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การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถในการแก้ปัญหา และความรับผิดชอบหลังการ
จัดการเรียนรู้โดยการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR เรื่อง ทศนิยม ของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนบ้านเทพนคร สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาก าแพงเพชร  เขต 1 
A study of mathematics learning achievement problem solving skills  and 

responsibility for learning mathematics after instructional management base on 
integration of CCR model decimal matters for grade 4 students Ban Thep Nakorn 

school under the office of Kamphaeng Phet educational service area 1 
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3ครูประจ าชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านเทพนคร อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1). เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง ทศนิยม ของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี  4 กับเกณฑ์ (2). เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ก่อนและหลังเรียน 
เรื่อง ทศนิยม  ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4  (3). เพื่อศึกษาทักษะในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หลังเรียน 
เรื่อง ทศนิยม  ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  4  (4). เพื่อศึกษาความรับผิดชอบต่อการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง 
ทศนิยม  ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  4 ต าบลเทพนคร อ าเภอเมืองก าแพง  จังหวัดก าแพงเพชร กลุ่มตัวอย่าง 
เป็นนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 ในภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2561 จ านวน 13 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR แบบวัดทักษะการแก้ปัญหาทางการเรียนคณิตศาสตร์ แบบวัด
ความรับผิดชอบต่อการเรียนคณิตศาสตร์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม SPSS ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ผลวิจัยพบว่า 

1. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง ทศนิยม  หลังได้รับการสอน
โดยการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR สูงกว่าที่เกณฑ์ก าหนดไว้ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 

2. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี  4 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง  ทศนิยม  หลังได้รับการสอน
โดยการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

3. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี  4 มีทักษะทางการเรียนคณิตศาสตร์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
รายข้อ พบว่า นักเรียนมีทักษะในการน าเสนอผลงานที่ตนท าได้อย่างหลากหลายวิธี  มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ 
นักเรียนมีทักษะการแก้ปัญหาเมื่อเกิดปัญหาในระหว่างการท ากิจกรรม และ นักเรียนมีทักษะการเช่ือมโยงความรู้เดิม
กับความรู้ใหม่ที่ได้รับ และนักเรียนมีทักษะการคิดสร้างสรรค์ในการท ากิจกรรมต่างๆ และ นักเรียนมีทักษะการ
แก้ปัญหาในการปฏิบัติกิจกรรม ตามล าดับ 

4. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 มีความรับผิดชอบ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า 
เมื่อผลการเรียนไม่ดี ได้คะแนนน้อยจะพยายามอ่านหนังสือมากขึ้น มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ เข้าเรียนตรงเวลา 
และ ท าการบ้านด้วยตนเอง ตามล าดับ 
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ค าส าคัญ : การจัดการเรียนรู้โดยการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR, ทักษะในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ , 

ความรับผิดชอบต่อการเรียนคณิตศาสตร์ 

ABSTRACT 
 This research aims, (1). to compare mathematics learning achievement on decimals of 
students in grade 4 with criteria. (2). To compare mathematics learning achievement before and 
after studying the decimal of students in grade 4. (3). To study the skills in solving math problems 
after studying the decimal of students in grade 4. (4). To study the responsibility for mathematics 
learning on the decimal of grade 4 students. Thep Nakhon subdistrict Mueang Kamphaeng district 
Khampangphet sample is a grade 4 student in the second semester of the academic year 2561, the 
number of 13 people. The tools used in the research were learning instructional management base 
on integration of CCR model. Mathematics problem solving skills test. Mathematics responsibility 
measurement. Analyze data using mean and standard deviation and program spss.  The research 
found that, 
 1. Students in grade 4 had mathematics learning achievement on the decimal point after 
being instructional management base on integration of CCR model higher than the criteria set by 70 
percent with statistical significance at the level of .05. 

2. Students in grade 4 had mathematics learning achievement on the decimal point after 
being instructional management base on integration of CCR model higher than before with 
statistical significance at the level of .05. 
 3. Students in grade 4 have math learning skills. Overall in the level when considering each 
item, it was found that students had the skills to present their work in a variety of ways, the highest 
average. Followed by students having problem solving skills when problems occur during activities. 
And students have the skills to link the previous knowledge with new knowledge gained. And 
students have creative thinking skills in various activities. And students have problem solving skills 
in order to perform activities accordingly. 
 4. Students in grade 4 are responsible. Overall at a high level when considering each item. 
It was found when the grades were not good Get less points, will try to read more books, the 
highest average. Followed by attending school on time. And doing homework on their own, 
respectively. 

Keywords: instructional management base on integration of CCR model, skills in solving math 
problems, responsible for learning mathematics 
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ความเป็นมาและความส าคัญ 
 ในปัจจุบันประเทศไทยเข้าสู่ยุค 4.0 จึงมีการเปลี่ยนแปลงทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งการศึกษาของ
ไทยก็เข้าสู่ยุค 4.0 ด้วยจึงมีการเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้
(พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ 2542 มาตรา 22) และมีการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นการเรียนรู้ที่ให้
ผู้เรียนแสวงหาความรู้จากการลงมือปฏิบัติ ท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ได้พัฒนาความคิด จนเกิดทักษะ
การคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา และมีทักษะในการใช้ชีวิต (วิจารณ์ พานิช, 2556) จึงท าให้คณิตศาสตร์มีบทบาทส าคัญ
ต่อการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 เพราะคณิตศาสตร์ช่วยพัฒนาความคิดของมนุษย์ให้มีความคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างเป็น
ระบบ มีระเบียบแบบแผน สามารถคิดวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาต่างๆได้อย่างละเอียดถี่ถ้วน รอบคอบ ช่วยให้
คาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ แก้ปัญหา และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้อง (ส านักวิชาการและมาตรฐาน
การศึกษา, 2551)  
 จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจ าปีการศึกษา 2559 ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่าในระดับประเทศมีผลการทดสอบต่ าลงทุกปี โดยเฉพาะวิชาคณิตศาสตร์มีผู้เข้าร่วมท าการ
ทดสอบจ านวน 637,256 คน มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 29.31 โดยที่นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านเทพนคร 
จากผู้เข้าสอบ 24 คน ซึ่งมีคะแนนต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ  
 จากการศึกษาปัญหาดังกล่าววิเคราะห์ได้ว่า ผู้เรียนไม่สามารถคิดวิเคราะห์ได้ด้วยตนเอง โดยเฉพาะ เรื่อง 
ทศนิยม ในระดับช้ันประถมศึกษาปีที่  6 เป็นเรื่องที่ผู้เรียนไม่สามารถคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาด้วยตนเองได้ เกิดปัญหา
การท าความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่อง ทศนิยม  ท าให้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) อยู่ใน
เกณฑ์ต่ า และเมื่อผู้เรียนไม่สามารถคิดวิเคราะห์ด้วยตนเองได้แล้วยังส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนอยู่ใน
เกณฑ์ต่ าด้วย ซึ่งสอดคล้องกับ (ปฏิมา  ธิกุลวงษ์, 2548) กล่าวว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2543-2545 คิดเป็นร้อยละ 56.00,53.58 และ 56.11ซึ่งอยู่ในระดับที่ต่ ากว่าเกณฑ์ที่ทางโรงเรียนได้
ก าหนดขึ้นไว้ว่า นักเรียนจะต้องมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคิดเป็นร้อยละ 60.00 ซึ่งสาเหตุที่นักเรียนสอบไม่ผ่านตาม
เกณฑ์ที่ทางโรงเรียนได้ก าหนดไว้คิดเป็นร้อยละ 60 เมื่อวิเคราะห์ทางด้านเนื้อหารายวิชาคณิตศาสตร์ พบว่าเนื้อหาที่
นักเรียนสอบไม่ผ่านตามเกณฑ์มากที่สุดคือเรื่อง ทศนิยม จึงคิดแก้ปัญหาที่จะพัฒนาการสอนคณิตศาสตร์ให้มี
ประสิทธิภาพและนักเรียนมีผลการเรียนรู้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ผู้เรียนยังขาดสมาธิ ไม่สนใจเรียน ทั้งความรับผิดชอบใน
ตนเองและทักษะในการท างานร่วมกับผู้อื่น ดังนั้นจึงควรมีการจัดการศึกษาที่มีส่วนช่วยในการพัฒนาศักยภาพทางการ
เรียนรู้ให้กับผู้เรียนในการให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาความคิดวิเคราะห์รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบใหม่ที่เหมาะสมที่จะ
น ามาเป็นนวัตกรรมในการแก้ปัญหาดังกล่าวที่จะท าให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนา  และเป็นการปูพื้นฐานความรู้เพื่อที่จะ
น าไปใช้ต่อยอดในเนื้อหาอ่ืนๆ โดยใช้นวัตกรรม CCR เป็นการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการ แนวคิด CCR  คือ การบูรณา
การจิตตปัญญา การชี้แนะ และการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ซึ่งจะท าให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และลงปฏิบัติ
ด้วยตนเอง มีทักษะต่างๆรวมไปถึงทักษะการคิดวิเคราะห์ และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข โดย
องค์ประกอบของ CCR มีดังนี้ 
 1. C = Comtemplative Education คือ กระบวนการเรียนรู้อย่างใคร่ครวญ เน้นการพัฒนาจิตใจตนเอง 
เพื่อให้เกิดความตระหนักรู้ถึงคุณค่าของสิ่งแวดล้อมรอบกาย โดยปราศจาก อคติ เกิดความรัก ความเมตตา อ่อนน้อม
ต่อธรรมชาติ มีจิตส านึกต่อส่วนรวม สามารถที่จะเช่ือมโยงองค์ความรู้ต่างๆ มาประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิตได้อย่างมี
ความสุข (สุภาพร ชูสาย, 2556)  
 2. C = Coaching  คือ เป็นกระบวนการหนึ่งในการพัฒนาบุคลากร ซึ่งได้น ามาใช้ทั้งในวิชาชีพครู และ
วิชาชีพอ่ืน เป็นกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพหรือพัฒนาผู้เชี่ยวชาญโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน โดยผู้ท าหน้าที่โค้ช คือ ครู 
เพื่อนครู เน้นปฏิสัมพันธ์เพื่อการพัฒนาความรู้ และเป็นการสอนที่เปลี่ยนจากการบอก หรือสั่งให้ท าตามที่ครูสั่ง เป็น
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การชี้แนะหรือการก าหนดขอบเขตค าตอบให้นักเรียนได้คิดและลงมือปฏิบตัิด้วยตนเอง เพื่อให้นักเรียนใฝ่หาความรู้ด้วย
ตนเอง เป็นการสร้างองค์ความรู้ให้กับนักเรียนได้ศึกษามากกว่าการให้นักเรียนท าตามครูอย่างเดียว   
 3. R = Research Base Learning คือ การจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน (Research-based Learning) 
หมายถึง เป็นการสอนที่ใช้ปัญหาให้นักเรียนได้คิดวิธีแก้ปัญหานั้น โดยการสร้างสถานการณ์ให้นักเรียน แล้วช่วยกันคิด
วิธีแก้ปัญหาแล้วน ามาระดมความคิดให้ได้วิธีแก้ปัญหาเหมาะสมที่สุด 
 การจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR เป็นแนวคิดที่เริ่มต้นจากความร่วมมือระหว่างส านักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.) ที่ได้สนับสนุนและริเริ่มให้มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ได้ประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับ
ทิศทางการผลิตและพัฒนาครูของประเทศ ซึ่งจากที่ประชุมดังกล่าว มติที่ประชุมได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของการ
จัดการเรียนรู้ที่ใช้แนวคิด จิตตปัญญาศึกษา (Contemplative Education) ระบบพ่ีเลี้ยง (Coaching) และการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นวิจัยเป็นฐาน (Research base learning) จึงได้ด าเนินโครงการวิจัยและพัฒนากระบวนการผลิตและ
พัฒนาครู โดยบูรณาการแนวคิดจิตตปัญญา ระบบพี่เลี้ยง และการเรียนรู้ฐานวิจัย ซึ่งได้ริเริ่มโครงการมาตั้งแต่ปี 2559 
เพื่อให้มหาวิทยาลัยราชภัฏซึ่งถือเป็นสถาบันการศึกษาหลักในการผลิตนักศึกษาครูได้มีทิศทางเดียวกันในการพัฒนา
ศักยภาพของนักศึกษาเพื่อให้เป็นครูที่มีบทบาทในการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับบทบาทของการเป็นพี่เลี้ยง 
(Coaching) ในช้ันเรียน และสามารถจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถคิดเป็น แก้ปัญหาเป็น และมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 จากท่ีกล่าวมาข้างต้น ท าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ และมีทักษะในการใช้ชีวิต จึงได้มีการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CCR เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ และความรับผิดชอบต่อตนเอง เรื่อง 
การศึกษาผลสัมฤทธ์ิและความรับผดิชอบต่อการเรียนคณิตศาสตร์ โดยการจัดการเรยีนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR เรื่อง 
ทศนิยม  ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาก าแพงเพชร  เขต 1 เพื่อสร้างการ
จัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมให้กับผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้และสามารถลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง มีความรับผิดชอบใน
ตนเอง มีทักษะในการท างานร่วมกับผู้อื่น และมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีดีขึ้น 

จุดมุ่งหมายของการวิจัย 
  1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง ทศนิยม ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 
กับเกณฑ์  
  2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ก่อนและหลังเรียน เรื่อง ทศนิยม ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 4  
 3. เพื่อศึกษาทักษะในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หลังเรียน เรื่อง ทศนิยม ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปี
ที ่4  
 4. เพื่อศึกษาความรับผิดชอบต่อการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง ทศนิยม ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 

ขอบเขตการวิจัย 
  1. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
    1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 2 
 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนบ้านเทพนคร จังหวัดก าแพงเพชร จ านวน 13 คน  
    1.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 ของโรงเรียนบ้านเทพนคร ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2561 โดยมีนักเรียน จ านวน 13 คน เป็นนักเรียนชาย จ านวน 11 คน และนักเรียนหญิงจ านวน 2 คน ได้มา
โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง 
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2. ขอบเขตเนื้อหา 
 เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ เรื่อง ทศนิยม รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน  ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่  4 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านเทพนคร ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

3. ตัวแปร   
    3.1 ตัวแปรต้น ได้แก่ การจัดการเรียนการสอนโดยใช้โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบ CCR 
    3.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ ทักษะการแก้ปัญหา และ ความรับผิดชอบ  

4. ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ด าเนินการในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ระหว่างเดือน พฤศจิกายน-เดือน
ธันวาคม 2561 

สมมติฐานการวิจัย 
  1. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง ทศนิยม    หลังได้รับการสอน
โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบ CCR สูงกว่าที่เกณฑ์ก าหนดไว้ร้อยละ 70 
  2. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง ทศนิยม หลังได้รับการสอน
โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบ CCR สูงกว่าก่อนเรียน 

นิยามศัพทเ์ฉพาะ 
 การสอนโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบ CCR ประกอบไปด้วยนวัตกรรม ดังน้ี 
  1. C = Comtemplative Education คือ กระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นการพัฒนาด้านจิตใจ ผ่านกิจกรรม
การเรียนรู้ในการพัฒนาผู้เรียนในรูปแบบต่างๆ ท่ีหลากหลาย ที่จะน าไปสู่การคิดอย่างใคร่ครวญและการตระหนักรู้ใน
ตนเองและรู้ถึงคุณค่าของสรรพสิ่งโดยปราศจากอคติ เกิดความรัก ความเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ สิ่งแวดล้อมท่ีอยู่รอบตัว
ตลอดจนมีจิตส านึกท่ีดีต่อส่วนรวมและสามารถท่ีจะเช่ือมโยงศาสตร์ต่างๆ มาประยุกต์ใช้ในชีวิตได้อย่างสมดุล 
 2. C = Coaching  คือ เป็นกระบวนการหนึ่งในการพัฒนาบุคลากร ซึ่งได้น ามาใช้ทั้งในวิชาชีพครู และ
วิชาชีพอ่ืน เป็นกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพหรือพัฒนาผู้เชี่ยวชาญโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน โดยผู้ท าหน้าที่โค้ช คือ ครู 
เพื่อนครู เน้นปฏิสัมพันธ์เพื่อการพัฒนาความรู้ และเป็นการสอนที่เปลี่ยนจากการบอก หรือสั่งให้ท าตามที่ครูสั่ง เป็น
การชี้แนะหรือการก าหนดขอบเขตค าตอบให้นักเรียนได้คิดและลงมือปฏิบตัิด้วยตนเอง เพื่อให้นักเรียนใฝ่หาความรู้ด้วย
ตนเอง เป็นการสร้างองค์ความรู้ให้กับนักเรียนได้ศึกษามากกว่าการให้นักเรียนท าตามครูอย่างเดียว   
 3. R = Research Base Learning คือ การจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน (Research-based Learning) 
หมายถึง เป็นการสอนที่ใช้ปัญหาให้นักเรียนได้คิดวิธีแก้ปัญหานั้น  โดยการสร้างสถานการณ์ให้นักเรียน แล้วช่วยกันคิด
วิธีแก้ปัญหาแล้วน ามาระดมความคิดให้ได้วิธีแก้ปัญหาเหมาะสมที่สุด 
 4. ความรับผิดชอบ หมายถึง สิ่งที่บุคคลได้รับมอบหมาย และต้องท าให้ส าเร็จหรือบรรลุเป้าหมายตามที่
ได้รับมอบหมายมาและยอมรับในผลของการกระท าท่ีเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นผลดีหรือผลร้ายไม่ว่าการกระท านั้นจะถูกหรือ
ผิด ความรับผิดชอบเป็นสิ่งที่เกื้อหนุนให้บุคคลปฏิบัติหน้าท่ีของตนเองโดยไม่ต้องมีการบังคับควบคุมจากบุคคลอื่น 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 ในการวิจัยเรื่อง รายงานผลการศึกษาการใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบ CCR เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนคณิตศาสตร์ ทักษะการแก้ปัญหา และความรับผิดชอบ เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์และความรับผิดชอบต่อการ
เรียนคณิตศาสตร์ โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบ CCR เรื่อง ทศนิยม  ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 ซึ่งผู้วิจัย
ได้ท าการศึกษาดังน้ี 
 
 
 
 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
สถิติที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าแบ่งออกเป็น 3 ชนิด  
  
 1.  สถิติพื้นฐาน 
 1.1  ร้อยละ (Percentage) โดยใช้สูตร ดังนี ้บุญชม ศรีสะอาด,(2535 : 101) 

     P=
𝑓

𝑁
×100 

 
    เมื่อ p  แทน ร้อยละ 
     F  แทน ความถี่หรือจ านวนข้อมูลที่ต้องการหาร้อยละ 
     N แทน จ านวนข้อมูลทั้งหมด 
 1.2  ค่าเฉลี่ย (Mean) โดยใช้สูตร ดังนี ้บุญชม ศรีสะอาด,(2535 : 102) 

      
N
X

  

 
      เมื่อ       แทน  ค่าเฉลี่ย 

        ∑ 𝑥    แทน  ผลรวมของคะแนนท้ังหมดในกลุ่ม 
          N      แทน  จ านวนคะแนนในกลุ่ม 
 1.3  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยใช้สูตรดังนี้(บุญชม ศรีสะอาด. 2535 : 103) 

       = √
𝑁 ∑ 𝑋2−(∑ 𝑥)2

𝑁(𝑁−1)
  

 
     เมื่อ   แทน  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
     X แทน  คะแนนแต่ละตัว 
     N แทน  จ านวนข้อมูลทั้งหมด 

     𝛴 แทน  ผลรวม 
 
  
 
 

 

- รปูแบบการเรยีนรูแ้บบ CCR 

- ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนคณติศาสตร ์(K) 
- ทกัษะการแกปั้ญหา (P) 
- ความรบัผดิชอบ (A) 
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 2.  สถิติที่ใช้ในการหาประสิทธิภาพของเครื่องมือการศึกษาค้นคว้า 
 2.1  หาความเที่ยงตรงของเนื้อหาของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบวัดความสามารถใน
การคิดแบบโยนิโสมนสิการ โดยใช้สูตร IOC (Item Objective Congruence) วิศิน  เกิดดี (2557: 47-48) 

      IOC = 
∑ 𝑅

𝑁
 

 
    เมื่อ IOC แทน ดัชนีความสอดคล้องระหว่างจุดประสงค์กับเนื้อหา
      หรือระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์ 

      R  แทน ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 
      N แทน จ านวนผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 

   2.2  หาค่าความยาก (p) ของแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ดังนี ้วิศิน เกิดดี (2557: 47-48) ดังนี ้

         p = 
𝐻+𝐿

2𝑁
 

 
       เมื่อ  p แทน ค่าความยากของข้อสอบ 
        H แทน จ านวนคนในกลุ่มสูงตอบถูก 
        L แทน จ านวนคนในกลุ่มต่ าตอบถูก 
        N แทน จ านวนคนท้ังหมดในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 
 
 2.3  หาอ านาจจ าแนก (Discrimination) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามวิธีของ แบ
รนแนน (Brennan) โดยใช้สูตรดังนี้ วศิน  เกิดดี (2557: 47-48) 

       B = 
𝑈

𝑛1
−

𝑈

𝑛2
 

 
    เมื่อ  B  แทน  ค่าอ านาจจ าแนก 
     U  แทน  จ านวนผู้รอบรู้หรือสอบผ่านเกณฑ์ที่ตอบถูก 
     L   แทน  จ านวนผู้ไม่รอบรู้หรือสอบไม่ผ่านเกณฑ์ที่ตอบถูก 
     n1  แทน  จ านวนผู้รอบรู้หรือสอบผ่านเกณฑ์ 
     n2  แทน  จ านวนผู้ไม่รอบรู้หรือสอบไม่ผ่านเกณฑ์ 
 2.4  หาความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบทดสอบวัดทักษะในการแก้ปัญหาและเจตคติต่อการเรียนโดยใช้
วิธีของ ครอนบัค (Lee J. cornbach) วศิน  เกิดดี (2557: 47-48) ดังนี ้

        =  












 


 2
xS

2
iS

1
1k

k
 

    เมื่อ          แทน  สัมประสิทธ์ิความเที่ยง 
      K  แทน  จ านวนข้อสอบ 

      2
iS  แทน  คะแนนความแปรปรวนของคะแนนรายข้อ 
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      2
xS  แทน  คะแนนความแปรปรวนของคะแนนรวมทั้งฉบับ 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เร่ือง ทศนิยม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4 
กับเกณฑ์ ร้อยละ 70 
ตาราง 1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง ทศนิยม ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี  4  
กับเกณฑ์ ร้อยละ 70 
 n k 

  S.D. t Sig. 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ 13 21 23.92 1.38 7.625 .00 

P< .05 
 จากตาราง 1 พบว่า นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง ทศนิยม 
หลังได้รับการสอนโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบ CCR สูงกว่าที่เกณฑ์ก าหนดไว้ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05  

 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เร่ือง ทศนิยม  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4 
ก่อนและหลังเรียน 
ตาราง 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ก่อนและหลังเรียน เรื่อง ทศนิยม ของนักเรียน 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  4  
 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ n 
  S.D. t Sig. 

ก่อนการจัดการเรียนรู ้ 13 17.69 2.66 
10.021 .00 

หลังการจดัการเรียนรู ้ 13 23.92 1.38 
P< .05 
 จากตาราง 2 พบว่า นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  4 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง ทศนิยม 
หลังได้รับการสอนโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบ CCR สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 
การศึกษาทักษะในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ก่อนและหลังเรียน เร่ือง ทศนิยม  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที ่ 4 
ตาราง 3 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หลังเรียน เรื่อง ทศนิยม ของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี  4 
 
ข้อที ่ ทักษะการแก้ปัญหา 

  S.D. ระดับ 
1. นักเรียนมีทักษะการสื่อสารในการน าเสนอผลงาน 3.92 0.64 มาก 
2. นักเรียนมีทักษะการสื่อสารกับผู้อืน่ในสิ่งท่ีตนต้องการน าเสนอ 3.85 0.69 มาก 
3. นักเรียนมีทักษะการให้เหตุผลในการหาค าตอบ 3.54 0.66 มาก 
4. นักเรียนมีทกัษะการให้เหตุผลและตัดสินใจไดด้ีในสถานการณ์ที่จ ากัดเวลา 3.77 0.73 มาก 
5. นักเรียนมีทักษะการเช่ือมโยงความรู้เดมิกับความรู้ใหม่ที่ได้รับ 4.00 0.71 มาก 
6. นักเรียนมีทักษะการเช่ือมโยงความรู้ให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆไดด้ี 3.69 0.48 มาก 
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7. นักเรียนมีทักษะการแก้ปัญหาในการปฏิบัติกจิกรรม 4.00 0.82 มาก 
8. นักเรียนมีทักษะการแก้ปัญหาเมื่อเกิดปัญหาในระหว่างการท ากจิกรรม 4.15 0.80 มาก 
9. นักเรียนมีทักษะในการน าเสนอผลงานท่ีตนท าได้อย่างหลากหลายวิธ ี 4.38 0.65 มาก 
10. นักเรียนมีทักษะการน าเสนอผลงานได้อย่างน่าสนใจ 3.77 0.83 มาก 
11. นักเรียนมีทักษะการคิดสร้างสรรคใ์นการท าใบกิจกรรม 3.85 0.80 มาก 
12. นักเรียนมีทักษะการคิดสร้างสรรคใ์นการท ากิจกรรมต่างๆ 4.00 0.71 มาก 

 รวม 3.91 0.10 มาก 
 
 จากตาราง 3 พบว่า นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  4 มีทักษะทางการเรียนคณิตศาสตร์ โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก (  = 3.91 และ S.D. = 0.10 ) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า นักเรียนมีทักษะในการน าเสนอผลงานที่ตนท าได้
อย่างหลากหลายวิธ ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด (  = 4.38 และ S.D. = 0.65 ) รองลงมา คือ นักเรียนมีทักษะการแก้ปัญหาเมื่อ
เกิดปัญหาในระหว่างการท ากิจกรรม ( = 4.15 และ S.D. = 0.80 ) และ นักเรียนมีทักษะการเช่ือมโยงความรู้เดิมกับ
ความรู้ใหม่ที่ได้รับ (  = 4.00 และ S.D. = 0.71 )   และนักเรียนมีทักษะการคิดสร้างสรรค์ในการท ากิจกรรมต่างๆ    
(  = 4.00 และ S.D. = 0.71 ) และ นักเรียนมีทักษะการแก้ปัญหาในการปฏิบัติกิจกรรม (  = 4.00 และ S.D. = 
0.82 )  ตามล าดับ 

การศึกษาความรับผิดชอบต่อการเรียนคณิตศาสตร์ เร่ือง ทศนิยม  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  4 
ตาราง 4 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความรับผิดชอบต่อการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง ทศนิยม    
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี  4 
 
ข้อที ่ พฤติกรรมความรับผิดชอบ 

  S.D. ระดับ 
1. เตรียมอ่านบทเรียนล่วงหน้าก่อนเข้าช้ันเรียน 3.46 0.52 มาก 
2. เตรียมอุปกรณ์การเรียนมาทุกครั้ง 4.08 0.76 มาก 
3. ฝึกท าแบบฝึกหัดล่วงหน้า 3.62 0.77 มาก 
4. เอาใจใส่ต่อการเรียนทุกวิชา 3.85 0.55 มาก 
5. เข้าเรียนทุกช่ัวโมง 3.92 0.86 มาก 
6. ไม่น างานอื่นขึ้นมาท าในขณะครูสอน 3.54 0.52 มาก 
7. ขณะเรียนตั้งใจฟังครูสอน 3.85 0.69 มาก 
8. ถ้าเรียนวิชาใดไม่เข้าใจ จะซักถามครูจนเข้าใจ 3.77 0.60 มาก 
9. เข้าเรียนตรงเวลา 4.31 0.48 มาก 
10. ไม่เล่นขณะครูสอน 3.85 0.69 มาก 
11. แสดงความคิดเห็นในกิจกรรมการเรียนการสอน 3.92 0.76 มาก 
12. หมั่นใฝ่หาความรู้ใหม่ๆอยู่เสมอ 3.85 0.69 มาก 
13. ทบทวนบทเรียนที่เรียนมาแล้ว 4.00 0.71 มาก 
14. ท าตารางและปฏิบัติตามตารางในการดูหนังสือ/ท าการบ้าน 4.08 0.64 มาก 
15. ตรวจความถูกต้องของงานท่ีท าเสร็จก่อนส่งครู 3.92 0.64 มาก 
16. ส่งการบ้านที่ครูให้ท าตรงเวลา 3.92 0.86 มาก 
17. ท าการบ้านด้วยตนเอง 4.15 0.80 มาก 
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18. ประพฤติตามระเบียบกฏเกณฑ์ในการสอบ 3.62 0.51 มาก 

19. 
เมื่อผลการเรียนไม่ดี ได้คะแนนน้อยจะพยายามอ่านหนังสือ
มากขึ้น 

4.38 0.51 มาก 

20. ถ้าขาดเรียน จะติดตามบทเรียน จากเพื่อนหรือครู 4.23 0.60 มาก 
 รวม 3.92 0.12 มาก 
 
 จากตาราง 4 พบว่า นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 มีความรับผิดชอบ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (  = 3.92 
และ S.D. = 0.12 ) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า เมื่อผลการเรียนไม่ดี ได้คะแนนน้อยจะพยายามอ่านหนังสือมากขึ้น มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด (  = 4.38 และ S.D. = 0.51 ) รองลงมา คือ เข้าเรียนตรงเวลา (  = 4.31 และ S.D. = 0.48 ) และ 
ท าการบ้านด้วยตนเอง ( = 4.15 และ S.D. = 0.80 )  ตามล าดับ 

สรุปผลการวิจัย 
 การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ความสามารถในการแก้ปัญหา และความรับผิดชอบหลังการจัดการเรียนรู้
โดยใช้เทคนิค CCR เรื่อง ทศนิยม ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 สามารถสรุปผลการวิจัยดังนี้ 

1. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง ทศนิยม หลังได้รับการสอน
โดยการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR สูงกว่าที่เกณฑ์ก าหนดไว้ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 

2. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  4 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง ทศนิยม หลังได้รับการสอน
โดยการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

3. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี  4 มีทักษะทางการเรียนคณิตศาสตร์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
รายข้อ พบว่า นักเรียนมีทักษะในการน าเสนอผลงานที่ตนท าได้อย่างหลากหลายวิธี  มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ 
นักเรียนมีทักษะการแก้ปัญหาเมื่อเกิดปัญหาในระหว่างการท ากิจกรรม และ นักเรียนมีทักษะการเช่ือมโยงความรู้เดิม
กับความรู้ใหม่ที่ได้รับ และนักเรียนมีทักษะการคิดสร้างสรรค์ในการท ากิจกรรมต่างๆ และ นักเรียนมีทักษะการ
แก้ปัญหาในการปฏิบัติกิจกรรมตามล าดับ 

4. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 มีความรับผิดชอบ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า 
เมื่อผลการเรียนไม่ดี ได้คะแนนน้อยจะพยายามอ่านหนังสือมากขึ้น มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ เข้าเรียนตรงเวลา 
และท าการบ้านด้วยตนเอง ตามล าดับ 

อภิปรายผล 
 การวิจัยเรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ความสามารถในการแก้ปัญหา และความรับผิดชอบหลังการ
จัดการเรียนรู้โดยการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR เรื่อง ทศนิยม ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 
สามารถอภิปรายผลดังนี้ 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ทศนิยม ของช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ด้วยการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการ
แนวคิด CCR สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยข้อท่ี 1 
ทั้งนี้เป็นเพราะการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการตามแนวคิด CCR ซึ่งก็คือการน าศาสตร์ 3 ศาสตร์ความรู้มารวมกัน จึงท า
ให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด ดังน้ี 1. การจัดกระบวนการจิตตปัญญาศึกษา สามารถสร้างเสริมให้
นักเรียนมีคุณลักษณะที่ดี อันเกิดจากแนวปฏิบัติที่ผู้วิจัยเลือกมาเป็นกระบวนการการจัดการเรียนรู้ ซึ่งเน้นการท าสมาธิ 
เหตุการณ์กระตุ้นผู้เรียนซึ่งเน้นการฟังอย่างลึกซึ้ง สุนทรียสนทนา การน้อมสู่ใจอย่างใคร่ครวญ และการบันทึกการ
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เรียนรู้ตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา ดังที่ (ประเวศ วะสี, 2549) ได้กล่าวไว้ว่า จิตตปัญญาศึกษาเป็นการเรียนรู้ภายใน 
การศึกษาด้านใน เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ เกิดการพัฒนาอย่างแท้จริง ดังกิจกรรมต่อไปนี้ 1) การเข้าถึงโลกและชีวิต 
เรามองโลก มองธรรมชาติอย่างไร หากเราเข้าถึงความจริงจะพบความงามในนั้นเสมอ เมื่อเรา เข้าถึงความเป็น
ธรรมชาติก็จะเข้าถึงความเป็นอิสระ 2) กิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับชุมชน ดนตรี ศิลปะ กิจกรรม
อาสาสมัคร สุนทรียสนทนา เป็นกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการพัฒนาตนเอง พัฒนาจิตใจ3) การปลีกวิเวกไปอยู่กับธรรมชาติ 
สัมผัสธรรมชาติ ได้รู้จักตนเอง เมื่อจิตสงบ ความเช่ือมโยงเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติจะเกิดปรากฏการณ์ต่างๆขึ้นและ 
4) การท าสมาธิ ทั้งนี้โดยอยู่บนหลักการที่เป็นองค์ประกอบพื้นฐานในการจัดกระบวนการหรือการเรียนรู้แนวจิตต
ปัญญาศึกษา คือ หลักการพิจารณาด้วยใจอย่างใคร่ครวญ หลักความรักความเมตตา หลักการเช่ือ มโยงสัมพันธ์ 
หลักการเผชิญหน้ากับความจริง หลักความต่อเนื่อง หลักความมุ่งมั่น และหลักชุมชนแห่งการเรียนรู้ เรียกว่า “หลัก
จิตตปัญญาศึกษา 7” หรือเรียกในช่ือย่อๆภาษาอังกฤษว่า 7C’s 2. การโค้ชช่ิง คือการสอนที่เปลี่ยนจากการบอก หรือ
สั่งให้ท าตามที่ครูสั่ง เป็นการช้ีแนะหรือการก าหนดขอบเขตค าตอบให้นักเรียนได้คิดและลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง เพื่อให้
นักเรียนใฝ่หาความรู้ด้วยตนเอง เป็นการสร้างองค์ความรู้ให้กับนักเรียนได้ศึกษา มากกว่าการให้นักเรียนท าตามครู
อย่างเดียว  และสุดท้ายการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (RBL) เป็นการสอนที่ใช้ปัญหาให้นักเรียนได้คิดวิธี
แก้ปัญหานั้น  โดยการสร้างสถานการณ์ให้นักเรียน แล้วช่วยกันคิดวิธีแก้ปัญหาแล้วน ามาระดมความคิดให้ได้วิธี
แก้ปัญหาเหมาะสมที่สุด จึงท าให้นักเรียนมีผลการเรียนดีขึ้น 
 นอกจากนี้ (ประจิม เมืองแก้ว, 2558) ได้กล่าวว่า ลักษณะของกระบวนการเรียนรู้แนวจิตตปัญญาศึกษาให้
ความส าคัญกับวิธีการพิจารณาด้วยใจอย่างใคร่ครวญ สร้างความพร้อมในการเรียนรู้ การให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการลง
มือปฏิบัติจริง มีการเชื่อมโยงประสบการณ์ ความรู้ ในบรรยากาศการเรียนรู้ที่ผ่อนคลาย มีการสะท้อนการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ การประยุกต์ใช้ความรู้และได้น าวิธีการจัดกิจกรรมไปใช้ในการพัฒนาการเห็น
คุณค่าในตนเอง ดังต่อไปนี้ 
  1. มุ่งให้ผู้เรียนเตรียมความพร้อมก่อนการเข้าสู่กิจกรรมที่หลากหลาย 
  2. ใช้วิธีการพิจารณาด้วยใจอย่างใคร่ครวญสถานการณ์ 
  3. น าสู่การฝึกปฏิบัติอย่างแท้จริง ให้ความส าคัญกับการเปลี่ยนแปลงตนเอง 
  4. สะท้อนการเรียนรู้ของผู้เรียน สะท้อนการคิดด้วยการน าเสนอในรูปแบบต่างๆ 
  5. น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างต่อเนื่อง 
 

2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง ทศนิยม ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 ด้วยการจัดการเรียนรู้ที่บูรณา
การแนวคิด CCR หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 
2 ทั้งนี้เป็นเพราะการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการตามแนวคิด CCR ซึ่งก็คือการน าศาสตร์ 3 ศาสตร์ความรู้มารวมกัน จึง
ท าให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด ดังน้ี 1. การจัดกระบวนการจิตตปัญญาศึกษา สามารถสร้างเสริม
ให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่ดี อันเกิดจากแนวปฏิบัติที่ผู้วิจัยเลือกมาเป็นกระบวนการการจัดการเรียนรู้ ซึ่งเน้นการท า
สมาธิ เหตุการณ์กระตุ้นผู้เรียนซึ่งเน้นการฟังอย่างลึกซึ้ง สุนทรียสนทนา การน้อมสู่ใจอย่างใคร่ครวญ และการบันทึก
การเรียนรู้ตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา 2. การโค้ชช่ิง คือการสอนที่เปลี่ยนจากการบอก หรือสั่งให้ท าตามที่ครูสั่ง เป็น
การชี้แนะหรือการก าหนดขอบเขตค าตอบให้นักเรียนได้คิดและลงมือปฏิบตัิด้วยตนเอง เพื่อให้นักเรียนใฝ่หาความรู้ด้วย
ตนเอง เป็นการสร้างองค์ความรู้ให้กับนักเรียนได้ศึกษา มากกว่าการให้นักเรียนท าตามครูอย่างเดียว  และสุดท้ายการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (RBL) เป็นการสอนที่ใช้ปัญหาให้นักเรียนได้คิดวิธีแก้ปัญหานั้น  โดยการสร้าง
สถานการณ์ให้นักเรียน แล้วช่วยกันคิดวิธีแก้ปัญหาแล้วน ามาระดมความคิดให้ได้วิธีแก้ปัญหาเหมาะสมที่สุด จึงท าให้
นักเรียนมีผลการเรียนดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ (สุวภาพ พวงแก้ว, 2556) กล่าวถึงองค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์
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ทางการเรียนไว้ว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนจะสูงขึ้นหรือต่ านั้น จะมีองค์ประกอบท่ีเกี่ยวข้องอยู่ 2 ประการ 
คือ องค์ประกอบทางสติปัญญาและองค์ประกอบท่ีมิได้เกี่ยวข้องกับสติปัญญา ซึ่งครูผู้สอนจะต้องท าความเข้าใจ รู้จักที่
จะส่งเสริม และขจัดปัจจัยที่เป็นอุปสรรคได้ 
 นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ (พงษ์ศักดา นามประมา , 2557) การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 สู่ความเป็นพลเมืองอาเซียนด้วยรูปแบบการสอนโดยใช้วิจัยเป็นฐาน (RBL) ในรายวิชาเพิ่มเติม ส 33202 
อาเซียนศึกษา 2 ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ผลการวิจัยพบว่า 
  1. ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ที่จัดการเรียนการสอนโดยใช้วิจัยเป็นฐาน (RBL) ของนักเรียนช้ัน  
  2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในรายวิชาเพิ่มเติม ส 33202 อาเซียนศึกษา 2 ที่จัดการเรียนการสอนโดยใช้วิจัย
เป็นฐาน (RBL) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี ที่ 6 ห้องเรียนที่ 1 โรงเรียนสุมเส้าพิทยาคาร นักเรียนผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 
85.71 ได้คะแนนผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 80.80 ขึ้นไป 

3. ทักษะการแก้ปัญหาทางการเรียน เรื่อง ทศนิยม ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  4 มีทักษะทางการ
เรียนคณิตศาสตร์ โดยรวมอยู่ในระดับ มากเมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า นักเรียนมีทักษะในการน าเสนอผลงานที่ตนท า
ได้อย่างหลากหลายวิธี มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ นักเรียนมีทักษะการแก้ปัญหาเมื่อเกิดปัญหาในระหว่างการท า
กิจกรรม และ นักเรียนมีทักษะการเชื่อมโยงความรู้เดิมกับความรู้ใหม่ที่ได้รับ และนักเรียนมีทักษะการคิดสร้างสรรค์ใน
การท ากิจกรรมต่างๆ และ นักเรียนมีทักษะการแก้ปัญหาในการปฏิบัติกิจกรรม ตามล าดับ ทั้งนี้เป็นเพราะการจัดการ
เรียนรู้ที่บูรณาการตามแนวคิด CCR ซึ่งก็คือการน าศาสตร์ 3 ศาสตร์ความรู้มารวมกัน จึงท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด ดังนี้ 1. การจัดกระบวนการจิตตปัญญาศึกษา สามารถสร้างเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่ดี 
อันเกิดจากแนวปฏิบัติที่ผู้วิจัยเลือกมาเป็นกระบวนการการจัดการเรียนรู้ ซึ่งเน้นการท าสมาธิ เหตุการณ์กระตุ้นผู้เรียน
ซึ่งเน้นการฟังอย่างลึกซึ้ง สุนทรียสนทนา การน้อมสู่ใจอย่างใคร่ครวญ และการบันทึกการเรียนรู้ตามแนวคิดจิตต
ปัญญาศึกษา 2. การโค้ชช่ิง คือการสอนที่เปลี่ยนจากการบอก หรือสั่งให้ท าตามที่ครูสั่ง เป็นการช้ีแนะหรือการก าหนด
ขอบเขตค าตอบให้นักเรียนได้คิดและลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง เพื่อให้นักเรียนใฝ่หาความรู้ด้วยตนเอง เป็นการสร้างองค์
ความรู้ให้กับนักเรียนได้ศึกษา มากกว่าการให้นักเรียนท าตามครูอย่างเดียว  และสุดท้ายการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
เป็นฐาน (RBL) เป็นการสอนที่ใช้ปัญหาให้นักเรียนได้คิดวิธีแก้ปัญหานั้น  โดยการสร้างสถานการณ์ให้นักเรียน แล้ว
ช่วยกันคิดวิธีแก้ปัญหาแล้วน ามาระดมความคิดให้ได้วิธีแก้ปัญหาเหมาะสมที่สุด จึงท าให้นักเรียนมีผลการเรียนดีขึ้น 
และยังสอดคล้องกับ (อาชัญญา รัตนอุบล, 2547:77-78) กล่าวว่าการเรียนการสอนที่ใช้การวิจัยเป็นฐาน นักเรียนมี
ความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก เนื่องจากผู้สอนได้อ า นวยความสะดวกแก่ผู้เรียน คือ 1.การสร้าง
บรรยากาศส าหรับการแสวงหาค าตอบร่วมกัน (Mutual Inquiry) ซึ่งบรรยากาศที่ดีควรเป็นบรรยากาศที่ให้ความรู้สึก
อบอุ่น การเคารพซึ่งกันและกันน า ไปสู่การสนทนาและความไว้วางใจซึ่งกันและกัน 2. การสนับสนุนให้ผู้เรียนได้มี
โอกาสเรียนรู้ ตามความต้องการของตนเอง ซึ่งมีความส าคัญ เนื่องจากผู้เรียนจ าเป็นต้องวิเคราะห์ความต้องการในการ
เรียนรู้ของตนเองได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสมเพื่อที่จะจัดประสบการณ์การเรียนรู้ได้อย่างสอดคล้องกับความต้องการ
และสนใจของผู้เรียนอย่างแท้จริง 3. การวางแผนร่วมกับผู้เรียน เพื่อจัดประสบการณ์และกิจกรรมการเรียนการสอนที่
จะสนับสนุนและช่วยให้ผู้เรียน เกิดการเรียนรู้ได้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การจัดสถานการณ์การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ
แผนการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้สึกอยากเรียน เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ไปศึกษาเก็บรวบรวมจากแหล่งการ
เรียนรู้ต่างๆ โดยเฉพาะจากการไปสัมผัสข้อมูลจากสถานที่จริงซึ่งจะช่วยกระตุ้นและเร้าความสนใจให้ผู้เรียนเกิดความ
สนใจ และเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนตลอดเวลาด าเนินการ 
 นอกจากนี้นักทฤษฎีการเรียนรู้ในกลุ่มพุทธินิยม (Cognitivism) เป็นกลุ่มที่ให้ความสนใจศึกษาเกี่ยวกับ
“Cognition” หรือกระบวนการรู้คิด หรือกระบวนการทางปัญญา นักคิดคนส าคัญในกลุ่มนี้คือ อุลริค ไนส์เซอร์ 
(Ulrich Neisser) ได้ให้ค านิยามของค านี้ว่า “เป็นกระบวนการเรียนรู้ของสมองในการปรับเปลี่ยน ลด ตัด ทอน ขยาย 
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จัดเก็บ และใช้ข้อมูลต่างๆ ท่ีรับเข้ามาทางประสาทสัมผัสซึ่งอาจจะเกิดหรือไม่เกิดจากการกระตุ้นของสิ่งเร้าภายนอกก็
ได้ ดังนั้น การรู้สึก การรับรู้จินตนาการการระลึกได้ การจ า การคงอยู่ การแก้ปัญหา การคิด และอื่น ๆ อีกมาก จึงถือ
ได้ว่าเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการรู้คิดนี้” 

4. ความรับผิดชอบ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 ด้วยการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR โดยรวม
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า เมื่อผลการเรียนไม่ดี ได้คะแนนน้อยจะพยายามอ่านหนังสือมากขึ้น มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ เข้าเรียนตรงเวลา และ ท าการบ้านด้วยตนเอง ตามล าดับ ทั้งนี้เป็นเพราะทั้งนี้เป็นเพราะ
การจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการตามแนวคิด CCR ซึ่งก็คือการน าศาสตร์ 3 ศาสตร์ความรู้มารวมกัน จึงท าให้ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด ดังนี้ 1. การจัดกระบวนการจิตตปัญญาศึกษา สามารถสร้างเสริมให้นักเรียนมี
คุณลักษณะที่ดี อันเกิดจากแนวปฏิบัติที่ผู้วิจัยเลือกมาเป็นกระบวนการการจัดการเรียนรู้ ซึ่งเน้นการท าสมาธิ 
เหตุการณ์กระตุ้นผู้เรียนซึ่งเน้นการฟังอย่างลึกซึ้ง สุนทรียสนทนา การน้อมสู่ใจอย่างใคร่ครวญ และการบันทึกการ
เรียนรู้ตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา 2. การโค้ชช่ิง คือการสอนที่เปลี่ยนจากการบอก หรือสั่งให้ท าตามที่ครูสั่ง เป็นการ
ช้ีแนะหรือการก าหนดขอบเขตค าตอบให้นักเรียนได้คิดและลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง เพื่อให้นักเรียนใฝ่หาความรู้ด้วย
ตนเอง เป็นการสร้างองค์ความรู้ให้กับนักเรียนได้ศึกษา มากกว่าการให้นักเรียนท าตามครูอย่างเดียว  และสุดท้ายการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (RBL) เป็นการสอนที่ใช้ปัญหาให้นักเรียนได้คิดวิธีแก้ปัญหานั้น  โดยการสร้าง
สถานการณ์ให้นักเรียน แล้วช่วยกันคิดวิธีแก้ปัญหาแล้วน ามาระดมความคิดให้ได้วิธีแก้ปัญหาเหมาะสมที่สุด จึงท าให้
นักเรียนมีผลการเรียนดีขึ้น และผู้เรียนมีความรับผิดชอบเป็นคุณลักษณะพื้นฐานที่ส าคัญที่ท าให้บุคคลประสบ
ความส าเร็จในการเรียนและการท างาน บุคคลที่มีความรับผิดชอบจะมีความตั้งใจเอาใจใส่ในการท างานที่รับผิดชอบ มี
ความเพียร อดทนไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค มีการวางแผนในการท างาน รอบคอบ รู้จักตั้งจุดมุ่งหมายในการท างาน และ
สามารถปฏิบัติงานให้ส าเร็จลุล่วงได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ยอมรับผลของการกระท านั้น พร้อมกับแก้ไขและปรับปรุงอยู่
เสมอ  
 นอกจากนี้ (วราภรณ์  สารีพันดอน, 2555) การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ เรื่องบทประยุกต์ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์และความรับผิดชอบต่อการ
เรียนที่ได้รับการสอนแบบปกตกิับการสอนที่มรการจัดเรียงล าดับเนื้อหาสาระแบบปรบัใหม่และจัดกลุ่มใหม่ ผลการวิจัย
พบว่า  
 นักเรียนที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบเข้ากลุ่มตามสมัครใจ แบบเข้ากลุ่มตามครูก าหนดและเข้ากลุ่มปกติ มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องบทประยุกต์ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ และความ
รับผิดชอบต่อการเรียนคณิตศาสตร์ แตกต่างกันอย่างมีนัยยะส าคัญทางสถิติที่ระดับ. 05 โดยนักเรียนที่ได้รับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบเข้ากลุ่มสมัครใจ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบเข้ากลุ่มตามที่
ครูก าหนดและมีความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ ความรับผิดชอบทางการเรียนคณิตศาสตร์สู งกว่าที่เข้ากลุ่มแบบ
ปกตินอกจากนี้นักเรียนที่จัดการเรียนรู้แบบเข้ากลุ่มตามที่ครูก าหนดมีความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์สูงกว่า
นักเรียนที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติอย่างมีนัยยะส าคัญทางสถิติที่ระดับ. 05 โดยสรุปผลการวิจัยในครั้งนี้ท าให้
ทราบว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์จะสูงหรือต่ านอกจากจะมีปัจจัยจากนักเรียนแล้วยังขึ้นอยู่กับการเอาใจใส่
ของครูผู้สอนที่ต้องรู้จักวิเคราะห์การจัดกิจกรรมการเรียนรู้รวมถึงการจัดล าดับเนื้อหาสาระอย่างสมเหตุสมผลและจัด
กิจกรรมการเรียนรู้เป็นไปตามความต้องการของนักเรียนจะช่วยให้ครูสามารถพัฒนาการเรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้  
 1. ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CCR ครูควรแนะน า ท าความเข้าใจกับนักเรียนให้เกิดความเข้าใจแต่ละ
ขั้นตอนของการจัดกิจกรรมการเรียนก่อน เพื่อจะได้ปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องและไม่เกิดปัญหาการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบ CCR เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ นักเรียนท ากิจกรรมด้วยตนเอง ใช้ความคิดและ
ความสามารถของตนเองซึ่งครูต้องค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล อารมณ์ สังคม สติปัญญา และความรู้พื้นฐาน
เดิมของนักเรียน ครูจะต้องให้นักเรียนได้ฝึกกระท าด้วยตนเอง  
 2. ครูควรเตรียมเนื้อหา สื่อการสอน และวิธีการสอน ใบความรู้ ใบงาน ให้พร้อมสะดวกในการใช้ ควร
เสนอแนะแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ฝึกให้ผู้เรียนได้ใช้ประกอบการแสวงหาความรู้ และศึกษาค้นคว้าอย่างพอเพียง 
และให้การเสริมแรงในระหว่างที่นักเรียนท ากิจกรรม เพื่อช่วยให้นักเรียนรู้สึกภูมิใจ  
 3. ครูควรกระตุ้นให้ก าลังใจผู้เรียนเกิดความมั่นใจในการเรียน และกล้าแสดงความคิดเห็นขอตนเองต่อกลุ่ม  
 ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป  
 1. ควรศึกษาถึงปัจจัยอื่นๆ ท่ีส่งผลถึงผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
 2. ควรน าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CCR ไปใช้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย เพื่อเปรียบเทียบผลการศึกษาว่าเหมือนหรือต่างกันอย่างไร  
 3. ควรน าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบ CCR ไปศึกษาและพัฒนาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในกลุ่ม
สาระหรือวิชาอื่น 
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