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บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ก่อนและหลังการจัดการ
เรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ 
หลังการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 กับเกณฑ์ ร้อยละ 70 ศึกษาทักษะ
ในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ หลังการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ
ศึกษาเจตคติต่อการเรียนคณิตศาสตร์หลังการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 
1    กลุ่มตัวอย่าง นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/1 โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) ในภาคเรียนท่ี 2 
ปีการศึกษา 2561 จ านวน 1 ห้องเรียน 40 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling) 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ แบบวัดทักษะในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ และแบบวัดเจตคติต่อคณิตศาสตร์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที (dependent sample t-test และ one sample t-test) 
  ผลการศึกษาพบว่า   
 1.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ หลังสูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้ที่
บูรณาการแนวคิด CCR อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  2.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ หลังการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการ
แนวคิด CCR สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  3.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีทักษะในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ หลังการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการ
แนวคิด CCR โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า นักเรียนสนุกกับการแก้ปัญหาทางการเรียน
คณิตศาสตร์มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ นักเรียนสามารถเช่ือมโยงความรู้ที่เรียนกับปัญหาที่เผชิญได้  และนักเรียน
สามารถคิดแก้ปัญหาได้หลากหลายวิธี ตามล าดับ 
  4.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 มีเจตคติต่อการเรียนคณิตศาสตร์หลังการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด 
CCR โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า วิชาคณิตศาสตร์ท าให้นักเรียนมีความรอบคอบและ
มีเหตุผล มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ นักเรียนกล้าแสดงออกทุกครั้งในการเข้าร่วมกิจกรรมคณิตศาสตร์ และ
คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ ตามล าดับ 
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ABSTRACT 
 This research is aimed to compare mathematics learning achievement before and after 
instructional management base on integration of CCR model of Mathayom-Suksa 1 students, 
comparison of mathematics learning achievement after instructional management base on 
integration of CCR model of Mathayom-Suksa 1 students with 70 percent criteria, study skills in 
solving math problems after instructional management base on integration of CCR model of 
Mathayom-Suksa 1 students and study the attitude towards mathematics learning after 
instructional management base on integration of CCR model of Mathayom-Suksa 1 students. 
Sample group Mathayom-Suksa 1/1 students Chakungraowittaya school (In-Chum Dee San 
Uppatham) in the second semester of the academic year 2018, 1 classroom, 40 students obtained 
by clustering random sampling method. The tools used in the research are the learning 
management plan that instructional management base on integration of CCR model, mathematics 
learning achievement model. Mathematical skills in solving problems and a measure of attitude 
towards mathematics. The data analysis was done by average ( x ) standard deviation (S.D.), and 
dependent sample t-test and one sample t-test. 
  The results revealed that : 
  1.  Students in Mathayom 1 had increased learning achievement. in mathematics after 
learning integrated with the concepts of CCR that was statistically significant at .05 level. 
  2. Students in Mathayom 1 had increased learning achievement. in mathematics after 
learning integrated with the concepts of CCR that was higher than the criterion 70 percent and was 
statistically significant at .05 level. 
  3. Students in Mathayom 1’s problem solving skills in mathematics after learning integrated 
with the concepts of CCR as a whole were at the highest level when all aspects were considered. It 
was found that the student’s enjoyment with problem solving in mathematics had the highest 
average followed by student’s ability to link studied knowledge with problems faced, and 
student’s ability to solve problem with several methods respectively. 
  4. Students in Mathayom 1’s attitude toward mathematics after learning integrated with 
the concepts of CCR as a whole was at the highest level. When each aspect was considered, it was 
found that level headed and reasonable students had the highest averages followed by students 
who are assertive to join in mathematics is a subject that can be used in daily life. 

Keyword:  Instructional management base on integration of CCR model, Mathematics learning 

achievement, Skills in solving math problems, Attitude towards mathematics learning. 
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ความเป็นมาและความส าคัญ 
 โลกของเราในทุกวันน้ีถูกพัฒนาขึ้นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เป็นผลมาจากความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี และ
นวัตกรรมต่าง ๆ ซึ่งขณะนี้เราได้ก้าวเข้าสู่ศตวรรษท่ี 21 สิ่งส าคัญที่สุดคือจะต้องเตรียมความพร้อมให้กับเด็กที่จะเผชิญ
กับความเปลี่ยนแปลงในยุคศตวรรษท่ี 21 เพื่อให้เด็กมีทักษะและสามารถเอาตวัรอดได้ในสังคม ซึ่งกลุ่มสาระการเรยีนรู้
คณิตศาสตร์นับว่าเป็นอีกหนึ่งวิชาที่เป็นพื้นฐานในการเสริมสร้างกระบวนการคิดและทักษะให้เกิดขึ้นกับเด็ก ดังค า
กล่าวที่ว่า  คณิตศาสตร์ช่วยฝึกให้มนุษย์มีความรับผิดชอบ มีความรอบคอบ ช่างสังเกต มีเหตุผล มีความอดทน คิดเป็น
ท าเป็น สามารถคาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ สามารถแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์และเหมาะสมกับสถานการณ์ ท าให้
มนุษย์มีความสมดุลทั้งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข                    
(วัชรพงษ์  อนรรฆเมธี, 2558) และคณิตศาสตร์เป็นเครื่องมือในการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาและ
สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการด ารงชีวิต และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น (สุทัศน์  ยกส้าน, 2554) 
ดังนั้น จุดมุ่งหมายของการเรียนคณิตศาสตร์ นอกจากต้องการให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาสาระวิชาแล้ว 
ยังต้องการให้ผู้เรียนเกิดทักษะ และกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ ซึ่งสามารถท าให้เกิดขึ้นได้โดยผ่านกิจกรรมการ
เรียนการสอน 
  ผู้วิจัยได้ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรูค้ณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วน สัดส่วน 
และร้อยละ โดยบูรณาการแนวคิด CCR เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ให้สูงขึ้น เนื่องจากผู้วิจัยได้
ส ารวจผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจ าปีการศึกษา 
2560 เผยแพร่เมื่อวันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2561 พบว่า รายวิชาคณิตศาสตร์ มีผู้เข้าสอบ 643,772 คน คะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ 26.30 คะแนน และในระดับโรงเรียนมีผู้เข้าสอบ 102 คน คะแนนเฉลี่ย 19.61 คะแนน จะเห็นว่า
นักเรียนมีผลการทดสอบในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับโรงเรียนต่ ากว่าระดับประเทศ ซึ่งการที่นักเรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณติศาสตรต์่ านั้นมสีาเหตุหลายประการ แต่จากการที่ผู้วิจัยได้ศึกษามาพอสรุปประเด็นหลัก ๆ 
ได้ดังนี้คือ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ไม่ได้เน้นนักเรียน นักเรียนมีเจตคติที่ไม่ดีต่อคณิตศาสตร์ ไม่ชอบเรียน
คณิตศาสตร์ จนท าให้นักเรียนไม่เกิดกระบวนการคิด และทักษะในการแก้ปัญหา และนอกจากนี้ผู้วิจัยได้ศึกษา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ โดยการ
ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน พบว่ามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า และสอดคล้องกับปัญหาที่พบว่า 
หมวดวิชาทักษะชีวิต โดยเฉพาะกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่ าเพราะเป็นวิชาที่
ต้องใช้ความรู้ ทักษะกระบวนการในการคิดแก้ปัญหา นักเรียนไม่สามารถน าความรู้ เรื่อง อัตราส่วน สัดส่วน และร้อย
ละ เชื่อมโยงกับชีวิตจริงได้ ซึ่งเมื่อวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาพบว่า เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการสอนตามเนื้อหาใน
บทเรียนโดยการอธิบาย ยกตัวอย่างโจทย์ แสดงวิธีการค านวณให้นักเรียนดู นักเรียนเป็นเพียงผู้รับโดยที่ไม่ได้มีโอกาส
แสดงความคิดเห็น และไม่ชอบเรียนคณิตศาสตร์ มีอคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ (ชณัฏฐฐิณี  หน่อวงศ์ , 2558) จาก
การศึกษาปัญหาคณิตศาสตร์ พบว่า การจัดการเรียนการสอน เรื่อง อัตราส่วน สัดส่วน ร้อยละ ควรสอนให้ นักเรียน
เชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับชีวิตประจ าวัน ฝึกทักษะด้วยประสบการณจ์รงิ แก้ปัญหาและสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน
ได้จริง เห็นคุณค่าและประโยชน์ของวิชาคณิตศาสตร์ (อัมพร  ม้าคนอง , 2553, 13) ซึ่งการจัดการเรียนการสอนโดย
การสอนแนะให้รู้คิด (Cognitive Guided Instruction : CGI) จะท าให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนคณิตศาสตร์ 
และการที่ไดฝึกแก้ปัญหาจะช่วยให้นักเรียนรูจักคิดมีระเบียบขั้นตอนในการคิด รูจักคิดอย่างมีเหตุผล และรูจักตัดสินใจ
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อย่างฉลาด ดังนั้น จ าเป็นจะต้องหาวิธีการสอนที่สามารถช่วยให้การจัดการเรียนรู้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการเรียนรู้ด้วยกระบวนการแก้ปัญหาเป็นวิธีการที่ใกล้เคียงกับชีวิตจริง ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พบปัญหาและวิธี
แก้ปัญหาด้วยตนเอง (เบญจมาศ  อยู่เป็นแก้ว, 2548, 21) ผู้วิจัยจึงได้จัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR เพราะ
เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตัวเอง มีอิสระในการคิดแก้ปัญหา หาเหตุผลได้ด้วยตัวเอง ท าให้นักเรียน
มีความสุขกับการเรียนตลอดจนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ 
  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 มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ การจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR มี 5 
ขั้นตอน ดังนี ้
   1.  ขั้นการเตรียมความพร้อม : ตระหนักรู้คือพร้อม 

   2.  ขั้นการแสวงหาความรู้ : ถามคือสอน 

   3.  ขั้นเชื่อมโยงสู่การปฏิบัติ : ปฏิบัติได้คือเข้าใจ 

   4.  ขั้นประเมินและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : สะท้อนคิดคือเรียนรู้ 

   5.  ขั้นการสะท้อนการเรียนรู้ : เขียนคือคิด 

  จากการศึกษาแนวคิด CCR ซึ่งเป็นการบูรณาการจิตตปัญญาศึกษา การเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน และการ
ช้ีแนะ ซึ่งผู้วิจัยในฐานะที่เป็นครูสอนคณิตศาสตร์สนใจที่จะเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ศึกษา
ทักษะในการแก้ปัญหาและเจตคติต่อการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ที่มกีารจัดการเรียนรูท้ี่บูรณาการแนวคิด CCR เนื่องจากนักเรียนส่วนใหญ่ไมเห็นความส าคัญของการ
เรียน เรื่อง อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ ทั้งที่ในชีวิตประจ าวันมีการน าความรู เรื่อง อัตราส่วน ไปใช้ มากมาย ดังน้ัน
เพื่อให้นักเรียนเห็นถึงความส าคัญดังกล่าวผู้วิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนาเครื่องมือในรูปแบบของการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน เรื่อง อัตราส่วน เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้เกี่ยวข้องใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศในการพัฒนารูปแบบการเรียนรู เพื่อ
พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ทักษะการแก้ปัญหา และ เจตคติต่อการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้นต่อไป  

จดุมุ่งหมายของการวิจัย 
  1.  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด 
CCR  ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
  2.  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ หลังการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 กับเกณฑ์ ร้อยละ 70   
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  3.  เพื่อศึกษาทักษะในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ หลังการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
  4.  เพื่อศึกษาเจตคติต่อการเรยีนคณติศาสตรห์ลังการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 

สมมติฐานของการวิจัย 
 1.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังเรียนสูงกว่าก่อนการจัดการ
เรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR   
 2.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณติศาสตร์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 หลังการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการ
แนวคิด CCR สูงกว่าเกณฑ์ ร้อยละ 70 

ขอบเขตของการวิจัย 
  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสาร
อุปถัมภ์) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 4 ห้องเรียน 128 คน  
  กลุ่มตัวอย่างที่ ใ ช้ ในการวิจัย  ได้แก่  นักเรี ยน ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  1/1 โรงเรี ยนชากั งราววิทยา             
(อินทร์-ชุ่ม      ดีสารอุปถัมภ์) ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 1 ห้องเรียน 40 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่ม
แบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling) 
  เนื้อหาการวิจัย 
  เนื้อหาท่ีน ามาจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ครั้งนี้ 
เรื่อง อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ  ซึ่งใช้เวลาสอน 12 ช่ัวโมง  
  ตัวแปร 
  ตัวแปรต้น ได้แก่ การจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR 
  ตัวแปรตาม ได้แก่  
   1.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ 
   2.  ทักษะในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ 
  3.  เจตคติต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 
  ระยะเวลาในการวิจัย 
  ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
  1.  รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR หมายถึง เป็นการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการ      
จิตตปัญญาศึกษา (Contemplative Education) การสอนแนะหรือการชี้แนะ (Coaching) และการเรียนการสอนที่ใช้
วิจัยเป็นฐาน (Researching base Learning) ซึ่งเป็นกระบวนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรูจ้ากการปฏิบัติจริงไดล้ง
มือหาค าตอบด้วยตนเอง เพื่อให้เกิดกระบวนการคิด และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยครูเป็นเพียงผู้ช้ีแนะให้ผู้เรียนได้
พัฒนาเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ นอกจากนี้ผู้เรียนยังได้เรียนรู้การพัฒนาจิตใจ การรู้จัก
ตนเอง เกิดความรัก ความเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ เกิดจิตส านึกต่อส่วนรวม อันน าไปสู่การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมี
ความสุข การจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR มี 5 ข้ันตอน ดังนี ้
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  ขั้นที่ 1 การเตรียมความพร้อม : ตระหนักรู้คือพร้อม หมายถึง การเตรียมความพร้อมในด้านร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให้พร้อมที่จะปฏิบัติกิจกรรมในข้ันต่อไป โดยใช้กระบวนการจิตตปัญญาศึกษา เช่น การ
ฟังอย่างลึกซึ้ง การสะท้อนการเรียนรู้  กิจกรรม Body Scan กิจกรรม BBL เป็นต้น 
  ขั้นที่ 2 แสวงหาความรู้ : ถามคือสอน หมายถึง การใช้ค าถามที่กระตุ้นความคิด และจุดประกายความคิ ด
ของผู้เรียนให้อยากหาค าตอบ อยากแก้ปัญหา และอยากคิดต่อ ซึ่งเป็นค าถามที่สอดคล้องกับแนวคิด RBL ท าให้ผู้เรียน
เกิดแนวความคิดความเข้าใจที่ถูกต้องและกว้างขวางยิ่งขึ้น เพราะผู้เรียนจะเกิดทักษะในการค้นคว้าสิ่งที่ต้องการจาก
แหล่งเรียนรู้ต่างๆ เพื่อให้ทราบค าตอบและสามารถเปรียบเทียบค าตอบที่ได้มาว่าควรเช่ือถือหรือไม่ 
   ขั้นที่ 3 เช่ือมโยงสู่การปฏิบัติ : ปฏิบัติได้คือเข้าใจ หมายถึง การให้ลงมือปฏิบัติจริง ผู้สอนเป็นเพียงผู้คอย
ช้ีแนะ โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ค้นหาค าตอบจากปัญหาที่เผชิญ ได้ปรึกษาหาเหตุผลอธิบายปัญหาที่พบร่วมกัน ซึ่ง
การเรียนรู้โดยให้ผู้เรียนได้เรียนรูด้้วยตัวเองนั้น จะท าให้ผู้เรียนเข้าใจปัญหาที่พบเจออย่างถ่องแท้ และจดจ าได้นานกว่า
การเรียนแบบท่องจ า การให้ปฏิบัติจริงเป็นการวัดความสามารถที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทั้ง 3 ด้าน คือพุทธิพิสัย จิต
พิสัย และทักษะพิสัย 
   ขั้นที่ 4 ประเมินแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : สะท้อนคิดคือเรียนรู้ หมายถึง หลังจากท ากิจกรรมร่วมกันในขั้นที่ 3 
ผู้เรียนร่วมกันอภิปรายแลกเปลี่ยนความรู้ถึงปัญหาต่าง ๆ ที่พบในระหว่างการท ากิจกรรมและหาเหตุผลเพื่อให้ได้
ค าตอบท่ีถูกต้อง โดยผู้สอนจะคอยเสริมให้เมื่อผู้เรียนหาข้อสรุปไม่ได้  
 ขั้นที่ 5 สะท้อนการเรียนรู้สู่การพัฒนา: เขียนคือคิด หมายถึง กระบวนการคิดไตร่ตรองทบทวน (Reflective 
Thinking) โดยการเขียนสรุปความรู้หลังจากท่ีได้เรียนรู้ไว้เป็นองค์ความรู้ของตนเอง 
  2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ หมายถึง ผลการเรียนคณิตศาสตร์ที่สะท้อนออกมาหลังได้รับการ
จัดการเรียนการสอน ประสบการณ์ หรือทักษะต่าง ๆ ที่พัฒนาขึ้นตามล าดับขั้นตอนว่าผู้เรียนนัน้มีความรูค้วามสามารถ
ทางคณิตศาสตร์อยู่ในระดับใด สามารถบ่งบอกถึงคุณภาพการศึกษา ซึ่งสามารถวัดได้ด้วยเครื่องมือต่าง ๆ เช่น แบบวัด
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เป็นต้น 
  3.  ทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ หมายถึง ความสามารถในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ โดยมีการ
ประยุกต์และเช่ือมโยงความรู้ทางคณิตศาสตร์ ท าความเข้าใจปัญหา วางแผน ด าเนินการแก้ปัญหา และตรวจสอบ
ความถูกต้อง เพื่อให้ได้ค าตอบของปัญหาทางคณิตศาสตร์  
 4.  เจตคติต่อการเรียนคณิตศาสตร์ หมายถึง ความรู้สึกของนักเรียนที่พึงพอใจต่อวิชาคณิตศาสตร์หลังจาก
ได้รับประสบการณ์จากการเรียนการสอน และเป็นตัวกระตุ้นให้นักเรียนแสดงพฤติกรรมที่ตอบสนองต่อคณิตศาสตร์
ในทางใดทางหนึ่งหรือลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 

กรอบแนวคิดของการวิจัย 

 

 

 

ภาพที่  1  กรอบแนวคิดของการวิจัย 

 

 

การจัดการเรยีนรู้ทีบู่รณาการแนวคิด CCR 
   1.  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนคณติศาสตร์ 
   2.  ทักษะในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร ์
   3.  เจตคตติ่อการเรียนวิชาคณติศาสตร ์
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วิธีการด าเนินงานวิจัย 
  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสาร
อุปถัมภ์) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 4 ห้องเรียน 128 คน  
  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม      
ดีสารอุปถัมภ์) ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 1 ห้องเรียน 40 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม 
(Cluster Random Sampling 

  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR แบบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ แบบวัดทักษะในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ และแบบวัดเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ 
รายละเอียด ดังน้ี  
  1.  แผนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR เรื่อง อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 
1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 จ านวน 12 แผน  

  2.  แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เป็นแบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 
จ านวน 30 ข้อ หาค่า IOC แบบวัดผลสัมฤทธิ์ พบว่ามีค่าอยู่ระหว่าง  0.00 - 1.00 เลือกใช้ข้อสอบเฉพาะที่มีค่า IOC 
เท่ากับ 1.00  น าไปทดลองใช้กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 จ านวน 30 คน แล้วน ามาวิเคราะห์ ดังนี้ 
 -  ค่าความเชื่อมั่น โดยวิธีการของครอนบาค (KR-20)  มีค่าเท่ากับ 0.93  
 -  ค่าความยากง่าย  มีค่าอยู่ระหว่าง  0.36 – 0.77   
 -  ค่าอ านาจจ าแนก  มีค่าอยู่ระหว่าง  0.27 – 0.60   

 3.  แบบวัดทักษะในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ หาค่า IOC พบว่ามีค่าอยู่ระหว่าง  0.67 - 1.00  ขึ้นไป
ทดลองใช้กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 จ านวน 30 คน แล้วน ามาวิเคราะห์ เพื่อหาค่าความเช่ือมั่น โดยวิธีการ
ของครอนบาค (สัมประสิทธ์ิแอลฟา)  พบว่ามีค่าเท่ากับ 0.72 
 4.  แบบวัดเจตคติต่อคณิตศาสตร์ หาค่า IOC พบว่ามีค่า 1.00 น าไปทดลองใช้กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 
2 จ านวน 30 คน แล้วน ามาวิเคราะห์ เพื่อหาค่าความเช่ือมั่น โดยวิธีการของครอนบาค (สัมประสิทธิ์แอลฟา)  พบว่ามี
ค่าเทา่กับ  0.92 

  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  1.  นักเรียนท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน (Pretest) เรื่อง อัตราส่วน สัดส่วน และ
ร้อยละ เพื่อวัดความรู้พื้นฐานและเก็บผลการทดสอบไปเปรียบเทียบกับผลการสอบหลังเรียนโดยการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR 
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  2.  ด าเนินการจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการแนวคิด CCR เรื่อง อัตราส่วน 
สัดส่วน และร้อยละ จ านวน 12 แผน ใช้เวลาแผนละ 1 ช่ัวโมง รวมทั้งสิ้น 12 ช่ัวโมง   
  3.  นักเรียนท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน (Posttest) เรื่อง อัตราส่วน สัดส่วน และ
ร้อยละ เพื่อวัดความรู้พื้นฐานและเก็บผลการทดสอบไปเปรียบเทียบกับผลการสอบก่อนเรียนโดยการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR 
  4.  นักเรียนท าแบบวัดทักษะในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ เพื่อวัดทักษะและเก็บผลการทดลองหลังการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR 

 5.  นักเรียนท าแบบวัดเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ เพื่อวัดเจตคติและเก็บผลการทดลองหลังการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR 

  การวิเคราะห์ข้อมูล 
  1.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด 
CCR  ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ Dependent sample t-test 
  2.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ หลังการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 กับเกณฑ์ ร้อยละ 70  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ One sample t-test 
  3.  การศึกษาทักษะในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และเจตคตติ่อการเรียนคณติศาสตร์ หลังการจัดการเรียนรู้ที่
บูรณาการแนวคิด CCR ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) และแปลผลค่าเฉลี่ย ดังน้ี 
 เกณฑ์การแปลความหมาย 
  ค่าเฉลี่ย  4.50 - 5.00  แปลความหมาย ทักษะการแก้ปัญหา / เจตคติ ระดับมากท่ีสุด 
  ค่าเฉลี่ย  3.50 - 4.49  แปลความหมาย ทักษะการแก้ปัญหา / เจตคติ ระดับมาก 
  ค่าเฉลี่ย  2.50 - 3.49  แปลความหมาย  ทักษะการแก้ปญัหา / เจตคติ ระดบัปานกลาง 
  ค่าเฉลี่ย  1.50 - 2.49  แปลความหมาย ทักษะการแก้ปัญหา / เจตคติ ระดับน้อย 
  ค่าเฉลี่ย  1.00 - 1.49  แปลความหมาย ทักษะการแก้ปัญหา / เจตคติ ระดับน้อยท่ีสุด 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
  การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ทักษะในการแก้ปัญหาและเจตคติต่อการเรียนคณิตศาสตร์
โดยการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR  เรื่อง อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี  
ที่ 1 ผู้วิจัยน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 

  1. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด 
CCR ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 พบดังตาราง 1 
ตาราง 1 แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการ  
แนวคิด CCR ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน n x  S.D. t Sig 

ก่อนการจัดการเรียนรู ้ 40 9.40 2.42 35.04 .00 



 

วันที่ 21-22 มีนาคม 2562 
ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอล ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทน์) 

626 

 

 
รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ  

ครุศาสตร์ศึกษาคร้ังท่ี2 (Proceedings) 

หลังการจดัการเรียนรู ้ 40 24.38 2.22 

 p < .05 

 จากตาราง 1 พบว่านักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ หลังสูงกว่าก่อนการ
จัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  โดยมีค่า  t = 35.04 และค่า          
Sig = .00 

 

 2.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ หลังการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 กับเกณฑ์ ร้อยละ 70 พบดังตาราง 2 
ตาราง 2 แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ หลังการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการ 
แนวคิด CCR ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 กับเกณฑ์ ร้อยละ 70 
 
 n k x  S.D. t Sig 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร ์ 40 21 24.38 2.22 9.64 0.00 

 p < .05 

 จากตาราง 2 พบว่านักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ หลังการจัดการ
เรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  โดยมีค่า  t = 9.64  
และค่า  Sig = .00 

 3.  การศึกษาทักษะในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ หลังการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR  ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 พบดังตาราง 3 
ตาราง 3 แสดงค่าเฉลี่ย ( x )  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของทักษะในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์               
หลังการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
 

ทักษะการแก้ปัญหา x  S.D. ระดับ 

1.   ข้าพเจ้าสามารถน าความรูไ้ปใช้ในการแก้ปัญหาที่เผชิญหน้าได ้ 4.45 0.81 มาก 

2.   ข้าพเจ้าสามารถก าหนดสาเหตุของปัญหาและแก้ปัญหานั้นได ้ 4.43 0.71 มาก 

3.   ข้าพเจ้าสามารถอธิบายใหเ้หตุผลในการแก้ปัญหาได้ชดัเจน 4.53 0.68 มากที่สุด 

4.   ข้าพเจ้าสามารถเชื่อมโยงความรู้ที่เรยีนกับปัญหาทีเ่ผชิญได้ 4.80 0.52 มากที่สุด 

5.   ข้าพเจ้ามีการวางแผนในการแก้ปัญหาก่อนเสมอ 4.55 0.88 มากที่สุด 

6.   ข้าพเจ้าท าการแก้ปญัหาตามแผนที่วางไว ้ 4.65 0.77 มากที่สุด 

7.   ข้าพเจ้าหมั่นแสวงหาความรู้เพิ่มเติมประกอบในการแก้ปญัหา 4.38 0.81 มาก 
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8.   ข้าพเจ้ามีความกระตือรือร้นในการแก้ปัญหาเพื่อให้ได้ค าตอบ 4.58 0.75 มากที่สุด 

9.   ข้าพเจ้าสามารถคดิแก้ปัญหาได้หลากหลายวิธ ี 4.75 0.49 มากทีสุ่ด 

10.   ข้าพเจ้าสนุกกับการแก้ปัญหาทางการเรียนคณิตศาสตร ์ 4.93 0.27 มากที่สุด 

รวม 4.60 0.40 มากที่สุด 

  

 จากตาราง 3 พบว่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 มีทักษะในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ หลังการจัดการเรียนรู้
ที่บูรณาการแนวคิด CCR โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( x  = 4.60 และ S.D. = 0.40) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 
นักเรียนสนุกกับการแก้ปัญหาทางการเรียนคณิตศาสตร์มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( x  = 4.93 และ S.D. = 0.27) รองลงมา คือ 
นักเรียนสามารถเช่ือมโยงความรู้ที่เรียนกับปัญหาที่เผชิญได้ ( x  = 4.80 และ S.D. = 0.52) และ นักเรียนสามารถคิด
แก้ปัญหาได้หลากหลายวิธี ( x  = 4.75 และ S.D. = 0.49) ตามล าดับ 

 4.  การศึกษาเจตคติต่อการเรียนคณิตศาสตร์หลงัการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 พบดังตาราง 4 
ตาราง 4 แสดงค่าเฉลี่ย ( x )  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของเจตคติต่อการเรยีนคณติศาสตร์  
หลังการจดัการเรียนรู้ที่บรูณาการแนวคิด CCR ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
 

เจตคตติ่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ x  S.D. ระดับ 

1.  คณติศาสตรเ์ป็นวิชาที่ท าให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการ  

    ค้นคว้าหาความรู้อยู่เสมอ 
4.23 0.89 มาก 

2.  นักเรียนมีความพยายามอย่างยิ่งท่ีจะเรียนคณิตศาสตร์ให้เก่ง 4.25 0.81 มาก 

3.  เมื่อท าแบบฝึกหัดคณิตศาสตรไ์ม่ได้ นักเรยีนจะปรึกษากับเพื่อนหรือ   

    ครูผู้สอน เพื่อที่จะท าแบบฝึกหดัคณติศาสตร์นั้นใหส้ าเร็จ 
4.20 0.79 มาก 

4.  เนื้อหาคณิตศาสตร์เป็นประโยชน์ต่อความก้าวหน้าของนักเรียน 4.40 0.71 มาก 

5.  คณติศาสตรเ์ป็นวิชาที่ส่งเสริมความคิดรเิริม่สร้างสรรค์ 4.38 0.74 มาก 

6.  นักเรียนคิดว่าคนที่เรียนคณิตศาสตร์แล้วท าใหผ้ลการเรยีนดี 4.53 0.60 มากที่สุด 

7.  นักเรียนชอบเรียนวิชาคณติศาสตรม์ากกว่าวิชาอื่น 4.58 0.59 มากที่สุด 

8.  คณติศาสตรเ์ป็นวิชาที่เรียนแลว้สนุกไม่น่าเบื่อ 4.48 0.88 มาก 

9.  เนื้อหาวิชาคณติศาสตร์ให้ประโยชน์ต่อความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีใหม่ๆ ในปัจจุบัน 4.65 0.58 มากที่สุด 

10. คณติศาสตรเ์ป็นวิชาที่สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 4.73 0.55 มากที่สุด 
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11. วิชาคณิตศาสตร์ท าให้นักเรียนมีความรอบคอบและมเีหตผุล 4.75 0.44 มากที่สุด 

12. นักเรียนชอบเรียนวิชาคณติศาสตรเ์พราะเป็นวิชาที่เข้าใจง่าย 4.20 1.20 มาก 

13. นักเรียนเรียนวิชาคณิตศาสตรเ์ข้าใจ เกือบทุกช่ัวโมงท่ีเรียน 4.68 0.66 มากที่สุด 

14. นักเรียนเต็มใจเข้าร่วมกจิกรรมทุกชนิดเกี่ยวกับคณติศาสตร์ 4.48 0.85 มาก 

15. นักเรียนรู้สึกมีความสุขทุกครั้งที่เรียนวิชาคณติศาสตร์ 4.55 0.64 มากที่สุด 

16. นักเรียนชอบเข้าร่วมแข่งขันตา่ง ๆ ท่ีเกี่ยวกับคณิตศาสตร ์ 4.58 0.64 มากที่สุด 

17. นักเรียนชอบค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคณติศาสตร์อยูเ่สมอ 4.63 0.49 มากที่สุด 

18. นักเรียนกล้าแสดงออกทุกครั้งในการเข้าร่วมกิจกรรมคณติศาสตร์ 4.73 0.45 มากที่สุด 

19. นักเรียนมีความมั่นใจทุกครั้งในการเข้าร่วมท ากิจกรรมคณิตศาสตร ์ 4.63 0.74 มากที่สุด 

20. นักเรียนจะพยายามค้นคว้าวิธีท าแบบฝึกหัดทันทีเมื่อคดิหรือแกป้ัญหา  

     คณิตศาสตร์ไห้ได ้
4.58 0.78 มากที่สุด 

รวม 4.51 0.36 มากที่สุด 

 จากตาราง 4 พบว่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีเจตคติต่อการเรียนคณิตศาสตร์หลังการจัดการเรียนรู้ที่
บูรณาการแนวคิด CCR  โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( x  = 4.51 และ S.D. = 0.36) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 
วิชาคณิตศาสตร์ท าให้นักเรียนมีความรอบคอบและมีเหตุผล มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( x  = 4.75 และ S.D. = 0.44) รองลงมา 
คือ นักเรียนกล้าแสดงออกทุกครั้งในการเข้าร่วมกิจกรรมคณิตศาสตร์ ( x  = 4.73 และ S.D. = 0.45) และ คณิตศาสตร์
เป็นวิชาที่สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน ( x  = 4.73 และ S.D. = 0.55) ตามล าดับ 

สรุปผลการวิจัย 
 1.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ หลังสูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้ที่
บูรณาการแนวคิด CCR อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 
  2.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ หลังการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการ
แนวคิด CCR สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  3.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีทักษะในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ หลังการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการ
แนวคิด CCR โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า นักเรียนสนุกกับการแก้ปัญหาทางการเรียน
คณิตศาสตร์มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ นักเรียนสามารถเช่ือมโยงความรู้ที่เรียนกับปัญหาที่เผชิญได้  และนักเรียน    
สามรถแก้ปัญหาได้หลากหลายวิธี ตามล าดับ 
  4.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 มีเจตคติต่อการเรียนคณิตศาสตร์หลังการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด 
CCR โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า วิชาคณิตศาสตร์ท าให้นักเรียนมีความรอบคอบและ
มีเหตุผล มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ นักเรียนกล้าแสดงออกทุกครั้งในการเข้าร่วมกิจกรรมคณิตศาสตร์ และ
คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ ตามล าดับ 
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อภิปรายผลการวิจัย 
 1. จากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR หลัง
เรียนสูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังการจัดการเรียนรู้ที่บูรณา
การแนวคิด CCR สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ จาก
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และผลสัมฤทธิ์สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าการ
จัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR เป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยผู้สอนได้ออกแบบ
การจัดการเรียนการสอนที่มีขั้นจิตตปัญญาศึกษา (Contemplative Education) ซึ่งเป็นข้ันท่ีเตรียมความพร้อมให้กับ
ผู้เรียนทั้งกาย ใจ สติ ปัญญา ท าให้ผู้เรียนมีสมาธิและมีความพร้อมที่จะท ากิจกรรมในข้ันต่อไปมากข้ึน ซึ่งสอดคล้องกับ
วิจัยของ กาญจนา  สายพิมพ์ (2555) ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการส่งเสริมจิตสาธารณะตามแนวคิดจิตปัญญา
ศึกษาของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 พบว่า 1. กระบวนการส่งเสริมจิตสาธารณะตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา
ประกอบด้วย การสร้างสมาธิ การนึก ศิลปะสะท้อนความคิด สุนทรีสนทนา ภาพสะท้อนจิตส านึก และการเขียนบันทึก 
 2. ผลของการใช้กระบวนการส่งเสริมจิตสาธารณะตามแนวจิตตปัญญาศึกษาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 
3 พบว่าคะแนนหลังการใช้กระบวนการส่งเสริมจิตสาธารณะสูงกว่าก่อนการใช้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05   
การจัดการเรียนการสอนขั้นต่อไปคือ ขั้นผู้ช้ีแนะ (Coaching) โดยผู้สอนเปลี่ยนบทบาทจากการสอน การบอก การ
บรรยาย เป็นการช้ีแนะหรือให้ค าปรึกษา ช้ีแนะแนวทาง จุดประกายความคิด เพื่อให้ผู้เรียนได้ตระหนักรู้ด้วยตัวเอง 
การที่นักเรียนค้นหาค าตอบได้ด้วยตัวเอง ท าให้นักเรียนเกิดทักษะการเรียนรู้ที่ดีขึ้น และเกิดทักษะการแก้ปัญหา ส่งผล
ให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดีขึ้น และการจัดการเรียนการสอนขั้นต่อไปคือ ขั้นการใช้วิจัยเป็นฐาน (Research 
Base Learning) เป็นขั้นท่ีเน้นการเรียนโดยเริ่มต้นด้วยปัญหา และเป็นปัญหาที่นักเรียนอยากแก้ปัญหา ท าให้นักเรียน
มีวิธีการคิดค้นคว้าหาค าตอบด้วยตัวเอง เกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย ท าให้นักเรียนเกิดทักษะในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ ส่งผลให้ผลการเรียนทางคณิตศาสตร์ดีขึ้นตามล าดับ สอดคล้องกับวิจัยของ ลัดดาวัลย์  ศรีวรชัย (2559)   
ได้ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่อง พ้ืนท่ีผิวและปริมาตร ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 
3 พบว่า วิธีการจัดกิจกรรมเป็นขั้นตอนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานแต่ละขั้นตอน ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ท า
กิจกรรมแก้ปัญหาด้วยตัวเอง และเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ จึงส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น การที่ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนคณิตศาสตร์หลังสูงกว่าก่อนเรียน และสูงกว่าเกณฑ์ร้อย 70 แสดงให้เห็นว่าการจัดการเรียนการสอนที่
บูรณาการแนวคิด CCR เป็นเทคนิคกระบวนการสอนที่ดี ส่งผลให้ผลการเรียนดีขึ้น และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
การจัดการเรียนการสอนในหน่วยสาระอื่น ๆ ได้อีกด้วย 
  3.  ผลการศึกษาทักษะในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ หลังการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR พบว่า 
โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.60 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.40 จากผลการศึกษา
ทักษะในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ แสดงให้เห็นว่า การจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR สามารถท าให้ผู้เรียน
เกิดทักษะในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ อาจเนื่องมาจากการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR เป็น
กระบวนการที่ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ ได้เรียนรู้ด้วยตัวเอง ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้วิเคราะห์ปัญหา วางแผน
แก้ปัญหา มีอิสระในการคิดเพื่อให้ได้ค าตอบที่สงสัย จึงท าให้ผู้เรียนสนุกกับการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เกิดทักษะใน
การแก้ปัญหาคณิตศาสตร์โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับวิจัยของ Nikolova Eddins และ Williams 
(1997) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐานในระดับมัธยมศึกษา พบว่า การจัดการเรียนรู้โดยใช้
การวิจัยเป็นฐานสามารถพัฒนาผลสัมฤทธ์ิการเรียน ความใฝ่รู้ เจตคติต่อการวิจัยและทักษะในการท าวิจัย รวมถึงส่งผล
ให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะรักการเรียนรู้ รู้จักการคิดวิเคราะห์ มีทักษะทางสังคม ทักษะการท างานร่วมกับผู้อื่น และมี
ความสามารถในการแก้ปัญหาและมีความอดทนในการท างานที่ได้รับมอบหมายให้ส าเร็จ มีความกล้าแสดงออกและ
ภาคภูมิใจในผลงานของตน ดังนั้นการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR ท าให้ผู้เรียนสนุกกับการแก้ปัญหา
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คณิตศาสตร์ สามารถเช่ือมโยงความรู้กับปัญหาที่เผชิญได้ และสามารถคิดแก้ปัญหาได้หลากหลายวิธี ส่งผลให้ผู้เรียน
เกิดทักษะในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์  
  4.  ผลการศึกษาเจตคติต่อการเรียนคณิตศาสตร์ หลังการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR  พบว่า 
โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.51 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.36 จากผลการศึกษา
เจตคติต่อคณิตศาสตร์ แสดงให้เห็นว่า การจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR สามารถท าให้ผู้เรียนเกิดเจตคติที่ดี
ต่อคณิตศาสตร์ อาจเนื่องมาจากการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR มีขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนที่ท าให้
ผู้เรียนไม่รู้สึกเบื่อ ท าให้ผู้เรียนตื่นรู้อยู่ตลอดเวลา และผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติด้วยตัวเอง มีอิสระในการคิด ในการให้
เหตุผล ได้ท ากิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกับเพื่อน ได้ ช่วยเหลือเกื้อกูลกันภายในกลุ่ม ซึ่ งสอดค ล้องกับวิจัยของ             
มานิต  กีรตินิตยา (2552) ได้ศึกษาการพัฒนาทักษะกระบวนการวิจัย ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และเจตคติต่อการเรียน
วิทยาศาสตร์ เรื่อง วัสดุและสมบัติของวัสดุ สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้การวิจัยเป็น
ฐาน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 พบว่า นักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนคิดเป็นร้อยละ 83.28 มีทักษะ
กระบวนการวิจัยอยู่ในระดับปานกลาง นักเรียนที่เรียนด้วยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน 
เรื่อง วัสดุและสมบัติของวัสดุ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มีเจตคติต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ โดยรวมมีเจตคติอยู่
ในระดับมากที่สุด และสอดคล้องกับแนวคิดของ สดใส  ชุมปัญญา (2555) กล่าวถึง องค์ประกอบของเจตคติ 3 ด้าน 
ซึ่งสัมพันธ์กัน ได้แก่ ด้านพุทธิปัญญา (Cognitive Component) ด้านความรู้สึก (Affective Component) ด้าน
พฤติกรรม (Behavioral Component) เพราะเป็นการแสดงออกของความรู้ ความคิด ความรู้สึก ซึ่งจะเป็นผลต่อ
พฤติกรรมทั้งทางบวก หรือทางลบ ดังนั้นผู้สอนต้องค านึงถึงองค์ประกอบของเจตคติในการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียน
เกิดเจตคติที่ดีต่อการเรียน และส่งผลให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเพิ่มขึ้น การจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR ท า
ให้ผู้เรียนมีความรอบคอบและมีเหตุผล กล้าแสดงออก สามรถน าความรู้เรื่องคณิตศาสตร์ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
  1.  จากผลการวิจัยด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนหลังการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาแนวคิด CCR พบว่าสูงกว่าก่อน
การจัดการเรียนรู้  ดังนั้นถ้าจะสอนคณิตศาสตร์ในระดับอื่น ๆ ควรน ากระบวนการจัดกิจกรรมเรียนรู้ดังกล่าวไปใช้ใน
การจัดกิจกรรมเรียนรู้ในเนื้อหาสาระ หรือระดับช้ันอ่ืน ๆ ได้เช่นกัน 
  2.  จากผลการวิจัยด้านเจตคติต่อคณิตศาสตร์หลังการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR มีผู้เรียน
บางส่วนท่ีมีความคิดเห็นในระดับมาก ดังนั้นหากมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่บูรณาการแนวคิด CCR ในครั้ง
ต่อไป  ผู้สอนควรมีการจัดสถานท่ีให้กว้างขวาง เหมาะสมกับจ านวนผู้เรียน แสงสว่างเพียงพอ มีการสร้างความคุ้นเคย
ระหว่างผู้เรียนภายในกลุ่ม และระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนกับผู้เรียน และผู้เรียนกับผู้สอน มีความคุ้นเคย
ต่อกันให้มากขึ้น ซึ่งจะท าให้การท ากิจกรรมสนุกสนานมากขึ้น 
  3.  ในการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR ครูควรศึกษาเนื้อหา หลักสูตร วิธีการสอน เพื่อน าไป
ออกแบบสื่อการสอนที่เหมาะสมกับระดับความสามารถและวัยของนักเรียน และเหมาะสมกับเวลาในแต่ละคาบเรียน 
  4.  การจัดกิจกรรมที่บูรณาการแนวคิด CCR ผู้สอนควรศึกษาหลักจิตตปัญญา และน าจิตตปัญญามา
สอดแทรกในการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย เพื่อให้ผู้เรียนมีความสุขกับการเรียนและไม่รู้สึกเบื่อ 
  5.  ในระหว่างการจัดการเรียนรู้ ผู้สอนควรหาโอกาสสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และปลูกฝังเจตคติที่ดีต่อ
วิชาคณิตศาสตร์ 
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ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
  1.  ควรมีการศึกษาวิจัยเพื่อศึกษาความก้าวหน้าทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ที่บูรณาการแนวคิด CCR ใน
เนื้อหาอ่ืน ๆ  
  2.  ควรมีการศึกษาวิจัยเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ที่บูรณาการแนวคิด CCR 
กับวิธีการสอนแบบอ่ืน ๆ  
  3.  ควรมีการศึกษาวิจัยเพื่อเปรียบเทียบเจตคติต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ที่บูรณาการแนวคิด CCR กับการ
เรียนโดยวิธีอ่ืน ๆ 
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