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การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาประเทศ 
โดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้บูรณาการแนวคิด CCR ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

The Study of Learning Achievement of Social Studies about Sufficiency Economy 
and Development The Country by Using Learning Management Techniques in 

Integrating The CCR Concept of Students in Mathayom Suksa 3 

รัตนาภรณ์  ปินทา1  กรรณิกา  ทองอาจ2  เกรียงไกร  กันตีมูล3 

1นักศึกษาโปรแกรมวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
2ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์ – ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร 

3อาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนา
ประเทศ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/4 ที่ได้รับการสอนโดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้บูรณาการแนวคิด CCR 
ระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียน เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาประเทศ 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/4 ท่ีได้รับการสอนโดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้บูรณาการแนวคิด CCR กับเกณฑ์ 
ร้อยละ70 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/4 โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์ – ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) 
ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร สังกัดเทศบาลเมืองก าแพงเพชร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 
จ านวน 1 ห้อง จ านวนนักเรียน 35 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่
ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้แบบ บูรณาการแนวคิด CCR เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนา
ประเทศ  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี จ านวน 5 แผน แผนละ 1 ช่ัวโมง รวมเป็น 5 ช่ัวโมง  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาประเทศ  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นแบบทดสอบชนิด เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูลใช้ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าท ี
 ผลการศึกษาพบว่านักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/4 ท่ีได้รับการสอนโดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้บูรณาการ
แนวคิด CCR มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาประเทศ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ ร้อยละ 70 อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

ค าส าคัญ : ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน / เทคนิคการจัดการเรียนรู้บูรณาการแนวคิด CCR 

ABSTRACT 
 The purposes of this study were to compare achievement about Sufficiency Economy and 
Development the country of students in Mathayom Suksa 3/4 that has been taught by using 
learning management techniques in integrating the CCR concept between before and after learning. 
To compare learning achievement about Sufficiency Economy and Development the country of 
students in Mathayom Suksa 3/4 who were taught by using learning management techniques in 
integrating the CCR concept with 70 percent criteria. A sample was selected from students in 
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Mathayom Suksa 3/4 at Chagangrao Wittaya School, Nai Mueang Subdistrict, Mueang District, 
Kamphaeng Phet Province under the Kamphaeng Phet Town Municipality, 1st semester, the 
academic year 2018, 35 students who were obtained by Cluster Random Sampling. The instrument 
used in the study consisted of integrating the CCR concept lesson plan about Sufficiency Economy 
and Development the country of students in Mathayom Suksa 3/4 amount 5 lesson plans (1 hour 
plan for a total of 5 hours), and achievement test about Sufficiency Economy and Development 
the country of Learning Area of Social Studies, Religion and Culture of students in Mathayom Suksa 
3 which is a multiple choice test 4 choices amount 20 items. The statistics used in data analysis 
were mean, standard deviation, and t-test. 
 The results of the study showed that the students of Mathayom Suksa 3/4, who were 
taught by using learning management techniques in integrating the CCR concept, had learning 
achievement about Sufficiency Economy and Development the country in the after studying higher 
than before that has the statistical significance at the level .05. and with learning achievement  in 
the after studying higher than 70 %, with statistical significance at the level of .05 

Keywords: Achievement / learning management techniques in integrating the CCR 

ความเป็นมาและความส าคัญ 
 การศึกษาเป็นเครื่องมือส าคัญในการสร้างคน สร้างสังคม และสร้างชาติ เป็นกลไกหลักในการพัฒนาก าลังคน
ให้มีคุณภาพ สามารถด ารงชีวิตอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นในสังคมได้อย่างเป็นสุขในกระแสการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของ
โลกศตวรรษท่ี 21 เนื่องจากการศึกษามีบทบาทส าคัญในการสร้างความได้เปรียบของประเทศเพื่อการแข่งขันและยืน
หยัดในเวทีโลกภายใต้ระบบเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นพลวัต ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกจึงให้ความส าคัญและทุ่มเทกับการ
พัฒนาการศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของตนให้สามารถก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศ ภูมิภาค และของโลก ควบคู่กับการธ ารงรักษาอัตลักษณ์ของประเทศในส่วนของประเทศไทยได้ให้
ความส าคัญกับการจัดการศึกษา การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของคนไทยให้มีทักษะ ความรู้ความสามารถ 
และสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาประเทศ ภายใต้แรงกดดันภายนอกจาก
กระแสโลกาภิวัตน์ และแรงกดดันภายในประเทศท่ีเป็นปัญหาวิกฤตที่ประเทศต้องเผชิญ เพื่อให้คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่
ดีสังคมไทยเป็นสังคมคุณธรรม จริยธรรม และประเทศสามารถก้าวข้ามกับดักประเทศท่ีมีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศ
ที่พัฒนาแล้ว รองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกท้ังในปัจจุบันและอนาคตโดยการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญและส่งผลกระทบ
ต่อระบบการศึกษา ระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย (ส านักงานเลขาธิการศึกษา,2560) 
 รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการแนวคิด CCR ประกอบไปด้วย C = Comtemplative Education 
คือ การศึกษาแบบองค์รวม ใช้วิธีการที่หลากหลายบนหลักการสังเกตภายในตน การมีสติ และการเรียนรู้ด้วยใจที่ใคร
ครวญ จุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้ เรียนเกิดปัญญา และการเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐานตระหนักรู้ต่อตนเองและสังคม            
(ศิรประภา พฤทธิกุล, 2553) C = Coachings คือ การสร้างความตื่นตัวให้กับผู้เรียน ให้ผู้เรียนรู้สึกตื่นตัวอยากที่จะ
เรียนรู้ โดยที่ผู้สอนจะเป็นผู้ตั้งค าถามกระตุ้นเพื่อให้นักเรียน เรียนรู้ที่จะคิด และเพื่อให้สามารถประยุกต์และคิดเองได้ 
(ประคัลภ์ ปัณฑพลังกูร, 2558) และ R = Research Base Learning คือ กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้วิจัยเป็นส่วน
หนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ เน้นทักษะกระบวนการค้นคว้า พัฒนาการคิดวิเคราะห์และบูรณาการเนื้อหาความรู้     
(คงศักดิ์ ธาตุทอง และคณะ, 2557)  
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 การจัดการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา สาระเศรษฐศาสตร์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผู้เรียนต้อง
ได้รับการพัฒนากระบวนการเรียนรู้จากภายใน คิดและใคร่ครวญจนเกิดความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึง
ความส าคัญของสิ่งที่ได้เรียนรู้ เกิดความเข้าใจในความเป็นธรรมชาติของสิ่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เกิดปัญญา ท าให้จิต
ได้รับการพัฒนาอย่างแท้จริง 
 จากความส าคัญดังกล่าวผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา เรื่อง 
เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาประเทศ โดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้บูรณาการแนวคิด CCR ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะด้านความคิด ความรู้สึกและปฏิกิริยาทางกาย และที่ส าคัญคือท าให้ผู้เรียน
เกิดความสมดุลระหว่าง กาย ใจ และความคิด 

จุดมุ่งหมายของการวิจัย 
 1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาประเทศ 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/4 ที่ได้รับการสอนโดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้บูรณาการแนวคิด CCR ระหว่าง
ก่อนเรียนกับหลังเรียน 
 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาประเทศ 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/4 ที่ได้รับการสอนโดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้บูรณาการแนวคิด CCR กับเกณฑ์ 
ร้อยละ70 

ขอบเขตการวิจัย 
 1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  1.1 ประชากร ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์ – ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) 
ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร สังกัดเทศบาลเมืองก าแพงเพชร จ านวน 4 ห้องเรียน จ านวนนักเรียน 
140 คน 
  1.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/4 โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์ – ชุ่ม ดีสาร
อุปถัมภ์) ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร สังกัดเทศบาลเมืองก าแพงเพชร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2561 จ านวน 1 ห้อง จ านวนนักเรียน 35 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling) 
 2 เนื้อหา 
  เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาประเทศ รายวิชาสังคมศึกษา        
ส23101 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์ -ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
 3 ตัวแปร 
  3.1 ตัวแปรต้น เทคนิคการจัดการเรียนรู้บูรณาการแนวคิด CCR             
  3.2 ตัวแปรตาม ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 4 ระยะเวลา 
  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ใช้เวลาในการทดลอง 5 ช่ัวโมง 
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สมมติฐานการวิจัย 
 1. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/4 ที่ได้รับการสอนโดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้บูรณาการแนวคิด CCR มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาประเทศ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน          
 2. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/4 ที่ได้รับการสอนโดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้บูรณาการแนวคิด CCR มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาประเทศ หลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ที่
ก าหนดไว้ร้อยละ 70   

นิยามศัพท ์
 1. เทคนิคการจัดการเรียนรู้บูรณาการแนวคิด CCR หมายถึง การจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการจิตตปัญญา 
(Contemplative Education) สอนแนะหรือโค้ชช่ิง (Coaching) และการเรียนการสอนที่เน้นการวิจัยหรือใช้วิจัยเป็น
ฐาน (Researching base Learning) ซึ่งเป็นกระบวนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริงได้ลงมือหา
ค าตอบด้วยตนเองโดยครูเป็นเพียงผู้แนะน าให้ผู้เรียนได้พัฒนาเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
นอกจากน้ีผู้เรียนยังได้เรียนรู้การพัฒนาจิตใจ การรู้จักตนเอง และสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม เกิดปัญญาเข้าใจและเข้าถึง
ความจริงอันสูงสุด เกิดความรัก ความเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ เกิดจิตส านึกต่อส่วนรวม อันน าไปสู่การอยู่ร่วมกันในสังคม
อย่างมีความสุข โดยเน้นการศึกษาจากการปฏิบัติ 
 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความรู้ความสามารถของนักเรียนแต่ละคนซึ่งวัดได้จากการท า
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังจากเรียนตามแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการแนวคิด CCR        

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาประเทศ 
โดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้บูรณาการแนวคิด CCR ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  
 

 
 
 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
 การด าเนินการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาประเทศ โดย
ใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้บูรณาการแนวคิด CCR ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผู้วิจัยได้ก าหนดหัวข้อการ
ด าเนินการศึกษาตามล าดับ ดังน้ี 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
   ประชากร ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์ – ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) 
ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร สังกัดเทศบาลเมืองก าแพงเพชร จ านวน 4 ห้องเรียน จ านวนนักเรียน 
140 คน 
   กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/4 โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์ – ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) 
ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร สังกัดเทศบาลเมืองก าแพงเพชร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 
จ านวน 1 ห้อง จ านวนนักเรียน 35 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling) 
 2. เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา 
  เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยและการหาคุณภาพของเครื่องมือ แบ่งออกเป็น 2 เครื่องมือดังน้ี 

เทคนิคการจดัการเรียนรู้                                    

บูรณาการแนวคิด CCR 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
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  2.1 แผนการจัดการเรียนรู้แบบ บูรณาการแนวคิด CCR เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาประเทศ  
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 5 แผน แผนละ 1 ช่ัวโมง รวมเป็น 5 ช่ัวโมง  ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างเครื่องมือและ
ด าเนินการหาคุณภาพเครื่องมือดังน้ี 
  2.1.1 ศึกษาเอกสาร ต ารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแผนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR 
  2.1.2 ศึกษาเอกสาร ต ารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด 
CCR 
  2.1.3 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
และก าหนดเนื้อหา เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาประเทศ  
  2.1.4 ด าเนินการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR 
  2.1.5 น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาแนวคิด CCR เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาประเทศ เสนอ
ต่อผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน  
  2.1.6 ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ น าเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญอีกครั้งหนึ่งเพื่อตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง 
จนได้แผนการจัดการเรียนรู้ที่สมบูรณ์ จึงน าไปทดลองใช้จริงกับนักเรียนกลุ่มตัวอย่างนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/4 
โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์ – ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร สังกัดเทศบาล
เมืองก าแพงเพชร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 1 ห้อง จ านวนนักเรียน 35 คน 
  2.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาประเทศ  กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นแบบทดสอบชนิด เลือกตอบ 4 
ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างเครื่องมือและด าเนินการหาคุณภาพเครื่องมือ ดังนี้      
  2.2.1 ศึกษาสาระการเรียนรู้และมาตรฐานและตัวช้ีวัด เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาประเทศ 
สาระเศรษฐศาสตร์ กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
  2.2.2 ศึกษาการสร้างแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จากหนังสือการวัดและประเมินผล และเอกสาร
ประกอบการเรียนวิชาการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
  2.2.3 สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาประเทศ ช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ (Multiple Choice) 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ ต้องการใช้จริง 20 
ข้อ 
  2.2.4 น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สร้างขึ้นเสนอผู้เช่ียวชาญ  เพื่อพิจารณาความถูกต้อง
ตามหลักวิชาการและความเหมาะสม จากนั้นน าความเห็นของผู้เชี่ยวชาญมาหาค่า IOC โดยใช้เกณฑ์การพิจารณาแบบ
วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีมีค่าตั้งแต่ 0.50 ข้ึนไป  
  2.2.5 น าไปทดลองใช้กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 จ านวน 60 คน แล้วน ามาวิเคราะห์ ดังนี้ 
   - ค่าความเชื่อมั่น โดยวิธีการของครอนบาค (KR-20) พบว่า มีค่าเท่ากับ 0.91 
   - ค่าความยากง่าย พบว่า มีค่าอยู่ระหว่าง 0.47 – 0.73 
   - ค่าอ านาจจ าแนก พบว่า มีค่าอยู่ระหว่าง 0.26 – 0.69 
  3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  การศึกษาครั้งน้ี ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้ 
  3.1 ทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาประเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 3 เพื่อศึกษาความรู้เดิมของนักเรียน     
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   3.2 ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ แบบ บรูณาการแนวคิด CCR เรื่อง 
เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาประเทศ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 จ านวน 5 แผน แผนละ 1 ช่ัวโมง รวมเวลา 5 ช่ัวโมง 
  3.3 ทดสอบหลังเรียน (Post-test) โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนชุดเดิมเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียน อีกครั้งหนึ่ง    
  4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
  ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
  4.1 วิเคราะห์ข้อมูลผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาประเทศ โดยหาค่าเฉลี่ย

(X̅) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เปรียบเทียบความแตกต่างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลัง
เรียนโดยใช้ t-test Dependent Samples 
  4.2 วิเคราะห์ข้อมูลผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาประเทศ โดยหาค่าเฉลี่ย 

(X̅) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เปรียบเทียบความแตกต่างของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนกับเกณฑ์ โดย
ใช้ t-test One Samples 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาประเทศโดยใช้เทคนิค
การจัดการเรียนรู้บูรณาการแนวคิด CCR ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ผู้วิจัยน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
  1. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/4 ที่ได้รับการสอนโดยใช้
เทคนิคการจัดการเรียนรู้บูรณาการแนวคิด CCR ระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียน พบดังตาราง 1 
ตารางที่ 1  แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาประเทศ ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/4 ที่ได้รับการสอนโดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้บูรณาการแนวคิด CCR ระหว่างก่อน
เรียนกับหลังเรียน 
 

การทดสอบ n X̅ S.D. t Sig 

ก่อนเรียน 35 12.17 1.68 
11.560 0.00 

หลังเรียน 35 16.57 1.79 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 จากตารางที่ 1 พบว่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/4 ท่ีได้รับการสอนโดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้บูรณา
การแนวคิด CCR มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาประเทศ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่า t = 11.560 และค่า sig = 0.00 
 2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/4 ที่ได้รับการสอนโดยใช้
เทคนิคการจัดการเรียนรู้บูรณาการแนวคิด CCR กับเกณฑ์ ร้อยละ70 พบดังตาราง 2 
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ตารางที่ 2 แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาประเทศ ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/4 ท่ีได้รับการสอนโดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้บูรณาการแนวคิด CCR กับเกณฑ์ ร้อย
ละ70 

การทดสอบ n X̅ S.D. t Sig 

หลังเรียน 35 16.57 1.79 8.513 0.00 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 จากตารางที่ 2 พบว่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/4 ท่ีได้รับการสอนโดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้บูรณาการ
แนวคิด CCR มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาประเทศ หลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ ร้อยละ 
70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่า t = 8.513 และค่า sig = 0.00 

สรุปผลการวิจัย 
 1. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/4 ท่ีได้รับการสอนโดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้บูรณาการแนวคิด CCR มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาประเทศ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 
 2. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/4 ท่ีได้รับการสอนโดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้บูรณาการแนวคิด CCR มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาประเทศ หลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์  ร้อยละ 70 อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

อภิปรายผลการวิจัย  
 1. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/4 ท่ีได้รับการสอนโดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้บูรณาการแนวคิด CCR มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาประเทศ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  ผลดังกล่าวเกิดจาก
การสอนโดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้บูรณาการแนวคิด CCR เน้นการเรียนรู้แบบจิตตปัญญา เป็นการฝึกสมาธิ และ
มีความสุข สู่ปัญญา ซึ่งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้ และสอดคล้องกับการวิจัยของ ปิยะรัตน์ อินทะสุข ได้
ศึกษาการพัฒนารูปแบบการสอนตามแนวคิดจิตตปัญญาเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียน 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โดย
ใช้รูปแบบการสอนตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 
    2. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/4 ท่ีได้รับการสอนโดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้บูรณาการแนวคิด CCR 
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาประเทศ หลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ ร้อยละ 70  ผล
ดังกล่าวเกิดจากการสอนโดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้บูรณาการแนวคิด CCR เน้นการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน 
และการสอนแบบช้ีแนะ ท าให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง เริ่มเรียนรู้จากปัญหา การคาดคะเนค าตอบหรือการ
ตั้งสมมติฐานการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการสรุปและน าเสนอ โดยมีครูเป็นผู้คอยช้ีแนะ ให้
ค าปรึกษา ซึ่งสอดคล้องกับการวิจัยของ จริยา สมาคม (2552) ได้ท าการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน 
(Research Based Learning) วิชาเคมี เรื่อง ของแข็ง ของเหลว และแก๊ส ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาเคมี เรื่อง ของแข็ง ของเหลว และแก๊ส มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 28.20 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 70.5 ของคะแนนเต็ม 
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นักเรียนที่มีคะแนนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ขึ้นไป มีจ านวนเท่ากับ 30 คน คิดเป็นร้อยละ 75 ของจ านวนนักเรียน
ทั้งหมด ซึ่งผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 2) นักเรียนที่มีคะแนนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เฉลี่ยเท่ากับ 51.50 
คะแนน คิดเป็น ร้อยละ 74.63 ของคะแนนเต็มนักเรียนที่มีคะแนนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ขึ้นไป จ านวน 33 คน คิด
เป็นร้อยละ 82.5 ของจ านวนนักเรียนท้ังหมด ซึ่งผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัย 

 จากการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน และการค้นคว้าต่อไป 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจยัไปใช้ 
  การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการจดัการเรียนรู้บูรณาการแนวคิด CCR ในขั้นจิตตปัญญา หากมีการใช้เกม
เดิม ๆ วิธีการเดิม ๆ อาจท าให้ผู้เรียนเกิดความเบื่อหน่าย ไม่สนใจเรียนได้ ควรใช้วิธีการที่หลายหลาย และเหมาะสม
กับผู้เรียน 
 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยต่อไป 
 1.  ควรมีการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกบัการจัดการเรยีนรู้โดยใช้เทคนิคการจัดการเรยีนรู้บรูณาการแนวคิด CCR 
กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยเลือกหน่วยการเรยีนรู้อื่น ๆ 
  2. ควรมีการศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนดา้นความพึงพอใจในการเรียนรู้อันมผีลเนื่องมาจากการ
จัดการเรียนรู้ใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้บรูณาการแนวคดิ CCR 
  3. ควรมีการศึกษาให้ครบทั้งความรู้ ทักษะ และเจตคติ (K P A) 
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