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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนวิชาสังคมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่องพระไตรปิฎกและพุทธศาสนสุภาษิต ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้วิธีการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบ CCR เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง 
พระไตรปิฎก และพุทธศาสนสุภาษิต โดยใช้วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CCR กับเกณฑ์ร้อยละ 80 และเพื่อ
ศึกษาเจตคติต่อวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบ CCR กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดก าแพงเพชร 
ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร สังกัดกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 
จ านวน 1 ห้อง จ านวนนักเรียน 28 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่
ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้แบบ บูรณาการแนวคิด CCR  เรื่องพระไตรปิฎก  และพุทธศาสน
สุภาษิต  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 จ านวน 4 แผน แผนละ 1 ช่ัวโมง รวมเป็น 4 ช่ัวโมง  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน เรื่อง พระไตรปิฎกและพุทธศาสนสุภาษิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 เป็นแบบทดสอบชนิด เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 10 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลใช้       

ค่าเฉลี่ย(x̅) ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน( S.D.) และการทดสอบค่าที(t-test Paired และt-test OneSample) 
ผลการศึกษาพบว่านักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/1 ที่ได้รับการสอนโดยใช้วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 

CCR มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง พระไตรปิฎกและพุทธศาสนสุภาษิต หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 โดย มีค่า sig = 0.000 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ ร้อยละ 80 อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่า          sig = 0.000 มีเจตคติต่อวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม หลัง
ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CCR โดยรวมมีเจตคติต่อวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจาณารายข้อ   พบว่าข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ วิชาสังคม เป็นวิชาที่น่าสนใจมาก การสอนของครู
ท าให้ฉันตื่นเต้นกับปัญหาใหม่ ๆ ที่ท้าทาย และครูมีความตั้งใจสอนเป็นอย่างยิ่งตามล าดับ 
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ค าส าคัญ : กิจกรรมการเรียนรู้แบบ CCR 1,  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน 2, เจตคติ 3 

ABSTRACT 
This research aims to compare achievement of student before class and after class of 

Social Studies, Religion and Culture Tripitaka Buddhist theology, proverbs and stories for high 
school grade 8 by CCR using for compare achievement before class and after class of Social 
Studies, Religion and Culture : Unit Tripitaka Buddhist theology, proverbs and stories by CCR using 
with 80 percent, and to study attitudes towards Social Studies, Religion and Culture of  high school 
grade 8 using CCR, representative sample is students class 2/1 of Kamphaeng Phet Provincial 
Administrative Organization School, Nai Mueang, Amphoe Mueang, Kamphaeng Phet, Department of 
Local Government semester1 2018, 28 students acquired by cluster random sampling. The research 
instruments is lesson plan integrated concept of Tripitaka Buddhist theology, proverbs and stories 4 
plans, each plan for 1 hour and Learning achievement test about Tripitaka Buddhist theology, 
proverbs and stories. is 4 multiple choices 10 item. Statistics that are used to analyze data using 
the average, standard deviation, and t test. 
 The results showed that the students by using CCR have the achievement after higher 
than before study, statistically significant at the .05 level by sig =0.000 and achievement of 
students after learning than standard 80 percent significant at the .05 level by sig =0.000. The 
attitudes of students towards Social Studies, Religion and Culture are in high level, the highest level 
is Social subjects are very interesting subjects, followed by teaching makes me excited about new 
challenges and the last is teacher has the intention to teach. 

Keywords: CCR learning activities 1, Achievement 2, Attitude3 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 สาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เป็นวิชาที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 
ประกอบด้วยเรื่อง ราวเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม การด าเนินชีวิต 
รวมถึงศาสนา ศีลธรรม และจริยธรรม วิชาสังคมศึกษาจึงช่วยให้ผู้ เรียนมีความรู้ความเข้าใจว่ามนุษย์ด ารงชีวิต และ
เข้าใจถึงการพัฒนา การเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย  ตามกาลเวลา ตามเหตุปัจจัยต่างๆ ท าให้เกิดความเข้าใจในตนเอง
และเข้าใจผู้อื่น ยอมรับในความแตกต่าง มีคุณธรรม มีความอดทน อดกลั้น สามารถน าความรู้ไปปรับใช้ในการด าเนิน
ชีวิต มีคุณภาพชีวิตที่ดี อยู่ในสังคมอย่างเป็นสุข เป็นพลเมืองดีของประเทศชาติและสังคมโลก อันเป็นเป้าหมายที่
แท้จริงของการเรียนวิชาสังคมศึกษา ความส าเร็จของการเรียนสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม คือ การที่
ผู้เรียนเข้าใจ และน ามาใช้ในการด าเนินชีวิต ประจ าวันได้ ให้เป็นชีวิตที่ดีงามและช่วยสร้างสรรค์สังคม  

ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนสังคมจึงเช่ือมโยงให้เด็กเรียนรู้การใช้ชีวิตที่ถูกต้อง อยู่อย่างมีความสุข โดย
เรียนผ่านสถานการณ์จริงที่เกิดขึ้นในห้องหรือในโรงเรียน หรือวิเคราะห์จากตัวอย่างสถานการณ์ที่เป็นจริงในสังคม 
เพื่อให้เดก็ฝึกคิดวิเคราะห์ รู้ทันการเปลี่ยนแปลง รู้จักตัวเอง สามารถจัดการชีวิตของตัวเอง และมีวิถีชีวิตร่วมกับผู้อื่น
ได้อย่างมีความสุข (ประไพ ประดิษฐ์สุขถาวร : 2555) 

ในขณะที่ปัจจุบันปัญหาการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษาในบ้านเรา คือ ผู้สอนส่วนใหญ่สอนแบบบรรยาย
เนื้อหาตามหนังสือ ขาดเทคนิคและวิธีการสอนแบบใหม่ๆ ท าให้เด็กนักเรียนไม่กล้าแสดงความคิดเห็นหรือฝึกแก้ปัญหา
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ในห้องเรียน ท าให้ไม่มีส่วนร่วมในการเรียนการสอน เพราะเบื่อหน่ายต้องท่องจ าทั้งในเนื้อหาวิชาที่หลากหลายหมวด
สาขา และเนื้อหาสาระบางอย่างก็ไม่ได้น าไปใช้จริงในชีวิตประจ าวัน ครูผู้สอนจึงต้องปรับเปลี่ยน รูปแบบ เทคนิค 
วิธีการเรียนการสอนใหม่ ให้ทันกับยุคสมัย และจัดกิจกรรมให้เด็กเกิดการพัฒนาทั้งความคิด ความถนัด ความสนใจ
ของแต่ละคน ครูต้องสอนวิธีแสวงหาความรู้มากกว่าสอนตัวความรู้ สอนการคิดมากกว่าสอนให้ท่องจ า เน้นผู้เรียน
มากกว่าเน้นเนื้อหาวิชา เพื่อน าไปสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต อันเป็นทักษะส าคัญของบุคคลในยุคศตวรรษที่ 21         
(วิภาพรรณ พินลา : 2561) เพราะการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบเดิมๆท าให้มีเด็กหลายคนที่ไม่ชอบเรียนวิชา 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เพราะแต่ต้องเรียน เพราะหลักสูตรก าหนดให้เรียน และต้องใช้ผลการเรียนเพื่อ
ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น เหตุผลนี้จึงท าให้การจัดการเรียนการสอนในวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   ในรูป
แบบเดิมส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่ า 

การแก้ปัญหาที่ท าให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่ านั้นมีหลายวิธี การพัฒนาวิธีสอนของ ครูผู้สอนก็เป็นแนวทาง
หนึ่งในการแก้ปัญหา การที่ครูปรับปรุงวิธีการสอนให้เหมาะสมกับเนื้อหา และวัยของผู้เรียน โดยให้นักเรียนได้มีส่วน
ร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน เสริมสร้าง บรรยากาศที่ดีในการเรียน ย่อมท าให้นักเรียนเกิดความสนใจ เกิดการ
เรียนรู้ เกิดความรู้สึกที่ดี ไม่เบื่อหน่ายกับการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และมีเจตคติที่ดีต่อวิชา
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม การสอน ท่ีดีควรจะต้องค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ซึ่งผู้สอนต้องระลึกไว้
เสมอว่า ผู้เรียนมีความสามารถในการเรียนรู้ที่แตกต่างกันครูผู้สอนจะต้องเลือกใช้วิธีการสอนให้เหมาะสมกับ 
ความสามารถท่ีแตกต่างกัน                

รูปจัดกิจกรรมที่สนองความแตกต่างของผู้เรียน คือ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้การบูรณาการแนวคิด 
CCR โดยประกอบด้วย  1.) แนวคิดจิตตปัญญาศึกษา (Contemplative Education) คือหนึ่งในวิธีการเรียนรู้ที่น า
ผู้เรียนไปสู่การเปลี่ยนแปลงท่ีมีลักษณะพิเศษ คือ มุ่งไปที่การพัฒนาชีวิตโดย การเปลี่ยนแปลงของสังคมและโลก จาก
รากฐานของการปฏิบัติและฝึกฝนจริง จิตตปัญญาจึงเป็นการศึกษาเพื่อทางรอด เป้าหมายที่แท้ของการศึกษา คือ การ
เปลี่ยนผู้เรียนจากผู้ไม่รู้สู่ผู้รู้และเห็นได้จากการมีวิธีคิด จิตส านึกที่เปลี่ยนแปลงไป จากเมื่อตอนที่ยังไม่รู้และเกิด
พฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม การเรียนเพื่อการเปลี่ยนแปลง (Transformative Learning) จึงเกิดขึ้นเพื่อผ่าทาง
ตันให้กับปัญหาในการจัดการเรียนการสอนที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน (จุมพล พูลภัทรชีวิน , 2552)   2.) แนวคิด Coaching 
and Mentoring เป็นเทคนิคหนึ่งที่ส าคัญที่จะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ เป็นสิ่ง ส าคัญที่จะน าไปสู่ความส าเร็จโดยมุ่งเน้น
ให้บุคลากรในองค์กรมีความสามารถ ผลการปฏิบัติงานดีขึ้น และองค์กรมีความพร้อมที่จะรับการเปลี่ยนแปลง โดย 
Coaching เป็นผู้สอนงาน (Coach) การสอนงานเป็นเทคนิคหนึ่งในการพัฒนานักเรียนของตนเอง Mentoring การ
เป็นพี่เลี้ยง (Mentor) เป็นการให้ผู้ที่มีความรู้ความสามารถ หรือเป็นท่ียอมรับคอยให้ค าปรึกษา และแนะน า (สมเกียรติ  
ทานอก, 2556) 3.) แนวคิด Research – Based Learning (RBL) เป็นรูปแบบการเรียนการสอนที่ผู้เรียนได้เรียนรู้โดย
การปฏิบัติจริง เผชิญเหตุการณ์จริง สร้างสรรค์ผลงานจากกระบวนการคิด การท างานที่เป็นระบบ สร้างองค์ความรู้
ด้วยตนเอง ใช้กระบวนการในการแก้ปัญหา ค้นหาค าตอบจากการสืบค้น และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยตนเอง          
(สินธะวา คามดิษฐ,์ 2557) 

จากปัญหาและความส าคัญดังกล่าวผู้วิจัยได้ศึกษาแล้วว่ากระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบ CCR นั้นจะสามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง
พระไตรปิฎกและพุทธศาสนสุภาษิต  ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ได้เป็นอย่างดี เพราะเป็นการเรียนรู้ที่สนอง
ความแตกต่างของผู้เรียน ท่ีเน้นให้ผู้เรียนทุกคนแสดงความสามารถตามศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มที่  

ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนาการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง 
พระไตรปิฎกและพุทธศาสนสุภาษิต  โดยใช้วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CCR ของนักเรียน   ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 
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2  เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนของนักเรียน และเจตคติต่อวิชาสังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม
ของนักเรียน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ต่อไป 

จุดมุ่งหมายของการวิจัย 
1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนวิชาสังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม 

เรื่องพระไตรปิฎกและพุทธศาสนสุภาษิต  ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้วิธีการ    จัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบ CCR 

2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง พระไตรปิฎกและ
พุทธศาสนสุภาษิต โดยใช้วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CCR  กับเกณฑ์ร้อยละ 80 

3. เพื่อศึกษาเจตคติต่อวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CCR 

สมมติฐานของการวิจัย 
1. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ที่เรียนโดยใช้วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CCR   มีผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนวิชาวิชาสังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม สาระพระพุทธศาสนา เรื่อง พระไตรปิฎกและพุทธศาสนสุภาษิต หลัง
เรียนที่สูงกว่าก่อนเรียน 

2. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ที่เรียนโดยใช้วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CCR   มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาวิชาสังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม สาระพระพุทธศาสนา เรื่อง พระไตรปิฎกและพุทธศาสนสุภาษิตหลัง
เรียนที่สูงกว่าเกณฑ์มีผลสัมฤทธ์ิเฉลี่ยร้อยละ 80 ขึ้นไป 

3.นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนโดยใช้วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CCR มีเจตคติที่ดีต่อการ
เรียนเรียนวิชาสังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม สาระพระพุทธศาสนา เรื่องพระไตรปิฎกและพุทธศาสนสุภาษิตอยู่ใน
ระดับมาก 

ขอบเขตของการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
    1.1 ประชากร 
         ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในครั้งน้ีเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2561 
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดก าแพงเพชร จ านวน 92 คน 
    1.2 กลุ่มตัวอย่าง 
          กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งน้ีเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/1  โรงเรียนองค์การบริหารส่วน
จังหวัดก าแพงเพชร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 28 คน 

2. เนื้อหา 
 เนื้อหาท่ีใช้เป็นเนื้อหา เรื่อง พระไตรปิฎกและพุทธศาสนสุภาษิต วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ตรงตามสาระและมาตรฐานการเรยีนรู้ กลุ่มสาระการเรยีนรูส้ังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ตาม
หลักสูตรการศึกษาแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551  
      3. ระยะเวลามี่ใช้ในการวิจัย 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ด าเนินการ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โดยใช้ระยะเวลาการสอน  1-2 คาบต่อ
สัปดาห์ จ านวน 4 คาบ ระหว่างวันท่ี 29  มิถุนายน ถึง  6 กรกฎาคม  2561 
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4. ตัวแปร 
 ตัวแปรต้น   ได้แก่    การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CCR เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาสังคม
ศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง พระไตรปิฎกและพุทธศาสนสุภาษิต ของนักเรียนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่
ผู้วิจัยสร้างขึ้น  
 ตัวแปรตาม  ได้แก่    ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสงัคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง พระไตรปิฎกและ
พุทธศาสนสุภาษิต ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2   ที่เกิดจากการใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบ CCR  

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยยึดกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังน้ี 

 
 
 
 
 

         ภาพที่ 1 ภาพกรอบแนวคิดในการวิจัย 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 1. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CCR 
  เรื่อง พระไตรปิฎกและพุทธศาสนสุภาษิต ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  2 จ านวน 2 แผน แผนละ 2 ช่ัวโมง 
 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาวิสังคมศึกษา เรื่องพระไตรปิฎก และพุทธศาสนสุภาษิต ช้ัน
มธัยมศึกษาปีท่ี 2 จ านวน 1 ฉบับ เป็นแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 10 ข้อ โดยใช้ข้อสอบชุดเดียวกัน
ทั้งก่อนเรียนและหลังเรียน 
 3. แบบวัดเจตคติของนักเรียนต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CCR 1 ฉบับ ซึ่ง
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จ านวน 10 ข้อ 

การสร้างและหาคุณภาพเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
1. สร้างแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CCR เรื่องพระไตรปิฎกและ

พุทธศาสนสุภาษิต ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 มีขั้นตอนดังน้ี 
1.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักการ เอกสารงานวิจัยท่ีเกีย่วข้องกับการจดัการเรียนรูโ้ดยใช้ 

วิธีการจัดกิจกรรมการเรยีนรู้แบบ CCR 
1.2 ศึกษาหลักสตูรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ตามหลักสตูร 

แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
1.3 วิเคราะหห์ลักสูตร  
1.4 จัดท าแผนการจัดการเรยีนรู้  
1.5 ก าหนดตัวช้ีวัด เพื่อเขียนแผนการจัดการเรยีนรู้ 
1.6 เขียนแผนการจดัการเรียนรู ้
1.7 น าแผนการจัดการเรยีนรูต้รวจสอบคุณภาพโดยผูเ้ชี่ยวชาญจ านวน 3 คน 
1.8 วิเคราะห์คณุภาพของแผนการจัดการเรยีนรู้   

การจัดกิจกรรม         

การเรียนรู้แบบ CCR 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาวิชาสังคมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม 

2. เจตคติที่ดีต่อวิชา วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
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2. การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม    
เรื่องพระไตรปิฎกและพุทธศาสนสุภาษิต ใช้ทดสอบก่อนและหลังการทดลองเป็นแบบทดสอบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 
ตัวเลือก  ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น มีขั้นตอนการสร้างดังนี้ 
  2.1 วิเคราะห์หลักสูตรและเขียนแผนผังการออกข้อสอบ (Test Blueprint) ก าหนดตัวช้ีวัดให้สอดคล้อง
กับเนื้อหาสาระ เรื่องพระไตรปิฎกและพุทธศาสนสุภาษิต เพื่อน าข้อมูลมาสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

2.2 เขียนข้อค าถามในแบบทดสอบ ให้สอดคล้องกับตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรู้  ซึ่งเป็นแบบทดสอบ
ปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 10 ข้อ 

2.3 น าแบบทดสอบที่เขียนเสร็จแล้วไปให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบความตรงทางเนื้อ (Content Validity) 
จ านวน 3 ท่าน 

2.4 น าแบบทดสอบที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้เช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน  น าความคิดเห็นของ 
ผู้เช่ียวชาญมาค านวณหาค่า IOC แล้วคัดเลือกข้อสอบที่มีค่า IOC 0.60-1.00 ซึ่งข้อสอบมีความตรงเชิงเนื้อหา 
(Content Validity)  

2.5 จัดพิมพ์แบบทดสอบฉบับสมบูรณ์และน าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่ก าหนดไว้ คือนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 จ านวน 28 คน โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดก าแพงเพชร 

3. การสร้างแบบสอบถามเพื่อวัดเจตคติของนักเรียนต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบ CCR วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 เป็น มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 
ระดับ จ านวน 10 ข้อ ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างตามขั้นตอน ดังนี้  

3.1 ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามวัดเจตคติ     
3.2 ศึกษา  เอกสาร  ต ารา และงานวิจัยเกี่ยวกับการวัดเจตคติของนักเรียน 
3.3 สร้างแบบสอบถามวัดเจตคติของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

แบบ CCR เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 
3.4 น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่านพิจารณา 
3.5 น าแบบทดสอบที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้เช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน น าความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ

มาค านวณหาค่า IOC แล้วคัดเลือกข้อสอบที่มีค่า IOC 0.60-1.00 ซึ่งข้อสอบมีความตรงเชิงเนื้อหา (Content 
Validity)  

3.6 จัดพิมพ์แบบทดสอบฉบับสมบูรณ์และน าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่ก าหนดไว้ คือนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 จ านวน 28 คน โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดก าแพงเพชร 

วิธีด าเนินการทดลอง 

 การทดลองการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CCR ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนของนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ผู้ด าเนินการวิจัย
ใช้แบบแผนการทดลองกับกลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดียว มีการทดสอบก่อนและหลัง  
 ผู้วิจัยด าเนินการทดลองโดยใช้แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดก าแพงเพชร   ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 
จ านวน 28 คน โดยผู้วิจัยด าเนินการทดลองด้วยตนเองตามขั้นตอนดังน้ี 
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 1. ท าการทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ผู้วิจัยสร้างขึ้น 
จ านวน 10 ข้อ  
 2. ด าเนินการสอนโดยใช้แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CCR ซึ่ง
ผู้วิจัยเป็นผู้สอนเอง 
 3. ท าการทดสอบหลังเรียน (Post-test) กับกลุ่มทดลองซึ่งเป็นแบบทดสอบชุดเดียวกับที่ใช้ทดสอบก่อน
เรียนและให้นักเรียนตอบแบบสอบถามวัดเจตคติของนักเรียนต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบ CCR วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้  
 1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมเรื่องพระไตรปิฎกและ
พุทธศาสนสุภาษิต ก่อนและหลังการสอนโดยใช้วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CCR  ส าหรับ นักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปีท่ี 2  โดยการหาค่าเฉลี่ย(x̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.) ของคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และทดสอบความแตกต่างของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม ก่อนและหลังเรียน ด้วยสถิติทดสอบที (t-test Paired) 
 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมเรื่องพระไตรปิฎกและ

พุทธศาสนสุภาษิต หลังเรียนเทียบกับเกณฑ์โดยการหาค่าเฉลี่ย (x̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.) ของคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และทดสอบความแตกต่างของคะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมหลังเรียนกับเกณฑ์ ด้วยสถิติทดสอบที (t-test OneSample) 
 3. เพื่อศึกษาเจตคติของนักเรียนต่อการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมเรื่องพระไตรปิฎกและ
พุทธศาสนสุภาษิต โดยใช้วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CCR ส าหรับนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยการหา

ค่าเฉลี่ย ( x̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.) 

 แปลผลความหมายค่าเฉลีย่ดังนี ้

 4.51-5.00    เจตคตติ่อวิชาสังคมศึกษา ระดับมากท่ีสุด 
 3.51-4.50    เจตคตติ่อวิชาสังคมศึกษา ระดับมาก 
 2.51-3.50    เจตคตติ่อวิชาสังคมศึกษา ระดับปานกลาง 
 1.51-2.50  เจตคตติ่อวิชาสังคมศึกษา ระดับนอ้ย 
 1.00-1.50  เจตคตติ่อวิชาสังคมศึกษา ระดับนอ้ยท่ีสุด 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 1.  การเปรียบเทยีบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง พระไตรปิฎกและ
พุทธศาสนสุภาษิต ระหว่างก่อนเรยีนและหลังการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบ CCR 
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ตารางที่ 4 แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม             
เร่ือง พระไตรปิฎกและพุทธศาสนสุภาษิต ระหว่างก่อนเรียนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CCR 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 จากกตารางที่ 4 พบว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการสอนโดยใช้วิธีการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบ CCR  หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 เป็นไปตามสมมุติฐานที่ 
1 ซึ่งแสดงว่านักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2  ที่ได้รับการโดยใช้วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CCR  มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาหลังเรียนเพิ่มขึ้นกว่าก่อนเรียน 
 จากตาราง พบว่า  การทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีคะแนนเฉลี่ย 
เท่ากับ  4.39 คะแนน และ 8.61 คะแนน ตามล าดับและเมื่อเปรียบเทียบระหว่างคะแนนก่อนและหลังเรียน พบว่า 
คะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่า t = 19.12 และค่า 
sig =0.000   

2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม     
เรื่อง พระไตรปิฎกและพุทธศาสนสุภาษิต โดยใช้วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CCR กับเกณฑ์ร้อยละ 80 

ตารางที่ 5 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่

ได้รับการสอนโดยใช้วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CCR  ระหว่างหลังเรียนกับเกณฑ์ 

การ

ทดสอบ 
n คะแนนเต็ม คะแนนเกณฑ ์ �̅� S.D. t sig 

หลัง

เรียน 

28 10 8 8.61 0.916 3.51  0.000* 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 จากตารางที่ 5 พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการสอนโดยใช้
วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CCR  หลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เป็นไป
ตามสมมติฐานที่ 2 ซึ่งแสดงว่านักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการสอนโดยใช้วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 
CCR  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ 

จากตาราง พบว่า  การทดสอบหลังเรียนของผู้เรียนมีคะแนนเฉลี่ย  เท่ากับ  8.61 คะแนน   

การทดสอบ n �̅� S.D. t Sig. 

ก่อนเรียน 28 4.39 0.875 
19.12 0.000* 

หลังเรียน 28 8.61 0.916 
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คิดเป็นร้อยละ 86.07 และเมื่อเปรียบเทียบระหว่างเกณฑ์ กับคะแนนสอบของผู้เรียนหลังเรียน  พบว่า คะแนนสอบ
ของผู้เรียนหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่า t = 3.51  และค่า sig = 0.000
  

3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการวัดเจตคติของผู้เรียนที่มีต่อการเรียนวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับได้รับการสอนโดยใช้วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CCR  โดยหาค่าเฉลี่ยและส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ตารางที่ 6 แสดงเจตคติที่มีต่อการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
ที่ได้รับได้รับการสอนโดยใช้วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CCR 

 

 จากตารางที่ 6 พบว่านักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีเจตคติต่อวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม หลัง

ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CCR โดยรวมมีเจตคติต่อวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อยู่ในระดับ ( �̅� 
= 3.91, S.D. = 0.94) เมื่อพิจาณารายข้อพบว่าข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ วิชาสังคม เป็นวิชาที่น่าสนใจ
มาก การสอนของครูท าให้ฉันตื่นเต้นกับปัญหาใหม่ ๆ    ที่ท้าทาย และครูมีความตั้งใจสอนเป็นอย่างยิ่งตามล าดับ 

 
 

ประเด็นค าถาม �̅� S.D. 
ระดับความพึง

พอใจ 

1. การสอนของครูน่าสนใจมาก 4.14 0.70 มาก 

2. การสอนของครูท าให้รู้สึกเบื่อหน่ายเมื่อเรียนวิชาสังคม 3.64 1.09 มาก 

3.  การสอนของครูท าให้ฉัน ตื่นเต้นกับปัญหาใหม ่ๆ ที่ท้าทาย 4.07 0.85 มาก 

4. การสอนของครูท าให้เกิดความ สนุกสนาน 3.92 0.85 มาก 

5. ครูมีความตั้งใจสอนเป็นอย่างยิง่ 3.96 0.88 มาก 

6. การสอนของครูท าให้คนกล้าแสดงออก 3.82 0.94 มาก 

7. การสอนของครูท าให้เกิดความคิดริเริ่ม สร้างสรรค ์ 3.75 1.00 มาก 

8. การสอนของครูท าให้ผ่อนคลาย 3.92 0.93 มาก 

9. การสอนของครูเป็นการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ 3.92 1.01 มาก 

10. การสอนของครูท าให้มีความสขุเมื่อไดเ้รียนวิชาสังคม 3.92 1.15 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 3.91 0.94 มาก 
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อภิปรายผล 
 การวิจัยการหาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CCR เรื่อง พระไตรปิฎก และ พุทธศาสนสุภาษิต ที่มีต่อ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และเจตคติที่ดี ต่อวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 
อภิปรายผลการศึกษาได้ดังนี้ 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง เรื่อง พระไตรปิฎก และพุทธศาสน
สุภาษิต ระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียน พบว่านักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เป็นไปตามสมมติฐานที่ 1 และมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมสูงกว่าเกณฑ์       ร้อยละ 80 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
เป็นไปตามสมมติฐานที่ 2 อาจเป็นเพราะว่าการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CCR ได้จัด
กิจกรรมการเรียนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และเป็นการสอนที่เน้นด้านจิตใจและความงอกงามทางปัญญาของนักเรียน 
และการสร้างความตื่นตัวให้กับนักเรียน โดยผู้สอนจะคอยตั้งค าถามกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการคิด วิเคราะห์และเกิดการ
เรียนรู้จากการค้นคว้าหาค าตอบจากการตั้งค าถามของครู จนเกิดเป็นองค์ความรู้ของตนเอง ท าให้นักเรียนเกิดการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง สามารถคิดเป็น พัฒนาตนเองได้อย่างมีคุณภาพ ท าให้นักเรียนมีความสุขในการเรียน จึงท าให้ได้
คะแนนเฉลี่ยสูงขึ้น  ส่งผลให้นักเรียนเกิดก าลังใจและเสริมแรงในการเรียนรู้ นอกจากนี้การใช้วิธีการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบ CCR ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ท าให้นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกทักษะการค้นคว้าหาข้อมูลอย่าง
สนุกสนาน เพลิดเพลินและผ่อนคลายความเครียด ท าให้บรรยากาศในการเรียนดีขึ้น กิจกรรมการเรียนรู้แบบCCR เป็น
การเปิดโอกาสให้นักเรียนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้มากขึ้น บูรณาการความรู้และทักษะหลายๆด้าน เข้า
ด้วยกัน ช่วยพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การค้นคว้าหาข้อมูล  เกิดการเรียนรู้และจดจ าสิ่งต่างๆได้รวดเร็วและ
แม่นย ามากขึ้น และยังช่วยให้นักเรียนมีความกล้าคิด กล้าพูดการแสดงออกมากขึ้น ช่วยให้นักเรียนรู้จักแก้ปัญหา 
ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการท างานร่วมกันในสังคม ซึ่งสอดคล้องกับ (กุลยา ตันติผลาชีวะ : 2543) ที่ให้ความหมาย การ
สอนแบบจิตปัญญา คือ การสอนที่เน้นด้านจิตใจและความงอกงามทางปัญญาของผู้เรียน ท าให้ผู้เรียนได้รับความรู้ใหม่
อย่างมีความสุขเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง สามารถคิดเป็น พัฒนาตนได้อย่างมีคุณภาพ 

เจตคติในการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการสอนโดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 
CCR  ซึ่งพบว่านักเรียนมีเจตคติที่ดีในการเรียนรู้มาก เป็นไปตามสมมติฐานที่ 3 คือ นักเรียนทีได้รับการสอนโดยใช้
วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CCR มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม สาระ
พระพุทธศาสนา เรื่องพระไตรปิฎกและพุทธศาสนสุภาษิต อยู่ในระดับมาก อาจเป็นเพราะการออกแบบการสอน การ
วางแผนการสอน การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ดี ทั้งในการจัดเตรียมสื่อการสอน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้การ
ค้นคว้าหรือการวิจัยเป็นฐาน ท าให้เกิดความน่าสนใจ เร้าใจให้นักเรียนอยากเรียนรู้รวมถึงการเน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้
ร่วมกัน คอยช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกัน ท าให้เกิดบรรยากาศที่ผ่อนคลาย ไม่
ตึงเครียด มีปฏิสัมพันธ์กันท่ีดีต่อกัน มีอิสระในการแสดงความรู้สึกนึกคิดของตนเอง ใช้สติปัญญาในการแก้ปัญหาต่างๆ
ที่เกิดขึ้น  มีความสุขสนุกสนานในการเรียนมากกว่าการท างานตามล าพัง ช่วยให้นักเรียนสนใจบทเรียนและสามารถ
เข้าใจบทเรียนได้ง่ายขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ ธัญธัช  วิภัติภูมิประเทศ (2557) ได้ท างานวิจัยเกี่ยวกับผลของการเรียนรู้โดย
ใช้วิจัยเป็นฐานที่มีต่อความรู้เรื่องวัฒนธรรมอาเซียนของนักศึกษา ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการ
เรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐานในภาพรวมที่ระดับค่อนข้างสูง 
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