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เร่ือง                                  รายงานการใชเ้อกสารประกอบการเรียน รายวชิา  ส23102  สังคมศึกษา 
ศาสนาและวฒันธรรม  สาระศาสนา  ศีลธรรม จริยธรรม ส าหรับนกัเรียน
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  3 โรงเรียนกลัยาณีศรีธรรมราช                       

ผูร้ายงาน ดวงพร  แซ่แต ้
กลุ่มสาระการเรียนรู้        สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม   
ปีการศึกษา                       2556 

บทคดัย่อ 
   รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน รายวิชา  ส23102  สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม  
สาระศาสนา  ศีลธรรม จริยธรรม ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  3   มีวตัถุประสงค์การศึกษา ดงัน้ี                     
1)  เพื่อศึกษาคุณภาพเอกสารประกอบการเรียน รายวิชา  ส23102  สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม                    
สาระศาสนา  ศีลธรรม จริยธรรม ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  3   ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์
มาตรฐาน  80/80   2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลงัใช้เอกสาร
ประกอบการเรียน รายวิชา  ส23102  สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม  สาระศาสนา  ศีลธรรม จริยธรรม 
ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  3    3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนหลงัการเรียนดว้ยเอกสาร
ประกอบการเรียน รายวิชา  ส23102 สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม  สาระศาสนา  ศีลธรรม จริยธรรม 
ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี  เป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา                 
ปีท่ี  3  ห้อง  309  จ านวน  49  คน  ภาคเรียน 2  ปีการศึกษา  2556  ของโรงเรียนกลัยาณีศรีธรรมราช                      
ส านกัเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา  เขต  12  ซ่ึงไดม้าดว้ยการสุ่มเป็นกลุ่มโดยใชห้้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา คือ   แผนการจัดการเรียนรู้  เอกสารประกอบการเรียน  แบบทดสอบย่อย                
ระหวา่งเรียน  แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน   แบบสอบถาม ความพึงพอใจของนกัเรียน  สถิติท่ีใช้
ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉล่ีย  ค่าร้อยละ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที                                 
(t-test dependent) 
             ผลการศึกษาพบว่า 
 1.  เอกสารประกอบการเรียน รายวชิา  ส23102  สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม  สาระศาสนา  
ศีลธรรม จริยธรรม ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  3  มีประสิทธิภาพเท่ากบั  88.50/86.39  ซ่ึงมี
ประสิทธิภาพสูงกวา่เกณฑท่ี์ตั้งไว ้ 80/80 
 2.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ภายหลงัการใช้เอกสาร
ประกอบการเรียน รายวชิา  ส23102  สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม  สาระศาสนา  ศีลธรรม จริยธรรม  
สูงกวา่ก่อนไดรั้บการสอนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั.05 
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 4.3  ความพึงพอใจของนกัเรียนหลงัการใช้เอกสารประกอบการเรียน รายวิชา  ส23102  สังคม
ศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม  สาระศาสนา  ศีลธรรม จริยธรรม ส าหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  3  
โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (X  = 4.68) 
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กติตกิรรมประกาศ 

  รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน รายวิชา  ส23102   สังคมศึกษา ศาสนาและ
วฒันธรรม  สาระศาสนา  ศีลธรรม จริยธรรม ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  3   โรงเรียน
กลัยาณีศรีธรรมราช   น้ีส าเร็จไดด้ว้ยความกรุณายิง่จาก นางอจัฉรา  ไทยเจริญ   นางดวงพร  วงศน์าถกุล 
นางสาวสุกันยา  ลทัธิพรหม  นายวิเชียร  หมนัแหล่  และนางปานทิพย์  พอดี  ท่ีเป็นผูเ้ช่ียวชาญ             
ดา้นเน้ือหา  ดา้นส่ือการสอน  ดา้นการวดัผลการศึกษา  ดา้นภาษา  ดา้นหลกัสูตรและการสอน  ตรวจสอบ
เคร่ืองมือต่าง ๆ  ตลอดจนเสนอแนะในการจดัท าและเก็บรวบรวมขอ้มูลต่าง ๆ ซ่ึงเป็นประโยชน์อยา่งยิ่ง
ในการพฒันารายงานการใชเ้อกสารประกอบการเรียน รายวิชา  ส23102   สังคมศึกษา ศาสนาและ
วฒันธรรม  สาระศาสนา  ศีลธรรม จริยธรรม ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  3  ในคร้ังน้ี 

  ขอขอบพระคุณผูอ้  านวยการโรงเรียน   คณะครู และนกัเรียนโรงเรียนกลัยาณีศรีธรรมราช   
ทุกท่าน  รวมทั้ งผูท่ี้มีส่วนเก่ียวข้องท่ีไม่สามารถกล่าวนามได้ทั้ งหมด ขอขอบพระคุณมา ณ                 
โอกาสน้ี คุณค่าและประโยชน์จากการศึกษาในคร้ังน้ี  ขอมอบเป็นเคร่ืองบูชาแด่บุพการี บูรพาจารย์
และผูมี้พระคุณทุกท่าน 

 
                         ดวงพร  แซ่แต ้
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13 ผลการวเิคราะห์หาค่าความเช่ือมัน่ ค่าความยากง่าย และค่าอ านาจจ าแนก 
แบบทดสอบยอ่ยทา้ยเอกสารประกอบการเรียน หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 
พุทธประวติั พระสาวก ศาสนิกชนตวัอยา่ง และชาดก………………………………...  
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14 ผลการวเิคราะห์หาค่าความเช่ือมัน่ ค่าความยากง่าย และค่าอ านาจจ าแนก 
แบบทดสอบยอ่ยทา้ยเอกสารประกอบการเรียน หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3  
หลกัธรรมทางพระพุทธศาสนา……………………………………………………….. 
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15 ผลการวเิคราะห์หาค่าความเช่ือมัน่ ค่าความยากง่าย และค่าอ านาจจ าแนก 
แบบทดสอบยอ่ยทา้ยเอกสารประกอบการเรียน หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4  
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16 ผลการวเิคราะห์หาค่าความเช่ือมัน่ ค่าความยากง่าย และค่าอ านาจจ าแนก 
แบบทดสอบยอ่ยทา้ยเอกสารประกอบการเรียน หน่วยการเรียนรู้ท่ี 5  
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สารบัญตาราง (ต่อ) 
  

ตารางที่  หน้า 

17 ผลการวเิคราะห์หาค่าความเช่ือมัน่ ค่าความยากง่าย และค่าอ านาจจ าแนก 
แบบทดสอบยอ่ยทา้ยหน่วยการเรียนรู้ท่ี 6 วนัส าคญัทางพระพุทธศาสนา 
และศาสนพิธี…………………………………………………………………………. 
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18 ผลการวเิคราะห์หาค่าความเช่ือมัน่ ค่าความยากง่าย และค่าอ านาจจ าแนก 
แบบทดสอบยอ่ยทา้ยเอกสารประกอบการเรียน หน่วยการเรียนรู้ท่ี 7  
การบริหารจิตและการเจริญปัญญา……………………………………………………. 
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19 ผลการวเิคราะห์หาค่าความเช่ือมัน่ ค่าความยากง่าย และค่าอ านาจจ าแนก 
แบบทดสอบยอ่ยทา้ยเอกสารประกอบการเรียน หน่วยการเรียนรู้ท่ี 8  
พระพุทธศาสนากบัการแกปั้ญหาและการพฒันา…………………………………….. 
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20 ผลการวเิคราะห์หาค่าความเช่ือมัน่ ค่าความยากง่าย และค่าอ านาจจ าแนก 
แบบทดสอบยอ่ยทา้ยเอกสารประกอบการเรียน หน่วยการเรียนรู้ท่ี 9  
หลกัธรรมทางศาสนาในการอยูร่่วมกนัอยา่งสันติสุข………………………………… 
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21 ค่าดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้ความท่ีบรรจุลงในมาตราวดักบัลกัษณะบ่งช้ี                                 
ความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีเรียนดว้ยเอกสารประกอบการเรียน รายวชิา  ส23102   
สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม  สาระศาสนา  ศีลธรรม จริยธรรม ส าหรับนกัเรียน 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  3…………………………………………………………………..   
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22 ค่าความเช่ือมัน่ของแบบประเมินความพึงพอใจของนกัเรียนต่อการเรียนดว้ย 
เอกสารประกอบการเรียน รายวชิา  ส23102 สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม   
สาระศาสนา  ศีลธรรม จริยธรรม ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  3………………   
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23 การหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน รายวิชา  ส23102 สังคมศึกษา  
ศาสนาและวฒันธรรม  สาระศาสนา  ศีลธรรม จริยธรรม ส าหรับนกัเรียน 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  3  กบักลุ่มตวัอยา่ง  (n = 49)……………………………………... 
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24 คะแนนทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิก่อนเรียนและหลงัเรียน……………………………….. 136 
 



ฌ 

 

 
สารบัญภาพ 

ภาพที ่  หน้า 

1 แสดงขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบอิงเกณฑ์ 37 
2 ความพึงพอใจน าไปสู่การปฏิบติังานท่ีมีประสิทธิภาพ 42 
3 กรอบแนวคิดในการศึกษา 50 
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รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน  
รายวชิา  ส23102  สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 

สาระศาสนา  ศีลธรรม  จริยธรรม ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  3 
โรงเรียนกลัยาณีศรีธรรมราช 

 

 

 

 

 

ดวงพร  แซ่แต้ 
 

 
 
 

 
 

โรงเรียนกลัยาณีศรีธรรมราช 
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 


