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ชื่อผลงานวิชาการ   รายงานผลการใช้ชุดการสอนเผชิญประสบการณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

       สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  

       รหัสวชิา ส 23103 สาระท่ี 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

ผู้รายงาน      นางสาวนิศากร ยมหา 

หน่วยงาน      โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง 

ปี       พ.ศ. 2558 

บทคัดยอ 

   การศึกษาครั้งนี้ มีความมุง่หมายทางการศึกษา 1) เพ่ือพัฒนาชุดการสอนเผชิญ 
ประสบการณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม วิชาสังคมศึกษา ศาสนา  
และวัฒนธรรม รหัสวิชา ส23103 สาระท่ี 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพ่ือหาประสิทธิผลชุดการสอนเผชิญประสบการณ์ กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รหัสวิชา  
ส23103 สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  3) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดการสอนเผชิญ
ประสบการณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม วิชาสังคมศึกษา ศาสนา  
และวัฒนธรรม รหัสวิชา ส23103 สาระท่ี 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
4) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดการสอนเผชิญประสบการณ์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
รหัสวิชา ส23103 สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ 
ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียน
มกุฎเมืองราชวิทยาลัย จ านวน 36 คน ได้มาโดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
เครือ่งมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ 1) ชุดการสอนเผชิญประสบการณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รหัสวิชา ส23103 สาระที่ 1 ศาสนา 
ศีลธรรม จริยธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 5 หน่วยประสบการณ์ คือ หน่วยประสบการณ์ที่ 1 
การเผยแผ่และการนับถือพระพุทธศาสนาของประเทศต่างๆ ทั่วโลก หน่วยประสบการณ์ที่ 4  
พุทธประวัติจากพระพุทธรูปปางต่างๆ และสรุปพุทธประวัติ หน่วยประสบการณ์ที่ 9 การสวดมนต์  
แผ่เมตตา บริหารจิต และเจริญปัญญา หน่วยประสบการณ์ที่ 14 การปฏิบัติตนในศาสนพิธี  
หน่วยประสบการณ์ที่ 15 วันส าคัญทางพระพุทธศาสนาในประเทศไทย 2) แผนการจัดการเรียนรู้ดว้ย 
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ชุดการสอนเผชิญประสบการณ ์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม วิชาสังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม รหัสวิชา ส23103 สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
จ านวน 20 แผน 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้งก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยชดุการสอน 
เผชิญประสบการณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม วิชาสังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม รหัสวิชา ส23103 สาระท่ี 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 
50 ข้อ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้ชุดการสอนเผชิญประสบการณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม วิชาสังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รหัสวิชา ส23103 สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ชัน้มัธยมศึกษา

ปีที่ 3 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (X ̅) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
การหาประสิทธิภาพของชุดการสอนด้วย E1/E2 และการหาค่าที (t-test) 
   ผลการศึกษา พบวา 

  1. ชุดการสอนเผชิญประสบการณ์ กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รหัสวชิา ส23103 สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 86.39/82.56  
   2. ชุดการสอนเผชิญประสบการณ์ กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รหัสวชิา ส23103 สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิผลตามเกณฑ์ท่ีตั้งไว้  
   3. ชุดการสอนเผชิญประสบการณ์ กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม     
วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รหัสวชิา ส23103 สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
ที่ระดับ .05  
   4. ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดการสอนเผชิญประสบการณ์  
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
รหัสวิชา ส23103 สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 อยู่ในระดับมากที่สุด  
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.52 
 


