 
  4.51 - 5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากที�สุด 
  3.51 - 4.50 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก  
  2.51 - 3.50 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง 
  1.51 - 2.50 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบันอ้ย 
  1.00 - 1.50 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบันอ้ยที�สุด 
 
สถิติที�ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
 สถิติพื+นฐาน 
 1. ค่าเฉลี�ย ( X ) 
 2. ค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 สถิติที�ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพของเครื�องมือ 
 1. สถิติที�ใชใ้นการหาคุณภาพของเครื�องมือ 
  1.1 หาค่าความเที�ยงตรงของแผนการจดัการเรียนรู้และแบบวดัผลสัมฤทธิg ทางการเรียน
ของนกัเรียน คาํนวณจากสูตร  IOC (สมนึก  ภทัทิยธนี. 2546 : 218 - 220)   
  1.2 คาํนวณหาประสิทธิภาพบทเรียนสําเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม  สําหรับนักเรียนชั( นประถมศึกษาปีที�  3 ตามเกณฑ์ 80/80 ดังนี(               
(เผชิญ  กิจระการ. 2544 : 46 - 51)  
  1.3 หาค่าความยากง่าย (Difficulty) ของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิg ทางการเรียน    
รายขอ้ (บุญชม  ศรีสะอาด. 2545 ค : 85 - 86) 
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  1.4 หาค่าอาํนาจจาํแนก (Discrimination) ของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิg ทางการเรียน
รายขอ้โดยใช้การคาํนวณจากสูตรตามวิธีของ เบรนแนน (Brennan) (บุญเชิด  ภิญโญอนนัตพงษ์. 
2547 : 83 - 86) 
  1.5 หาค่าความเชื�อมั�น (Reliability) ของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิg ทางการเรียน   
โดยใชว้ธีิการของ โลเวท (Lovett) (บุญชม  ศรีสะอาด. 2545 ค : 96)  ดงันี(  
 2. สถิติที�ใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน 
  สถิติที�ใช้ในการตรวจสอบสมมุติฐานใช้ทดสอบค่าที (t-test Dependent Samples)                    
(บุญชม  ศรีสะอาด. 2545 ค : 109) 
    



บทที�  4 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

 
 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเรื�อง บทเรียนสําเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา 
และวฒันธรรม สําหรับนักเรียนชั* นประถมศึกษาปีที�  3  ผูว้ิจ ัยขอเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล       
ตามลาํดบั ดงันี*  
 
สัญลกัษณ์ที�ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

 E1   แทน   ค่าเฉลี�ยของคะแนนที�นักเรียนได้จากการใช้แบบทดสอบบทเรียน  
สําเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม     
สําหรับนักเรียนชั*นประถมศึกษาปีที� 3 หลังการใช้บทเรียนสําเร็จรูป     
ในแต่ละบท 

 E2  แทน ค่าเฉลี�ยของคะแนนที�นักเรียนได้จากแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ6                     
หลงัการใช้บทเรียนสําเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา               
และวฒันธรรม สาํหรับนกัเรียนชั*นประถมศึกษาปีที� 3 ทั*งหมด 

 X   แทน ค่าคะแนนเฉลี�ย 
 S.D. แทน ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน 
 n  แทน จาํนวนคนในกลุ่มตวัอยา่ง 
 t  แทน การทดสอบที (t-test) 
 **  แทน ความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .01 
 
การนําเสนอผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 ในการเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลครั* งนี*  ผูว้จิยัขอเสนอเป็นตอนๆ ดงันี*  
 ตอนที�  1  การหาประสิทธิภาพของบทเรียนสําเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนา และวฒันธรรม สาํหรับนกัเรียนชั*นประถมศึกษาปีที� 3  ตามเกณฑที์�ระดบั 80/80 
 ตอนที�  2  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ6 ทางการเรียนของนกัเรียนกลุ่มทดลอง ก่อนและ
หลงัการเรียนโดยใช้บทเรียนสําเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 
สาํหรับนกัเรียนชั*นประถมศึกษาปีที� 3   
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 ตอนที�  3  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ6 ทางการเรียนหลงัเรียนของกลุ่มทดลอง                
กบักลุ่มควบคุม ซึ� งเรียนโดยการใช้บทเรียนสําเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา    
และวฒันธรรม สาํหรับนกัเรียนชั*นประถมศึกษาปีที� 3  

 ตอนที�  4  การศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนที�เรียนโดยใชบ้ทเรียนสําเร็จรูป กลุ่มสาระ  
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม สาํหรับนกัเรียนชั*นประถมศึกษาปีที� 3   

 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 ตอนที�  1  การหาประสิทธิภาพของบทเรียนสําเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา 
ศาสนา และวฒันธรรม สําหรับนักเรียนชั*นประถมศึกษาปีที� 3  ตามเกณฑ์ที�ระดบั 80/80  ปรากฏผล   
ดงัตาราง 1 - 2 
 

ตาราง  1  ค่าเฉลี�ยของคะแนนที�นกัเรียนไดจ้ากการใช้แบบทดสอบบทเรียนสําเร็จรูป กลุ่มสาระ  
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม สําหรับนกัเรียนชั*นประถมศึกษาปีที� 3 หลงัการใช้
บทเรียนสาํเร็จรูปในแต่ละบท (E1) 

  

เลขที� เล่มที� 1 (10) เล่มที� 2 (10) เล่มที� 3 (10) เล่มที� 4 (10) เล่มที� 5 (10) 
1. 10 10 10 10 10 
2. 10 10 10 10 10 
3. 9 8 9 9 8 
4. 8 9 8 9 9 
5. 9 9 8 9 10 
6. 8 8 8 8 8 
7. 7 8 8 8 8 
8. 8 8 7 7 8 
9. 8 8 8 8 8 

10. 9 9 9 9 9 
11. 10 10 10 10 10 
12. 10 10 10 10 10 
13. 7 8 8 9 8 
14. 7 9 8 8 7 
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ตาราง  1  (ต่อ) 
 

เลขที� เล่มที� 1 (10) เล่มที� 2 (10) เล่มที� 3 (10) เล่มที� 4 (10) เล่มที� 5 (10) 
15. 8 9 8 8 8 
16. 9 9 10 10 9 
17. 10 10 10 10 10 
18. 9 8 9 9 8 
19. 9 9 8 9 9 
20. 9 8 9 8 8 
21. 9 9 10 10 10 
22. 9 8 8 8 8 
23. 8 8 8 8 8 
24. 8 8 8 7 8 
25. 9 9 8 8 9 
26. 9 9 9 9 9 
27. 9 7 8 8 9 
28. 10 10 9 9 9 
29. 10 9 9 10 10 
30. 9 10 10 9 10 

Total  264.00 264.00 262.00 264.00 265.00 
E1   88.00 88.00 87.33 88.00 88.33 
X  E1   87.93 

 
 จากตาราง 1 แสดงว่า ค่าเฉลี�ยร้อยละของประสิทธิภาพของบทเรียนสําเร็จรูป เล่มที� 1    
เท่ากบั 88.00  เล่มที� 2 เท่ากบั 88.00  เล่มที� 3 เท่ากบั 87.33  เล่มที� 4 เท่ากบั 88.00  เล่มที� 5  เท่ากบั 
88.33 ค่าเฉลี�ยร้อยละโดยรวมของบทเรียนสาํเร็จรูป (E1) เท่ากบั 87.93 
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ตาราง  2  ค่าเฉลี�ยของคะแนนที�นักเรียนได้จากแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ6 ทางการเรียนก่อน       
และหลงัเรียน โดยใชบ้ทเรียนสาํเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 
สาํหรับนักเรียนชั*นประถมศึกษาปีที� 3 (E2) 

 

เลขที� ก่อนเรียน (30) หลงัเรียน (30) 
1. 16 30 
2. 18 30 
3. 16 27 
4. 16 26 
5. 13 28 
6. 12 22 
7. 14 25 
8. 16 23 
9. 17 22 

10. 16 29 
11. 14 30 
12. 19 29 
13. 10 25 
14. 14 23 
15. 17 25 
16. 20 27 
17. 13 29 
18. 10 26 
19. 17 27 
20. 15 25 
21. 14 28 
22. 18 23 
23. 19 24 
24. 21 21 
25. 19 26 
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ตาราง  2  (ต่อ) 
 

เลขที� ก่อนเรียน (30) หลงัเรียน (30) 
26. 22 27 
27. 11 22 
28. 20 28 
29. 17 27 
30. 15 27 

Total 479.00 781.00 
E2 53.22 86.78 

 
 จากตาราง 2 แสดงวา่ ค่าเฉลี�ยร้อยละของประสิทธิภาพของบทเรียนสําเร็จรูป ก่อนเรียน 
เท่ากบั 53.22  และหลงัเรียน เท่ากบั 86.78 โดยค่าเฉลี�ยร้อยละของบทเรียนสําเร็จรูป (E2)  เท่ากบั 
86.78 
 สรุปได้ว่าจากตาราง 1 และตาราง 2 พบว่า ประสิทธิภาพของบทเรียนสําเร็จรูป           
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม สําหรับนักเรียนชั*นประถมศึกษาปีที� 3      
ที�สร้างขึ*นเพื�อใช้จดักิจกรรมการเรียนการสอน มีค่าประสิทธิภาพเท่ากบั 87.93/86.78 ซึ� งสูงกว่า
เกณฑที์�กาํหนด  แสดงวา่บทเรียนสาํเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 
สาํหรับนกัเรียนชั*นประถมศึกษาปีที� 3   มีประสิทธิภาพตามเกณฑที์�ระดบั 80/80 
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 ตอนที�  2  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ6 ทางการเรียนของนกัเรียนกลุ่มทดลองก่อนและ 
หลงัการเรียนโดยใช้บทเรียนสําเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม     
สาํหรับนกัเรียนชั*นประถมศึกษาปีที� 3 ปรากฏผลดงัตาราง 3 
     

ตาราง  3 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ6 ทางการเรียนของนักเรียนกลุ่มทดลองก่อนและหลังเรียน
โดยใช้บทเรียนสํา เ ร็จรูป  กลุ่มสาระการเ รียนรู้ส ังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม  
สาํหรับนกัเรียนชั*นประถมศึกษาปีที� 3 

 

กลุ่มทดลอง คะแนนเตม็ X  S.D. t p 
ก่อนเรียน 30 15.97 3.11 

14.06** 2.46 
หลงัเรียน 30 26.03 2.63 

 
p** < .01 

 
 จากตาราง 3 แสดงวา่ ผลสัมฤทธิ6 ทางการเรียนของกลุ่มทดลองก่อนและหลงัเรียน     
โดยใชบ้ทเรียนสาํเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม สําหรับนักเรียน                
ชั*นประถมศึกษาปีที� 3 แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .01 
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 ตอนที�  3  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ6 ทางการเ รียนหลังเ รียนของกลุ่มทดลอง    
กับกลุ่มควบคุม ซึ� งเรียนโดยการใช้บทเรียนสําเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา 
และวฒันธรรม สาํหรับนักเรียนชั*นประถมศึกษาปีที� 3 ปรากฏผลดงัตาราง 4 

 

ตาราง  4  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ6 ทางการเรียนของนักเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม         
โดยใช้การสอนแบบปกติกบันักเรียนที�เรียนโดยใช้บทเรียนสําเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม สาํหรับนักเรียนชั*นประถมศึกษาปีที� 3 

 

 คะแนนเตม็ X  S.D. t p 
กลุ่มทดลอง 30 26.03 2.63 

4.15** 2.76 
กลุ่มควบคุม 30 22.82 3.24 

 
p** < .01 

  
 จากตาราง 4  แสดงว่า คะแนนเฉลี�ยผลสัมฤทธิ6 ทางการเรียนหลงัเรียนของนักเรียน      
ของกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม ที�เรียนโดยใช้บทเรียนสําเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนา และวฒันธรรม สําหรับนักเรียนชั*นประถมศึกษาปีที� 3 แตกต่างกันอย่างมีนยัสําคญั         
ทางสถิติที� .01  
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 ตอนที�  4  การศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนที�เรียนโดยใชบ้ทเรียนสาํเร็จรูป กลุ่มสาระ  
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม สําหรับนกัเรียนชั*นประถมศึกษาปีที� 3 ปรากฏผล      
ดงัตาราง 5 
 
ตาราง  5  ความพึงพอใจของนักเรียนที�เรียนโดยใช้บทเรียนสําเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้         

สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม สาํหรับนักเรียนชั*นประถมศึกษาปีที� 3  
 

รายการประเมิน X  S.D. แปลผล 

ด้านเนื)อหา 
1.   การเสนอเนื*อหามีรูปแบบชดัเจน ไม่สับสน 4.40 0.56 มาก 
2. เนื*อหามีความเหมาะสมกบัระดบัความสามารถ 

ของนกัเรียน 4.43 0.50 มาก 
3. เนื*อหามีความเหมาะสมกบัเวลาที�ใช ้ 4.53 0.57 มากที�สุด 
4. เนื*อหามีความยากง่ายเหมาะสมกบัระดบัชั*น        

ที�เรียน 4.50 0.51 มาก 
5. เนื*อหาในแต่ละชุดเป็นเรื�องที�สามารถนาํไปใช ้

ในชีวติประจาํวนัได ้ 4.40 0.50 มาก 
รวม 4.45 0.53 มาก 

ด้านการออกแบบบทเรียนสําเร็จรูป    
6.   ความน่าสนใจของการจดัรูปแบบ สาระและ   

ความน่าอ่าน 4.53 0.57 มากที�สุด 
7.   ความสวยงามของภาพประกอบและความเหมาะสม

ของเนื*อหา 4.53 0.51 มากที�สุด 
8.   บทเรียนแต่ละเล่มใชภ้าษาที�เขา้ใจไดดี้และง่าย   

ต่อการนาํไปปฏิบติั 4.60 0.50 มากที�สุด 
9.   คาํชี*แจงในการปฏิบติักิจกรรม มีขั*นตอนชดัเจน 

เขา้ใจง่าย 4.50 0.51 มาก 
รวม 4.54 0.52 มากที�สุด 
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ตาราง  5 (ต่อ) 
 

รายการประเมิน X  S.D. แปลผล 

ด้านกระบวนการเรียนรู้    
10. กิจกรรมมีความเหมาะสม ช่วยใหเ้รียนรู้ได ้         

ตามจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 4.47 0.57 มาก 
11. นกัเรียนไดป้ฏิบติักิจกรรมดว้ยตนเอง 4.60 0.50 มากที�สุด 
12. กาํหนดขั*นตอนในกิจกรรมไดเ้หมาะสม 4.47 0.57 มาก 
13. นกัเรียนไดค้น้พบคาํตอบหรือทาํกิจกรรมสาํเร็จดว้ย

ตนเองหรือกบัเพื�อน 4.57 0.57 มากที�สุด 
รวม 4.53 0.55 มากที�สุด 

ด้านประโยชน์    
14. นกัเรียนสามารถนาํความรู้ไปประยกุตใ์ช ้             

ในชีวติประจาํวนัได ้ 4.43 0.57 มาก 
15. นกัเรียนสามารถนาํความรู้ที�ไดไ้ปเผยแพร่ต่อผูอื้�นได ้ 4.43 0.50 มาก 

รวม 4.43 0.53 มาก 

X  4.49 0.53 มาก 

 
 จากตาราง 5 แสดงว่า นกัเรียนที�ไดเ้รียนรู้โดยใชบ้ทเรียนสําเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม สาํหรับนกัเรียนชั*นประถมศึกษาปีที� 3 โดยรวมมีความพึงพอใจ          
อยูใ่นระดบัมาก ( X = 4.49) และเมื�อพิจารณาเป็นรายดา้นโดยเรียงลาํดบัค่าเฉลี�ยจากมากไปนอ้ยได้
ดังนี*  ด้านการออกแบบบทเรียนสําเร็จรูป มีความพึงพอใจในระดับมากที�สุด ( X = 4.54)                    
ดา้นกระบวนการเรียนรู้ มีความพึงพอใจในระดบัมากที�สุด ( X = 4.53) ดา้นเนื*อหา มีความพึงพอใจ
ในระดบัมาก ( X = 4.45) และดา้นประโยชน์  มีความพึงพอใจในระดบัมาก ( X = 4.43) 
 
 
 
 



บทที�  5 

สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 
 การวิจยัเรื� อง การพฒันาบทเรียนสาํเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วฒันธรรม สาํหรับนักเรียนชั(นประถมศึกษาปีที� 3 สรุปเป็นขั(นตอนไดด้งันี(  
 1. วตัถุประสงคข์องการวจิยั 
 2. วธีิดาํเนินการวจิยั 
 3. สรุปผลการวจิยั 
 4. การอภิปรายผลการวจิยั 
 5. ขอ้เสนอแนะ 
 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 1. เพื�อศึกษาประสิทธิภาพของบทเรียนสําเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา 
และวฒันธรรม สาํหรับนักเรียนชั(นประถมศึกษาปีที� 3  
 2. เพื�อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ8 ทางการเรียนของนกัเรียนกลุ่มทดลอง ก่อนและหลงั  
การเรียนโดยใช้บทเรียนสําเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม            
สาํหรับนักเรียนชั(นประถมศึกษาปีที� 3  
   3. เพื�อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ8 ทางการเรียนหลงัเรียนของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม      
ที� เ รียนโดยการใช้บทเรียนสําเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 
สาํหรับนักเรียนชั(นประถมศึกษาปีที� 3  
 4. เพื�อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที� เรียนด้วยบทเรียนสําเร็จรูป กลุ ่มสาระ          
การเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา และวฒันธรรม สาํหรับนกัเรียนชั(นประถมศึกษาปีที� 3 
 
วธีิดําเนินการวจัิย 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 1. ประชากรที�ใช้ในการวิจยั  ไดแ้ก่  นกัเรียนชั(นประถมศึกษาปีที� 3 ภาคเรียนที� 2                     
ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา รวมทั(งสิ(น 89 คน ประกอบดว้ย นกัเรียน            
ชั(นประถมศึกษาปีที� 3 จาํนวน 3 หมู่เรียน 
 2. กลุ่มตวัอยา่งที�ใชใ้นการวิจยั  ไดแ้ก่ นกัเรียนชั(นประถมศึกษาปีที� 3 โรงเรียนเทศบาล
ชุมชนวิมลวิทยา  ภาคเรียนที� 2  ปีการศึกษา 2556 จาํนวน 2 หมู่เรียน โดยการสุ่มตวัอยา่งแบบกลุ่ม 
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(Cluster Random Sampling) โดยใหน้กัเรียนชั(นประถมศึกษาปีที� 3 หมู่ 3 จาํนวน 30 คน เป็นกลุ่มทดลอง 
และนกัเรียนชั(นประถมศึกษาปีที� 3 หมู่ 1 เป็นกลุ่มควบคุม 
 เครื�องมือที�ใช้ในการวจัิย 
 เครื�องมือที�ใชใ้นการเก็บรวบรวบขอ้มูลในการวจิยัครั( งนี(   มีดงันี(  
 1. บทเรียนสํา เ ร็จรูป  กลุ่มสาระการเ รียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา และว ัฒนธรรม 
สาํหรับนกัเรียนชั(นประถมศึกษาปีที� 3 จาํนวน 5 เล่ม 
 2. แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ8 ทางการเรียน บทเรียนสําเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม สาํหรับนกัเรียนชั(นประถมศึกษาปีที� 3 เป็นแบบปรนยั 4 ตวัเลือก 
จาํนวน 30 ขอ้ 
 3. แผนการจดัการเรียนรู้ประกอบการเรียนบทเรียนสําเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้   
สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม สําหรับนักเรียนชั( นประถมศึกษาปีที�  3 ของกลุ่มทดลอง        
และกลุ่มควบคุม 
 4. แบบประเมินความพึงพอใจในการเรียนด้วย บทเรียนสําเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม สาํหรับนกัเรียน  ชั(นประถมศึกษาปีที� 3 จาํนวน 15 ขอ้ 
 การเกบ็รวบรวมข้องมูล 
 การวิจยัครั( งนี( เป็นการวิจยักึ� งทดลอง (Quasi-experimental Design) ผูว้ิจยัดาํเนินการ          
เก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเองตามลาํดบั  ดงันี(  
 1. ขอหนงัสือจากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี ส่งให้ทางโรงเรียน
เพื�อขออนุญาตปฐมนิเทศนกัเรียน และดาํเนินการวจิยัตามลาํดบัขั(นตอน 
 2. ดาํเนินการกบันกัเรียนชั(นประถมศึกษาปีที� 3 หมู่ที� 1 และนกัเรียนชั(นประถมศึกษา     
ปีที� 3 หมู่ที� 3 ภาคเรียนที�  2 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนเทศบาลชุมชนวมิลวทิยา  
  2.1 อธิบายเกี�ยวกบัการวจิยั เป้าหมาย วธีิการและเกณฑก์ารประเมิน 
  2.2 ทําการทดสอบก่อนเรียนโดยใช้แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ8 ทางการเรียน         
ก่อนการใช้บทเรียนสํา เ ร็จรูป ก ลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม           
สาํหรับนกัเรียนชั(นประถมศึกษาปีที� 3 
 3. ดาํเนินการทดลองโดยใช้บทเรียนสําเร็จรูป  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา 
และวฒันธรรม สําหรับนักเรียนชั(นประถมศึกษาปีที� 3 กับนักเรียนกลุ่มทดลอง และการสอน     
แบบปกติกบันกัเรียนกลุ่มควบคุม  
 4. ทาํการทดสอบวดัผลสัมฤทธิ8 ทางการเรียนหลงัเรียนโดยใชแ้บบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ8
หลงัการใชบ้ทเรียนสาํเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม สําหรับนกัเรียน
ชั(นประถมศึกษาปีที� 3  
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  5. ประเมินความพึงพอใจในการเรียนบทเรียนสําเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนา และวฒันธรรม สาํหรับนกัเรียนชั(นประถมศึกษาปีที� 3  จาํนวน 15  ขอ้ 
 6. รวบรวมและตรวจผลการทดสอบเพื�อนาํขอ้มูลที�ไดไ้ปวเิคราะห์โดยวธีิการทางสถิติ 
 การวเิคราะห์ข้อมูล 
 ในการวิเคราะห์ขอ้มูลผลสัมฤทธิ8 ทางการเรียนของนกัเรียนที�เรียนดว้ยบทเรียนสําเร็จรูป  
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม สําหรับนกัเรียนชั(นประถมศึกษาปีที� 3      
ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการตามขั(นตอน ดงันี(  
 1. หาค่าสถิติพื(นฐาน ความสามารถในการเรียนของนกัเรียนดว้ยบทเรียนสําเร็จรูป   
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม สําหรับนกัเรียนชั(นประถมศึกษาปีที� 3 ของ
แบบทดสอบ ก่อนเรียนและหลงัเรียน จากนั(นนาํขอ้มูลไปหาค่าเฉลี�ย ( X ) และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) 
 2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ8 ทางการเรียนของกลุ่มทดลองที�ใชบ้ทเรียนสําเร็จรูป กลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม สําหรับนกัเรียนชั(นประถมศึกษาปีที� 3 ทั(งก่อนเรียน
และหลังเรียน และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ8 ทางการเรียนระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม                
โดยทดสอบค่าที (t-test Dependent) โดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์สาํเร็จรูปในการคาํนวณ  
 3. วิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของนักเรียนที�มีต่อบทเรียนสําเร็จรูป กลุ่มสาระ           
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม สําหรับนกัเรียนชั(นประถมศึกษาปีที� 3 โดยการหา    
ค่าเฉลี�ยและค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน แล้วนาํค่าเฉลี�ยไปเปรียบเทียบกบัเกณฑ์ ในการแปลความหมาย   
เป็นช่วงคะแนน ดงันี(  (บุญชม  ศรีสะอาด. 2545 ข : 100) 
  4.51  -  5.00  หมายถึง  มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากที�สุด 
  3.51  -  4.50  หมายถึง  มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก  
  2.51  -  3.50  หมายถึง  มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง 
  1.51  -  2.50  หมายถึง  มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบันอ้ย 
  1.00  -  1.50  หมายถึง  มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบันอ้ยที�สุด 
 
สรุปผลการวจัิย 

 การวจิยัครั( งนี(  สรุปผลการวจิยัไดด้งันี(  
 1. ประสิทธิภาพของบทเรียนสําเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วฒันธรรม สําหรับนกัเรียนชั(นประถมศึกษาปีที� 3 ที�สร้างขึ(นเพื�อใชจ้ดักิจกรรมการเรียนการสอน                
มีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 87.93/86.78 ซึ� งสูงกว่าเกณฑ์ที�ก ําหนด แสดงว่า บทเรียนสําเร็จรูป                 



 71

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม สําหรับนักเรียนชั(นประถมศึกษาปีที� 3              
มีประสิทธิภาพตามเกณฑที์�ระดบั 80/80 
 2. ผลสัมฤทธิ8 ทางการเรียนของกลุ่มทดลองก่อนและหลงัเรียนโดยใชบ้ทเรียนสําเร็จรูป 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม สําหรับนักเรียนชั(นประถมศึกษาปีที� 3  
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .01 
 3. คะแนนเฉลี�ยผลสัมฤทธิ8 ทางการเรียนหลงัเรียนของนักเรียนกลุ่มทดลองและ          
กลุ่มควบคุม ที�เรียนโดยใชบ้ทเรียนสําเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 
สาํหรับนกัเรียนชั(นประถมศึกษาปีที� 3 แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .01 
 4. นกัเรียนที�ไดเ้รียนรู้โดยใชบ้ทเรียนสําเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา 
และวฒันธรรม สําหรับนกัเรียนชั(นประถมศึกษาปีที� 3 โดยรวมมีความพึงพอใจ อยู่ในระดบัมาก           
( X = 4.49) และเมื�อพิจารณาเป็นรายดา้นโดยเรียงลาํดบัค่าเฉลี�ยจากมากไปนอ้ยไดด้งันี(  ดา้นการ
ออกแบบบทเรียนสาํเร็จรูป มีความพึงพอใจในระดบัมากที�สุด ( X = 4.54)  ดา้นกระบวนการเรียนรู้              
มีความพึงพอใจในระดบัมากที�สุด ( X = 4.53) ดา้นเนื(อหา มีความพึงพอใจในระดบัมาก ( X = 4.45) 
และดา้นประโยชน์  มีความพึงพอใจในระดบัมาก ( X = 4.43) 
   
อภิปรายผล 

 ผลการวิจัยเรื� อง การพัฒนาบทเรียนสําเร็จรูป กลุ ่มสาระการเ รียนรู้ส ังคมศึกษา     
ศาสนา และวฒันธรรม สาํหรับนักเรียนชั(นประถมศึกษาปีที� 3 ผูว้จิยัไดอ้ภิปรายผล ดงันี(   
 1. ประสิทธิภาพของบทเรียนสําเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา         
และวัฒนธรรม สําหรับนักเรียนชั( นประถมศึกษาปีที�  3 ที�สร้างขึ( นมีค่า เท่ากับ 87.93/86.78              
ซึ� งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80  ทั( งนี( เ นื� องมาจาก บทเรียนสําเ ร็จรูปดังกล่าว มีขั( นตอนการสร้าง               
และหาคุณภาพที�เหมาะสม เริ�มจากการศึกษาคน้ควา้ และวิเคราะห์หลกัสูตรอยา่งละเอียด การศึกษา
วิธีการสร้างที�มีประสิทธิภาพ การตรวจสอบและประเมินคุณภาพโดยผูเ้ชี�ยวชาญ การทดลองใช ้  
กบันกัเรียนครบทั(งแบบ 1 : 1 กลุ่มเล็ก และกลุ่มใหญ่ ในทุกขั(นตอนการตรวจสอบมีการปรับปรุงแกไ้ข
ตามขอ้เสนอแนะ และขอ้บกพร่อง ทาํให้ไดบ้ทเรียนสําเร็จรูปที�สมบูรณ์ เมื�อนาํไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่ง  
จึงมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที�กาํหนด  และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของรุ งทิพย   กลินทะ (2551 :    
102 - 106) ได ศึกษาการพฒันาแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ด วยเพลงประกอบภาพ เรื�อง วนัสําคญั
ทางพระพุทธศาสนา กลุ มสร างเสริมประสบการณ ชีวิต ชั(นประถมศึกษาป ที� 2 พบว า แผนการจดั 
กิจกรรมการเรียนรู ด วยเพลงประกอบภาพ เรื� อง วนัสําคญัทางพระพุทธศาสนา กลุ มสร างเสริม
ประสบการณ ชีวติ ชั(นประถมศึกษาป ที� 2 มีประสิทธิภาพเท ากบั 81.24/88.33 ซึ� งสูงกว าเกณฑ  80/80 
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ที�ตั( งไว้ และงานวิจัยของศมาภรณ   สีเนา (2552 : 81) ได ศึกษาการพัฒนาบทเรียนสําเร็จรูป
ประกอบการ ตูน  เรื�อง มรรค  8  ชั(นประถมศึกษาป ที� 4 พบว า บทเรียนสําเร็จรูปประกอบการ ตูน  เรื�อง 
มรรค  8  ชั(นประถมศึกษาป ที� 4  มีประสิทธิภาพ 82.97/82.60  
 2. ผลสัมฤทธิ8 ทางการเรียนของนกัเรียนกลุ่มทดลองหลงัการเรียนดว้ยบทเรียนสําเร็จรูป 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม สําหรับนักเรียนชั(นประถมศึกษาปีที� 3    

สูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั .01 เนื�องมาจากบทเรียนสําเร็จรูปเป็นนวตักรรม 

ที�ผูว้จิยัสร้างขึ(นเพื�อสนองความสามารถ ความสนใจและความตอ้งการของผูเ้รียนเป็นสําคญั เป็นสื�อ

การเรียนการสอนที�ดีเพราะในบทเรียนสําเร็จรูปมีส่วนประกอบที�หลากหลาย มีคาํแนะนาํการใช ้

บทเรียนสาํเร็จรูปสาํหรับครู และนกัเรียนจุดประสงคก์ารเรียนรู้ สาระสาํคญั แบบทดสอบก่อนเรียน 

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน กรอบการเรียนรู้ พร้อมทั( งค ําถาม ที� เรียงลําดับจากง่ายไปยาก           

แบบทดสอบหลงัเรียน เฉลยแบบทดสอบหลงัเรียนและบรรณานุกรม ซึ� งทิศนา  แขมมณี (2552 : 16) 

ได้กล่าวว่า บทเรียนสําเร็จรูป หมายถึง สื� อการจัดการเรียนรู้ที�สร้างขึ( น โดยกําหนดเนื( อหา           

วตัถุประสงคว์ิธีการ ตลอดจนอุปกรณ์การสอนที�นกัเรียนสามารถเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเองโดยแบ่งเนื(อหา

ออกเป็นส่วนย่อย ๆ เรียกว่า กรอบ โดยลาํดบัเนื(อหาจากง่ายไปหายากแต่ละกรอบมีคาํถามและ     

คาํตอบเพื�อให้นกัเรียนสามารถเรียนรู้ไดต้ามศกัยภาพของตนเอง  และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ

นวลจนัทร์  วิเศษ (2552 : 86 - 87) ได ศึกษาการพฒันาบทเรียนสําเร็จรูปการ ตูนประกอบกิจกรรม 

การเรียนการสอน เรื� อง การประหยดั กลุ มสาระการเรียนรู สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม              

ชั( นประถมศึกษาป ที�  4  พบว า บทเรียนสําเร็จรูปการ ตูน ประกอบกิจกรรมการจัดการเรียนรู้                   

มีประสิทธิภาพ 84.20/85.12 นกัเรียนชั(นประถมศึกษาป ที� 4  มีผลสัมฤทธิ8 ทางการเรียนหลงัเรียน           

ด วยบทเรียนสําเร็จรูปสูงกว่าก่อนเรียนอย างมีนัยสําคัญทางสถิติที�ระดับ .01 และงานวิจัย            

ของทองคูณ  หนองพร าว (2552 : 79) ได ศึกษาการพฒันาแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้             

และบทเรียนสําเร็จรูป เรื� องจงัหวดัของเรา (บุรีรัมย ) กลุ มสาระการเรียนรู สังคมศึกษา ศาสนา      

และวฒันธรรม ชั(นประถมศึกษาป ที� 4 พบว า แผนการจดักิจกรรมการเรียนรู และบทเรียนสําเร็จรูป 

มีประสิทธิภาพ 83.87/84.08 นัก เ รียนมีผลสัมฤทธิ8 ทางการเ รียนหลัง เ รียนและก อนเรียน            

แตกต างกนัอย างมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .01 โดยมีผลสัมฤทธิ8 ทางการเรียนสูงกว าก อนเรียน   

 3. ผลสัมฤทธิ8 ทางการเรียนของนักเรียนกลุ่มทดลองที� เรียนด้วยบทเรียนสําเร็จรูป                
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา และวฒันธรรม สําหรับนักเรียนชั(นประถมศึกษาปีที� 3               
มีผลสัมฤทธิ8 ทางการเ รียนสูงกว่านักเ รียนกลุ่มควบคุมที� เ รียนโดยใช้การสอนแบบปกติ                    
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที�ระดับ .01 เนื�องจากบทเรียนสําเร็จรูปนั( นมีข้อดีคือ การส่งเสริม              
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ให้นักเรียนเรียนรู้ได้ด้วยตวัเอง นักเรียนได้เรียนรู้เป็นขั(นตอนทีละน้อย และทราบผลการเรียนรู้           
ของตนเองทุกขั(นตอน สนองตอบความแตกต่างระหวา่งบุคคลของนกัเรียน เพราะนกัเรียนสามารถ
ศึกษาบทเรียนในเวลาใด เมื�อไรก็ไดต้ามความพอใจของนกัเรียนเอง ซึ� งกุศยา  แสงเดช (2552 : 35) 
ได้กล่าวว่า การส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้ได้ด้วยตวัเอง นักเรียนได้เรียนรู้เป็นขั(นตอนทีละน้อย  
และทราบผลการเรียนรู้ของตนเองทุกขั(นตอน สนองความแตกต่างระหว่างบุคคลของนักเรียน 
เพราะนักเรียนสามารถศึกษาบทเรียนในเวลาใดเมื�อไรก็ได้ ตามความพอใจของนักเรียนเอง          
ทั(งยงัเป็นวิธีสอนที�ช่วยลดภาระครู และช่วยแกปั้ญหาการขาดแคลนครู และสอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของอญัชลา  ศาสตร์สุภาพ (2549 : 68) ไดศึ้กษาเปรียบเทียบความสามารถในการอ่าน และแรงจูงใจ
ในการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั(นมธัยมศึกษาปีที� 3 ที�ได้รับการสอนโดยใช้บทเรียน
สําเร็จรูปการ์ตูนกบัการสอนแบบปกติ ผลการวิจยัพบวา่ ความสามารถ และแรงจูงใจในการอ่าน
ภาษาไทย ของนกัเรียนกลุ่มทดลองที�ได้รับการสอนโดยใช้บทเรียนสําเร็จรูปการ์ตูนกบันกัเรียน
กลุ่มควบคุม  ที�ไดรั้บการสอนแบบปกติแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .01 
 4. ความพึงพอใจของนักเรียนที�เรียนด้วยบทเรียนสําเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

สังคมศึกษาศาสนา และวฒันธรรม สําหรับนกัเรียนชั(นประถมศึกษาปีที� 3 โดยรวมมีความพึงพอใจ    

อยูใ่นระดบัมาก เนื�องมาจากบทเรียนสาํเร็จรูปมีภาพประกอบที�สวยงาม มีความน่าสนใจและน่าอ่าน

ในการจดัรูปแบบ สาระ เนื(อหาแต่ละเล่มใชภ้าษาที�เขา้ใจไดดี้และง่ายต่อการนาํไปปฏิบติั สามารถ

ปฏิบติักิจกรรมดว้ยตนเองและคน้พบคาํตอบหรือทาํกิจกรรมสาํเร็จ ดว้ยตนเองหรือกบัเพื�อน เนื(อหา

ที�ใชมี้ความเหมาะสมกบัเวลาที�ใช ้ซึ� งมธุรส  สวา่งบาํรุง (2551 : 48 - 51) ไดก้ล่าววา่ ความพึงพอใจ

กบัผลการเรียนมีความสัมพนัธ์กนัทางบวกทั(งนี( ขึ(นอยูก่บักิจกรรมที�นกัเรียนไดป้ฏิบติัทาํให้นกัเรียน

ได้รับการตอบสนองความต้องการด้านร่างกายและจิตใจ ซึ� งเป็นส่วนสําคัญที�จะทําให้เกิด           

ความสมบูรณ์ของชีวิตมากนอ้ยเพียงใด นั�นคือสิ�งที�ตอ้งคาํนึงถึงองคป์ระกอบต่าง ๆ ในการส่งเสริม

ความพึงพอใจในการเรียนรู้ให้กับนักเรียน และสอดคล้องกับงานวิจัยของวฒันา  ภิญญมิตร             

(2552  : 79 - 80) ได ศึกษาการพฒันาแผนการจดัการเรียนรู และบทเรียนสําเร็จรูป เรื�อง อาณาจกัร

สุโขทัย กลุ มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม ชั( นประถมศึกษาปีที�  4 พบว า          

นักเรียนมีความพึงพอใจโดยรวมอยู ในระดับมาก และงานวิจยัของธมนวรรณ  พรหมจนัทร      

(2552 : 90)  ได ศึกษาการพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใชบทเรียนสําเร็จรูป             

เรื�องจงัหวดัอุบลราชธานี กลุ มสาระการเรียนรู สังคมศึกษาศาสนา และวฒันธรรม ชั(นประถมศึกษา 

ป ที� 6 พบว า นกัเรียนมีความพึงพอใจโดยรวมอย ูในระดบัมาก 
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ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจยัเรื� อง การพฒันาบทเรียนสําเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนา และวฒันธรรม สาํหรับนักเรียนชั(นประถมศึกษาปีที� 3 ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะดงัต่อไปนี(  
 ข้อเสนอแนะทั�วไป 

 1. การสร้างบทเรียนสาํเร็จรูป ควรมีการวางแผนอยา่งเป็นระบบมีการพฒันาตามขั(นตอน
การวจิยั เพราะจะทาํใหก้ารพฒันาบทเรียนทาํไดง่้าย 

2. ควรมีการส่งเสริมให้มีการพฒันาบทเรียนสําเร็จรูปเนื(อหาอื�น ๆ ที�หลากหลาย เพื�อจะ
ได้ช่วยส่งเสริมผูเ้รียนให้สามารถใช้ประโยชน์จากเครื� องมือการเรียนรู้ และฝึกให้ผูเ้รียน                  
มีความรับผดิชอบในการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
 3. ควรมีการร่วมมือระหว่างสถานศึกษาในการนาํบทเรียนสําเร็จรูป ที�ได้มีการพฒันา 
ขึ(นมาอยา่งมีประสิทธิภาพมาใชร่้วมในการจดัการเรียนการสอนในโรงเรียนจริง 
 4. ควรส่งเสริมให้มีการนาํ บทเรียนสําเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา 
และวฒันธรรม สําหรับนักเรียนชั(นประถมศึกษาปีที� 3 ไปใช้เพื�อทบทวนเนื(อหาในการเรียน             
การสอน เตรียมความพร้อมก่อนการเรียนหรือคน้ควา้หาความรู้เพิ�มเติมดว้ยตนเอง 
 ข้อเสนอแนะเพื�อการวจัิยครั/งต่อไป 
 1. ควรศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ8 การเรียนของนักเรียนที�เรียนด้วยบทเรียนสําเร็จรูป    
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม สําหรับนักเรียนชั(นประถมศึกษาปีที� 3               
ดว้ยนวตักรรมอื�น ๆ      
 2. ควรมีการพฒันาต่อยอดบทเรียนสําเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา 
และวฒันธรรม สําหรับนกัเรียนชั(นประถมศึกษาปีที� 3 โดยใชสื้�อที�เป็นเทคโนโลยีเพื�อให้นกัเรียน
เกิดความสนใจบทเรียนเพิ�มยิ�งขึ(น 
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รายนามผู้ทรงคุณวุฒิ 

 

1.  นายสิทธิพงษ ์ ไวฑูรยเ์กียรติ ผูอ้าํนวยการเชี�ยวชาญ   

    โรงเรียนเทศบาลชุมชนวมิลวิทยา จงัหวดัตราด 

2.  รองศาสตราจารยว์รญา  ภูเสตวงษ ์ อาจารยป์ระจาํคณะครุศาสตร์           

      มหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี จงัหวดัจนัทบุรี 

3.  นางดาริน  สุขสุวรรณ ครู คศ.3   

    โรงเรียนเทศบาลชุมชนวมิลวิทยา  จงัหวดัตราด 

4.  นางมยรีุ  ประสิทธินาวา ครู คศ.3  

    โรงเรียนเทศบาลชุมชนวมิลวิทยา จงัหวดัตราด 

5.  นางสาวอุบลรัตน์  อานามวงษ ์ ครู คศ.1  

    โรงเรียนเทศบาลชุมชนวมิลวิทยา จงัหวดัตราด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
หนังสือขอความร่วมมือในการวจิัย 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที� 1 

บทเรียนสาํเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 
สาํหรับนกัเรียนชั%นประถมศึกษาปีที' 3  เล่มที' 1 เรื'องวนัมาฆบูชา 

ภาคเรียนที' 2  ปีการศึกษา 2556  เวลาเรียน 1 ชั'วโมง 
ชื'อผูส้อน นางศรีเรือน  ใกลชิ้ด  โรงเรียนเทศบาลชุมชนวมิลวทิยา สังกดัเทศบาลเมืองตราด 

วนั..............................................เดือน...............................................พ.ศ. .......................................... 
............................................................................................................................................................. 
1.  สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 

 สาระที� 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 

 มาตรฐาน ส 1.1 รู และเข าใจประวติั ความสําคญั ศาสดา หลกัธรรมของพระพุทธศาสนา
หรือศาสนาที'ตนนับถือและศาสนาอื'น มีศรัทธาที' ถูกต อง ยึดมั'น และปฏิบัติตามหลักธรรม            
เพื'ออย ูร วมกนัอย างสันติสุข 
 มาตรฐาน ส 1.2  เข้าใจ ตระหนักและปฏิบัติตนเป นศาสนิกชนที'ดี และธํารงรักษา       
พระพุทธศาสนาหรือศาสนาที'ตนนบัถือ 
 
2.  สาระสําคัญ 

 วนัมาฆบูชานั%นตรงกบัวนัขึ%น 15 คํ'า เดือน 3 ซึ' งถือวา่เป็นวนัสําคญัในพุทธศาสนาคือเป็น
วนัคลา้ยวนัประชุมสังฆสันนิบาตครั% งใหญ่ในพุทธศาสนาที'เรียกวา่“จาตุรงคสันนิบาต”  ประกอบดว้ย
องค์ 4 ประการ คือ เป็นวนัเพ็ญเดือนมาฆะ พระสงฆ์ 1,250  รูป ประชุมพร้อมกัน  โดยมิได ้         
นดัหมาย, พระสงฆ์ที'มาประชุมนั%น เป็นพระสงฆ์ที'พระพุทธเจา้ทรงบวชให้ทั%งสิ%น นอกจากนั%น     
ยงัเป็นวนัที'พระพุทธเจ้าแสดงธรรมโอวาทปาฏิโมกข์  ในวนันี% ตอนเช้าพุทธศาสนิกชนจะไป        
ทาํบุญตกับาตรและตอนกลางคืนจะไปเวยีนเทียนที'วดั                     
 
3.  สาระการเรียนรู้ 

 วนัมาฆบูชา 
 ประวติัและความสาํคญัของวนัมาฆบูชา 
 
4.  ผลการเรียนรู้ที�คาดหวงั 

 เพื'อใหน้กัเรียนสามารถบอกประวติัและความสาํคญัของวนัมาฆบูชาได ้
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5.  เนื,อหาสาระ 

 วนัมาฆบูชาเป็นวนัที'พุทธศาสนิกชน แสดงความเคารพต่อพระธรรม มาฆะเป็นชื'อของ
เดือน 3 มาฆบูชาย่อมาจาก มาฆบูรณมีบูชา แปลว่า การบูชาพระในวนัเพ็ญ เดือน 3 ถ้าปีใด             
มีเดือนอธิกมาส วนัมาฆบูชาก็จะเป็นวนัขึ% น 15 คํ'า เดือน 4 เป็นวนัที'มีการประชุม เรียกว่า                
“จาตุรงคสันนิบาต”  ซึ' งแปลว่า การประชุมพร้อมกนั 4 ประการ และเป็นวนัที'พระพุทธสัมมา      
ไดท้รงแสดงโอวาทปาฏิโมกข ์แก่พระสงฆส์าวกเป็นครั% งแรก ณ เวฬุวนัวหิาร กรุงราชคฤห์ 
 จาตุรงคสันนิบาตหมายความวา่ “การประชุมพร้อมกนั 4 ประการ”  ไดแ้ก่ 
 1. เป็นวนัเพญ็เดือนมาฆะวนัขึ%น 15 คํ'า เดือน 3 
 2. พระสงฆ ์1,250 รูป มาประชุมพร้อมกนัโดยมิไดน้ดัหมาย 
 3. พระสงฆที์'มาประชุมนั%น ลว้นเป็นพระสงฆที์'พระพุทธเจา้ทรงบวชให ้
 4. พระสงฆท์ั%งหมดที'มาประชุม ลว้นแต่เป็นพระอรหนัตท์ั%งสิ%น 
 

6.  กระบวนการจัดการเรียนรู้ 

 ขั,นนําเข้าสู่บทเรียน   

 6.1 ครูนําแผนภูมิเพลง วนัมาฆบูชาติดบนกระดานให้นักเรียนอ่านและร้องตามครู      
นกัเรียนร่วมกนัสนทนาเกี'ยวกบัเนื%อหาสาระของเพลง 
 6.2 นกัเรียนร้องเพลงพร้อมกนัอีก  2  ครั% ง 

 ขั,นสอน 

 6.3 นักเรียนทาํแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิF ทางการเรียนก่อนเรียน บทเรียนสําเร็จรูป  
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม สําหรับนักเรียนชั%นประถมศึกษาปีที' 3    
เล่มที' 1 วนัมาฆบูชา              
 6.4 ครูแจกบทเรียนสําเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม  
สาํหรับนกัเรียนชั%นประถมศึกษาปีที' 3 เล่มที' 1 วนัมาฆบูชา ประกอบดว้ย 
  กรอบที'  1  ความสาํคญัของวนัมาฆบูชา 
  กรอบที'  2  ความเป็นมาของวนัมาฆบูชา 
  กรอบที'  3  จาตุรงคสันนิบาต 
  กรอบที'  4  พระธรรมโอวาทปาฎิโมกข ์
  กรอบที'  5  กิจกรรมที'พุทธศาสนิกชนปฏิบติัในวนัมาฆบูชาเวลากลางวนั 
  กรอบที'  6  กิจกรรมที'พุทธศาสนิกชนปฏิบติัในวนัมาฆบูชาเวลากลางคืน 



 

 

94

 6.5 นกัเรียนดาํเนินการศึกษาและร่วมกนัสนทนาเกี'ยวกบับทเรียนสําเร็จรูป กลุ่มสาระ  
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม  สําหรับนักเรียนชั% นประถมศึกษาปีที'  3  เล่มที'  1            
วนัมาฆบูชา  เกี'ยวกบั       
  -  ความสาํคญัของวนัมาฆบูชา 
  -  ความเป็นมาของวนัมาฆบูชา 

  -  จาตุรงคสันนิบาต 

 ขั,นสรุป 

 6.6 ครูและนกัเรียนร่วมกนัอภิปรายและสรุปเรื'อง วนัมาฆบูชา 
 6.7 นกัเรียนทาํแบบฝึกหัด บทเรียนสําเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา 
และวฒันธรรม สาํหรับนกัเรียนชั%นประถมศึกษาปีที' 3 เล่มที' 1 วนัมาฆบูชา              
 ขั,นนําความรู้ไปใช้   
 6.8 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปถึงความสําคัญของวันมาฆบูชา ในสมุดบันทึก           
เพื'อปลูกฝังใหน้กัเรียนไดน้าํไปประพฤติปฏิบติัต่อไป    
 
7.  สื�อการเรียนการสอน 
 7.1 แผนภูมิเพลง วนัมาฆบูชา  
 7.2 บทเรียนสําเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม         
สาํหรับนกัเรียนชั%นประถมศึกษาปีที' 3 เล่มที' 1 วนัมาฆบูชา              
 7.3 แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิF ทางการเรียนก่อนเรียน บทเรียนสําเร็จรูป กลุ่มสาระ     
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม สําหรับนักเรียนชั%นประถมศึกษาปีที' 3 เล่มที' 1       
วนัมาฆบูชา              
 7.4 แบบฝึกหัด บทเรียนสําเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม  
สาํหรับนกัเรียนชั%นประถมศึกษาปีที' 3 เล่มที' 1 วนัมาฆบูชา              
 
8.  การวดัและประเมินผล 
 8.1 วธีิวดัและประเมินผล 
  -  ทดสอบวดัผลสัมฤทธิF ทางการเรียนก่อนเรียน บทเรียนสําเร็จรูป กลุ่มสาระ            
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา  และวฒันธรรม สําหรับนักเรียนชั%นประถมศึกษาปีที' 3  เล่มที' 1       
วนัมาฆบูชา              
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  -  การตรวจแบบฝึกหัด จากบทเรียนสําเร็จรูป  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนา และวฒันธรรม สาํหรับนกัเรียนชั%นประถมศึกษาปีที' 3  เล่มที' 1 วนัมาฆบูชา 
  -  การตรวจแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิF ทางการเรียนก่อนเรียน บทเรียนสําเร็จรูป  
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม สําหรับนักเรียนชั%นประถมศึกษาปีที' 3       
เล่มที' 1 วนัมาฆบูชา 
 8.2 เครื'องมือวดัและประเมินผล 
        -  บทเรียนสาํเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม สําหรับ
นกัเรียนชั%นประถมศึกษาปีที' 3 เล่มที' 1 วนัมาฆบูชา              
        -  แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิF ทางการเรียนก่อนเรียน บทเรียนสําเร็จรูป กลุ่มสาระ  
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม  สําหรับนักเรียนชั% นประถมศึกษาปีที' 3 เล่มที' 1             
วนัมาฆบูชา  
          -  แบบฝึกหดั บทเรียนสาํเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม  
สาํหรับนกัเรียนชั%นประถมศึกษาปีที' 3 เล่มที' 1 วนัมาฆบูชา  
 8.3 เกณฑก์ารวดัและประเมินผล 
       -  ผลการประเมินแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิF ทางการเรียนก่อนเรียน บทเรียนสําเร็จรูป 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม สําหรับนักเรียนชั%นประถมศึกษาปีที' 3   
เล่มที' 1 วนัมาฆบูชา  ร้อยละ 80 
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แบบบันทกึคําตอบ 
บทเรียนสําเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 

สําหรับนักเรียนชั,นประถมศึกษาปีที� 3 เล่มที� 1 วนัมาฆบูชา 
ชื'อ - สกุล.......................................................................................... ชั%น ................ เลขที' .............. 
........................................................................................................................................................... 

คําชี,แจง   ใหน้กัเรียนศึกษากรอบที' 1 - 3  เขียนคาํตอบลงในช่องวา่งและตรวจคาํตอบดว้ยตนเอง
จากเฉลย 

 กรอบที� 1  
 1.  วนัมาฆบูชานั%นตรงกบัวนัใด 
                ........................................................................................................................................... 
 2.  ถา้ปีใดมีเดือนอธิกมาส (มีเดือน 8 สองหน) วนัมาฆบูชานั%นจะตรงกบัวนัใด 
                ............................................................................................................................................ 
 3.  วนัมาฆบูชาเป็นวนัที'มีการประชุมพร้อมกนั 4 ประการ เรียกวา่วนัอะไร  
                 ............................................................................................................................................ 
 
 กรอบที� 2 
 1.  วนัมาฆบูชาเกิดขึ%นครั% งแรกที'ใด 
                 ............................................................................................................................................ 
 2.  พระพุทธเจา้ทรงแสดงธรรมใดในวนัมาฆบูชา  
                  ........................................................................................................................................... 
 3.  พระพุทธเจา้ประทานพระธรรมโอวาทปาฏิโมกขเ์พื'ออะไร 
                 ............................................................................................................................................ 
 
 กรอบที� 3 
 1.  คาํวา่ จาตุรงคสันนิบาตหมายความวา่อยา่งไร 
                  ...........................................................................................................................................          
 2.  วนัเพญ็เดือนมาฆะแปลวา่อะไร 
                  ........................................................................................................................................... 
 3.  พระสงฆที์'มาประชุมในวนัเพญ็เดือนมาฆะมีลกัษณะสาํคญัอยา่งไร 
                 ............................................................................................................................................ 

�������������������� 
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เฉลย 

แบบฝึกหัดบทเรียนสําเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 

สําหรับนักเรียนชั,นประถมศึกษาปีที� 3 เล่มที� 1 วนัมาฆบูชา 
........................................................................................................................................................... 

 กรอบที� 1         
 1.  วนัขึ%น  15  ค ํ'า  เดือน  3 
 2.  วนัขึ%น  15  ค ํ'า  เดือน  4 
 3.  จาตุรงคสันนิบาต 
 
 กรอบที�  2        
 1.  วดัเวฬุวนัวหิาร  กรุงราชคฤห์ 
 2.  พระธรรมโอวาทปาฏิโมกข ์
 3.  เพื'อใหพ้ระสงฆน์าํไปประพฤติปฏิบติัและสั'งสอนผูอื้'น 
 
 กรอบที�  3        

 1.  การประชุมพร้อมกนั  4  ประการ 
 2.  วนัขึ%น  15  ค ํ'า  เดือน  3 
 3.  เป็นพระอรหนัตท์ั%งหมดและเป็นพระสงฆที์'พระพุทธเจา้บวชให ้
 

�������������������� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

98

แผนการจัดการเรียนรู้ที� 1 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 
สาํหรับนกัเรียนชั%นประถมศึกษาปีที' 3  เรื'องวนัมาฆบูชา 

ภาคเรียนที' 2  ปีการศึกษา 2556  เวลาเรียน 1 ชั'วโมง 
ชื'อผูส้อน นางศรีเรือน  ใกลชิ้ด  โรงเรียนเทศบาลชุมชนวมิลวทิยา สังกดัเทศบาลเมืองตราด 

วนั..............................................เดือน...............................................พ.ศ. .......................................... 
............................................................................................................................................................. 
1.  สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 

 สาระที� 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 

 มาตรฐาน ส 1.1  รู และเข าใจประวติั ความสําคญั ศาสดา หลกัธรรมของพระพุทธศาสนา
หรือศาสนาที'ตนนับถือและศาสนาอื'น มีศรัทธาที' ถูกต อง ยึดมั'น และปฏิบัติตามหลักธรรม             
เพื'ออยรู วมกนัอย างสันติสุข 
 มาตรฐาน ส 1.2  เข าใจ ตระหนักและปฏิบัติตนเป นศาสนิกชนที'ดี และธํารงรักษา
พระพุทธศาสนาหรือศาสนาที'ตนนบัถือ 
 

2.  สาระสําคัญ 

 วนัมาฆบูชานั%นตรงกบัวนัขึ%น 15 คํ'า เดือน 3 ซึ' งถือวา่เป็นวนัสําคญัในพุทธศาสนาคือเป็น
วนัคลา้ยวนัประชุมสังฆสันนิบาตครั% งใหญ่ในพุทธศาสนาที'เรียกวา่“จาตุรงคสันนิบาต”  ประกอบดว้ย 
องค ์4 ประการ คือ เป็นวนัเพญ็เดือนมาฆะ พระสงฆ ์1,250  รูป ประชุมพร้อมกนั โดยมิไดน้ดัหมาย, 
พระสงฆ์ที'มาประชุมนั%น เป็นพระสงฆ์ที'พระพุทธเจา้ทรงบวชให้ทั%งสิ%น นอกจากนั%นยงัเป็นวนัที'
พระพุทธเจา้แสดงธรรมโอวาทปาฏิโมกข์  ในวนันี% ตอนเช้าพุทธศาสนิกชนจะไปทาํบุญตกับาตร
และตอนกลางคืนจะไปเวยีนเทียนที'วดั 
                     
3.  สาระการเรียนรู้ 

 วนัมาฆบูชา 
 ประวติัและความสาํคญัของวนัมาฆบูชา 
 
4.  ผลการเรียนรู้ที�คาดหวงั 
 เพื'อใหน้กัเรียนสามารถบอกประวติัและความสาํคญัของวนัมาฆบูชาได ้
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5.  เนื,อหาสาระ 

 วนัมาฆบูชาเป็นวนัที'พุทธศาสนิกชน แสดงความเคารพต่อพระธรรม มาฆะเป็นชื'อของ
เดือน 3 มาฆบูชาย่อมาจาก มาฆบูรณมีบูชา แปลว่า การบูชาพระในวนัเพ็ญ เดือน 3 ถ้าปีใด              
มีเดือนอธิกมาส วนัมาฆบูชาก็จะเป็นวนัขึ% น 15 คํ'า เดือน 4 เป็นวนัที'มีการประชุม เรียกว่า                
“ จาตุรงคสันนิบาต ”  ซึ' งแปลวา่ การประชุมพร้อมกนั 4 ประการ และเป็นวนัที'พระพุทธสัมมา     
ไดท้รงแสดงโอวาทปาฏิโมกข ์แก่พระสงฆส์าวกเป็นครั% งแรก ณ เวฬุวนัวหิาร กรุงราชคฤห์ 
 จาตุรงคสันนิบาตหมายความวา่ “การประชุมพร้อมกนั 4 ประการ”  ไดแ้ก่ 
 1. เป็นวนัเพญ็เดือนมาฆะวนัขึ%น 15 คํ'า เดือน 3 
 2. พระสงฆ ์1,250 รูป มาประชุมพร้อมกนัโดยมิไดน้ดัหมาย 
 3. พระสงฆที์'มาประชุมนั%น ลว้นเป็นพระสงฆที์'พระพุทธเจา้ทรงบวชให ้
 4. พระสงฆท์ั%งหมดที'มาประชุม ลว้นแต่เป็นพระอรหนัตท์ั%งสิ%น 
 

6.  กระบวนการจัดการเรียนรู้ 

 ขั,นนําเข้าสู่บทเรียน   

 6.1 ครูนําแผนภูมิเพลง วนัมาฆบูชาติดบนกระดานให้นักเรียนอ่านและร้องตามครู      
นกัเรียนร่วมกนัสนทนาเกี'ยวกบัเนื%อหาสาระของเพลง 
 6.2 นกัเรียนร้องเพลงพร้อมกนัอีก  2  ครั% ง 

 ขั,นสอน 

 6.3 นกัเรียนทาํแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิF ทางการเรียนก่อนเรียนวนัมาฆบูชา 
 6.4  ครูแจกใบความรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม สําหรับ
นกัเรียนชั%นประถมศึกษาปีที' 3 เรื'อง วนัมาฆบูชา เกี'ยวกบั 
  -  ความสาํคญัของวนัมาฆบูชา 
  -  ความเป็นมาของวนัมาฆบูชา 

  -  จาตุรงคสันนิบาต 

 6.5 นกัเรียนดาํเนินการศึกษาและร่วมกนัสนทนาเกี'ยวกบั เรื'อง วนัมาฆบูชา         
 ขั,นสรุป 

 6.6 ครูและนกัเรียนร่วมกนัอภิปรายและสรุปเรื'อง วนัมาฆบูชา 
 6.7 นกัเรียนทาํแบบฝึกหัด กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 
สาํหรับนกัเรียนชั%นประถมศึกษาปีที' 3 เรื'อง วนัมาฆบูชา              
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 ขั,นนําความรู้ไปใช้   
 6.8 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปถึงความสําคญั ความเป็นมา และจาตุรงคสันนิบาต      
ในสมุดบนัทึกเพื'อปลูกฝังใหน้กัเรียนไดน้าํไปประพฤติปฏิบติัต่อไป  
   
 7.  สื�อการเรียนการสอน 
 7.1 แผนภูมิเพลง วนัมาฆบูชา  
 7.2 แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิF ทางการเรียนก่อนเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนา และวฒันธรรม สาํหรับนกัเรียนชั%นประถมศึกษาปีที' 3 เรื'อง วนัมาฆบูชา              
 7.3 แบบฝึกหดั กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม  สําหรับนกัเรียน  
ชั%นประถมศึกษาปีที' 3 เรื'อง วนัมาฆบูชา              
 
8.  การวดัและประเมินผล 
 8.1 วธีิวดัและประเมินผล 
  -  ทดสอบวดัผลสัมฤทธิF ทางการเรียนก่อนเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนา  และวฒันธรรม  สาํหรับนกัเรียนชั%นประถมศึกษาปีที'  3  เรื'อง วนัมาฆบูชา              
  -  การตรวจแบบฝึกหัด กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 
สาํหรับนกัเรียนชั%นประถมศึกษาปีที' 3  เรื'อง วนัมาฆบูชา 
               -  การตรวจแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิF ทางการเรียนก่อนเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม สาํหรับนกัเรียนชั%นประถมศึกษาปีที' 3  เรื'อง วนัมาฆบูชา 
 8.2 เครื'องมือวดัและประเมินผล 
  -  แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิF ทางการเรียนก่อนเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนา และวฒันธรรม  สาํหรับนกัเรียนชั%นประถมศึกษาปีที' 3 เรื'อง วนัมาฆบูชา  
  -  แบบฝึกหดั  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม  สําหรับนกัเรียน
ชั%นประถมศึกษาปีที' 3 เรื'อง วนัมาฆบูชา  
 8.3 เกณฑก์ารวดัและประเมินผล 
  -  ผลการประเมินแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิF ทางการเรียนก่อนเรียน กลุ่มสาระ      
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม สําหรับนกัเรียนชั%นประถมศึกษาปีที' 3  เรื'อง วนัมาฆบูชา    
ร้อยละ 80 
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เพลง วนัมาฆบูชา 

เนื%อร้อง  พูนศรี 
ทาํนอง  พนูศรี 

 
                              " มาฆะ มาฆะบูชา  รู้กนัวา่ วนัเพญ็เดือนสาม 
   คนไทย นํ%าใจงาม  วนัเพญ็เดือนสาม  มาทาํบุญกนั 

จตุรงคสันนิบาต  วนัประหลาด น่าอศัจรรย ์
พระอรหนัต ์มาชุมนุมกนั  1,250 องค ์  พนัสองร้อยหา้สิบองค ์" 

  เพญ็มาฆะเมื'อโพน้ พุทธกาล กลางแจ่มแสงจนัทร์ฉาน โชติกลา้ 
ในเวฬุวนัสถาน ถว้นหนึ'ง- พนักบัสองร้อยหา้- สิบหั%นเอหิสงฆ ์ฯ 
ลอ้มวงฟังพุทธเจา้ แจงธรรม โอวาทปาติโมกขน์าํ มนสันอ้ม 
นึกสร้างแต่ดีสาํ- แดงสิ'ง เวน้ชั'วชะจิตพร้อม จกัพน้อบายผลาญ ฯ 
เพรงกาลจนจวบเบื%อง ปัจจุบนั เห็นเหตุอศัจรรย ์จึ'งอา้ง 
เอามาฆะครบวนั วารขวบ คือฤกษค์วรเร่งลา้ง กิเลสลอ้มฤทยัหมอง ฯ 
ประคองเทียนธูปไหว ้เวยีนขวา ใช่ดุ่มเดินบูชา เฉกนั%น 
ปาติโมกขก์ถา ธรรมบท กาํหนดเทอญเถิดกั%น กีดพน้อกุศล 

 
�������������������� 
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ใบความรู้ 

เรื�อง  วนัมาฆบูชา 
 

วนัมาฆบูชา 
 วนัมาฆบูชาเป็นวนัที'พุทธศาสนิกชน แสดงความเคารพต่อพระธรรม มาฆะเป็นชื'อของ
เดือน 3 มาฆบูชายอ่มาจาก มาฆบูรณมีบูชา แปลวา่ การบูชาพระในวนัเพญ็ เดือน 3 ถา้ปีใดมีเดือน
อธิกมาส วนัมาฆบูชาก็จะเป็นวนัขึ%น 15 คํ'า เดือน 4 เป็นวนัที'มีการประชุม เรียกวา่  “ จาตุรงคสันนิบาต ”  
ซึ' งแปลวา่ การประชุมพร้อมกนั 4 ประการ และเป็นวนัที'พระพุทธสัมมาไดท้รงแสดงโอวาทปาฏิโมกข ์
แก่พระสงฆส์าวกเป็นครั% งแรก ณ เวฬุวนัวหิาร กรุงราชคฤห์ 
 จาตุรงคสันนิบาตหมายความวา่ “การประชุมพร้อมกนั 4 ประการ”  ไดแ้ก่ 
 1.  เป็นวนัเพญ็เดือนมาฆะวนัขึ%น 15 คํ'า เดือน 3 
 2.  พระสงฆ ์1,250 รูป มาประชุมพร้อมกนัโดยมิไดน้ดัหมาย 
 3.  พระสงฆที์'มาประชุมนั%น ลว้นเป็นพระสงฆที์'พระพุทธเจา้ทรงบวชให ้
 4.  พระสงฆท์ั%งหมดที'มาประชุม ลว้นแต่เป็นพระอรหนัตท์ั%งสิ%น 
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แบบฝึกหัดเรื�อง  วนัมาฆบูชา 

 
      ชื'อ…..............................................................................................................................................    
      ชั%น…............................................................................................................................................. 
      วนัที'..................เดือน........................................พ.ศ...................................................................... 
      คําชี,แจง  ใหน้กัเรียนตอบคาํถามต่อไปนี%ของวนัมาฆบูชา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

      1.  วนัมาฆบูชานั%นตรงกบัวนัใด 
            ..................................................................................................................................... 
       2.  ถา้ปีใดมีเดือนอธิกมาส (มีเดือน 8 สองหน) วนัมาฆบูชานั%นจะตรงกบัวนัใด 
           ....................................................................................................................................... 
       3. วนัมาฆบูชาเป็นวนัที'มีการประชุมพร้อมกนั 4 ประการ เรียกวา่วนัอะไร  
            ...................................................................................................................................... 
     4. วนัมาฆบูชาเกิดขึ%นครั% งแรกที'ใด 
           ....................................................................................................................................... 
     5. พระพุทธเจา้ทรงแสดงธรรมใดในวนัมาฆบูชา 
           ....................................................................................................................................... 
     6. พระพุทธเจา้ประทานพระธรรมโอวาทปาฏิโมกขเ์พื'ออะไร 
          ........................................................................................................................................ 
       7.  คาํวา่ จาตุรงคสันนิบาตหมายความวา่อยา่งไร 
           ........................................................................................................................................ 
 8.  วนัเพญ็เดือนมาฆะแปลวา่อะไร 
          ......................................................................................................................................... 
     9.  พระสงฆที์'มาประชุมในวนัเพญ็เดือนมาฆะมีลกัษณะสาํคญัอยา่งไร 
           ........................................................................................................................................ 
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เฉลย 

แบบฝึกหัด กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 

สําหรับนักเรียนชั,นประถมศึกษาปีที� 3 เรื�อง วนัมาฆบูชา 
........................................................................................................................................................... 
 

 1.  วนัขึ%น  15  ค ํ'า  เดือน  3 
 2.  วนัขึ%น  15  ค ํ'า  เดือน  4 
 3.  จาตุรงคสันนิบาต 
 4.  วดัเวฬุวนัวหิาร  กรุงราชคฤห์ 
 5.  พระธรรมโอวาทปาฏิโมกข ์
 6.  เพื'อใหพ้ระสงฆน์าํไปประพฤติปฏิบติัและสั'งสอนผูอื้'น 
 7.  การประชุมพร้อมกนั  4  ประการ 
 8.  วนัขึ%น  15  ค ํ'า  เดือน  3 
 9.  เป็นพระอรหนัตท์ั%งหมดและเป็นพระสงฆที์'พระพุทธเจา้บวชให ้
 

�������������������� 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
บทเรียนสําเร็จรูป 
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คาํแนะนําการใช้บทเรียนสําเร็จรูป 

                      กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม  
        สําหรับนักเรียนชั&นประถมศึกษาปีที( 3 เล่มที( 1 วนัมาฆบูชา สําหรับครู 
 
 

1.  ทดสอบความรู้ดว้ยแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนก่อนเรียน 
2.  จดักิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชบ้ทเรียนสาํเร็จรูป ควบคู่กบัแผนการ

จดัการเรียนรู้ 
3.  ใหน้กัเรียนปฏิบติักิจกรรมฝึกทกัษะ  ครูดูแลและใหค้าํแนะนาํ 
4.  ใหน้กัเรียนฝึกกิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
5.  ใหน้กัเรียนศึกษาเนื5อหาและตอบคาํถาม เพื8อประเมินความรู้ที8ไดรั้บ 
6.  ทดสอบความรู้ดว้ยแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนหลงัเรียน  
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คาํแนะนําการใช้บทเรียนสําเร็จรูป 

                      กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม  
      สําหรับนักเรียนชั&นประถมศึกษาปีที( 3 เล่มที( 1 วนัมาฆบูชา  

สําหรับนักเรียน  เวลา  2  ชั(วโมง 
 

บทเรียนสําเร็จรูปเล่มนี&นักเรียนจะได้ศึกษาค้นคว้าขอให้อ่านคาํแนะนํานี&ก่อน 
1.  ทาํความเขา้ใจจุดประสงคก์ารเรียนรู้ สาระสาํคญัในแต่ละบทเรียนใหเ้ขา้ใจ 
2.  ก่อนศึกษาบทเรียน ใหน้กัเรียนทาํแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ� ทางการเรียน

ก่อนเรียนก่อนเรียนแลว้ตรวจคาํตอบจากเฉลย 
3.  เมื8อนกัเรียนตอบคาํถามเสร็จแลว้ ใหต้รวจคาํตอบจากเฉลยในหนา้ถดัไป 
4.  นกัเรียนซื8อสัตยต่์อตนเองไม่ควรดูคาํตอบก่อน เพราะจะทาํใหน้กัเรียน        

ไม่ไดรั้บความรู้เพิ8ม 
5.  ถา้นกัเรียนทาํไดถู้กตอ้งนกัเรียนทาํกรอบต่อไปจนครบทุกกรอบ 
6.  อยา่ทอ้ใจเมื8อนกัเรียนตอบผดิ ยอ้นกลบัไปอ่านขอ้ความนั5นใหม่                   

ทาํความเขา้ใจเนื5อหาใหม่ 
7.  เมื8อนกัเรียนจบบทเรียนครบทุกกรอบแลว้ นกัเรียนทาํแบบทดสอบวดัผล

สัมฤทธิ� ทางการเรียนหลงัเรียน แลว้ตรวจคาํตอบจากเฉลย 
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จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 
 

1.  เพื8อใหน้กัเรียนสามารถบอกประวติัและความสาํคญัของวนัมาฆบูชาได ้
2.  เพื8อใหน้กัเรียนสามารถอธิบายธรรมะที8เกี8ยวของกบัวนัมาฆบูชาได ้
3.  เพื8อใหน้กัเรียนสามารถบอกถึงการปฏิบติัตนในวนัมาฆบูชาได ้
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สาระสําคญั 
 

วนัมาฆบูชาตรงกบัวนัขึ5น 15 ค ํ8า เดือน 3 เป็นวนัสาํคญัวนัหนึ8งในพุทธศาสนา  
คือ เป็นวนัคลา้ยวนัที8มีการประชุมสังฆสันนิบาตครั5 งใหญ่ในพุทธศาสนา ที8 เรียกว่า   
“จาตุรงคสันนิบาต” ประกอบดว้ยองค ์4 ประการ คือ 

1.  เป็นวนัเพญ็เดือนมาฆะ 
2.  พระสงฆ ์1,250 รูป ประชุมพร้อมกนัโดยมิไดน้ดัหมาย 
3.  พระสงฆที์8มาประชุมนั5น เป็นพระสงฆที์8พระพุทธเจา้ทรงบวชใหท้ั5งสิ5น 
4.  พระสงฆท์ั5งหมดที8มาประชุม เป็นพระอรหนัตท์ั5งสิ5น และเป็นวนัที8พระพุทธเจา้

แสดงธรรมโอวาทปาฏิโมกข์ ในวนันี5 พุทธศาสนิกชนไปทาํบุญตกับาตรในตอนเช้า  
และตอนกลางคืนไปเวยีนเทียนที8วดัใกลบ้า้น 
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แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ6ทางการเรียนก่อนเรียน 
     บทเรียนสําเร็จรูปกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรม                                   

สําหรับนักเรียนชั&นประถมศึกษาปีที( 3 เล่มที( 1 วนัมาฆบูชา      
 

        คาํชี&แจง     ใหน้กัเรียนกากบาท (X) ในช่อง ก ข ค และ ง ลงในกระดาษคาํตอบ 
                          ที8เห็นวา่ถูกตอ้งที8สุด 
 

  1. วนัเพญ็เดือน 3 ตรงกบัขอ้ใด 
 ก. วนัมาฆบูชา 
 ข. วนัวสิาขบูชา 
 ค. วนัอาฬหบูชา 
 ง. วนัเขา้พรรษา 
 

  2. “จาตุรงคสันนิบาต” เกิดขึ5นในวนัใด 
 ก. วนัขึ5น 15 ค ํ8า เดือน 6 
 ข. วนัแรม 15 ค ํ8า เดือน 6 
 ค. วนัขึ5น 15 ค ํ8า เดือน 3 
 ง. วนัแรม 15 ค ํ8า เดือน 3 
 

  3. เราถือวนัมาฆบูชาเป็นวนัที8เกี8ยวขอ้งกบัอะไร 
 ก. พระพุทธเจา้ประสูติ 
 ข. พระพุทธเจา้ตรัสรู้ 
 ค. พระพุทธเจา้ปรินิพพาน 
 ง. พระพุทธเจา้แสดงธรรมครั5 งแรก 
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  4. หลกัคาํสอนใดไม่ไดอ้ยูใ่นหลกัธรรมโอวาทปาฏิโมกข ์
 ก. ละเวน้ความชั8ว 
 ข. ทาํความดี 
 ค. ทาํจิตใจใหผ้อ่งใส 
 ง. ทาํตวัใหเ้ด่น 
 
  5. เหตุการณ์ใดไม่ใช่ “จาตุรงคสันนิบาต” 
 ก. พระสงฆที์8มาประชุมลว้นแต่เป็นพระอรหนัต ์
 ข. เป็นพระสงฆที์8อยูต่ามวดั 
 ค. พระสงฆเ์หล่านั5นลว้นแต่เป็นพระสงฆที์8พระพุทธเจา้บวชให ้
 ง. พระพุทธเจา้แสดงธรรมโอวาทปาฏิโมกข ์
 
  6. ในวนัมาฆบูชามีพระสงฆจ์าํนวนเท่าไรมาประชุมพร้อมกนั 
 ก. 1,250 รูป 
 ข. 1,260 รูป 
 ค. 1,270 รูป 
 ง. 1,500 รูป 
 
  7. จากขอ้ 6 พระสงฆที์8มาประชุมนั5นมีคุณสมบติัพิเศษอยา่งไร 
 ก. พระพุทธเจา้ทรงบวชให ้
 ข. เป็นพระอรหนัตท์ั5งหมด 
 ค. เป็นพระสงฆที์8อยูท่ ั8วไป 
 ง. ถูกทั5งขอ้ ก และ ข 
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  8. ในวนัมาฆบูชาพระพุทธเจา้ไดแ้สดงธรรมในขอ้ใด 
 ก. ทศชาติ 
 ข. ธรรมจกัรกปัปวตันสูตร 
 ค. โอวาทปาฏิโมกข ์
 ง. พระเวสสันดรชาดก 
 
  9. พระอรหนัต ์หมายความวา่อยา่งไร 
 ก. พระสงฆท์ั8วไป 
 ข. พระสงฆที์8พระพุทธเจา้บวชให ้
 ค. คาํสั8งสอนของพระพุทธเจา้ 
 ง. ผูส้าํเร็จธรรมพิเศษสูงสุด 
 

 10. กิจกรรมในวนัมาฆบูชา พุทธศาสนิกชนควรปฏิบติัตนอยา่งไร 
 ก. ทาํบุญตกับาตร 
 ข. เวยีนเทียน 
 ค. สรงนํ5าพระสงฆ ์
 ง. ถูกทั5งขอ้ ก และ ข 
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       เฉลยแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ6ทางการเรียนก่อนเรียน                                                                                

บทเรียนสําเร็จรูปกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรม                                   
สําหรับนักเรียนชั&นประถมศึกษาปีที( 3  เล่มที( 1  วนัมาฆบูชา 

  
 1.  ก  6.  ก 
 2.  ค  7.  ง 
 3.  ง  8.  ค 
 4.  ง  9.  ง 
 5.  ข                                        10.  ง 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

114

 
กรอบที(  1 

ความสําคญัของวนัมาฆบูชา 
 

วนัมาฆบูชาเป็นวนัที8พุทธศาสนิกชน แสดงความเคารพต่อพระธรรมมาฆะ    
เป็นชื8อของเดือน 3  มาฆบูชายอ่มาจาก มาฆบุรณมีบูชา แปลว่า  การบูชาพระในวนัเพญ็
เดือน 3 ถา้ปีใดมีเดือนอธิกมาส  วนัมาฆบูชาจะเป็นวนัขึ5น15 ค ํ8า เดือน 4 เป็นวนัที8มีการ
ประชุม ที8เรียกว่า“จาตุรงคสันนิบาต” ซึ8 งแปลว่าการประชุมพร้อมกนั  4  ประการ และ
เป็นวนัที8พระพุทธสัมมาไดท้รงแสดงโอวาท ปาฏิโมกข ์แก่พระสงฆส์าวกเป็นครั5 งแรก 
ณ เวฬุวนัวหิาร กรุงราชคฤห์ 
          
 คาํถาม 

1.  วนัมาฆบูชาตรงกบัวนัใด 
............................................................................................................... 
2.  ถา้ในปีที8มีเดือน  8  สองหน หรือ ปีอธิกมาสวนัมาฆบูชา ตรงกบัวนัใด 
............................................................................................................... 
3.  วนัมาฆบูชาเป็นวนัที8มีการประชุมพร้อมกนั 4 ประการเรียกวา่วนัอะไร 
............................................................................................................... 
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กรอบที(  2 

ประวตัคิวามเป็นมา 
 

วนัมาฆบูชาเกิดขึ5น เนื8องมาจากเมื8อพระพุทธเจา้ประทบัอยู่ที8วดั เวฬุวนัวิหาร     
กรุงราชคฤห์ ในตอนตน้พุทธกาล  เมื8อถึงวนัมาฆบูชา พระสงฆที์8ไปประกาศพระศาสนา
ในสถานที8ต่าง ๆ ไดก้ลบัมาเพื8อเขา้เฝ้าพระพุทธองคที์8เมืองราชคฤห์  พระพุทธองค ์      
จึงได้ประทานพระธรรมโอวาทปาฏิโมกข์แก่เหล่าพระสงฆ์เป็นครั5 งแรก เพื8อให ้       
พระสงฆน์าํไปประพฤติปฏิบติัสืบไป 
 
 คาํถาม 

1.  วนัมาฆบูชาเกิดขึ5นครั5 งแรกที8ใด 
............................................................................................................... 
2.  พระพุทธเจา้ทรงแสดงธรรมใดในวนัมาฆบูชา 
............................................................................................................... 
3.  พระพุทธเจา้ประทานพระธรรมโอวาทปาฏิโมกขเ์พื8ออะไร 
............................................................................................................... 
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กรอบที(  3 

จาตุรงคสันนิบาต 
 

คาํว่า “จาตุรงคสันนิบาต” แยกศพัทไ์ดด้งันี5 คือ“จาตุร” แปลว่า 4 “รงค”  แปลว่า
ส่วน “สันนิบาต” แปลว่า ประชุม ฉะนั5น จาตุรงคสันนิบาต จึงหมายความว่า “การประชุม
พร้อมกนั 4 ประการ”  ไดแ้ก่ 

1. เป็นวนัเพญ็เดือนมาฆะ 
2. พระสงฆ ์1,250 รูป มาประชุมพร้อมกนัโดยมิไดน้ดัหมาย 
3. พระสงฆที์8มาประชุมนั5น เป็นพระสงฆที์8พระพุทธเจา้ทรงบวชให ้
4. พระสงฆท์ั5งหมดที8มาประชุม ลว้นแต่เป็นพระอรหนัตท์ั5งสิ5น 
 
คาํถาม 
1.  คาํวา่ “จาตุรงคสันนิบาต ” หมายความวา่อยา่งไร 
............................................................................................................... 
2.  วนัเพญ็เดือนมาฆะ  แปลวา่อะไร 
...............................................................................................................  
3.  พระสงฆที์8มาประชุมในวนัเพญ็เดือนมาฆะมีลกัษณะสาํคญัอยา่งไร 
...............................................................................................................  
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กรอบที(  4 

พระธรรมโอวาทปาฎโิมกข์ 
 

พระธรรมโอวาทปาฏิโมกขที์8พระพุทธเจา้ทรงแสดงแก่เหล่าพระสงฆถื์อเป็น
หวัใจสาํคญัของพระพุทธศาสนา ซึ8งมีใจความสาํคญั 3 ประการดงันี5  

1. ละเวน้ความชั8ว พระพุทธเจา้ทรงสั8งสอนไม่ใหท้าํความชั8วโดยเฉพาะการทาํ
ชั8วทางกาย วาจา และใจ เช่นการรักษา ศีล 5 

2. ทาํความดี พระพุทธเจา้สอนใหท้าํความดี โดยการปฏิบติัตามหลกัธรรม 
3. ทาํจิตใจใหผ้อ่งใส ไดแ้ก่การฝึกจิตใหบ้ริสุทธิ� อยา่งง่าย ๆ ในชีวติประจาํวนั 

 
 คาํถาม 

1.  พระธรรมที8เป็นหวัใจของศาสนาพุทธ  คืออะไร 
............................................................................................................... 
2.  พระพุทธเจา้ทรงแสดงพระธรรมโอวาทปาฏิโมกขแ์ก่ใคร 
............................................................................................................... 
3.  ธรรมโอวาทปาฏิโมกข ์ ประกอบดว้ยอะไรบา้งอะไรบา้ง 
............................................................................................................... 

 
 

 
 
 
 



 
 

 

 

118

 
กรอบที(  5 

กจิกรรมที(พุทธศาสนิกชนปฏิบัตใินวนัมาฆบูชา 
 

กจิกรรมที(พทุธศาสนิกชนปฏบัิติในวนัมาฆบูชา  ตอนกลางวนั มดีังนี& 
1. ตื8นแต่เชา้มืด สวดมนต ์ไหวพ้ระ ทาํจิตใจใหส้งบและแผเ่มตตา 
2. ทาํบุญตกับาตรในตอนเชา้ 
3. จดัอาหารคาวหวานไปทาํบุญตกับาตรที8วดั 
4. ตอนบ่ายฟังพระแสดงพระธรรมเทศนา 
5. รักษาศีลและปฏิบติัธรรม 
6. พฒันาวดั เช่น ช่วยทาํความสะอาดวดั 
7. บริจาคทานใหก้บัคนยากจน 
8. ประดบัธงชาติและธงเสมาธรรมจกัรตามอาคารบา้นเรือน 
 
คาํถาม 
1. นกัเรียนควรปฎิบติัอยา่งไรเมื8อไปวดัในวนัมาฆบูชา 
............................................................................................................... 
2. นกัเรียนควรปฎิบติัอยา่งไรขณะที8อยูบ่า้นในวนัมาฆบูชา 
............................................................................................................... 
3. นกัเรียนควรปฎิบติัอยา่งไรเพื8อสังคมในวนัมาฆบูชา  
............................................................................................................... 
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กรอบที(  6 

กจิกรรมที(พุทธศาสนิกชนปฏิบัตใินวนัมาฆบูชา 
 

กจิกรรมที(พทุธศาสนิกชนปฏบัิติในวนัมาฆบูชา ตอนกลางคนื มดีังนี& 
ในตอนกลางคืน จะพากนันาํดอกไมธู้ปเทียนไปที8วดั เพื8อชุมนุมกนัทาํพิธี    

เวียนเทียนรอบอุโบสถ พร้อมกบัพระภิกษุสงฆโ์ดยเจา้อาวาสวดัจะนาํว่านะโม 3 จบ  
จากนั5นกล่าวคาํถวายดอกไมธู้ปเทียน ทุกคนว่าตาม จบแลว้เดินเวียนขวา ตลอดเวลา     
ใหร้ะลึกถึง พระพุทธ พระธรรม พระสังฆคุณ จนครบ 3 รอบ แลว้นาํดอกไมธู้ปเทียน  
ไปปักบูชาตามทางที8วดัเตรียมไว ้เป็นอนัเสร็จพิธี 

 
คาํถาม 
1.  นกัเรียนควรปฏิบติัอยา่งไรเวลากลางคืนของวนัมาฆบูชา 
............................................................................................................... 
2.  นกัเรียนเวียนเทียนควรเดินเวยีนไปทางดา้นใด 
............................................................................................................... 
3.  นกัเรียนควรระลึกถึงสิ8งใดในระหวา่งเวยีนเทียน 
............................................................................................................... 
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แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ6ทางการเรียนหลงัเรียน 

บทเรียนสําเร็จรูปกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรม 
สําหรับนักเรียนชั&นประถมศึกษาปีที( 3 เล่มที( 1 วนัมาฆบูชา     

จํานวน 10 ข้อ   คะแนนเต็ม 10 คะแนน  
 

     คาํชี&แจง   ใหน้กัเรียนกากบาท (X) ในช่อง ก ข ค และ ง ลงในกระดาษคาํตอบ       
                      ที8เห็นวา่ถูกตอ้งที8สุด 
 
  1. พระอรหนัต ์หมายความวา่อยา่งไร 

 ก. พระสงฆท์ั8วไป 
  ข. พระสงฆที์8พระพุทธเจา้บวชให ้
  ค. คาํสั8งสอนของพระพุทธเจา้ 
  ง. ผูส้าํเร็จธรรมพิเศษสูงสุด 
 
  2. “จาตุรงคสันนิบาต” เกิดขึ5นในวนัใด 
  ก. วนัขึ5น 15 ค ํ8า เดือน 6 
  ข. วนัแรม 15 ค ํ8า เดือน 6 
  ค. วนัขึ5น 15 ค ํ8า เดือน 3 
  ง. วนัแรม 15 ค ํ8า เดือน 3 
 
  3. วนัเพญ็เดือน 3 ตรงกบัขอ้ใด 
  ก. วนัมาฆบูชา 
  ข. วนัวสิาขบูชา 
  ค. วนัอาฬหบูชา 
  ง. วนัเขา้พรรษา 



 
 

 

 

121

 
  
   4. เราถือวนัมาฆบูชาเป็นวนัที8เกี8ยวขอ้งกบัอะไร 
  ก. พระพุทธเจา้ประสูติ 
  ข. พระพุทธเจา้ตรัสรู้ 
  ค. พระพุทธเจา้ปรินิพพาน 
  ง. พระพุทธเจา้แสดงธรรมครั5 งแรก 
 
  5. ในวนัมาฆบูชามีพระสงฆจ์าํนวนเท่าไรมาประชุมพร้อมกนั 
  ก. 1,250 รูป 
  ข. 1,260 รูป 
  ค. 1,270 รูป 
  ง. 1,500 รูป 
 
  6. พระพุทธเจา้ไดแ้สดงธรรมแก่พระสงฆ ์นั5นคือขอ้ใด 
  ก. ทศชาติ 
  ข. ธรรมจกัรกปัปวตันสูตร 
  ค. โอวาทปาฏิโมกข ์
  ง. พระเวสสันดรชาดก 
 
  7. หลกัคาํสอนใดไม่ไดอ้ยูใ่นหลกัธรรมโอวาทปาฏิโมกข ์
  ก. ละเวน้ความชั8ว 
  ข. ทาํความดี  
  ค. ทาํจิตใจใหผ้อ่งใส 
  ง. ทาํตวัใหเ้ด่น 



 
 

 

 

122

 

 
 
  8. เหตุการณ์ใดไม่ใช่ “จาตุรงคสันนิบาต” 
  ก. พระสงฆที์8มาประชุมลว้นแต่เป็นพระอรหนัต ์
  ข. เป็นพระสงฆที์8อยูต่ามวดั 
  ค. พระสงฆเ์หล่านั5นลว้นแต่เป็นพระสงฆที์8พระพุทธเจา้บวชให ้
  ง. พระพุทธเจา้แสดงธรรมโอวาทปาฏิโมกข ์
 
  9. กิจกรรมในวนัมาฆบูชา พุทธศาสนิกชนควรควรปฏิบติัคือขอ้ใด 
  ก. ทาํบุญตกับาตร 
  ข. เวยีนเทียน 
  ค. สรงนํ5าพระสงฆ ์
  ง. ถูกทั5งขอ้ ก และ ข 
 
  10. พระสงฆที์8มาประชุมนั5นมีคุณสมบติัพิเศษอยา่งไร 
  ก. พระพุทธเจา้ทรงบวชให ้
  ข. เป็นพระอรหนัตท์ั5งหมด 
  ค. เป็นพระสงฆที์8อยูท่ ั8วไป 
  ง. ถูกทั5งขอ้ ก และ ข 
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เฉลยแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ6ทางการเรียนหลงัเรียน                                                                                              
บทเรียนสําเร็จรูปกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรม                                   

สําหรับนักเรียนชั&นประถมศึกษาปีที( 3   เล่มที( 1 วนัมาฆบูชา 

 
1.  ง  6.  ค 
2.  ค  7.  ง 
3.  ก  8.  ข 
4.  ข  9.  ง 
5.  ก  10.  ง 
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เฉลยแบบฝึกหัด 
      บทเรียนสําเร็จรูปกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรม                                   

สําหรับนักเรียนชั&นประถมศึกษาปีที( 3   เล่มที( 1  วนัมาฆบูชา 
 

          กรอบที( 1           
  1.  วนัขึ5น  15  ค ํ8า  เดือน  3 
  2.  วนัขึ5น  15  ค ํ8า  เดือน  4 
  3.  จาตุรงคสันนิบาต 
 

กรอบที(  2         
 1.  วดัเวฬุวนัวหิาร  กรุงราชคฤห์ 
  2.  พระธรรมโอวาทปาฏิโมกข ์
  3.  เพื8อใหพ้ระสงฆน์าํไปประพฤติปฏิบติัและสั8งสอนผูอื้8น 
 

กรอบที(  3         
  1.  การประชุมพร้อมกนั 4 ประการ 
 2.  วนัขึ5น  15  ค ํ8า  เดือน  3 
  3.  เป็นพระอรหนัตท์ั5งหมดและเป็นพระสงฆที์8พระพุทธเจา้บวชให ้                    
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กรอบที(  4         
  1.  พระธรรมโอวาทปาฏิโมกข ์
  2.  พระสงฆ ์
  3.  ละเวน้ความชั8ว  ทาํความดี  ทาํจิตใจใหผ้อ่งใสบริสุทธิ�  
   
            กรอบที(  5             
 1.    พฒันาวดั  เช่น ช่วยทาํความสะอาดวดั จดัอาหารคาวหวานไปทาํบุญ 
                               ฟังเทศนที์8วดั                  
 2.   สวดมนต ์ ไหวพ้ระ  แผเ่มตตา และทาํจิตใจใหส้งบ 
             3.   บริจาคทานใหก้บัคนยากจน บาํเพญ็สาธารณประโยชน ์      
 
 กรอบที(  6         
  1. จะพากนันาํดอกไมธู้ปเทียนไปที8วดั เพื8อร่วมกนัทาํพิธี 
                            เวยีนเทียนรอบอุโบสถ 
 2.  เดินเวยีนขวา 
 3.  พระพุทธ  พระธรรม  พระสังฆคุณ   
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แบบบันทึกคาํตอบ 

บทเรียนสําเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 
สําหรับนักเรียนชั&นประถมศึกษาปีที( 3  เล่มที( 1 วนัมาฆบูชา 

 
ชื8อ........................................สกุล.....................................ชั5น...............เลขที8............ 

 

      คําชี&แจง  ให้นกัเรียนศึกษากรอบเนื5อหาที8 1 - 6 สุดทา้ยเขียนคาํตอบลงในช่องวา่ง แลว้ตรวจ   
คาํตอบดว้ยตนเองในเฉลย 
 
        กรอบที( 1 1.  วนัมาฆบูชาตรงกบัวนัใด................................................................................... 
                           ................................................................................................................................. 
 2.  ถา้ปีนั5นเป็นปีที8มี 8 สองหน หรือ ปีอธิกมาส วนัมาฆบูชาตรงกบัวนัใด.............. 
     ................................................................................................................................. 
 3.  วนัมาฆบูชาเป็นวนัที8มีการประชุมพร้อมกนั 4 ประการเรียกวา่วนัอะไร............. 
 ................................................................................................................................. 
   

        กรอบที( 2 1. วนัมาฆบูชาเกิดขึ5นครั5 งแรกที8ไหน....................................................................... 
     ................................................................................................................................. 
 2.  พระพุทธเจา้ทรงแสดงธรรมใดในวนัมาฆบูชา................................................... 
     ................................................................................................................................. 
 3.  พระพุทธเจา้ประทานพระธรรมโอวาทปาฏิโมกขเ์พื8ออะไร............................... 
     ................................................................................................................................. 
 

        กรอบที( 3 1. คาํวา่   “ จาตุรงคสันนิบาต  ” หมายความวา่อยา่งไร ........................................... 
        ................................................................................................................................ 
 2.  วนัเพญ็เดือนมาฆะแปลวา่อะไร.......................................................................... 
        ................................................................................................................................  
 3.  พระสงฆที์8มาประชุมในวนัเพญ็เดือนมาฆะมีลกัษณะอยา่งไร......................... 
        .......................................................................................................................... 
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             ชื8อ.....................................สกุล……………..……..ชั5น.............เลขที8............... 
       
       กรอบที( 4 1.  พระธรรมที8เป็นหวัใจของศาสนาพุทธคืออะไร............................................. 

        ............................................................................................................................ 
  2.  พระพุทธเจา้ทรงพระธรรมโอวาทปาฏิโมกขแ์ก่ใคร...................................... 
        ............................................................................................................................ 
 3.  ธรรมโอวาทปาฏิโมกขป์ระกอบดว้ยอะไรบา้ง.............................................. 
        ............................................................................................................................ 
 

        กรอบที( 5 1.  นกัเรียนควรปฏิบติัอยา่งไรเมื8อไปวดัในวนัมาฆบูชา..................................... 
        ............................................................................................................................ 
 2.  นกัเรียนควรปฏิบติัอยา่งไรขณะที8อยูบ่า้นในวนัมาฆบูชา............................... 
        ............................................................................................................................ 
 3.  นกัเรียนควรปฏิบติัอยา่งไรเพื8อสังคมในวนัมาฆบูชา..................................... 
        ............................................................................................................................ 
 

        กรอบที( 6 1.  นกัเรียนควรปฏิบติัอยา่งไรเวลากลางคืนของวนัมาฆบูชา.............................. 
        ............................................................................................................................ 
 2.  นกัเรียนเวยีนเทียนควรเดินเวยีนไปทางดา้นใด.............................................. 
        ............................................................................................................................ 
 3.  นกัเรียนระลึกถึงสิ8งใดในระหวา่งเวยีนเทียน.................................................. 
        ............................................................................................................................ 
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บทเรียนสําเร็จรูป 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 

สําหรับนักเรียนชั&นประถมศึกษาปีที( 3  เล่มที( 1 วนัมาฆบูชา 
 
ชื8อ........................................สกุล...........................................ชั5น..................เลขที8........... 
 

คาํชี5แจง ใหน้กัเรียนกากบาท (X) ในขอ้ ก ข ค และ ง เพียงขอ้เดียว 
ทดสอบก่อนเรียน  ทดสอบหลงัเรียน 

1. ก ข ค ง  1. ก ข ค ง 
2. ก ข ค ง  2. ก ข ค ง 
3. ก ข ค ง  3. ก ข ค ง 
4. ก ข ค ง  4. ก ข ค ง 
5. ก ข ค ง  5. ก ข ค ง 
6. ก ข ค ง  6. ก ข ค ง 
7. ก ข ค ง  7. ก ข ค ง 
8. ก ข ค ง  8. ก ข ค ง 
9. ก ข ค ง  9. ก ข ค ง 

10. ก ข ค ง  10. ก ข ค ง 
คะแนนที8ได.้...................คะแนน  คะแนนที8ได.้..........................คะแนน 

 
คะแนนหลงัเรียนได.้..................คะแนน            คะแนนก่อนเรียนได.้.................คะแนน 
นาํคะแนนหลงัเรียนลบคะแนนก่อนเรียน  ไดเ้ท่ากบั...........................................คะแนน 
เช่น  หลงัเรียนได ้ 8  คะแนน       ก่อนเรียนได ้  3  คะแนน    นาํ  8 - 3  =  5  คะแนน 
แสดงวา่นกัเรียนมีความรู้เพิ8มขึ5น 

เราเรียนเก่งอยูร่ะดบัอะไร 
  ถา้สอบไดค้ะแนน 9 - 10  คะแนน เรียนเก่งมาก 

 7 - 8 คะแนน เรียนเก่ง 
 5 - 6 คะแนน เรียนพอใช ้
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 0 - 4 คะแนน เรียนไม่ดีเลยตอ้งปรับปรุง 
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แบบประเมนิคุณภาพของเครื�องมอืวจิัย 
(สําหรับผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบ) 

 
คําชี)แจง 
 1. แบบประเมินฉบบันี� สร้างขึ�นเพื�อประเมินคุณภาพของเครื�องมือวิจยั เครื�องมือที�ใช้          
ในการวจิยั มีดงันี�  คือ   
  1.1 แผนการจดัการเรียนรู้  จาํนวน 10 แผน   
  1.2 บทเรียนสําเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม เรื�อง 
วนัสาํคญัทางพระพุทธศาสนา สาํหรับนกัเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� 3  
  1.3 แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ8 ทางการเรียน แบบปรนยั 4 ตวัเลือก จาํนวน 30 ขอ้ 
  1.4 แบบสอบถามความพึงพอใจในการเรียนวิชาสังคมศึกษาด้วยบทเรียนสําเร็จรูป 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม เรื� อง วนัสําคญัทางพระพุทธศาสนา 
สาํหรับนกัเรียน ชั�นประถมศึกษาปีที� 3 จาํนวน 10 ขอ้ 
 2. เอกสารนี� เป็นแบบประเมินคุณภาพของเครื� องมือวิจ ัยโดยอาศัยผู ้ทรงคุณวุฒิ              
มีองคป์ระกอบของคุณภาพ คือ ความสอดคลอ้ง   
 3. ขอความกรุณาตรวจสอบเอกสารแต่ละรายการแล้วตอบลงความเห็น โดยการทาํ
เครื�องหมาย /ลงในช่องวา่งทางขวามือของแต่ละรายการ 
  3.1 ตวัเลขในช่องประเมินมีความหมายดงันี�  
   + 1 หมายถึง ผูท้รงคุณวุฒิมีความเห็นวา่สิ�งที�ประเมิน “ใชไ้ด”้ 
               0      หมายถึง ผูท้รงคุณวุฒิมีความเห็นวา่สิ�งที�ประเมิน “ไม่แน่ใจ” 
                  - 1 หมายถึง ผูท้รงคุณวุฒิมีความเห็นวา่สิ�งที�ประเมิน “ใชไ้ม่ได”้ 
 4. ผูว้ิจ ัยขอขอบพระคุณท่านผูท้รงคุณวุฒิทุกท่านที�ได้ให้ความอนุเคราะห์ในการ
ประเมินคุณภาพเครื�องมือวจิยัในครั� งนี�  

 
 

                                    ผูว้จิยั 
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แบบประเมินคุณภาพของเครื�องมือวจัิย 
ในเรื�อง แผนการจัดการเรียนรู้บทเรียนสําเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา  

และวฒันธรรม  สําหรับนักเรียนชั)นประถมศึกษาปีที� 3  
 

เครื�องมือ 
ระดบัความคิดเห็น 

ขอ้เสนอแนะ 
+1 0 -1 

1. แผนการจดัการเรียนรู้ที� 1  เรื�อง วนัมาฆบูชา     
2. แผนการจดัการเรียนรู้ที� 2  เรื�อง วนัมาฆบูชา     
3. แผนการจดัการเรียนรู้ที� 3  เรื�อง วนัวสิาขบูชา     
4. แผนการจดัการเรียนรู้ที� 4  เรื�อง วนัวสิาขบูชา     
5. แผนการจดัการเรียนรู้ที� 5  เรื�อง วนัอาสาฬหบูชา     
6. แผนการจดัการเรียนรู้ที� 6  เรื�อง วนัอาสาฬหบูชา     
7. แผนการจดัการเรียนรู้ที� 7  เรื�อง วนัเขา้พรรษา     
8. แผนการจดัการเรียนรู้ที� 8  เรื�อง วนัเขา้พรรษา     
9. แผนการจดัการเรียนรู้ที� 9  เรื�อง วนัออกพรรษา     
10. แผนการจดัการเรียนรู้ที� 10  เรื�อง วนัออกพรรษา     
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แบบประเมินคุณภาพของเครื�องมือวจัิย 
ในเรื�องบทเรียนสําเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม                            

สําหรับนักเรียนชั)นประถมศึกษาปีที� 3   
 

เครื�องมือ 
ระดบัความคิดเห็น 

ขอ้เสนอแนะ 
+ 1 0 -1 

1. ความสอดคล้องของบทเรียนสําเร็จรูปกบัจุดประสงค์      
ในการสร้าง 
1.1  ความสอดคลอ้งของบทเรียนสาํเร็จรูปกบัจุดประสงค์

ในการสร้างบทเรียนสาํเร็จรูป 

    

1.2  ความสอดคลอ้งของบทเรียนสาํเร็จรูปกบั            
จุดประสงคที์�จะนาํไปใชป้ฏิบติัจริง 

    

1.3  บทเรียนสาํเร็จรูปมีความสอดคลอ้งกบัจุดประสงค์
ของเนื�อหา 

    

2. ความสอดคล้องและชัดเจนของเนื)อหา 
2.1  เนื�อหาสอดคลอ้งกบัจุดประสงคใ์นการสร้าง      

บทเรียนสาํเร็จรูป 

    

2.2  เนื�อหาครอบคลุมหลกัสูตรทุกขั�นตอน     
2.3  เนื�อหามีความชดัเจนทุกขั�นตอน     
2.4  เนื�อหามีความสอดคลอ้งทุกขั�นตอน     
2.5  เนื�อหาใหค้วามรู้ใหม่เพิ�มขึ�น     
2.6  เนื�อหาเขา้ใจไดง่้าย     
2.7  เนื�อหามีความเหมาะสมและทนัสมยั     
2.8  เนื�อหาสามารถนาํไปใชป้ฏิบติัจริงได ้     

3. ความเหมาะสมของสื�อการสอน 
3.1  สอดคลอ้งกบักิจกรรมการสอน 

    

3.2  เหมาะสมกบัผูเ้รียน     
3.3  สื�อประหยดัและสะดวกในการใช ้     
3.4  ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการใชสื้�อ     
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เครื�องมือ 
ระดบัความคิดเห็น 

ขอ้เสนอแนะ 
+ 1 0 -1 

4. การใช้ภาษา 
4.1  ภาษาที�ใชถู้กตอ้งตามหลกัเกณฑก์ารใชภ้าษา 

    

4.2  ภาษาที�ใชส้ละสลวยเหมาะสมกบัเนื�อหา     
4.3  สาํนวนภาษาที�ใชเ้ขา้ใจง่าย     

5. การพมิพ์และรูปเล่ม 
5.1  บทเรียนสาํเร็จรูปพิมพไ์ดถู้กตอ้งตามหลกัเกณฑ ์  

การจดัทาํเอกสาร 

    

5.2  ตวัอกัษรสวยงามชดัเจน     
5.3  เวน้วรรคไดถู้กตอ้ง     
5.4  พิมพไ์ม่ผดิ ไม่ตก ไม่มีรอยขดูลบขีดฆ่า     
5.5  รูปเล่มและขนาดเหมาะแก่การนาํไปใช ้     

6. ความสะดวกในการนําไปใช้ 
6.1  บทเรียนสาํเร็จรูปสามารถนาํไปใชใ้นการจดั       

กิจกรรมการเรียนการสอนไดอ้ยา่งสะดวก 

    

6.2  บทเรียนสาํเร็จรูปนาํไปใชไ้ดอ้ยา่งประหยดัและ    
คุม้ค่า 
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แบบประเมินคุณภาพของเครื�องมือวจัิย 
ในเรื�อง แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ=ทางการเรียนด้วยบทเรียนสําเร็จรูป                                         

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม สําหรับนักเรียนชั)นประถมศึกษาปีที� 3   
 

เครื�องมือ ระดบัความคิดเห็น 
ขอ้เสนอแนะ ผลการเรียนรู้

ที�คาดหวงั 
แบบทดสอบ + 1 0 -1 

ขอ้ที� 1 
 

1. วนัมาฆบูชาเป็นวนัเกี�ยวขอ้งกบัขอ้ใด 
ก. พระพุทธเจา้ตรัสรู้ 
ข. พระพุทธเจา้ประสูติ 
ค. พระพุทธเจา้ปรินิพพาน 
ง. พระสงฆม์าประชุมกนั           

โดยไม่ไดน้ดัหมาย 

    

ขอ้ที� 2 
 

2. วนัมาฆบูชามีพระสงฆม์าประชุม   
พร้อมกนัจาํนวนกี�รูป 

ก. 1,225 รูป 
ข. 1,250 รูป 
ค. 1,255 รูป 
ง. 1,260 รูป 

    

ขอ้ที� 3 
 

3. “จาตุรงคสันนิบาต” เกิดขึ�นในวนัใด 
ก. วนัขึ�น 15 คํ�า เดือน 3 
ข. วนัแรม 15 คํ�า เดือน 3 
ค. วนัขึ�น 15 คํ�า เดือน 6 
ง. วนัแรม 15 คํ�า เดือน 6 

     

ขอ้ที� 4   4. วนัเพญ็เดือน 3 ตรงกบัขอ้ใด                                          
ก. วนัวสิาขบูชา                                                
ข. วนัอาสาฬหบูชา                                
ค. วนัมาฆบูชา                              
ง. วนัเขา้พรรษา 
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เครื�องมือ ระดบัความคิดเห็น 
ขอ้เสนอแนะ ผลการเรียนรู้

ที�คาดหวงั 
แบบทดสอบ + 1 0 -1 

ขอ้ที� 5   5. หลกัคาํสอนในขอ้ใดไม่อยูใ่น      
หลกัธรรมโอวาทปาฏิโมกข ์                          
ก. ทาํความดี                                                
ข. ทาํตวัใหเ้ด่น                                             
ค. ละเวน้ความชั�ว                             
ง. ทาํจิตใจใหผ้อ่งใส 

    

ขอ้ที� 6   6. ในวนัมาฆบูชาพระพุทธเจา้ไดแ้สดง
ธรรมในขอ้ใด 
ก. ทศชาติ                                                
ข. ธมัจกักปัปวตัตนสูตร                                             
ค. โอวาทปาฏิโมกข ์                            
ง. พระเวชสันดรชาดก 

    

ขอ้ที� 7   7. วนัวสิาขบูชาเป็นวนัเกี�ยวขอ้งกบั   
     เหตุการณ์ใด 

     ก.  พระพุทธเจา้ประสูติ 
     ข.  พระพุทธเจา้ตรัสรู้ 
     ค.  พระพุทธเจา้ปรินิพพาน 

    ง.  ถูกทั�ง ก,ข และ ค 

    

ขอ้ที� 8   8. พระอรหนัตห์มายความวา่อยา่งไร 
    ก.  พระสงฆท์ั�วไป 

     ข.  พระสงฆที์�พระพุทธเจา้บวชให ้
     ค. คาํสั�งสอนของพระพุทธเจา้   

    ง.  ผูส้าํเร็จธรรมพิเศษสูงสุด 

    

ขอ้ที� 9   9. เหตุการณ์ใดไม่เกี�ยวกบัวนัวสิาขบูชา 
    ก. วนัปฐมเทศนา 
    ข. วนัขึ�น 15 คํ�า เดือน 6 
    ค. วนัประสูติของพระพุทธเจา้ 
    ง. วนัเสด็จปรินิพพานของพระพุทธเจา้ 
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เครื�องมือ ระดบัความคิดเห็น 
ขอ้เสนอแนะ ผลการเรียนรู้

ที�คาดหวงั 
แบบทดสอบ + 1 0 -1 

ขอ้ที� 10 
 

10. พระพุทธเจา้ประสูติ ณ ที�ใด 
     ก. ป่าลุมพินี 
     ข. ใตต้น้โพธิ8  
     ค. ใตต้น้ไทร 
     ง. ริมฝั�งแม่นํ�าเนรัญชรา 

    

ขอ้ที� 11  11. พระพุทธเจา้ปรินิพพาน ณ ที�ใด 
ก. พุทธคยา 
ข. ลุมพินีวนั 
ค. กรุงกุสินารา 
ง. กรุงราชคฤห์ 

    

ขอ้ที� 12 
 

12. อริยสัจ 4 ประกอบดว้ยอะไรบา้ง 
ก. ดาํริชอบ   เจรจาชอบ          
    การงานชอบ  เลี�ยงชีพชอบ 
ข. เมตตา กรุณา มุฑิตา อุเบกขา 
ค. ทุกข ์ สมุทยั  นิโรธ มรรค 
ง. ศีล  สมาธิ  ปัญญา  ทาน 

    

ขอ้ที� 13  13. ขอ้ใดความหมาย “ สมุทยั” 
ก. การแกปั้ญหา 
ข. เหตุแห่งปัญหา 
ค. ปัญหาชีวิต 

      ง. ทางแกปั้ญหา 

    

ขอ้ที� 14  14. พระสงฆอ์งคแ์รกของโลกคือใคร 
ก. พระโกณฑญัญะ 
ข. วปัปะ 
ค. ภทัธิยะ 

      ง. มหานามะ 

    

 



 
 

138

เครื�องมือ ระดบัความคิดเห็น 
ขอ้เสนอแนะ ผลการเรียนรู้

ที�คาดหวงั 
แบบทดสอบ + 1 0 -1 

ขอ้ที� 15 15. “วนัอาสาฬหบูชา” ตรงกบัวนัใด 
ก. วนัขึ�น 15 คํ�า เดือน 6 
ข. วนัแรม 15 คํ�า เดือน 6 
ค. วนัขึ�น 15 คํ�า เดือน 8 

      ง. วนัแรม 15 คํ�า เดือน 8 

    

ขอ้ที� 16 16. พระรัตนตรัย หมายถึงขอ้ใด 
ก. ทุกข ์สมุทยั นิโรธ มรรค 
ข. เมตตา กรุณา มุฑิตา อุเบกขา  
ค. พระพุทธพระธรรมพระสงฆ ์
ง. ศีล  สมาธิ  ปัญญา  ทาน 

    

ขอ้ที� 17  17. เหตุการณ์ใดเกี�ยวขอ้งกบั              
วนัอาสาฬหบูชา 
ก. วนัขึ�น 15 คํ�า เดือน 6  
ข. เกิดพระสงฆรู์ปแรก 
ค. วนัประสูติของพระพุทธเจา้ 
ง. วนัปรินิพพานของพระพุทธเจา้ 

    

ขอ้ที� 18  18. ขอ้ใดกล่าวถูกตอ้งที�สุด 
      ก. วนัอาสาฬหบูชามีการแสดง   

ปฐมเทศนา 
      ข. วนัอาสาฬหบูชามีพระธรรม   

ครั� งแรก  
      ค. วนัอาสาฬหบูชามีการเวยีนเทียน

เป็นครั� งแรก 
      ง. วนัอาสาฬหบูชามีการบูชา      

พระพุทธเจา้เป็นครั� งแรก 
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เครื�องมือ ระดบัความคิดเห็น 

ขอ้เสนอแนะ ผลการเรียนรู้

ที�คาดหวงั 
แบบทดสอบ + 1 0 -1 

ขอ้ที� 19  19. ธมัจกักปัปวตัตนสูตรหมายถึงขอ้ใด 

ก. สูตรของการหมุนวงลอ้        

     แห่งศาสนา 

ข. สูตรของการหมุนวงลอ้        

     แห่งพระสงฆ ์

ค. สูตรของการหมุนวงลอ้        

     แห่งพระพุทธ 

ง. สูตรของการหมุนวงลอ้        

    แห่งพระธรรม 

    

 ขอ้ที� 20  20. วนัอาสาฬหบูชาเราควรปฏิบติั  

       ตามขอ้ใด 

ก. ทาํบุญที�วดั 

ข. เวยีนเทียนที�วดั 

ค. ปล่อยนก ปล่อยปลา 

ง. ถูกทุกขอ้ 

    

ขอ้ที� 21  21. “ วนัเขา้พรรษา” ตรงกบัขอ้ใด 

ก. แรม 1 คํ�า เดือน 5 ถึง 15 คํ�า 

เดือน 11 ของทุกปี 

ข. แรม 1 คํ�า เดือน 6  ถึง 15 คํ�า 

เดือน 11 ของทุกปี 

ค. แรม 1 คํ�า เดือน 7  ถึง 15 คํ�า 

เดือน 11 ของทุกปี 

ง. แรม 1 คํ�า เดือน 8  ถึง 15 คํ�า 

เดือน 11 ของทุกปี 
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เครื�องมือ ระดบัความคิดเห็น 
ขอ้เสนอแนะ ผลการเรียนรู้

ที�คาดหวงั 
แบบทดสอบ + 1 0 -1 

ขอ้ที� 22  22. การจาํพรรษาของพระภิกษุมี
ระยะเวลาเท่าใด                                              
ก. 1 เดือน                                             
ข. 3 เดือน                                      
ค. 5 เดือน                                
ง. 7 เดือน 

    

ขอ้ที� 23  23. ขอ้ใดไม่ใช่ประโยชน์ของการ     
เขา้พรรษาของพระภิกษุสงฆ ์     
ก. พระภิกษุสงฆซ่์อมแซมวดั 
ข. พระภิกษุสงฆศึ์กษาเล่าเรียน   

พระธรรม                       
ค. หลงัจากที�ไดเ้ผยแพร่

พระพุทธศาสนาพระภิกษุสงฆ์
ควรได ้   พกัผอ่น                    

ง. อบรมสั�งสอนใหก้บัผูที้�มีอาย ุ 
ครบบวช    

    

ขอ้ที� 24  24. ขอ้ใดคือความหมายของผา้อาบนํ� าฝน 
ก. ผา้สาํหรับอธิษฐานไวใ้ห ้         

พระภิกษุสงฆอ์าบนํ�าตลอดปี  
ข. ผา้สาํหรับอธิษฐานไวใ้ห ้        

พระภิกษุสงฆอ์าบนํ�าตลอดไป 
ค. ผา้สาํหรับอธิษฐานไวใ้ห ้        

พระภิกษุสงฆอ์าบนํ�า            
ตลอดหกเดือน 

ง. ผา้สาํหรับอธิษฐานไวใ้ห ้        
พระภิกษุสงฆอ์าบนํ�า            
ตลอดเขา้พรรษา 
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เครื�องมือ ระดบัความคิดเห็น 
ขอ้เสนอแนะ ผลการเรียนรู้ 

ที�คาดหวงั 
แบบทดสอบ + 1 0 -1 

ขอ้ที� 25 
 

25. ผูที้�นาํหลกัธรรมของพระพุทธเจา้
ไปเผยแพร่คือใคร 
ก. พระพุทธ                            
ข. พระธรรม                
ค. พระสงฆ ์               
ง. ถูกทุกขอ้                

    

ขอ้ที� 26 
 

26. พระสงฆจ์าํพรรษาในฤดูใด 
ก. ฤดูฝน                                 
ข. ฤดูหนาว     
ค. ฤดูร้อน   
ง. ทุกฤดู          

    

ขอ้ที� 27 
 

27. “วนัออกพรรษา” ตรงกบัขอ้ใด 
ก. แรม 15 คํ�า เดือน 11                
ข. แรม 15 คํ�า เดือน 12                
ค. ขึ�น 15 คํ�า เดือน 11                
ง. ขึ�น 15 คํ�า เดือน 12                

    

ขอ้ที� 28 
 

28. วนัออกพรรษาเรียกอีกอยา่งหนึ�ง
วา่อะไร 

     ก. วนัมหาปวารณา                      
ข. วนัมหาธรรม                        
ค. วนัมหาทาน                         
ง. วนัมหาบุญ 

    

ขอ้ที� 29  29. ขอ้ใดคือความหมายของคาํวา่         
เทโวโรหนะ 
ก. การหลุดพน้จากทุกข ์
ข. การหย ั�งลงจากเทวโลก 
ค. การบริจาคมหาทาน 
ง. การละซึ�งกิเลส 
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เครื�องมือ ระดบัความคิดเห็น 
ขอ้เสนอแนะ ผลการเรียนรู้

ที�คาดหวงั 
แบบทดสอบ + 1 0 -1 

ขอ้ที� 30 30. ขอ้ใดกล่าวถูกตอ้งเกี�ยวกบั 
      วนัออกพรรษา 

ก. ต่อจากวนันี�พระภิกษุสงฆ ์ 
สามารถจาริกไปในที�ต่าง ๆ และ
คา้งแรมที�อื�นได ้

ข. ต่อจากวนันี�พระภิกษุสงฆ์
สามารถบิณฑบาตในสถานที�   
ต่าง ๆ 

ค. ต่อจากวนันี�พระภิกษุสงฆ ์
สามารถหยดุการสวดมนตไ์ด ้

ง. ต่อจากวนันี�พระภิกษุสงฆ์
สามารถพกัคา้งแรมในวดัได ้

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

143

แบบประเมินคุณภาพของเครื�องมือวจัิย 
ในเรื�อง แบบประเมินความพงึพอใจบทเรียนสําเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา             

และวฒันธรรม สําหรับนักเรียนชั)นประถมศึกษาปีที� 3   
 

เครื�องมือ 
ระดบัความคิดเห็น 

ขอ้เสนอแนะ 
+1 0 -1 

ด้านเนื)อหา 
1.  การเสนอเนื�อหามีรูปแบบชดัเจน ไม่สับสน 

    

2.  เนื�อหามีความเหมาะสมกบัระดบัความสามารถ  
ของนกัเรียน 

    

3.  เนื�อหามีความเหมาะสมกบัเวลาที�ใช ้     
4.  เนื�อหามีความยากง่ายเหมาะสมกบัระดบัชั�นที�เรียน     
5.  เนื�อหาในแต่ละชุดเป็นเรื�องที�สามารถนาํไปใชใ้น

ชีวติประจาํวนัได ้
    

ด้านการออกแบบบทเรียนสําเร็จรูป 
6.  ความน่าสนใจของการจดัรูปแบบ สาระและ     

ความน่าอ่าน 

    

7.  ความสวยงามของภาพประกอบและความเหมาะสม
ของเนื�อหา 

    

8.  บทเรียนแต่ละเล่มใชภ้าษาที�เขา้ใจไดดี้และง่าย     
ต่อการนาํไปปฏิบติั  

    

9.  คาํชี�แจงในการปฏิบติักิจกรรม มีขั�นตอนชดัเจน    
เขา้ใจง่าย 

    

ด้านกระบวนการเรียนรู้ 
10.  กิจกรรมมีความเหมาะสม ช่วยใหเ้รียนรู้ได ้      

ตามจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

    

11.  นกัเรียนไดป้ฏิบติักิจกรรมดว้ยตนเอง     
12.  กาํหนดขั�นตอนในกิจกรรมไดเ้หมาะสม     
13.  นกัเรียนไดค้น้พบคาํตอบหรือทาํกิจกรรมสาํเร็จ 

ดว้ยตนเองหรือกบัเพื�อน 
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เครื�องมือ 
ระดบัความคิดเห็น 

ขอ้เสนอแนะ 
+1 0 -1 

ด้านประโยชน์ 
14.  นกัเรียนสามารถนาํความรู้ไปประยกุตใ์ช ้           

ในชีวติประจาํวนัได ้

    

15.  นกัเรียนสามารถนาํความรู้ที�ไดไ้ปเผยแพร่ต่อ       
ผูอื้�นได ้

    

 
ข้อเสนอแนะเพิ�มเติมของผู้ทรงคุณวุฒิ 
……………………………………………………………………………………..…………..……. 
……………………………………………………………………………………..…………..……. 
……………………………………………………………………………………..……………..…. 
……………………………………………………………………………………..……………..…. 
……………………………………………………………………………………..……………..…. 
 
           
 …………….…………………………… 
 (……………………………………….) 
 (ผูท้รงคุณวฒิุ) 
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แบบประเมินความพงึพอใจของนักเรียนที�มีต่อบทเรียนสําเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม สําหรับนักเรียนชั)นประถมศึกษาปีที� 3   

 
คําชี)แจง 
 1. แบบประเมินฉบบันี� สร้างขึ� นเพื�อประเมินบทเรียนสําเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้   
สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม สําหรับนกัเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� 3 ตามความคิดเห็นของ     
ผูเ้ชี�ยวชาญ 
 2. โปรดทาํเครื�องหมาย / ลงในช่องวา่งที�ตรงกบัความคิดเห็นของนกัเรียน โดยมีระดบั
ของความคิดเห็น  ดงัต่อไปนี�   
  4.51  -  5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากที�สุด 
  3.51  -  4.50 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก  
  2.51  -  3.50 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง 
  1.51  -  2.50 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบันอ้ย 
  1.00  -  1.50 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบันอ้ยที�สุด   
 3. ผูว้ิจยัขอขอบใจนักเรียนทุกคนที�ได้ให้ความร่วมมือในการประเมินความพึงพอใจ      
ที�มีต่อบทเรียนสําเร็จรูปกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรม สําหรับนักเรียน                         
ชั�นประถมศึกษาปีที� 3  ฉบบันี�  
 
 

ผูว้จิยั 
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แบบประเมินความพงึพอใจของนักเรียนที�มีต่อบทเรียนสําเร็จรูป                                           
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม สําหรับนักเรียนชั)นประถมศึกษาปีที� 3   

 

รายการ 
ระดบัความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

ด้านเนื)อหา 
1. การเสนอเนื�อหามีรูปแบบชดัเจน ไม่สับสน 

     

2.   เนื�อหามีความเหมาะสมกบัระดบัความสามารถของนกัเรียน      
3. เนื�อหามีความเหมาะสมกบัเวลาที�ใช ้      
4. เนื�อหามีความยากง่ายเหมาะสมกบัระดบัชั�นที�เรียน      
5. เนื�อหาในแต่ละชุดเป็นเรื�องที�สามารถนาํไปใชใ้นชีวติประจาํวนัได ้      
ด้านการออกแบบบทเรียนสําเร็จรูป 
6. ความน่าสนใจของการจดัรูปแบบ สาระและความน่าอ่าน 

     

7. ความสวยงามของภาพประกอบและความเหมาะสมของเนื�อหา      
8. บทเรียนแต่ละเล่มใชภ้าษาที�เขา้ใจไดดี้และง่ายต่อการนาํไปปฏิบติั       
9. คาํชี�แจงในการปฏิบติักิจกรรม มีขั�นตอนชดัเจน เขา้ใจง่าย      
ด้านกระบวนการเรียนรู้ 
10. กิจกรรมมีความเหมาะสม ช่วยใหเ้รียนรู้ไดต้ามจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

     

11. นกัเรียนไดป้ฏิบติักิจกรรมดว้ยตนเอง      
12. กาํหนดขั�นตอนในกิจกรรมไดเ้หมาะสม      
13. นกัเรียนไดค้น้พบคาํตอบหรือทาํกิจกรรมสาํเร็จ ดว้ยตนเองหรือ    

กบัเพื�อน 
     

ด้านประโยชน์ 
14. นกัเรียนสามารถนาํความรู้ไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจาํวนัได ้

     

15. นกัเรียนสามารถนาํความรู้ที�ไดไ้ปเผยแพร่ต่อผูอื้�นได ้      
 
ข้อเสนอแนะเพิ�มเติม 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  ฉ 

การวิเคราะห์แบบประเมนิคุณภาพของเครื�องมือวจิัย (IOC) ค่าความยากง่าย ค่าอาํนาจจําแนก 

ค่าความเชื�อมั�น ค่าความพงึพอใจและค่าเฉลี�ยก่อนเรียน-หลงัเรียน 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

148

ตาราง  6  การวเิคราะห์คุณภาพของเครื�องมือวจิยัในเรื�องแผนการจดัการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม สาํหรับนกัเรียนชั/นประถมศึกษาปีที� 3 

 

แผนการ
เรียนรู้ที� 

ความเห็นของผูเ้ชี�ยวชาญ 
∑R  IOC 

คนที� 1 คนที�2 คนที� 3 คนที� 4 คนที� 5 
1. +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 
2. +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 
3. +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 
4. +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 
5. +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 
6. +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 
7. +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 
8. +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 
9. +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 
10. +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

149

ตาราง  7  การวิเคราะห์คุณภาพของเครื�องมือวิจยัในเรื�องแผนการจดัการเรียนรู้บทเรียนสําเร็จรูป 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม สําหรับนกัเรียนชั/นประถมศึกษา  
ปีที� 3 

 

แผนการ
เรียนรู้ที� 

ความเห็นของผูเ้ชี�ยวชาญ 
∑R  IOC 

คนที� 1 คนที�2 คนที� 3 คนที� 4 คนที� 5 
1. +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 
2. +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 
3. +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 
4. +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 
5. +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 
6. +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 
7. +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 
8. +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 
9. +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 
10. +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 
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ตาราง  8  การวิเคราะห์คุณภาพของเครื�องมือวจิยัในเรื�องบทเรียนสําเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม สาํหรับนกัเรียนชั/นประถมศึกษาปีที� 3 

 

ดา้นที� 
ความเห็นของผูเ้ชี�ยวชาญ 

∑R  IOC 
คนที� 1 คนที�2 คนที� 3 คนที� 4 คนที� 5 

1. +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 
   1.1 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 
   1.2 +1 +1 +1 0 +1 +4 0.80 
   1.3 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 
2. +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 
   2.1 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 
   2.2 +1 +1 0 +1 +1 +4 0.80 
   2.3 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 
   2.4 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 
   2.5 +1 0 +1 +1 +1 +4 0.80 
   2.6 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 
   2.7 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 
   2.8 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 
3. +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 
   3.1 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 
   3.2 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 
   3.3 +1 0 +1 +1 +1 +4 0.80 
   3.4 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 
4. +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 
   4.1 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 
   4.2 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 
   4.3 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 
5. +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 
   5.1 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 
   5.2 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 
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ตาราง  8  (ต่อ) 
 

ดา้นที� 
ความเห็นของผูเ้ชี�ยวชาญ 

∑R  IOC 
คนที� 1 คนที�2 คนที� 3 คนที� 4 คนที� 5 

   5.3 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 

   5.4 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 

   5.5 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 

6. +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 

   6.1 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 

   6.2 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 

 

ตาราง  9  การวิเคราะห์ความสอดคลอ้งของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิF ทางการเรียนบทเรียน     

สํา เ ร็จ รูป กลุ่มสาระการเ รียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม สําหรับนักเรียน                            

ชั/นประถมศึกษาปีที� 3 

 

ขอ้ที� 
ความเห็นของผูเ้ชี�ยวชาญ 

∑R  IOC 
คนที� 1 คนที�2 คนที� 3 คนที� 4 คนที� 5 

1. +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 

2. +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 

3. +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 

4. +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 

5. +1 +1 +1 +1 0 +4 0.80 

6. +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 

7. +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 

8. +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 

9. +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 

10. +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 
11. +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 
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ตาราง  9  (ต่อ) 
 

ขอ้ที� 
ความเห็นของผูเ้ชี�ยวชาญ 

∑R  IOC 
คนที� 1 คนที�2 คนที� 3 คนที� 4 คนที� 5 

12. +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 
13. +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 
14. +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 
15. +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 
16. +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 
17. +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 
18. +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 
19. +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 
20. +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 
21. +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 
22. +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 
23. +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 
24. +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 
25. +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 
26. +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 
27. +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 
28. +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 
29. +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 
30. +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 
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ตาราง 10 การวิเคราะห์ความสอดคล้องของแบบประเมินความพึงพอใจบ ทเ รียนสํา เร็จรูป                
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม สําหรับนกัเรียนชั/นประถมศึกษา   
ปีที� 3 

          

ขอ้ที� 
ความเห็นของผูเ้ชี�ยวชาญ 

∑R  IOC แปลผล 
คนที� 1 คนที�2 คนที� 3 คนที� 4 คนที� 5 

1. +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใชไ้ด ้
2. +1 +1 +1 +1 +1 +4 1.00 ใชไ้ด ้
3. +1 +1 +1 0 +1 +5 0.80 ใชไ้ด ้
4. +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใชไ้ด ้
5. +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใชไ้ด ้
6. +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใชไ้ด ้
7. +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใชไ้ด ้
8. +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใชไ้ด ้
9. +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใชไ้ด ้
10. +1 0 +1 +1 +1 +4 0.80 ใชไ้ด ้
11. +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใชไ้ด ้
12. +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใชไ้ด ้
13. 0 +1 +1 +1 +1 +4 0.80 ใชไ้ด ้
14. +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใชไ้ด ้
15. +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใชไ้ด ้
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ตาราง  11  ค่าความยากง่าย (p) ค่าอาํนาจจาํแนก (b) และค่าความเชื�อมั�น (r) ของแบบทดสอบวดัผล
สัมฤทธิF ทางการเรียนของบทเรียนสาํเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วฒันธรรม สาํหรับนกัเรียนชั/นประถมศึกษาปีที� 3 

 

แบบทดสอบขอ้ที� ค่าความยากง่าย (p) ค่าอาํนาจจาํแนก (b) 
1. 0.50 0.47 
2. 0.63 0.47 

3. 0.43 0.73 

4. 0.67 0.53 

5. 0.53 0.40 

6. 0.33 0.40 

7. 0.53 0.40 

8. 0.63 0.47 

9. 0.47 0.40 

10. 0.57 0.47 

11. 0.53 0.40 

12. 0.47 0.53 

13. 0.50 0.60 

14. 0.57 0.47 

15. 0.67 0.27 

16. 0.60 0.40 

17. 0.53 0.27 

18. 0.67 0.27 

19. 0.63 0.33 

20. 0.77 0.33 

21. 0.60 0.27 

22. 0.73 0.40 

23. 0.67 0.27 

24. 0.77 0.33 
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ตาราง 11  (ต่อ) 
 

แบบทดสอบขอ้ที� ค่าความยากง่าย (p) ค่าอาํนาจจาํแนก (b) 
25. 0.77 0.47 
26. 0.73 0.40 

27. 0.73 0.27 

28. 0.80 0.27 

29. 0.53 0.27 

30. 0.60 0.27 

 

 ค่าความเชื�อมั�นทั/งฉบบัโดยใชว้ธีิการของโลเวท (Lovett) = 0.89 
 

ตาราง 12 คะแนนการทดลองแบบ 1:1 ของบทเรียนสําเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนา และวฒันธรรม สาํหรับนกัเรียนชั/นประถมศึกษาปีที� 3 

 

เลขที� เล่มที� 1 (10) เล่มที� 2 (10) เล่มที� 3 (10) เล่มที� 4 (10) เล่มที� 5 (10) 
แบบวดั

ผลสัมฤทธิF  
1. 6 7 6 7 7 22 

2. 5 5 4 5 5 18 

3. 7 8 8 9 9 16 

ค่าเฉลี�ย 6 6.67 6 7 7 18.67 
 E1  = 65.33 E2  = 62.22 
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ตาราง 13 คะแนนการทดลองกลุ่มเล็กของบทเรียนสําเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนา และวฒันธรรม สาํหรับนกัเรียนชั/นประถมศึกษาปีที� 3 

 

เลขที� เล่มที� 1 (10) เล่มที� 2 (10) เล่มที� 3 (10) เล่มที� 4 (10) เล่มที� 5 (10) 
แบบวดั

ผลสัมฤทธิF  
1. 10 9 8 10 9 25 

2. 9 9 9 10 10 28 

3. 9 8 9 9 10 25 

4. 8 7 8 7 8 22 

5. 7 8 8 8 8 23 

6. 7 7 8 7 7 23 

7. 6 7 6 7 6 19 

8. 7 7 7 5 6 18 

9. 6 6 6 6 6 20 

ค่าเฉลี�ย 7.67 7.56 7.67 7.67 7.78 22.56 

E1  = 76.67 E2  = 75.19 
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ตาราง  14  คะแนนการทดลองกลุ่มใหญ่ของบทเรียนสําเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนา และวฒันธรรม สาํหรับนกัเรียนชั/นประถมศึกษาปีที� 3 

 

เลขที� เล่มที� 1 (10) เล่มที� 2 (10) เล่มที� 3 (10) เล่มที� 4 (10) เล่มที� 5 (10) 
แบบวดั     

ผลสัมฤทธิF  
1. 10 10 10 10 10 30 

2. 9 9 10 10 10 28 

3. 9 9 10 10 10 27 

4. 9 10 9 9 9 28 

5. 9 10 9 10 9 26 

6. 10 10 10 10 10 29 

7. 9 9 9 9 9 26 

8. 10 9 9 10 10 27 

9. 10 9 10 9 9 27 

10. 10 10 10 10 10 28 

11. 8 8 9 8 8 25 

12. 8 9 8 8 8 24 

13. 9 8 7 8 8 26 

14. 9 7 8 8 7 20 

15. 9 7 8 8 9 24 

16. 9 8 8 9 8 25 

17. 8 7 8 8 9 25 

18. 9 8 8 7 8 22 

19. 8 9 8 8 8 25 

20. 8 8 8 8 8 26 

21. 7 8 8 7 8 23 

22. 6 6 6 6 6 19 

23. 7 7 8 8 8 23 

24. 8 8 7 7 8 24 
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ตาราง 14 (ต่อ) 
 

เลขที� เล่มที� 1 (10) เล่มที� 2 (10) เล่มที� 3 (10) เล่มที� 4 (10) เล่มที� 5 (10) 
แบบวดั     

ผลสัมฤทธิF  
25. 7 7 6 7 7 21 

26. 6 8 8 8 7 23 

27. 6 8 8 7 8 24 

28. 7 7 7 8 7 22 

29. 8 8 8 7 8 22 

30. 7 8 8 8 7 23 

ค่าเฉลี�ย 8.30 8.30 8.33 8.33 8.37 24.73 
E1  = 83.27 E2  = 82.44 

 

ตาราง 15 คะแนนของนกัเรียนกลุ่มควบคุมที�ทาํแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิF  
 

เลขที� ก่อนเรียน (30) หลงัเรียน (30) 

1. 19 23 

2. 20 20 

3. 19 26 

4. 12 21 

5. 11 18 

6. 16 21 

7. 19 20 

8. 20 19 

9. 9 26 

10. 16 25 

11. 14 16 

12. 18 23 

13. 20 30 
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ตาราง 15  (ต่อ) 
 

เลขที� ก่อนเรียน (30) หลงัเรียน (30) 

14. 15 21 

15. 18 26 

16. 12 20 

17. 21 23 

18. 16 27 

19. 19 25 

20. 15 21 

21. 21 22 

22. 15 19 

23. 19 24 

24. 17 23 

25. 23 25 

26. 21 25 

27. 21 22 

28. 22 28 

Total 488 639 

ร้อยละ 58.10 76.07 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

ประวตัิย่อผู้วจิัย 
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ประวตัิย่อผู้วจิัย 
 

ชื�อ - ชื�อสกุล นางศรีเรือน  ใกลชิ้ด  

วนั เดือน ปีเกดิ วนัที�  12  ธนัวาคม  พ.ศ. 2499 

สถานที�เกดิ อาํเภอเมือง  จงัหวดัตราด 

สถานที�อยู่ปัจจุบัน บา้นเลขที� 26  หมู่  2  ตาํบลวงักระแจะ   

  อาํเภอเมือง  จงัหวดัตราด  23000 

ตําแหน่งหน้าที�การงานปัจจุบัน รองผูอ้าํนวยการชาํนาญการพิเศษ    

สถานที�ทาํงานปัจจุบัน โรงเรียนเทศบาลชุมชนวมิลวิทยา  ตาํบลบางพระ อาํเภอเมือง   

  จงัหวดัตราด  23000 

ประวตัิการศึกษา 

 พ.ศ. 2516 มธัยมศึกษาปีที� 3   

  โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์  จงัหวดัตราด 

 พ.ศ. 2519 ประกาศนียบตัรวชิาการศึกษา (ป.กศ. ตน้)  

   มหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี  จงัหวดัจนัทบุรี 

 พ.ศ. 2526 ครุศาสตรบณัฑิต ค.บ. (การบริหารโรงเรียน)  

  มหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี  จงัหวดัจนัทบุรี 

 พ.ศ. 2557 ครุศาสตรมหาบณัฑิต ค.ม. (หลกัสูตรและการสอน)  

  มหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี  จงัหวดัจนัทบุรี 

 

 


