


759 
 

 

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถในการแกปญหาคณิตศาสตร  
และพฤติกรรมการทํางานกลุม โดยใชการจัดการเรียนรูตามแนวคิด CCR  

เร่ือง สมการและการแกสมการ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 
A Study of learning achievement Mathematics Problem Solving Ability 

and Group Working Behavior trought using CCR Based Learning 
Equation and Solving equation  for Prathomsuksa 6 students 

 
วัลยวิภา  ปรีชานนท1  เบญจวรรณ  ชัยปลัด2  และชัยภมูิ  จันทรตุย3 

Wanwipha  Preechanon1 Benjawan  Chaiplad2  and  Chaiyapum  Chantui3  

 
1นักศึกษาโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภฎักาํแพงเพชร 
2อาจารยโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภฎักาํแพงเพชร 

3ครูโรงเรียนนารีราษฎรสามัคคี จังหวัดกําแพงเพชร 
 

บทคัดยอ 
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง สมการและการแก
สมการของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 กอนเรียนและหลังเรียน ท่ีไดรับการสอนโดยใชการจดัการเรียนรูตามแนวคิด 
CCR เพ่ือศึกษาความสามารถในการแกปญหาคณติศาสตรของนักเรยีนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ท่ีไดรับการสอนโดยใชการ
จัดการเรียนรูตามแนวคดิ CCR เรือ่ง สมการและการแกสมการ เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการทํางานกลุมของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 6 ท่ีไดรับการสอนโดยใชการจัดการเรียนรูตามแนวคิด CCR เรื่อง สมการและการแกสมการ  
 ประชากรในการวิจยั คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 โรงเรียนนารีราษฎร
สามัคคี สังกัดสาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชรเขต 1 จํานวน 17 คน 
 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ประกอบดวย 1) แผนการจัดการเรียนรู จํานวน 9 แผน 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เปนปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ 3) แบบวัดความสามารถในการ
แกปญหาคณิตศาสตรจํานวน 8 ขอ วิเคราะหขอมลูโดยการหาคาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน คารอยละ และการ
ทดสอบคาที (Dependent samples t-test) 
 ผลการวิจัยพบวา 
 1.  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ท่ีไดรับการจัดการเรยีนรูตามแนวคิด CCR เรื่อง สมการและการแกสมการ 
มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณติศาสตร หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 
 2.  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ท่ีไดรับการจัดการเรยีนรูตามแนวคิด CCR เรื่อง สมการและการแกสมการ 
มีความสามารถในการแกปญหาคณิตศาสตร หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
 3.  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ท่ีไดรับการจัดการเรยีนรูตามแนวคิด CCR เรื่อง สมการและการแกสมการ 
มีพฤติกรรมการทํางานกลุม หลังเรียนสูงกวากอนเรยีนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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จัดการเรียนรูตามแนวคิด CCR 
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Abstract 
 The purposes 0f this research were 1) to compare learning achievement of mathematics 
on the topic “Equation and Solving equation” for Prathomsuksa 6 students before and after learning 
trought using CCR - based learning 2) to study mathematics problem solving abilities for 
Prathomsuksa 6 students trought using CCR - based learning on the topic “Equation and Solving 
equation” 3) to study the students’ group working behaviors for Prathomsuksa 6 students before and 
after learning trought using CCR - based learning 
 The research population was primary 6 students, 2nd semester, academic year 2560. 
Nareerat Samakkee Under the Office of Kamphaengphet Educational Service Area 1 of 17 students  
 The research tools consisted of 1) 9 lesson plan 2) Achivement Test of mathematics 
learning Objective type-with four choices, 30 items. 3) Proficiency Test of mathematics solving-
subjective 8 items. That data analysis was carried out though mean, standard deviation, percentage 
and dependent samples t-test. 
 The research found that ; 
 1.  Prathomsuksa 6 students learned by the CCR concept of equation and equation 
solving. Mathematical Achievement After the study, the statistical significance at .05 level. 
 2.  Prathomsuksa 6 students learned by CCR concept of equation and equation solving. 
Have the ability to solve math problems. After the study, the statistical significance at .05 level. 
 3.  Prathomsuksa 6 students learned by CCR concept of equation and equation solving. 
Working Group Behavior After the study, the statistical significance at .05 level. 
 
The keyword: Learning achievement Mathematics  Mathematics Problem Solving Ability / 
        Group Working Behavior / CCR Based Learning 
 
ความเปนมาและความสําคัญ 
 หลักสตูรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 เปนหลกัสูตรท่ีมุงพัฒนาผูเรยีนทุกคน ซึ่งเปนกําลัง
ของชาติใหเปนมนุษยท่ีมีความสมดุลท้ังดาน รางกาย ความรู คณุธรรม มีจิตสํานึกในความเปนพลเมืองไทยและพลเมือง
โลก มีความรูและทักษะพ้ืนฐาน รวมท้ังเจตคติ ท่ีจําเปนตอการศึกษา การประกอบอาชีพ และการศึกษาตลอดชีวิต โดย
มุงเนนผูเรียนเปนสําคญับนพ้ืนฐานความเช่ือวา ทุกคนสามารถเรยีนรูและพัฒนาตนเองไดเต็มตามศักยภาพ ซึ่งจัดทําข้ึน
เพ่ือใหหนวยงาน ระดับทองถ่ินและสถานศึกษา ไดนําไปใชเปนกรอบและทิศทางในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา และ
จัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาเดก็และเยาวชนไทยทุกคน ใหมีคณุภาพดานความรูและ ทักษะ ท่ีจําเปนสําหรับการ
ดํารงชีวิตในสังคมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงและแสวงหาความรูเพ่ือพัฒนา ตนเองอยางตอเน่ืองตลอดชีวิต 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) 
 คณิตศาสตรมีบทบาทสําคัญยิ่งตอการพัฒนาความคิดมนุษย ทําใหมนุษยมีความคดิสรางสรรค คิดอยางมี
เหตุผล เปนระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะหปญหาหรือสถานการณไดอยางถ่ีถวนรอบคอบ ชวยการคาดการณ 
วางแผน ตัดสินใจ แกปญหาและนําไปใชในชีวิตประจําวันไดอยางถูกตองเหมาะสม นอกจากน้ีคณิตศาสตรยังเปน
เครื่องมือในการศึกษาดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและศาสตรอ่ืน ๆ คณิตศาสตรจึงมีประโยชนตอการดําเนินชีวิต ชวย
พัฒนาคุณภาพชีวิตใหดีข้ึน และสามารถอยูรวมกับ ผูอ่ืนไดอยางมีความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)  
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 การจัดการเรยีนรูตามแนวคิด CCR เปนรูปแบบการเรียนการสอนหน่ึงท่ีนาสนใจ มคีวามเหมาะสมและ
สอดคลองกับสภาพปญหาในปจจบัุนเพราะเปนการสอนท่ียึดผูเรียนเปนสําคญั ซึ่งการจัดการเรียนรูตามแนวคิด CCR 
ประกอบไปดวย 
 C = Contemplative Education จิตศึกษา หรือ จติตปญญาศึกษา    
 C = Coaching ระบบพ่ีเลี้ยง/การสอนแนะ   
 R = Researching base Learning การสอนโดยเนน การวิจัยเปนฐาน   
 แนวคิดจิตตปญญาศึกษา (Contemplative Education) คือ หน่ึงในวิธีการเรียนรูท่ีนําผูเรียนไปสูการ
เปลี่ยนแปลงท่ีมีลักษณะพิเศษ คือ มุงไปท่ีการพัฒนาชีวิตโดยการเปลี่ยนแปลงของสังคมและโลก จากรากฐานของการ
ปฏิบัติและฝกฝนจริง จติตปญญาจึงเปนการศึกษาเพ่ือทางรอด  
เปาหมายท่ีแทของการศึกษา คือ การเปลีย่นผูเรียนจากผูไมรู สูผูรู และเห็นไดจากการมีวิธีคดิ จิตสํานึก ท่ีเปลี่ยนแปลงไป
จากเมื่อตอนท่ียังไมรูและเกิดพฤตกิรรมเปลี่ยนแปลงไปจากเดมิ  
การเรยีนเพ่ือการเปลี่ยนแปลง (Transformative Learning) จึงเกิดข้ึน เพ่ือผาทางตันใหกับปญหาในการจัดการเรยีน
การสอนท่ีเปนอยูในปจจุบัน (จมุพล พูลภัทรชีวิน, 2552)  
 การสอนแนะ (coaching) เปนกระบวนการท่ีเปนกลยุทธในการเพ่ิมพูนความรู ทักษะและพัฒนาความสามารถ
ในการปฏิบัติการทํางานของบุคคล โดยมีโคชทําหนาท่ีเปนผูคอยให 
คําช้ีแนะ ใหความรูเพ่ิมเตมิ ใหความชวยเหลือ ใหขอมลูยอนกลับ และสงเสรมิใหบุคคลมีการพัฒนาเพ่ิมข้ึน โดยคํานึงถึง
ความรูพ้ืนฐานและประสบการณเดิมของบุคคล นําไปสูการปรับเปลีย่นพฤติกรรมการปฏิบัติงานใหดีข้ึน  
(ธิติมา  แปงสุข, 2557) 
 การจัดการเรยีนรูโดยใชการวิจัยเปนฐาน (Research-based Learning หรือ RBL) หมายถึง สภาพการณ
ของการจัดการเรียนรูท่ีใหผูเรียนใชกระบวนการวิจัย หรือผลการวิจยัเปนเครื่องมือในการเรยีนรูเน้ือหาสาระตางๆ โดย
อาจใช การประมวลผลงานวิจัย (Research review) มาประกอบการสอนเน้ือหาสาระ ใชผลการวิจัยมาเปนเน้ือหาสาระ
ในการเรียนรูใชกระบวนการวิจยัในการศึกษาเน้ือหาสาระ หรือใหผูเรียนลงมือทําวิจัยโดยตรง หรือชวยฝกฝนทักษะการ
วิจัยตางๆ ใหแกผูเรียน1 (1ทิศนา แขมมณ,ี 2552) 
 จากการศึกษาสภาพปญหาและเหตุผลท่ีกลาวขางตนจึงทําใหผูวิจยัสนใจท่ีจะศึกษาคนควา การศึกษา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ความสามารถในการแกปญหาคณิตศาสตร และพฤติกรรมการทํางานกลุม โดยใชการจัดการ
เรียนรูตามแนวคดิ CCR เรื่อง สมการและการแกสมการ ของนักเรยีนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ซึ่งจะเปนแนวทางในการ
เปลี่ยนแปลง พฤติกรรมของผูเรยีนไดตามจุดประสงคของการสอน ทําใหผูเรียนมีความสุข ใฝรูอยางตอเน่ือง และการ
สอนตองตอบสนองความตองการข้ันพ้ืนฐานของผูเรียน ท่ีดานอารมณและสังคม เขาใจ ดานในของตัวเอง รูตัว เขาถึง
ความจริง ทําใหเปลีย่นมุมมองเก่ียวกับโลกและผูอ่ืน เกิดความเปน อิสระ ความสุข ปญญา และความรกัอันไพศาลตอ
เพ่ือนมนุษยและสรรพสิ่ง หรืออีกนัยหน่ึง เกิดความเปนมนุษยท่ีสมบูรณโดยเนนการศึกษาจากการปฏิบัติ เพ่ือใหเกิดการ
เรียนรู อยางเต็มศักยภาพ เปนประโยชนสูงสดุแกนักเรยีน อีกท้ังเปนแนวทางสําหรับครู นักวิชาการ และผูท่ีมีสวน
เก่ียวของในการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอนคณิตศาสตรไดนําไปประยุกตใชตอไป 
 
วัตถุประสงคการวิจัย 
 1.  เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง สมการและการแกสมการของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 6 กอนเรียนและหลังเรียน ท่ีไดรับการสอนโดยใชการจัดการเรยีนรูตามแนวคิด CCR  
 2.  เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการแกปญหาคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ท่ีไดรับการ
สอนโดยใชการจัดการเรียนรูตามแนวคิด CCR เรื่อง สมการและการแกสมการ 
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 3.  เพ่ือเปรียบเทียบพฤติกรรมการทํางานกลุมของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ท่ีไดรับการสอนโดยใชการ
จัดการเรียนรูตามแนวคดิ CCR เรือ่ง สมการและการแกสมการ 
 
สมมติฐานการวิจัย 
 1.  นักเรียนท่ีเรียนดวยกิจกรรมเรยีนการสอนคณิตศาสตร โดยใชการจัดการเรยีนรูตามแนวคิด CCR เรื่อง 
สมการและการแกสมการ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรยีนสูงกวากอนเรียน 
 2.  นักเรียนท่ีเรียนดวยกิจกรรมเรยีนการสอนคณิตศาสตร โดยใชการจัดการเรยีนรูตามแนวคิด CCR เรื่อง 
สมการและการแกสมการ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 มีความสามารถในการแกปญหาคณิตศาสตรหลังเรียนสูง
กวากอนเรียน 
      3.  นักเรียนท่ีเรียนดวยกิจกรรมเรยีนการสอนคณิตศาสตร โดยใชการจัดการเรยีนรูตามแนวคิด CCR เรื่อง 
สมการและการแกสมการ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 มีพฤติกรรมการทํางานกลุมหลังเรียนสงูกวากอนเรียน 
 ประชากร 
  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 โรงเรียนนารีราษฎรสามัคคี สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศกึษาประถมศกึษากําแพงเพชรเขต 1 จํานวน 17 คน  
  
 เน้ือหาท่ีใชในการวิจัย 
  เน้ือหาท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก เน้ือหาวิชาคณิตศาสตรพ้ืนฐานช้ันประถมศึกษาปท่ี  6 ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 เรื่อง สมการและการแกสมการ มีท้ังหมด 4 หนวยยอย ไดแก  
    หนวยการเรียนรูยอยท่ี 1 สมการท่ีมีตัวไมทราบคา 
    หนวยการเรียนรูยอยท่ี 2 การแกสมการท่ีมีตัวไมทราบคาหน่ึงตัว 
    หนวยการเรียนรูยอยท่ี 3 การเขียนประโยคสัญลักษณท่ีมีตัวไมทราบคา 
    หนวยการเรียนรูยอยท่ี 4 โจทยปญหาเก่ียวกับสมการ 
 ตัวแปรท่ีศึกษา 
  ตัวแปรอิสระ  ไดแก การจัดการเรียนรูตามแนวคิด CCR เรื่อง สมการและการแกสมการ ของนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6   
  ตัวแปรตาม  ไดแก      - ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
         - พฤติกรรมการทํางานกลุม 
             - ความสามารถในการแกปญหาคณิตศาสตร 
  
กรอบแนวคิดการวิจัย 
  

          การจัดการเรยีนรูตามแนวคิด CCR                            - ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
         เรื่อง สมการและการแกสมการ ของ                          - พฤติกรรมการทํางานกลุม         
         นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6                                - ความสามารถในการแกปญหาคณติศาสตร 
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วิธีดําเนินการวิจัย 
 ประชากร 
 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 โรงเรียนนารีราษฎรสามัคคี สังกัดสาํนักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศกึษาประถมศึกษากําแพงเพชรเขต 1 จํานวน 17 คน  
 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย    
 1.  แผนการจัดการเรยีนรู กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่อง สมการและการแกสมการ ของนักเรยีนช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 6  โดยใชการจัดการเรยีนรูตามแนวคิด CCR  จํานวน 9 แผน  

2.  แบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนกอนเรียน และหลังเรียน เรื่อง สมการและการแกสมการ ช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 6 ชนิดปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ซึ่งมีเกณฑไมต่ํากวา 0.60 คา
อํานาจจําแนกตั้งแต 0.20 ข้ึนไป และมีคาความยากงาย ตั้งแต 0.20 - 0.80 โดยใหครอบคลมุทุกจุดประสงคการเรียนรู 
ไดขอสอบจํานวน 30 ขอท่ีมีคาอํานาจจําแนกตั้งแต 0.20 - 0.80 และมีคาความยากงายตั้งแต 0.20 - 0.80 โดยใช KR-
20 ไดคาความเช่ือมั่น 0.76 

3.  แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม ท่ีมีตอการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิด CCR จํานวน 8 ขอ มี
ลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) 4 ระดับ 4 ดาน จํานวน 14 ขอ คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ซึ่ง
คา IOC ท่ีคํานวณไดมีคาระหวาง 0.66 – 1.00 คาความเช่ือมั่นของแบบสังเกตท้ังฉบับ ไดคาความเช่ือมั่นเทากับ 0.76  

4.  แบบวัดความสามารถในการแกปญหาคณิตศาสตร เปนขอสอบแบบอัตนัย จํานวน 8 ขอ ขอละ 5 คะแนน 
รวมท้ังหมด 40 คะแนน คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ซึ่งคา IOC ท่ีคํานวณไดมีคาระหวาง 0.66 – 1.00 คาความ
เช่ือมั่นของแบบสังเกตท้ังฉบับ ไดคาความเช่ือมั่นเทากับ 0.74 
 การเก็บรวบรวมขอมลู   
 1.  นําหนังสือขออนุญาตจากมหาวิทยาลัยในการทําวิจยั ใหกับโรงเรียนนารรีาษฎรสามัคค ี
 2.  ปฐมนิเทศนักเรียน ใหมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการจัดการเรียนรู เรื่อง สมการและการแกสมการ ตาม
แนวคิด CCR 
 3.  ทําการทดสอบกอนเรียนกับนักเรียนกลุมเปาหมาย ดวยแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน   
 4.  ทําการทดสอบกอนเรียนกับนักเรียนกลุมเปาหมาย ดวยวัดความสามารถในการแกปญหาคณิตศาสตร  
 5.  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวคิด CCR จํานวน 9 แผนการเรยีน รวม 9 คาบ โดยในระหวางน้ีมีการ
ทดสอบ 2 ครั้ง ดังน้ี    
     ครั้งท่ี 1 กอนแผนการจัดการเรียนรูท่ี 1  
     ครั้งท่ี 2 หลังแผนการจดัการเรยีนรูท่ี 9  
 6.  นําแบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม ประเมินนักเรียน กอนและหลังเรียนในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนตามแนวคิด CCR จํานวน 9 แผนการเรียน  
 7.  ทําการทดสอบหลังเรียนกับนักเรียนกลุมเปาหมาย ดวยแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน   
 8.  ทําการทดสอบหลังเรียนกับนักเรียนกลุมเปาหมาย ดวยวัดความสามารถในการแกปญหาคณิตศาสตร 
 การวิเคราะหขอมลู 
 1.  การเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิระหวางกอนเรียน และหลังเรียนใชการทดสอบคาที (t test Dependent) ท่ี
ระดับนัยสําคญั .05 
 2.  แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม ใชสถิติพ้ืนฐานหาคาเฉลีย่ รอยละ และ สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
และการทดสอบคาที (t test Dependent) ท่ีระดับนัยสําคัญ .05 
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  3.  แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม ใชสถิติพ้ืนฐานหาคาเฉลีย่ รอยละ และ สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
และการทดสอบคาที (t test Dependent) ท่ีระดับนัยสําคัญ .05 
 
สรุปผลการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง การศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ความสามารถในการแกปญหาคณิตศาสตร และพฤตกิรรมการ
ทํางานกลุม โดยใชการจัดการเรียนรูตามแนวคดิ CCR เรื่อง สมการและการแกสมการ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 
6 สรุปผลการวิจยัไดดังน้ี 
 1.  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ท่ีไดรับการจัดการเรยีนรูตามแนวคิด CCR เรื่อง สมการและการแกสมการ 
มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณติศาสตร หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 ดังตาราง 1  
 
ตาราง 1 การเปรยีบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณติศาสตร เรื่อง สมการและการแกสมการของนักเรียนช้ัน 

 ประถมศึกษาปท่ี 6 กอนเรียนและหลังเรียน ท่ีไดรับการสอนโดยใชการจัดการเรยีนรูตามแนวคิด CCR  
 ปรากฏผลดังตาราง 

การทดสอบ N คะแนนเต็ม μ  σ t Sig. 
กอนเรียน 17 30 11.18 2.24 

13.231 .000 
หลังเรียน 17 30 22.18 2.01 

*มีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 
 จากตาราง 1 พบวา นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนวิชาคณติศาสตร หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมี
นัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 22.18 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 2.01  คา t = 13.231 และ  
Sig. = .000 
 2.  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ท่ีไดรับการจัดการเรยีนรูตามแนวคิด CCR เรื่อง สมการและการแกสมการ 
มีความสามารถในการแกปญหาคณิตศาสตร หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ดังตาราง 2  
 
ตาราง 2 การเปรยีบเทียบความสามารถในการแกปญหาคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ท่ีไดรับการ 

  สอนโดยใชการจัดการเรียนรูตามแนวคิด CCR เรื่อง สมการและการแกสมการ ปรากฏผลดังตาราง 
การทดสอบ N คะแนนเต็ม μ  σ t Sig. 
กอนเรียน 17 40 19.00 1.17 

45.372 .000 
หลังเรียน 17 40 30.82 1.47 

*มีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 
 จากตาราง 2 พบวา นักเรียนมีความสามารถในการแกปญหาคณิตศาสตร หลังเรยีนสูงกวากอนเรียนอยางมี
นัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 30.82 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 1.47  คา t = 45.372 และ  
Sig. = .000    
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3.  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ท่ีไดรับการจัดการเรยีนรูตามแนวคิด CCR เรื่อง สมการและการแกสมการ 
มีพฤติกรรมการทํางานกลุม หลังเรียนสูงกวากอนเรยีนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ดังตาราง 3  

 
ตาราง 3 การเปรยีบเทียบพฤติกรรมการทํางานกลุมของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ท่ีไดรับการสอนโดยใชการจัดการ 

เรียนรูตามแนวคดิ CCR เรื่อง สมการและการแกสมการ ปรากฏผลดังตาราง 
การทดสอบ N คะแนนเต็ม μ  σ t Sig. 
กอนเรียน 17 42 17.94 0.97 

47.114 .000 
หลังเรียน 17 42 31.41 1.18 

*มีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 
 จากตาราง 3 พบวา นักเรียนมีพฤติกรรมการทํางานกลุม หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี
ระดับ .05 โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 31.41 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 1.18 คา t = 47.114 และ Sig. = .000 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 การศึกษาคนควา เรื่อง สมการและการแกสมการ กลุมสาระการเรียนรูคณติศาสตร ช้ัน 
ประถมศึกษาปท่ี 6 โดยการจดัการเรียนรูตามแนวคิด CCR สามารถอภิปรายผลไดดังน้ี 
 1.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง สมการและการแกสมการ โดยใชการจดัการเรียนรูตาม
แนวคิด CCR กอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 โรงเรยีนนารรีาษฎรสามัคค ีอําเภอเมือง จังหวัด
กําแพงเพชร สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 1 คะแนนเฉลี่ยกอนเรียนมีคาเทากับ 11.18 
คะแนน มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรยีนเทากับ 22.18 คะแนน ซึ่งคาเฉลี่ยคะแนนสอบหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมี
นัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 สืบเน่ืองมาจากการจดัการเรียนรูตามแนวคิด CCR ประกอบไปดวย 
 C = Contemplative Education จิตศึกษา หรือ จติตปญญาศึกษา    
 C = Coaching ระบบพ่ีเลี้ยง/การสอนแนะ   
 R = Researching base Learning การสอนโดยเนน การวิจัยเปนฐาน    
 วิไล พิพัฒนมงคลพรและคณะ (2554) กลาววา นักเรียนเรียนรูรวมกันผานกระบวนการและกิจกรรม
หลากหลายท่ีกระตุนใหลงมือปฏิบัติกิจกรรมกลุม และมีเปาหมายเพ่ือปูพ้ืนฐานใหลึกซึ้งและใหเกิดสํานึกในสิ่งท่ีเรียน 
รวมถึงการทบทวนความรูดวยตนเองและการจดบันทึกความคิดเห็นสิ่งท่ีไดจากการเรียนรูในทายของแตละแผนการ
จัดการเรียนรู สอดคลองกับ ปลันธนา ศุภดลและคณะ (2554) ท่ีกลาววา นักเรียนไดสะทอนความคิด เมื่อนักเรียนไดฟง
การนําเสนอผลงานของแตละกลุมแลว นักเรียนแตละคนไดสะทอนความคิดเห็นตอผลงานและความคดิของเพ่ือน ซึ่งเปน
การแลกเปลี่ยนเรียนรูท่ีไดฟงอยางใครครวญ   
 2.  ความสามารถในการแกปญหาคณิตศาสตร เรื่อง สมการและการแกสมการ โดยใชการจดัการเรียนรูตาม
แนวคิด CCR กอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 โรงเรยีนนารรีาษฎรสามัคค ีอําเภอเมือง จังหวัด
กําแพงเพชร สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 1 คะแนนเฉลี่ยกอนเรียนมีคาเทากับ 19.00 
คะแนน มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรยีนเทากับ 30.82 คะแนน ซึ่งคาเฉลี่ยคะแนนสอบหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมี
นัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 ท้ังน้ีเน่ืองมาจากการจดัการเรียนรูตามแนวคิด CCR เปนการจัดการเรียนการสอน ท่ีจะ
พัฒนาทักษะและความสามารถในการแกปญหาในตัวนักเรียน สอดคลองกับ ฆนัท  ธาตุทอง  (2552)  ท่ีไดวิจัย เรื่อง การ
จัดการเรียนรูดวยรปูแบบการเรียนการสอนท่ีเนนกระบวนการเรียนรูแบบจิตตปญญาศึกษา เพ่ือพัฒนาทักษะทางปญญา
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย  พบวาทักษะทางปญญาของนักศึกษา ซึ่งประกอบดวย
ความสามารถ ในการคดิวิเคราะหและความสามารถในการคดิแกปญหา และการจดัการเรียนรูโดยใชการวิจัยเปนฐานท่ี
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ไดนํามาใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ พิจิตรา ทีสุกะ (2556) ท่ีไดนําเอากระบวนการวิจยั
มาเปนเครื่องมือในการแสวงหาความรู เพ่ือใหนักเรยีนไดพัฒนาทักษะกระบวนการวิจัยและการศึกษาคนควาดวยตนเอง 
โดยผูสอนใชวิธีท่ีหลากหลายเพ่ือนําไปสูการสรางคุณลักษณะอันพึงประสงคใหกับผูเรยีน  สงผลใหผลการสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05   
 3.  พฤติกรรมการทํางานกลุม เรื่อง สมการและการแกสมการ โดยใชการจัดการเรียนรูตามแนวคิด CCR กอน
เรียนและหลังเรียนของนักเรยีนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนนารรีาษฎรสามัคคี อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 1 คะแนนเฉลี่ยกอนเรียนมีคาเทากับ 17.94 คะแนน มี
คะแนนเฉลีย่หลังเรียนเทากับ 30.82 คะแนน ซึ่งคาเฉลี่ยคะแนนสอบหลังเรียนสูงกวากอนเรยีน อยางมีนัยสําคญัทางสถิติ
ท่ีระดับ .05 ซึ่งแสดงใหเห็นวาการจัดการเรียนรูตามแนวคดิ CCR เปนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบบูรณาการ  เปน
การจัดประสบการณการเรียนรูใหแกผูเรยีน โดยผสมผสานกระบวนการสอน / กระบวนการเรียนรู / ปลูกฝงคณุธรรม 
คานิยมอันดีงาม โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลและความสามารถทางสติปญญา ฝกการยอมรับฟงความ
คิดเห็นของผูอ่ืน การเปนผูฟงท่ีดี  สอดคลองกับแนวคิดของ ธนา  นิลชัยโกวิทย  (2551 : 154)  ซึ่งไดสรุปสิ่งท่ีเกิดข้ึน
หลังจากการเรียนรู ตามแนวคดิจติตปญญาในระดับกลุม มีสองประการคือ 1) วิถีการปฏิบัติรวมกันดวยการรับฟงอยางมี
สติ คือ  การเกิดการสรางบรรยากาศการแลกเปลีย่นความคดิเห็นภายในกลุมโดยรวมท่ีชาลง  มีการพูดอยางมีสตมิากข้ึน 
มีการหยดุเพ่ือใครครวญ และรับฟงกันอยางลึกซึ้งมากข้ึน  ความคิดเห็นแยงท่ีเกิดข้ึนไมนําไปสูการปะทะทางความคิดแต
เปนการ ชวยเสริมและตอยอดความคิดใหชัดเจนและรอบดานมากข้ึน 2) วัฒนธรรม “การเรียนรูอยูท่ีตนเอง” คือ เกิด
การใหความหมายรวมกันวาการเรยีนรู ข้ึนอยูกับตนเอง  และตองสามารถเรียนรูไดตลอดเวลา สามารถเรียนรูไดในทุก
เง่ือนไขเกิดบรรยากาศการรบัผิดชอบตอการเรยีนรูของตนเองและยอยกลับมาถามตนเองมากข้ึนวาปฏิกิริยาของตนท้ัง
ทางการ แสดงออกความคิดและความรูสึกท่ีมตีอการเรียนรู  สะทอนกรอบอางอิงภายในของตนเองอยางไร เกิด
วัฒนธรรมการใครครวญเก่ียวกับตนเองอยางมีวิจารณญาณ (Critical  self – reflection) ข้ึนในกลุม                   
 
ขอเสนอแนะ 
 1. ควรมีการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ CCR กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรในระดับช้ัน และเน้ือหาอ่ืน ๆ 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการเรียนการสอนและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 2. ควรมีการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ CCR สําหรับใชในการเรียนการสอนวิชาอ่ืน ๆ  
 3. ควรมีการศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ CCR ท่ีสงผลตอตัวแปรอ่ืน ๆ เชน ความคงทนในการเรียนรู 
ความคิดสรางสรรค เปนตน  
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