
ชื่อเร่ือง การพัฒนาหนังสืออิ เล็กทรอนิกส เรื่ องวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา                
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมสําหรับนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปท่ี3โรงเรียนเทศบาลบานหัวหิน(ประชาธิปถัมภ) อําเภอ
หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

ผูวิจัย                นางกาญจนรัตน  ทวีศักดิ ์
ตําแหนง  ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ 
ปการศึกษา   2554 
 

บทคัดยอ 
    
   การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกสเรื่องวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา กลุมสาระ             
การเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียน
เทศบาลบานหัวหิน(ประชาธิปถัมภ) อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ มีวัตถุประสงค เพ่ือหา
ประสิทธิภาพหนังสืออิเล็กทรอนิกส เรื่อง วันสําคัญทางพระพุทธศาสนากลุมสาระการเรียนรูสังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3โรงเรียนเทศบาลบานหัวหิน
(ประชาธิปถัมภ) อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐาน 
80/80  เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 ระหวาง              
กอนเรียนและหลังเรียนดวยบทเรียนหนังสืออิเล็กทรอนิกส เรื่องวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา             
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 และ
เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ช้ันประถมศึกษาป ท่ี3 โรงเรียนเทศบาลบานหัวหิน                   
(ประชาธิปถัมภ) อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ ท่ีมีตอการเรียนดวยหนังสืออิเล็กทรอนิกส 
เรื่องวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม                        
กลุมตัวอยาง ท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ไดแกนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี3 โรงเรียนเทศบาล               
บานหัวหิน(ประชาธิปถัมภ) อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ โดยการสุมหองเรียนมา               
1 หอง จํานวนนักเรียน 37 คน ภาคภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2554 กลุมตัวอยาง ไดมาโดยการสุม
แบบกลุม  (Cluster Random Sampling)    
 ตัวแปรท่ีศึกษา ตัวแปรตนไดแก  การจัดการเรียนรูโดยใชหนังสืออิเล็กทรอนิกส                     
เรื่อง วันสําคัญทางพระพุทธศาสนา กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมสําหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี3 ตัวแปรตาม ไดแก ประสิทธิภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส                    
เรื่องวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สําหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา                  
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3โรงเรียน 



โรงเรียนเทศบาล บานหัวหิน(ประชาธิปถัมภ) อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธและ               
ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี3 โรงเรียนเทศบาลบานหัวหิน (ประชาธิปถัมภ)                                
อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธท่ีมีตอการเรียนดวยหนังสืออิเล็กทรอนิกสเรื่องวันสําคัญ              
ทางพระพุทธศาสนา กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
  เ ค รื่ อ ง มื อ ท่ี ใ ช ใ น ก า ร วิ จั ย  ไ ด แ ก แ ผ น ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น รู เ รื่ อ ง วั น สํ า คั ญ                                 
ทางพระพุทธศาสนา กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  หนังสืออิเล็กทรอนิกส 
เรื่องวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม            
จํานวน 5 เรื่อง แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา                
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมและแบบสอบถามความพึงพอใจของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาป ท่ี  3 ท่ีมีตอการเรียนดวยหนังสืออิเล็กทรอนิกส เรื่องวันสําคัญ                       
ทางพระพุทธศาสนา กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ชื่อเร่ือง รายงานการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน(CAI) เรื่อง  พุทธประวัติ  
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมสําหรับนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปท่ี3โรงเรียนเทศบาลบานหัวหิน(ประชาธิปถัมภ) อําเภอ
หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ  

ผูวิจัย                นางกาญจนรัตน  ทวีศักดิ ์
ตําแหนง  ครู วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ  
ปการศึกษา   2554 
 

บทคัดยอ 
    
 รายงานผลการใช บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน(CAI) เรื่อง  พุทธประวัติ  กลุมสาระการ
เรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี  3 โรงเรียนเทศบาล
บานหัวหิน(ประชาธิปถัมภ)  มีวัตถุประสงค เพ่ือสรางและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
(CAI) เรื่อง  พุทธประวัต ิ กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  สําหรับนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนเทศบาลบานหัวหิน(ประชาธิปถัมภ) อําเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐาน 80/80  เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ           
ทางการเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3  ระหวางกอนเรียนและหลังเรียนดวยบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน(CAI) เรื่อง  พุทธประวัติ  กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม และเพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี  3 โรงเรียนเทศบาล           
บานหัวหิน(ประชาธิปถัมภ) อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ ท่ีมีตอการเรียนดวยบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน(CAI) เรื่อง  พุทธประวัติ  กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม   กลุมตัวอยาง ท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ไดแกนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี3 โรงเรียน
เทศบาล บานหัวหิน(ประชาธิปถัมภ) อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ โดยการสุมหองเรียน 
มา  1 หอง จํานวนนักเรียน 37 คน ภาคภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2554 กลุมตัวอยาง ไดมาโดยการ
สุมแบบกลุม  (Cluster Random Sampling)    
 ตัวแปรท่ีศึกษา ตัวแปรตน ไดแก การจัดการเรียนรูโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอร              
ชวยสอน(CAI) เรื่อง  พุทธประวัติ  กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมสําหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนเทศบาล บานหัวหิน(ประชาธิปถัมภ) อําเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ ตัวแปรตาม  ไดแก  ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน(CAI) เรื่อง  
พุทธประวัติ  กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี  3  เรื่อง พุทธประวัติ  กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม และความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3โรงเรียนเทศบาล บานหัวหิน



(ประชาธิปถัมภ)  ท่ีมีตอการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน(CAI) เรื่อง  พุทธประวัติ              
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
  เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก แผนการจัดการเรียนรูโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอร        
ชวยสอน(CAI) เรื่อง  พุทธประวัต ิ กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมจํานวน         
7 เรื่อง แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  เรื่อง  พุทธประวัติ   และแบบสอบถาม                       
ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนเทศบาล บานหัวหิน(ประชาธิปถัมภ)             
ท่ีมีตอ การเรียนบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน(CAI) เรื่อง  พุทธประวัติ  กลุมสาระการเรียนรูสังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 
 


