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เรื่อง รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน รายวิชา สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 3 รหัสวิชา ส22101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

 โรงเรียนพระบางวิทยา 

ชื่อผู้รายงาน นางสาวฐิภาพรรณ  เก่งเขตรวิทย์ 
ปีการศึกษา 2561 
 

บทคัดย่อ 
 

รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน รายวิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3             
รหัสวิชา ส22101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
โรงเรียนพระบางวิทยา มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน 
รายวิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3 รหัสวิชา ส22101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80  2) เพ่ือเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน รายวิชา 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3 รหัสวิชา ส22101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และ 3) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่ใช้เอกสารประกอบ 
การเรียน รายวิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3 รหัสวิชา ส22101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่  
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1  โรงเรียนพระบางวิทยา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จ านวน  
1 ห้องเรียน  จ านวนนักเรียน 37 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) 
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ 1) เอกสารประกอบการเรียน รายวิชา สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 3 รหัสวิชา ส22101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  จ านวน 6 เล่ม 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียน รายวิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3 รหัสวิชา 
ส22101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เป็นแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 50 ข้อ และ          
3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่ใช้เอกสารประกอบการเรียน รายวิชา สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 3 รหัสวิชา ส22101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ จ านวน 10 ข้อ  สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (X ) ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.)  และสถิติทดสอบค่าที  (t – test)   
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ผลการศึกษา พบว่า 
1.  ประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน รายวิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3 

รหัสวิชา ส22101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
พบว่า เอกสารประกอบการเรียน รายวิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3 รหัสวิชา ส22101           
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีความเหมาะสมอยู่ในระดับ มากที่สุด  มีค่าเฉลี่ย  เท่ากับ 4.93 ( X = 4.93) 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.19 (S.D. = 0.19) และมีค่าประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) 
ต่อประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2)  (E1/E2) เท่ากับ  82.19/85.41  

2.  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้
เอกสารประกอบการเรียน รายวิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3 รหัสวิชา ส22101          
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่าง           
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 35.43 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 
70.86 และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน เท่ากับ  42.70 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 85.41  มีค่า t-test 
เท่ากับ 16.05  

3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการใช้ เอกสารประกอบการเรียน รายวิชา สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 3 รหัสวิชา ส22101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.79 
( X  = 4.79) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.49 (S.D. =  0.49) 
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กิตติกรรมประกาศ 
 
 รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน รายวิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3           
รหัสวิชา ส22101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ฉบับนี้ ส าเร็จลงได้ด้วยความกรุณาและความช่วยเหลืออย่างดียิ่งจาก  ดร.เชาวฤทธิ์  จงเกษกรณ์  
อดีตศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 เชี่ยวชาญด้าน
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน ดร.สายทิตย์  ยะฟู รองคณะบดี ครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ เชี่ยวชาญด้านการวิจัย นายจิณณาวัฒน์ โคมบัว ผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนอุทัย
วิทยาคม เชี่ยวชาญด้านหลักสูตร นางณฐนันท์  หล่อสมฤดี ครูเชี่ยวชาญ กลุ่มสาระ การเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนนครสวรรค์ เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาสาระ และนางพรรณี  
ภวภูตานนท์ ครูเชี่ยวชาญ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียน
อุตรดิตถ์ดรุณี เชี่ยวชาญด้านการวัดและการประเมินผล ด้วยความเอาใจใส่จนส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี  
ด้วยความเอาใจใส่มาโดยตลอด 
 ขอขอบพระคุณท่านผู้อ านวยการโรงเรียน คณะครูโรงเรียนพระบางวิทยา ที่ได้ให้ความ
กรุณาช่วยเหลือผู้รายงานในเรื่องต่าง ๆ  และขอขอบพระคุณคณะครูโรงเรียนต่าง  ๆ ที่ได้ให้ความ
ร่วมมือในการน าเอกสารประกอบการเรียน รายวิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3 รหัสวิชา 
ส22101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ไปใช้ อีกทั้ง
ให้ข้อคิดเห็น ที่เป็นประโยชน์ 
 เหนือสิ่งอ่ืนใด ผู้รายงานขอขอบใจนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560-2561 
โรงเรียนพระบางวิทยา ที่ได้สะท้อนภาพของผลของการใช้เอกสารประกอบการเรียน รายวิชา สังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3 รหัสวิชา ส22101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ที่เป็นจริงก่อให้เกิดการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ ขอขอบพระคุณเพ่ือน
ร่วมงานและผู้มีเมตตาให้ความช่วยเหลือเอ้ืออาทรด้วยความรัก ความปรารถนาดีและเป็นก าลังใจให้
ผู้รายงานมาโดยตลอด 
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