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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  
 




