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เร่ือง                                  รายงานการใชเ้อกสารประกอบการเรียน รายวชิา  ส23101  สังคมศึกษา 
ศาสนา และวฒันธรรม  สาระภูมิศาสตร์  ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา
ปีท่ี  3  โรงเรียนกลัยาณีศรีธรรมราช  

ผูศึ้กษา โสภณ  ภกัดี 
กลุ่มสาระการเรียนรู้        สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม   
ปีการศึกษา                       2557 

บทคดัย่อ 
 รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน รายวิชา  ส23101  สังคมศึกษา ศาสนา และ

วฒันธรรม  สาระภูมิศาสตร์  ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  3  โรงเรียนกลัยาณีศรีธรรมราช   
มีวตัถุประสงคก์ารศึกษา ดงัน้ี 1)  เพื่อศึกษาคุณภาพของเอกสารประกอบการเรียน รายวิชา  ส23101  
สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม  สาระภูมิศาสตร์  ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  3  ให้มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน  80/80   2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน
ก่อนและหลงัใชเ้อกสารประกอบการเรียน รายวิชา  ส23101  สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม  
สาระภูมิศาสตร์  ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  3  3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนหลงั
การเรียนดว้ยเอกสารประกอบการเรียน รายวิชา  ส23101  สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม  
สาระภูมิศาสตร์  ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  3 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี  เป็น
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  3/11   จ านวน  40  คน  ในภาคเรียนท่ี  1  ปีการศึกษา  2557  ของโรงเรียนกลัยาณี
ศรีธรรมราช  ส านกัเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา  เขต  12  ซ่ึงไดม้าดว้ยการสุ่มเป็นกลุ่มโดยใชห้้องเรียน
เป็นหน่วยสุ่ม   เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา คือ  แผนการจดัการเรียนรู้  เอกสารประกอบการเรียน  
แบบทดสอบยอ่ยระหวา่งเรียน  แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน   แบบสอบถาม ความพึงพอใจ
ของนกัเรียน  สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย  ค่าร้อยละ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ             
การทดสอบค่าที  (t-test dependent) 
             ผลการศึกษาพบว่า 
 1.  เอกสารประกอบการเรียน รายวชิา  ส23101  สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม  สาระ
ภูมิศาสตร์  ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  3 มีประสิทธิภาพ  83.63/80.81 ซ่ึงมีประสิทธิภาพ
สูงกวา่เกณฑท่ี์ตั้งไว ้ 80/80 
 2.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ภายหลงัการใช้เอกสาร
ประกอบการเรียน รายวชิา  ส23101  สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม  สาระภูมิศาสตร์  ส าหรับ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  3 สูงกวา่ก่อนไดรั้บการสอน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  .05 
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 3.  ความพึงพอใจของนักเรียนหลงัการใช้เอกสารประกอบการเรียน รายวิชา  ส23101  
สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม  สาระภูมิศาสตร์  ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  3 อยูใ่น
ระดบัมาก โดยทุกรายการมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากทุกขอ้  
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กติตกิรรมประกาศ 

  รายงานการใช้ เอกสารประกอบการเรียน รายวิชา  ส23101  สังคมศึกษา ศาสนา                       
และวฒันธรรม  สาระภูมิศาสตร์  ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  3  โรงเรียนกลัยาณีศรีธรรมราชน้ี
ส าเร็จได้ด้วยความกรุณายิ่งจาก  ดร.สุภาพ  เต็มรัตน์   นางสายใจ  สังข์บัว  นายธวชั  ค  านวณ                         
นายวิเชียร  หมันแหล่  และนางสาวภาวิดา  รังษี  ท่ีเป็นผูเ้ช่ียวชาญด้านเน้ือหา  ด้านส่ือการสอน                
ดา้นการวดัผลการศึกษา  ดา้นภาษา  ดา้นหลกัสูตรและการสอน  ตรวจสอบเคร่ืองมือต่าง ๆ  ตลอดจน
เสนอแนะในการจดัท าและเก็บรวบรวมขอ้มูลต่าง ๆ ซ่ึงเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพฒันาเอกสาร
ประกอบการเรียน รายวชิา  ส23101  สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม  สาระภูมิศาสตร์  ส าหรับนกัเรียน
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  3  ในคร้ังน้ี 

  ขอขอบพระคุณผูอ้  านวยการโรงเรียน  คณะครู  และนกัเรียนโรงเรียนกลัยาณีศรีธรรมราช 
ทุกท่าน  รวมทั้งผูท่ี้มีส่วนเก่ียวข้องท่ีไม่สามารถกล่าวนามได้ทั้ งหมด ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสน้ี               
คุณค่าและประโยชน์จากการศึกษาในคร้ังน้ี  ขอมอบเป็นเคร่ืองบูชาแด่บุพการี บูรพาจารยแ์ละ              
ผูมี้พระคุณทุกท่าน 
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