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บทคัดยอ 

  การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่อง เศษสวนและ
ทศนิยม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1/3 หลังไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ CCR กับเกณฑรอยละ70 
เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร กอนและหลังเรียน เพ่ือศึกษาทักษะในการแกปญหา และการ
ตระหนักรูตนเองของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1/3 หลังไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ CCR ประชากรท่ีใช
ในการวิจัย คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1/3 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร–
ชุม ดีสารอุปถัมภ) จังหวัดกําแพงเพชร จํานวน 40 คน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย คือ แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู
วิชาคณิตศาสตร เรื่องเศษสวนและทศนิยม ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1/3 โดยใชการจัดกิจกรรมเรียนรูแบบ CCR
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่องเศษสวนและทศนิยม แบบสังเกตทักษะการแกปญหา 
เรื่องเศษสวนและทศนิยม แบบสังเกตการตระหนักรูตนเอง เรื่องเศษสวนและทศนิยม  สถิติท่ีใชในการวิเคราะห
ขอมูลไดแก คือ คาเฉลี่ย ( X ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบคาที (t-test One group และ t-test 
Dependent Samples) 
 ผลการวิจัยพบวา 
 1.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1/3 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนคณติศาสตร เรื่องเศษสวนและทศนิยม หลัง
ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ CCR สูงกวาเกณฑรอยละ 70 อยางมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 
 2.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1/3 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนคณติศาสตร เรื่องเศษสวนและทศนิยม หลัง
การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ CCR สูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 3.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1/3 มีทักษะในการแกปญหา เรื่องเศษสวนและทศนิยม หลังไดรับการจัด
กิจกรรมการเรียนรูแบบ CCR โดยรวมอยูในระดับมาก 
 4.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1/3 มีการตระหนักรูตนเอง หลังไดรบัการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ CCR 
โดยรวมอยูในระดับมาก 
 

คําสําคัญ: กิจกรรมเรียนรูแบบ CCR / ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร / ทักษะในการแกปญหา/ 
  การตระหนักรูตนเอง 

 
Abstract 

  This research study aimed to compare the mathematics achievement applications of 
fractions and decimals for grade 7/3 student after study by CCR model with 70% criteria .To 
compare the mathematics achievement applications before and after study by CCR model. To 
evaluate the  problem solving skills of fractions and decimals and self awareness for grade 7/3 
students after study by CCR model. The population were 40 students in grade 7/3 at second 
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semester of academic year 2017 of  Chakungrao Wittaya School, Kamphaeng Phet Province. The 
research tools consisted of lesson plan based on the CCR models for grade 7/3 students, the 
achievement test for mathematic of fractions and decimals, observation skills problem solving for 
fractions and decimals, observation skills self awareness solving for fractions and decimals. 
The data were analyzed using the arithmetic mean, the standard deviation, t-test dependent 
samples and t-test one group. 
 The result of research founded that 
 1.  The mathematics achievement of fractions and decimals for grade 7/3 students after 
study by CCR model with 70% criteria at .05 statistical significant levels. 
 2.  The mathematics achievement of fractions and decimals for grade 7/3 students after 
study by CCR model was higher than before  at .05 statistical significant levels. 
 3.  The  problem solving skills of fractions and decimals for grade 7/3 students after 
study by CCR model was found at the hight level. 
 4.  The self awareness for grade 7/3 students after study by CCR model was found at the 
hight level. 
 
The Keywords: CCR model / Mathematics achievement applications / Problem solving skills/ 
     Self awareness 
 
ความเปนมาและความสําคัญ 
 ในปจจุบันการศึกษาของไทยอยูในยุคของการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ซึ่งเปนการเรียนรูท่ีใหผูเรียนแสวงหา
ความรูจากการลงมือปฏิบัติ ทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดดวยตนเอง ไดพัฒนาความคิด จนเกิดทักษะการคิด
วิเคราะห การแกปญหา และมีทักษะในการใชชีวิต (วิจารณ พานิช, 2556) จึงทําใหคณิตศาสตรมีบทบาทสําคัญตอ
การเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 เพราะคณิตศาสตรชวยพัฒนาความคิดของมนุษยใหมีความคิดสรางสรรค คิดอยางเปน
ระบบ มีระเบียบแบบแผน สามารถคิดวิเคราะหสถานการณปญหาตางๆไดอยางละเอียดถ่ีถวน รอบคอบ ชวยให
คาดการณ วางแผน ตัดสินใจ แกปญหา และนําไปใชในชีวิตประจําวันไดอยางถูกตอง (สํานักวิชาการและมาตรฐาน
การศึกษา, 2551)  
 จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ประจําปการศึกษา 2559 ของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 พบวาในระดับประเทศมีผลการทดสอบต่ําลงทุกป โดยเฉพาะวิชาคณิตศาสตรมีผูเขารวมทํา
การทดสอบจํานวน 637,256 คน มีคะแนนเฉลี่ยอยูท่ี 29.31 โดยท่ีนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนชากังราว
วิทยา (อินทร – ชุม ดีสารอุปถัมภ) จากผูเขาสอบ 118 คน มีคะแนนเฉลี่ย 22.87 ซึ่งต่ํากวาคะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ จากการศึกษาปญหาดังกลาววิเคราะหไดวา ในบทเรียนท่ีมีการแกปญหาโดยใชทักษะการแกปญหา
ทางคณิตศาสตร ผูเรียนไมสามารถแกปญหาไดดวยตนเอง โดยเฉพาะ เรื่องเศษสวนและทศนิยม ในระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 1  เปนเรื่องท่ีผูเรียนไมสามารถคิดวิเคราะหแกปญหาดวยตนเองได เกิดปญหาการทําความเขาใจ
เก่ียวกับเศษสวนและทศนิยม ทําใหผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) อยูในเกณฑต่ํา และ
เมื่อผูเรียนไมสามารถแกปญหาดวยตนเองไดแลวยังสงผลใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนอยูในเกณฑต่ําดวย 
นอกจากน้ีผูเรียนยังขาดสมาธิ การตระหนักรูตนเองและทักษะในการทํางานรวมกับผูอ่ืน ดังน้ันจึงควรมีการจัด
การศึกษาท่ีมีสวนชวยในการพัฒนาศักยภาพทางการเรียนรูใหกับผูเรียนในการใหผูเรียนเกิดการพัฒนาความคิดและ
เกิดทักษะการแกปญหา โดยผานแนวคิดจิตปญญาศึกษา โดยใชนวัตกรรม CCR  ซึ่งจะทําใหผูเรียนเกิดกระบวนการ
เรียนรูอยางใครครวญซึ่งเนนการพัฒนาดานในอยางแทจริง เพ่ือใหเกิดความตระหนักรูถึงคุณคาของสิ่งตางๆโดย
ปราศจากอคติ และสามารถเช่ือมโยงศาสตรตางๆ มาประยุกตใชในชีวิตไดอยางสมบูรณ (ชลลดา ทองทวี และคณะ, 
2551) ซึ่งแนวคิดจิตปญญาศึกษา โดยใชนวัตกรรม CCR มีดังน้ี 



686 
 

 

  1.  C = Comtemplative Education คือ การศึกษาแบบองครวม ใชวิธีการท่ีหลากหลายบน
หลักการสังเกตภายในตน การมีสติ และการเรียนรูดวยใจท่ีใครครวญ จุดมุงหมายเพ่ือใหผูเรียนเกิดปญญา และการ
เปลี่ยนแปลงข้ันพ้ืนฐานตระหนักรูตอตนเองและสังคม (ศิรประภา พฤทธิกุล, 2553) 
  2.  C = Coachings คือ การสรางความตื่นตัวใหกับผูเรียน ใหผูเรียนรูสึกตื่นตัวอยากท่ีจะเรียนรู โดย
ท่ีผูสอนจะเปนผูตั้งคําถามกระตุนเพ่ือใหนักเรียน เรียนรู ท่ีจะคิด และเพ่ือใหสามารถประยุกตและคิดเองได 
(ประคัลภ ปณฑพลังกูร, 2558) 
  3.  R = Research Base Learning คือ กระบวนการจัดการเรียนรูท่ีใชวิจัยเปนสวนหน่ึงของ
กระบวนการเรียนรู เนนทักษะกระบวนการคนควา พัฒนาการคิดวิเคราะหและบูรณาการเน้ือหาความรู (คงศักดิ์ 
ธาตุทอง และงามนิตย ธาตุทอง, 2557) 
 จากท่ีกลาวมาขางตน ทําใหผูวิจัยสนใจท่ีจะพัฒนาผูเรียนใหมีความรู และมีทักษะในการใชชีวิต จึงไดมีการ
จัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ CCR เพ่ือสงเสริมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร ทักษะการแกปญหา และการ
ตระหนักรูตนเอง เรื่อง เศษสวนและทศนิยม สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1/3 เพ่ือสรางการจัดการเรียนรูท่ี
เหมาะสมใหกับผูเรียน เพ่ือใหผูเรียนมีทักษะการแกปญหาท่ีดี มีสมาธิ มีการตระหนักรูตนเอง มีทักษะในการทํางาน
รวมกับผูอ่ืน และมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีดีข้ึน 
 

วัตถุประสงคการวิจัย 

  1.  เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่อง เศษสวนและทศนิยม ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 1/3 หลังไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ CCR กับเกณฑรอยละ70 
  2.  เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร กอนและหลังเรียน เรื่อง เศษสวนและทศนิยม
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1/3 โดยใชการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ CCR 
  3.  เพ่ือศึกษาทักษะในการแกปญหา เรื่อง เศษสวนและทศนิยม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1/3 หลัง
ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ CCR 
  4.  เพ่ือศึกษาการตระหนักรูตนเองของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1/3 หลังไดรับการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูแบบ CCR 
 
 

สมมติฐานการวิจัย 
  1.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1/3 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณติศาสตร เรื่อง เศษสวนและทศนิยม หลัง
ไดรับการสอนโดยใชรูปแบบการเรียนรูแบบ CCR สูงกวาท่ีเกณฑกําหนดไวรอยละ 70 
  2.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1/3 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณติศาสตร เรื่อง เศษสวนและทศนิยม หลัง
ไดรับการสอนโดยใชรูปแบบการเรียนรูแบบ CCR สูงกวากอนเรียน 
 
ขอบเขตการวิจัย 
  ดานประชากร 
  ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1/3 ภาคเรยีนท่ี 2  
ปการศึกษา 2560 โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร–ชุม ดีสารอุปถัมภ) จังหวัดกําแพงเพชร จํานวน 40 คน  
  ดานเน้ือหา 
  เน้ือหาท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ เรื่องเศษสวนและทศนิยม รายวิชาคณิตศาสตรพ้ืนฐาน  
ค21101 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร-ชุม ดีสารอุปถัมภ) ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
  ดานตัวแปร   
  ตัวแปรตน  ไดแก    การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ CCR 
  ตัวแปรตาม ไดแก   - ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณติศาสตร  
       - ทักษะในการแกปญหา  
       - การตระหนักรูตนเอง 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
  ประชากร 
  
วิธีดําเนินการวิจัย 
  ประชากร 
   นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1/3 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร–
ชุม ดีสารอุปถัมภ) จังหวัดกําแพงเพชร จํานวน 40 คน 
  เครื่องมือวิจัย 
  1.  แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร เรื่องเศษสวนและทศนิยม ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1/3 
โดยใชการจัดกิจกรรมเรียนรูแบบ CCR จํานวน 17 แผน แผนละ 1 ช่ัวโมง โดยมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู 5 
ข้ันตอนคือ   
   ข้ันท่ี 1 เตรียมความพรอม:ตระหนักรูคือพรอม 
    ข้ันท่ี 2 แสวงหาความรู: ถามคือสอน 
    ข้ันท่ี 3 เช่ือมโยงสูการปฏิบัติ: ปฏิบัติไดคือเขาใจ 
    ข้ันท่ี 4 ประเมินและแลกเปลี่ยนเรียนรู: สะทอนคิดคือเรียนรู 
    ข้ันท่ี 5 สะทอนการเรียนรู: เขียนคือคิด 
   2.  แบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนวิชาคณิตศาสตร เรื่องเศษสวนและทศนิยม ช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 1/3 โดยใชการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ CCR เปนแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ มีคา
ความเท่ียงตรงโดยการหาคาความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงค (IOC) พบวามีคาอยูระหวาง 0.30 - 
1.00 คาความเช่ือมั่นของคูเดอรรชิารดสัน (KR-20) เทากับ 0.73 คาความยากงาย (p) อยูระหวาง 0.29 - 0.73 คา
อํานาจจําแนก (r) อยูระหวาง  0.29 - 1.00  
   3.  แบบสังเกตทักษะการแกปญหา เรื่องเศษสวนและทศนิยม ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1/3 เปนแบบ
มาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ จํานวน 10 ขอ มีคาความเท่ียงตรงโดยการหาคาความสอดคลองระหวางขอคําถาม
กับวัตถุประสงค (IOC) พบวามีคาอยูระหวาง 0.60 - 1.00 และคาความเช่ือมั่นตามวิธีของครอนบราค (Cronbach’s 
alpha) เทากับ 0.99 
   4.  แบบสังเกตการตระหนักรูตนเอง เรื่องเศษสวนและทศนิยม ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1/3 เปนแบบ
มาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ จํานวน 10 ขอ มีคาความเท่ียงตรงโดยการหาคาความสอดคลองระหวางขอคําถาม
กับวัตถุประสงค (IOC) อยูระหวาง 0.60 - 1.00 และคาความเช่ือมั่นตามวิธีของครอนบราค (Cronbach’s alpha) 
เทากับ 0.60 
 
การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามข้ันตอน ตอไปน้ี 

   1.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1/3 ทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรกอนเรียน 
เรื่องเศษสวนและทศนิยม 
  2.  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร เรื่องเศษสวน
และทศนิยม ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1/3 โดยใชการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ CCR จํานวน 17 ช่ัวโมง และนักเรียนทํา
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรหลังเรียน  

 

การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ CCR 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร (K) 
ทักษะในการแกปญหา (P)  
การตระหนักรูตนเอง (A) 
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  3.  สังเกตทักษะในการแกปญหา ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1/3 หลังการไดรับการจัดกิจกรรม
การเรียนรูแบบ CCR 
  4.  สังเกตการตระหนักรูตนเองของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1/3 หลังไดรับการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูแบบ CCR 

การวิเคราะหขอมูล 
  1.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่องเศษสวนและทศนิยม ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี1/3 หลังไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ CCR กับเกณฑรอยละ70 ใชการทดสอบคาที (t-test 
One Group) 
 2.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร กอนและหลังเรียน เรื่อง เศษสวนและทศนิยม
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี1/3 โดยใชการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ CCR ใชการทดสอบคาที (t-test 
Dependent)  
 3.  การศึกษาทักษะการแกปญหา และการตระหนักรูตนเองเรื่อง เศษสวนและทศนิยม ของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี1/3 หลังไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ CCR วิเคราะหขอมูลโดยคาเฉลี่ย ( x ) สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) และแปลผลคาเฉลี่ย ดังน้ี 
  คาเฉลี่ย 4.50 – 5.00 นักเรียนมีทักษะการแกปญหา/การตระหนักรูตนเอง  ระดับมากท่ีสุด 
  คาเฉลี่ย 3.50 – 4.49 นักเรียนมทัีกษะการแกปญหา/การตระหนักรูตนเอง  ระดับมาก 
  คาเฉลี่ย 2.50 – 3.49 นักเรียนมทัีกษะการแกปญหา/การตระหนักรูตนเอง  ระดับปานกลาง 
   คาเฉลี่ย 1.50 – 2.49 นักเรียนมทัีกษะการแกปญหา/การตระหนักรูตนเอง  ระดับนอย 
   คาเฉลี่ย 1.00 – 1.49 นักเรียนมทัีกษะการแกปญหา/การตระหนักรูตนเอง  ระดบันอยท่ีสุด 
 
สรุปผลการวิจัย 
  1.  การเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่องเศษสวนและทศนิยม ของนักเรยีนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 1/3 หลังไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ CCR กับเกณฑรอยละ70 พบผลดังตาราง 1 
 
ตาราง 1   แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร เรือ่งเศษสวนและทศนิยม ของนักเรยีนช้ัน 
    มัธยมศึกษาปท่ี 1/3 หลังไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ CCR กับเกณฑรอยละ70  
    วิเคราะหขอมูลโดยการทดสอบคาที (t-test One group) 
 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร 
𝑛 X  𝑆.𝐷. 𝑡 𝑛 
40 23.45 2.08 21 7.47* 

 *p < .05 
 จากตาราง 1 พบวานักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1/3 โรงเรยีนชากังราววิทยา (อินทร-ชุม ดีสารอุปถัมภ) 
จังหวัดกําแพงเพชร มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณติศาสตร เรื่องเศษสวนและทศนิยม หลังไดรบัการจดักิจกรรมการ
เรียนรูแบบ CCR สูงกวาเกณฑรอยละ 70 อยางมีนัยสําคัญทางสถิตท่ีิระดับ .05 โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 23.45  
สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เทากับ 2.08 และคา t = 7.47 
 2.  การเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร กอนและหลังเรียน เรื่องเศษสวนและทศนิยม
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1/3 โดยใชการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ CCR พบผลดังตาราง 2 
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ตาราง 2    แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร กอนและหลังเรียน เรื่องเศษสวนและ 
     ทศนิยมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1/3 โดยใชการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ CCR วิเคราะหขอมูล 
     โดยการทดสอบคาที (t-test Dependent) 
 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร 𝑛 X  𝑆.𝐷. 𝑡 
กอนเรียน 40 13.40 1.72 

-21.53* 
หลังเรียน 40 23.65 2.25 

 *p < .05 
  จากตาราง2 พบวานักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1/3 โรงเรยีนชากังราววิทยา (อินทร-ชุม ดีสารอุปถัมภ) 
จังหวัดกําแพงเพชร มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณติศาสตร เรื่องเศษสวนและทศนิยม หลังการจัดกิจกรรมการเรยีนรู
แบบ CCR สูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยโดยมีคา t = -21.53 
 

  3.  การศึกษาทักษะในการแกปญหา เรื่องเศษสวนและทศนิยม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 

ปท่ี 1/3 หลังไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ CCR พบผลดังตาราง 3 
 

ตาราง 3   แสดงผลการศึกษาทักษะในการแกปญหา เรื่องเศษสวนและทศนิยม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1/3  
  หลังไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ CCR วิเคราะหขอมูลโดยใชคาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบ่ียงเบน- 
  มาตรฐาน (S.D.)  

แบบสังเกตทักษะการแกปญหา X  𝑆.𝐷. แปลผล 
1. นักเรียนมีการถาม-ตอบในขณะจัดกิจกรรมการเรียนรู 4.33 0.73 มาก 
2. นักเรียนสามารถกําหนดปญหาหรือเรื่องท่ีจะสืบคนไดอยางชัดเจน 4.30 0.72 มาก 
3. นักเรียนมีการระดมความคิดเหน็ในการแกปญหามีการตรวจสอบความถูกตอง 4.33 0.73 มาก 
4. นักเรียนบันทึกผลจากการศึกษาคนควาอยางละเอียด รอบคอบ 4.33 0.57 มาก 
5. นักเรียนมีความกระตือรือรน มุงมั่นในการแกปญหา 4.08 0.83 มาก 
6. นักเรียนอธิบายผลการคนควาสอดคลองกับสถานการณปญหา 4.55 0.50 มากท่ีสุด 
7. นักเรียนอธิบายแบบเช่ือมโยงสมัพันธ และมีเหตผุลหรือหลักฐานประกอบ 4.33 0.73 มาก 
8. นักเรียนนําขอมูลท่ีไดจากการคนควา ไปใชกับสถานการณปญหาใหม ท่ีคลาย
กับสถานการณเดมิ 

4.55 0.50 มากท่ีสุด 

9. นักเรียนมีสวนรวมในการทํากิจกรรม ชวยกันคิด  
ชวยกันทํางาน 

4.33 0.73 มาก 

10. นักเรียนมีการอภิปรายและแสดงความคดิเห็นรวมกัน 4.55 0.50 มากท่ีสุด 
รวม 4.37 0.15 มาก 

 จากตาราง 3 พบวา นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1/3 โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร-ชุม ดีสารอุปถัมภ) 
จังหวัดกําแพงเพชร มีทักษะในการแกปญหา เรื่องเศษสวนและทศนิยม หลังไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ 
CCR โดยรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.37 และ S.D. = 0.15) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา นักเรียนอธิบายผลการ
คนควาสอดคลองกับสถานการณปญหา นักเรียนนําขอมูลท่ีไดจากการคนควาไปใชกับสถานการณปญหาใหม ท่ี
คลายกับสถานการณเดิม  และนักเรียนมีการอภิปรายและแสดงความคิดเห็นรวมกัน มีคาเฉลี่ยสูงสุด ( X = 4.55 
และ S.D. = 0.50) รองลงมา คือ นักเรียนมีการถาม-ตอบในขณะจัดกิจกรรมการเรียนรู นักเรียนมีการระดมความ
คิดเห็นในการแกปญหามีการตรวจสอบความถูกตอง นักเรียนอธิบายแบบเช่ือมโยงสัมพันธ และมีเหตุผลหรือ
หลักฐานประกอบ นักเรียนมีสวนรวมในการทํากิจกรรม ชวยกันคิด ชวยกันทํางาน ( X = 4.33 และ S.D. = 0.73) 
และนักเรียนบันทึกผลจากการศึกษาคนควาอยางละเอียด รอบคอบ ( X = 4.33 และ S.D. = 0.57) ตามลําดับ 
 

  4.  การศึกษาการตระหนักรูตนเองของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1/3 โดยใชการจัดกิจกรรมการเรียนรู
แบบ CCR พบผลดังตาราง 4 
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ตาราง 4   แสดงผลการศึกษาการตระหนักรูตนเอง ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1/3 โดยใชการจัดกิจกรรมการ 
    เรียนรูแบบ CCR วิเคราะหขอมูลโดยใชคาเฉลี่ย ( X )และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  

แบบสังเกตการตระหนักรูตนเอง X  𝑆.𝐷. แปลผล 
1. นักเรียนมีความเอาใจใสตอการเรียน 4.63 0.49 มากท่ีสุด 
2. นักเรียนเขาหองเรยีนและสงงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 4.53 0.51 มากท่ีสุด 
3. นักเรียนมีความพยายามและเอาใจใสตอการปฏิบัติกิจกรรมการ
เรียนรู 

4.28 0.68 มาก 

4. นักเรียนแสดงสิ่งท่ีตนเองช่ืนชอบและภาคภูมิใจ 4.40 0.74 มาก 
5. นักเรียนปฏิบัติตามขอตกลงและระเบียบกฎเกณฑ 4.40 0.71 มาก 
6. นักเรียนมีความรอบคอบ มีเหตผุลในการคิด  
และตดัสินใจ 

4.05 0.82 มาก 

7. นักเรียนปฏิบัติตนอยางเหมาะสม ควบคุมตนเองได 4.38 0.71 มาก 
8. นักเรียนเห็นคณุคาในตนเอง 4.23 0.80 มาก 
9. นักเรียนมีสวนรวมในการทํางานกลุม 4.30 0.72 มาก 
10. นักเรียนยอมรับฟงความคิดเหน็ของผูอ่ืน 4.35 0.74 มาก 

รวม 4.35 0.16 มาก 

  จากตาราง 4 พบวา นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี1/3 โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร-ชุม ดีสารอุปถัมภ) 
จังหวัดกําแพงเพชร มีการตระหนักรูตนเอง โดยใชการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ CCR โดยรวมอยูในระดับมาก  
( X = 4.35 และ S.D. = 0.16) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา นักเรียนมีความเอาใจใสตอการเรียน มีคาเฉลี่ยสูงสุด 
( X = 4.63 และ S.D. = 0.49) รองลงมา คือ นักเรียนเขาหองเรียนและสงงานตามท่ีไดรับมอบหมาย ( X = 4.53 
และ S.D. = 0.51) และนักเรียนแสดงสิ่งท่ีตนเองช่ืนชอบและภาคภูมิใจ ( X = 4.40 และ S.D. = 0.74) ตามลําดับ 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
  1.  นักเรียนมผีลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนคณิตศาสตร เรื่องเศษสวนและทศนิยม หลังไดรับการจัดกิจกรรม
การเรยีนรูแบบ CCR สูงกวาเกณฑรอยละ 70 อยางมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 เพราะนักเรียนไดแสวงหา
ความรูและนําไปปรับใชดวยตนเอง ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว ท้ังน้ีอาจเปนเพราะ นักเรยีนสามารถพัฒนา
ความคิด ความสามารถของตนเอง และสามารถดําเนินการคนหาคําตอบ หรือความรูใหมดวยตนเอง (พรรณี ทรงศริ,ิ 
2557) อีกท้ังไดรับการสอนท่ีชวยใหสามารถนําความรูความเขาใจ หรือไดรับการอบรมมาไปสูการปฏบัิติได              
(เฉลิมชัย พันธเลศิ, 2549)  
 2.  นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่องเศษสวนและทศนิยม หลังการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูแบบ CCR สูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เพราะนักเรียนไดมีผูช้ีแนะแนวทางในการ
หาแหลงเรียนรูท่ีเหมาะสม เพ่ือท่ีจะไดนําขอมูลหรือความรูท่ีมีนําออกมาใหไดมากท่ีสุด ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐาน
ท่ีตั้งไว ท้ังน้ีอาจเปนเพราะ นักเรียนไดรับการช้ีแนะท่ีเหมาะสมในการเรียนรู คือ ผูสอนและผูเรียนมีเปาหมายในการ
เรียนรูรวมกัน วิเคราะหสิ่งท่ีตองการพัฒนา พัฒนากิจกรรมการเรียน มีการออกแบบตารางการช้ีแนะรวมกัน (Mink 
and Owen, 1993) ทําใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ CCR  
สูงกวากอนเรียน 
 3.  นักเรียนมทัีกษะในการแกปญหา เรื่องเศษสวนและทศนิยม หลังไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ 
CCR โดยรวมอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย ( X ) เทากับ 4.37 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ .15 ท้ังน้ีอาจเปน
เพราะ นําการจัดการเรียนรูโดยใชการวิจัยเปนฐานมาใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยนําเอากระบวนการวิจัยมา
เปนเครื่องมือในการแสวงหาความรู เพ่ือใหนักเรียนไดพัฒนาทักษะกระบวนการวิจัยและการศึกษาคนควาดวย
ตนเอง โดยผูสอนใชวิธีท่ีหลากหลายเพ่ือนําไปสูการสรางคุณลักษณะอันพึงประสงคใหกับผูเรียน (พิจิตรา ทีสุกะ, 
2556) อีกท้ังการจัดกิจกรรมการเรียนรูยังเปนไปอยางมีข้ันตอน เพ่ือใหผูเรียนเกิดทักษะในการแกปญหา โดยมี
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ข้ันตอนคือ การระบุปญหา การตั้งสมมติฐาน พิสูจนทดสอบสมมติฐาน รวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูล และสรุปผล 
(ทิศนา แขมมณี, 2547) 
 4.  นักเรียนมีการตระหนักรูตนเอง โดยใชการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ CCR โดยรวมอยูในระดับมาก 
คาเฉลี่ย ( X ) เทากับ 4.35 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ .16 ท้ังน้ีอาจเปนเพราะ นักเรียนรูขอดี
ขอบกพรองของตนเอง รูบทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบ (ปยนาฏ สิทธิฤทธ์ิ, 2549) รูเทาทันอารมณความรูสึกของ
ตนเองในสถานการณตาง ๆ รูสาเหตุและผลของการแสดงออกทางอารมณ สามารถประเมินตนเองไดตามความเปน
จริง มีความมั่นใจในความมีคุณคาและความสามารถของตนเอง (ทัศนีย สุริยะไชย, 2554) 
 
 

ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
  1.  ในการนําการจัดกิจกรรมการเรยีนรูแบบ CCR ไปใชในการเรียนการสอน ผูสอนควรศึกษา ตัวช้ีวัด 
จุดประสงคการเรียนรู เน้ือหา แผนการจัดการเรียนรู และกิจกรรมการเรียนรู แลวจึงช้ีแนะใหนักเรียนปฏิบัติใน
ข้ันตอนตาง ๆ อยางถูกตอง เพ่ือใหการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ CCR มีประสิทธิภาพ 
  2.  ผูสอนควรเตรียมกิจกรรมการเรียนรูใหพรอมกอนการดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอน 
  3.  ควรมีการเผยแพรและแนะนําการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ CCR และการเขียนแผนการจัดการ
เรียนรู 
 

  ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 
  1.  ควรมีการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ CCR กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรในระดับช้ัน และ
เน้ือหาอ่ืน ๆ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการเรียนการสอนและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
  2.  ควรมีการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ CCR สําหรับใชในการเรียนการสอนวิชาอ่ืน ๆ  
  3.  ควรมีการศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ CCR ท่ีสงผลตอตัวแปรอ่ืน ๆ เชน ความคงทนใน
การเรียนรู ความคิดสรางสรรค เปนตน  
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