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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้วัตถุประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง รูปหลายเหลี่ยม ก่อน
และหลังการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR-KP ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง รูปหลายเหลี่ยม หลังการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR-KP      
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กับเกณฑ์ร้อยละ 70 เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการให้เหตุผลทาง
คณิตศาสตร์ หลังการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR-KP ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กับเกณฑ์    
ร้อยละ 70 เพื่อศึกษาเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ หลังการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR-KP ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้แบบ CCR-KP แบบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน แบบวัดความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ และแบบวัดเจตคติต่อคณิตศาสตร์ วิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้ ค่าเฉลี่ย (X̅) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบค่าที (t-test dependent และ t-test 
one sample)  
 ผลการวิจัยพบว่า  
  1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง รูปหลายเหลี่ยมหลังสูง
กว่าก่อนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR-KP อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
   2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง รูปหลายเหลี่ยมหลัง
การจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR-KP สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
  3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีความสามารถในการให้เหตุผล หลังการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการ
แนวคิด CCR-KP สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
   4. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์หลังการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการ
แนวคิด CCR-KP โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ นักเรียนไม่มีความกังวลเมื่อต้องออกมาท า
กิจกรรมที่เกี่ยวกับคณิตศาสตร์หน้าชั้นเรียน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ นักเรียนกระตือรือร้นทุกครั้งที่จะเรียน
หรือท ากิจกรรมคณิตศาสตร์ และนักเรียนคิดว่าวิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่มีประโยชน์ ตามล าดับ 
ค าส าคัญ : จัดการเรียนรู้แบบ CCR-KP ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ความสามารถในการให้เหตุผล  
เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ 
 

Abstract 
Objectives of this research to compare the mathematics learning achievement of the 

polygons before and after the learning management by CCR-KP for Prathomsuksa 6 students.  
To compare the mathematics achievement of the polygons after the learning management by  
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CCR-KP. for Prathomsuksa 6 students with a 70% criterion. To compare the mathematical reasoning 
ability after learning management by CCR-KP for Prathomsuksa 6 students with a 70% criterion. 
To study attitudes towards mathematics After using the learning management CCR- KP for 
Prathomsuksa 6 students. The research instruments consisted of the learning management CCR-KP 
plan, the achievement measurement model.  Mathematical reasoning ability and a measure of 
attitudes towards mathematics. Statistics for data analysis were using mean (X̅), standard deviation 
(S.D.) And t-test dependent and t-test one sample. 
  The research results were found that 

1. Prathomsuksa 6 students have mathematical achievement of the polygons after 
higher than before using learning management based on CCR-KP there was a statistically significance 
level of .05. 

2. Prathomsuksa 6 students have mathematical achievement of the polygons after 
higher than scoring criteria in percentage 70 using learning management based on CCR-KP there 
was a statistically significance level of .05. 

3. Prathomsuksa 6 students have mathematical reasoning ability after higher than 
scoring criteria in percentage 70 using learning management based on CCR-KP there was a 
statistically significance level of .05. 

4. Prathomsuksa 6 students the overall attitude towards mathematics after learning 
CCR-KP was organized at a high level. When considered individually, Students do not have to worry 
about doing math-related activities in front of the class. has the highest average. Second, students 
who are active every time they study or do math activities. And students think math is a useful 
subject, respectively. 
Keywords : Learning management based on CCR-KP, Mathematical achievement, Mathematical 
reasoning ability, Attitudes towards mathematics 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
   คณิตศาสตร์มีบทบาทอย่างยิ่งต่อการพัฒนาความคิดมนุษย์ ท าให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมี
เหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ ได้อย่างถี่ถ้วนรอบคอบ รอบคอบ ช่วยให้
คาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ แก้ปัญหา และน าไปใช้ใน ชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม นอกจากนี้
คณิตศาสตร์ยังเป็นเครื่องมือในการศึกษาทางด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและศาสตร์อื่น ๆ คณิตศาสตร์จึงมี
ประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิต ช่วยพัฒนา คุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น (กระทรวงศึกษาธิการ, 2560) แต่การสอนคณิตศาสตร์
ในปัจจุบัน ส่วนใหญ่   ยังไม่ประสบความส าเร็จเท่าที่ควร ทิศนา แขมมณี (2554) กล่าวว่า สาเหตุอาจมาจากวิธีการ
สอนของครูส่วนใหญ่เป็นการสอน แบบบรรยาย ถาม – ตอบ มุ่งสอนไปที่ค าตอบมากกว่ากระบวนการทาง
คณิตศาสตร์เพื่อหาค าตอบ ซึ่งวิธีสอนที่อาศัยความสามารถของผู้บรรยาย ถ้าบรรยายไม่มีศิลปะในการบรรยายที่
ดึงดูดใจผู้เรียน และถ้าผู้สอนขาดการเรียบเรียงเนื้อหาสาระอย่างเหมาะสม ผู้เรียนอาจไม่เข้าใจและไม่สามารถ
ซักถามได้ และเป็นวิธีสอนที่ไม่สามารถตอบสนองความต้องการ ความแตกต่างระหว่างบุคคล ซึ่งวิจารณ์ พานิช 
(2555)  ได้กล่าวไว้ว่า การเรียนการสอนในชั้นเรียนนั้นปฏิเสธไม่ได้ว่า เนื้อหาสาระวิชามีความส าคัญ แต่ไม่เพียงพอ
ส าหรับการเรียนรู้เพื่อมีชีวิตซึ่งในโลกยุคศตวรรษที่ 21 ปัจจุบันการเรียนรู้ สาระวิชา (content หรือ subject 
matter) ควรเป็นการเรียนจากการค้นคว้าเองของศิษย์โดยครูเป็นผู้ช่วยแนะน า และช่วยออกแบบกิจกรรมที่ช่วยให้
นักเรียนแต่ละคนสามารถประเมิน ความก้าวหน้าของการเรียนรู้ของตนเองได้  
 ซึ่งปัญหาที่ผู้วิจัยพบจากโรงเรียนวัดคูยาง สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 1 อ าเภอ      
ในเมือง จังหวัดก าแพงเพชร เปิดสอนนักเรียนชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งหมด 
1,665 คน คือ นักเรียนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ในปีการศึกษา 2563   
มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 77.97 (โรงเรียนวัดคูยาง, 2563)  ซึ่งต่ ากว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ในปีการศึกษา 
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2562 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 81.23 (โรงเรียนวัดคูยาง, 2562) เมื่อพิจารณา
ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า นักเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์      
ต่ ากว่าห้องอื่นโดยมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ในปีการศึกษา 2563 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4 
มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 68.9 (โรงเรียนวัดคูยาง, 2563)  ซึ่งต่ ากว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ในปีการศึกษา 
2562 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4 โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 77.1 (โรงเรียนวัดคูยาง, 2562) ซึ่งต่ ากว่า
เกณฑ์  

สาเหตุของปัญหามาจากนักเรียนส่วนใหญ่ขาดความรู้ความเข้าใจในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ ซึ่ง
สถาบันส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2555) ได้กล่าวว่า การให้เหตุผลเป็นทักษะ 
และกระบวนการ ที่ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักคิดอย่างมีเหตุผลคิดอย่างเป็นระบบสามารถวิเคราะห์ปัญหาและ
สถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วนรอบคอบสามารถคาดการณ์วางแผนตัดสินใจและแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง และ
เหมาะสม การคิดอย่างมีเหตุผลเป็นเครื่องมือส าคัญ ที่นักเรียนสามารถน าติดตัวไปใช้ในการพัฒนาตนเองในการ
เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ในการท างานและการด ารงชีวิตดังนั้นการคิดอย่างมีเหตุจึงเป็นหัวใจส าคัญของการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ ซึ่งนักเรียนยังขาดความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างมีเหตุมีผลและไม่สามารถวิเคราะห์ได้ด้วย
ตนเองรวมทั้งวิธีการสอนในปัจจุบันยังไม่มีความหลากหลาย เน้นนามธรรมมากจนเกินไปท าให้นักเรียนเข้าใจได้ยาก      
ขาดเทคนิคการสอนที่เหมาะสมและเอื้ออ านวยให้นักเรียนเกิดการคิดอย่างมีระบบตามกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
ส่งผลให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ลดลง ซึ่งเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ เป็นท่าทีความรู้สึกของนักเรียน
ที่มีต่อวิชาคณิตศาสตร์หลังจากที่นักเรียนได้รับประสบการณ์ในการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์เป็นสิ่งที่ไม่สามารถ
สอนได้โดยตรง แต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้หรือได้รับการปลูกฝังทีละน้อยกับ นักเรียนโดยผ่านทางกิจกรรมการเรียนการ
สอนทุกครั้ง  อาจแสดงออกในลักษณะไปในทางใดทางหนึ่ง (อานนท์ สกุลสัญชาติไทย, 2556) ปัจจัยที่กล่าวมา
ข้างต้นเหล่านี้ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ ากว่าเกณฑ์ ซึ่งปัญหาเหล่านี้ควรได้รับการแก้ไขโดยการ
จัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR-KP ซึ่งมีแนวคิดมาจากการสังเคราะห์ และออกแบบขั้นตอนการจัดการเรียนรู้
ที่พัฒนาขึ้นภายใต้แนวคิดการบูรณาการหลักจิตปัญญาศึกษากับ ปรัญญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่เกิดจากความร่วมมือ
ของคณะตัวแทนอาจารย์ภายใต้สังกัดคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ประกอบด้วย 

C = Conternplative (จิตตปัญญาศึกษา) คือ การศึกษาที่มุ่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านในของ
ตนเอง ซึ่งจะน าไปสู่การเกิดจิตส านึกใหม่ที่มีความรักความเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติ อันเกิดจากลงมือ
ปฏิบัติ กระบวนการคิดใคร่ครวญ ท าให้เกิดความตระหนักรู้ในตนเอง สามารถเชื่อมโยงสิ่งที่ได้เรียนรู้มาประยุกต์ใช้
เกิดประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่น (ประจิม เมืองแก้ว, 2558) 

C = Coaching & Mentoring (การชี้แนะ) คือ การเรียนรู้และพัฒนาในวิชาชีพในสถานการณ์จริง
ไม่ใช่วิธีช่วยแก้ปัญหา แต่เป็นวิธีการส่งเสริมการเรียนรู้และการปฏิบัติงานให้เวลาแก่ครูในการไตร่ตรองสะท้อนคิด 
(Reflection) สนทนาพูดคุยเกี่ยวกับการศึกษา การฝึกและการพัฒนาการใช้ความคิดเพื่อสะท้อนผลการสอนของครู
และการเรียนรู้ของผู้เรียน (เทพพร โลมารักษ์ อ้างถึง วัชรา เล่าเรียนดี, 2562, น. 60) 
   R = Research Base Learning (การจัดการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน) คือ การเรียนรู้ และ
ประสบผลส าเร็จในเนื้อหาและผู้รู้สารสนเทศด้วยการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างอิสระ ผู้เรียนเรียนรู้  
โดยอิสระจากการแสวงหาแหล่งเรียนรู้ผู้สอนเป็นเพียงผู้ส่งเสริมและกระตุ้นเป็นแหล่งสารสนเทศใด ๆ ที่ มีอยู่        
ทั้งภายในและภายนอก (ธัญทิพ บุญเยี่ยม และกันทิมา แสงใส, 2558) 
   KP = The King’s Philosophy (ศาสตร์พระราชา) คือ ความรู้ (Knowledge) ที่เกิดจากปัญญา 
(Wisdom) ด้วยการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง จนเกิดองค์ความรู้ (Body of Knowledge) (ชูสิทธิ์ ชูชาติ อ้างถึง สมบัติ 
นพรัก, 2563, น.2) 
   ซึ่งมีการจัดการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน ได้แก่ 1. ตระหนักรู้ - สู่การสร้างภูมิคุ้มกัน 2. ถาม - เพื่อกระตุ้นและ
สร้างแรงบันดาลใจ 3. ปฏิบัติได้ - ใช้เป็นพอประมาณ 4. น าเสนอ - ยกระดับปรับมุมมอง และ 5. สะท้อนมุมมอง - 
สู่การประยุกต์ใช้ 
   จากข้อความเป็นมาข้างต้นผู้วิจัยมีความสนใจในการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์
ความสามารถ  ในการให้เหตุผล และเจตคติต่อคณิตศาสตร์ เรื่อง รูปหลายเหลี่ยม โดยใช้การจัดการเรียนรู้ที่บูรณา
การแนวคิด CCR-KP ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดคูยาง มาใช้ในวิจัยครั้งนี้ เพื่อเป็นการช่วย
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ส่งเสริมเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ให้แก่นักเรียนซึ่งจะส่งผลให้การเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลท าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์สูงขึ้น  
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
   1.  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง รูปหลายเหลี่ยม ก่อนและหลังการจัดการ
เรียนรู้  ท่ีบูรณาการแนวคิด CCR-KP ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
   2.  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง รูปหลายเหลี่ยม หลังการจัดการเรียนรู้ที่ 
บูรณาการแนวคิด CCR-KP ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กับเกณฑ์ร้อยละ 70 
   3.  เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ หลังการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการ
แนวคิด CCR-KP ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กับเกณฑ์ร้อยละ 70 
   4.  เพื่อศึกษาเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ หลังการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR-KP ของนักเรียน      
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
 
สมมติฐาน 
   1.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง รูปหลายเหลี่ยม หลังสูงกว่า
ก่อนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR-KP 
   2.  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง รูปหลายเหลี่ยม หลังการ
จัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR-KP สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70  
   3.  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ หลังการจัดการเรียนรู้         
ที่บูรณาการแนวคิด CCR-KP สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
   1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

ประชากร 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนวัดคู

ยาง อ าเภอเมือง ต าบลในเมือง จังหวัดก าแพงเพชร สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา เขต 1 จ านวน 
6 ห้องเรียน รวม 248 คน 

กลุ่มตัวอยา่ง 
   กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 4 จ านวน 43 คน โรงเรียน
วัดคูยาง อ าเภอเมือง ต าบลในเมือง จังหวัดก าแพงเพชร สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster sampling) 
   2.  ขอบเขตเนื้อหา 

เนื้อหาในการวิจัยในครั้งนี้ใช้เนื้อหาจากแบบเรียนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน (สสวท.) เรื่อง  รูปหลาย
เหลี่ยมช่วงชั้นที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งมีเนื้อหาการเรียนการสอนตาม ที่ได้ก าหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
   3.  ขอบเขตระยะเวลาที่ใช้ 

ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 โดยด าเนินการทดลอง และเก็บรวบรวม
ข้อมูล ใช้เวลา 11 ชั่วโมง 
   4.  ขอบเขตตัวแปร 
    4.1  ตัวแปรต้น ได้แก่ การจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR-KP 
   4.2  ตัวแปรตาม ได้แก่     

- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์  
- ความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ 
- เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
  เครื่องมือวิจัย 
  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้ แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบวัด
ความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ และแบบวัดเจตคติต่อคณิตศาสตร์ รายละเอียด ดังนี้ 
   1.  แผนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR-KP ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง  
รูปหลายเหลี่ยม จ านวน 8 ชั่วโมง ซ่ึงด าเนินการสร้างและหาคุณภาพ ดังนี้ 
  1.1  ศึกษาเอกสาร ต ารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR-
KP  
   1.2  ศึกษาเอกสาร ต ารา และหนังสือที่เกี่ยวข้องกับหลักการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ 
   1.3  ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และก าหนดเนื้อหา 
   1.4  ด าเนินการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง รูปหลายเหลี่ยม ซึ่งประกอบด้วย 
   - แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ลักษณะของรูปหลายเหลี่ยม 
   - แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง มุมภายในของรูปหลายเหลี่ยม 
   - แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง ความยาวรอบรูปหลายเหลี่ยม 
   - แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง พื้นที่ของรูปหลายเหลี่ยม 
   - แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง การหาพื้นที่ของรูปหลายเหลี่ยมโดยใช้เส้นทแยงมุม 
   - แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง การหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมโดยแบ่งเป็นรูปสามเหลี่ยม 
 - แผนการจัดการเรียนรู้ที่  7 เรื่อง การหาพื้นที่ของรูปหลายเหลี่ยมโดยแบ่งเป็นรูป
สามเหลี่ยม หรือรูปสี่เหลี่ยม 

  - แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับรูปหลายเหลี่ยม 
    1.5  น าแผนการจัดการเรียนรู้ไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม ปรับปรุงแก้ไข          
ตามค าแนะน า   
    1.6  น าแผนการจัดการเรียนรู้ไปให้อาจารย์ที่ปรึกษา ครูหัวหน้าหมวดวิชาคณิตศาสตร์ และครูพี่
เลี้ยง ตรวจสอบความถูกต้อง เหมาะสม และปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน า 
    1.7  ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ ให้สมบูรณ์และพร้อมที่จะน าไปใช้จริงต่อไป 
   2.  แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เป็นแบบทดสอบ แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 30 
ข้อ ด าเนินการสร้างและหาคุณภาพ ดังนี้ 
   2.1  อ่านและศึกษาเกี่ยวกับเนื้อหา เรื่อง รูปหลายเหลี่ยม 
   2.2  ศึกษาเอกสาร ต ารา และหนังสือที่เกี่ยวข้องกับหลักการการสร้างแบบทดสอบ 
    2.3  สร้างแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เป็นแบบทดสอบปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 
30 ข้อ 
   2.4  น าไปให้อาจารย์ที่ปรึกษา ครูหัวหน้าหมวดวิชาคณิตศาสตร์ และครูพี่เลี้ยงตรวจสอบ เพื่อ
หาความเที่ยงใช้วิธีการหาค่า IOC เป็นการวิเคราะห์เนื้อหา หาคุณภาพรายข้อ ในงานวิจัยนี้ได้ค่า IOC ที่ใช้ได้ เท่ากับ 
1.00 
    2.5  ปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา ครูหมวดคณิตศาสตร์ ครูพี่เลี้ยง 

 - ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์  
 - ความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ 
 - เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร ์
 

 

การจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด  
CCR-KP 
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   2.6  น าแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ที่ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ
แล้ว น าไปทดลองใช้กับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านล ามะโกรก จ านวน 20 คน แล้วน ามาวิเคราะห์ 
ดังนี้  
   - ค่าความเชื่อมั่น โดยวิธีการของ คูเดอร-์ริชาดสันพบว่า มีค่าเท่ากับ 0.85 
   - ค่าความยากง่าย พบว่า มีค่าอยู่ระหว่าง 0.45 - 0.80 
   - ค่าอ านาจจ าแนก พบว่า มีค่าอยู่ระหว่าง 0.20 - 0.70 
    2.7  น าแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ที่ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ
ไปใช้กับกลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 4 จ านวน 43 คน ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนวัดคู
ยาง อ าเภอเมืองก าแพงเพชร จังหวัดก าแพงเพชร สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ก าแพงเพชร เขต 
1 
  3.  แบบวัดความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์เรื่องรูปหลายเหลี่ยมเป็นแบบอัตนัย จ านวน 
10 ข้อ ด าเนินการสร้างและหาคุณภาพดังนี้ 
   3.1  อ่านและศึกษาเกี่ยวกับการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ 
   3.2  ศึกษาเอกสาร ต าราและหนังสือเกี่ยวกับหลักการสร้างแบบวัดความสามารถในการให้
เหตุผลทางคณิตศาสตร์ 
   3.3  สร้างแบบวัดความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ เรื่อง รูปหลายเหลี่ยม เป็นแบบ
อัตนัย จ านวน 10 ข้อ 
   3.4  น าไปให้อาจารย์ที่ปรึกษา ครูหมวดคณิตศาสตร์ ครูพี่เลี้ยงตรวจสอบตรวจสอบ เพื่อหา
ความเที่ยง ใช้วิธีการหาค่า IOC พบว่าค่า IOC ที่ใช้ได้ เท่ากับ 1.00 
    3.5  ปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษาครูหมวดคณิตศาสตร์ครูพี่เลี้ยงตรวจสอบ 
   3.6  น าไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านล ามะโกรก จ านวน 20 คน 
แล้วน ามาวิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่น โดยวิธีการของครอนบาค พบว่า มีค่าเท่ากับ 0.85 
   3.7  น าแบบวัดความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ ที่ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของ
ผู้เชี่ยวชาญไปใช้กับกลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 4 จ านวน 43 คน ปีการศึกษา 2564 
โรงเรียนวัดคูยาง อ าเภอเมืองก าแพงเพชร จังหวัดก าแพงเพชร สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
ก าแพงเพชร เขต 1 
   4.  แบบวัดเจตคติต่อคณิตศาสตร์ เป็นแบบสอบถามมีแบบมาตรประเมินค่า 5 ระดับ จ านวน 15 ข้อ 
ด าเนินการสร้างและหาคุณภาพดังนี้ 
    4.1  อ่านและศึกษาเกี่ยวกับเจตคติต่อคณิตศาสตร์    
    4.2  ศึกษาเอกสาร ต ารา และหนังสือเกี่ยวกับหลักการสร้างแบบวัดเจตคติต่อคณิตศาสตร์ 
     4.3  สร้างแบบแบบวัดเจตคติต่อคณิตศาสตร์ มีแบบมาตรประเมินค่า 5 ระดับ จ านวน 15 ข้อ 
    4.4  น าไปให้อาจารย์ที่ปรึกษา ครูหัวหน้าหมวดวิชาคณิตศาสตร์ และครูพี่เลี้ยงตรวจสอบ เพื่อหา
ความเที่ยง โดยใช้วิธีการหาค่า IOC พบว่าค่า IOC พบว่าค่า IOC ที่ใช้ได้ เท่ากับ 1.00 
     4.5  ปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา ครูหัวหน้าหมวดวิชาคณิตศาสตร์ และ
ครูพี่เลี้ยงตรวจสอบ 
   4.6  น าไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านล ามะโกรก จ านวน 20 คน
แล้วน ามาวิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่น โดยวิธีการของครอนบาค (สัมประสิทธิ์แอลฟา) พบว่า มีค่าเท่ากับ 0.86 
   4.7  น าแบบสอบถามเจตคติต่อคณิตศาสตร์ ที่ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญไปใช้
กับกลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 4 จ านวน 43 คน ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนวัดคูยาง 
อ าเภอเมืองก าแพงเพชร จังหวัดก าแพงเพชร สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 
  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ผู้วิจัยใช้เวลาในการด าเนินการทดลอง ทั้งหมด 11 ชั่วโมง โดยรายละเอียดมีดังนี้ 
  1.  ทดสอบก่อนเรียน (Pretest) ด าเนินการทดสอบกับกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง รูปหลายเหลี่ยม จ านวน 30 ข้อ จ านวน 1 ชั่วโมง  
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  2.  ด าเนินการจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR-KP เรื่อง  
รูปหลายเหลี่ยม จ านวน 8 ครั้ง คาบ/ชั่วโมง รวม 8 ชั่วโมง 
  3.  ทดสอบหลังเรียน (Posttest) ด าเนินการทดสอบกับกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้แบบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง รูปหลายเหลี่ยม ฉบับเดียวกับก่อนเรียน จ านวน 30 ข้อ จ านวน 1 ชั่วโมง  
  4.  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ท าแบบวัดความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ เรื่อง  
รูปหลายเหลี่ยม เป็นแบบอัตนัย จ านวน 10 ข้อ จ านวน 1 ชั่วโมง 
  5.  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ท าแบบวัดเจตคติต่อคณิตศาสตร์ หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 
บูรณาการแนวคิด CCR-KP 
  การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการ
แนวคิด CCR-KP ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการทดสอบค่าที (t-test dependent)  
 2.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ หลังการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR-
KP ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เปรียบเทียบกับเกณฑ ์วิเคราะห์ข้อมูลโดยการทดสอบค่าที (One sample  
t-test)  
 3.  การเปรียบเทียบความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ หลังการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการ
แนวคิด CCR-KP ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เปรียบเทียบกับเกณฑ ์วิเคราะห์ข้อมูลโดยการทดสอบค่าที  
(One sample t-test)  
  4.  การศึกษาเจตคติต่อคณิตศาสตร์ หลังการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR-KP ส าหรับนักเรียน       
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย ( x ) และส่วนเบี่ยงแบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลผลค่าเฉลี่ย 
ดังนี้ 
   4.50 – 5.00       หมายถึง เจตคติต่อคณิตศาสตร์ระดับมากที่สุด 
   3.50 – 4.49       หมายถึง เจตคติต่อคณิตศาสตร์ระดับมาก 
   2.50 – 3.49       หมายถึง เจตคติต่อคณิตศาสตร์ระดับปานกลาง 
   1.50 – 2.49       หมายถึง เจตคติต่อคณิตศาสตร์ระดับน้อย 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 1.  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง รูปหลายเหลี่ยมก่อนและหลังการจัดการ
เรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR-KP ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พบดังตารางที่ 1 
ตารางท่ี 1 แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง รูปหลายเหลี่ยมก่อนและหลังการ 
จัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR-KP ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร ์ n x  S.D. t Sing. 
ก่อนการจัดการเรียนรู้ 

ที่บูรณาการแนวคิด CCR-KP 43 11.07 5.42 
20.15 .0000 

หลังการจัดการเรียนรู้ 
ที่บูรณาการแนวคิด CCR-KP 43 23.09 2.30 

P < .05 
 

จากตารางที่ 1 พบว่านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์หลังสูงกว่าก่อน
การจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR-KP อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่า t = 20.15 และค่า 
Sig. = .0000 

2.  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง รูปหลายเหลี่ยมหลังการจัดการเรียนรูท้ี่
บูรณาการแนวคิด CCR-KP ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กับเกณฑ์ร้อยละ 70 พบดังตารางที่ 2 
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ตารางท่ี 2  แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง รูปหลายเหลี่ยมหลังการจัดการ 
เรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR-KP ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กับเกณฑ์ ร้อยละ 70 

การทดสอบ n   x  S.D. t Sing. 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ 43 21 23.09 2.30 5.97 .0000 

P < .05 
 

 จากตารางที่ 2 พบว่านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์หลังการจัดการ
เรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR-KP สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 โดยมีค่า t = 5.97 และค่า 
Sig. = .0000 

3.  ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ หลังการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการ
แนวคิด CCR-KP ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กับเกณฑ์ร้อยละ 70 พบดังตารางที่ 3 
ตารางท่ี 3  แสดงผลการเปรียบเทียบความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ หลังการจัดการเรียนรู้ที่บูรณา 
การแนวคิด CCR-KP ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กับเกณฑ์ร้อยละ 70 

การทดสอบ n   x  S.D. t Sing. 
ความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ 43 21 22.72 2.40 4.69 .0000 

P < .05 
 

  จากตารางที่ 3 พบว่านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์หลังการจัดการ
เรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR-KP สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 โดยมีค่า t = 4.69 และค่า 
Sig. = .0000 
 4.  ผลการศึกษาเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ หลังการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR-KP ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พบดังตารางที่ 4 
ตารางท่ี 4 แสดงผลการศึกษาเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ หลังการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR-KP ของ 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ x  S.D. ความหมาย 
1. ความรู้ทางคณิตศาสตร์สามารถน าไปใช้ในชีวิตจริงได้ 4.05 0.69 มาก 
2. ข้าพเจ้ามักแสดงความคิดเห็นและชักถามปัญหาที่เกี่ยวกับ    
    คณิตศาสตร์ 4.21 0.77 มาก 
3. วิชาคณิตศาสตร์ท าให้ข้าพเจ้ามีความรอบคอบและมีเหตุผล 4.07 0.77 มาก 
4. ข้าพเจ้าคิดว่าวิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่มีประโยชน์ 4.28 0.70 มาก 
5. ข้าพเจ้าชอบแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์ 4.16 0.72 มาก 
6. ข้าพเจ้ารู้สึกสนุกเมื่อได้ท ากิจกรรมคณิตศาสตร์ 4.09 0.84 มาก 
7. ข้าพเจ้าไม่ท้อถอยในการท ากิจกรรมคณิตศาสตร์เมื่อพบอุปสรรค 4.21 0.77 มาก 
8. ข้าพเจ้าสนใจเนื้อหาคณิตศาสตร์อื่นเพิ่มเติม นอกเหนือจากเนื้อหาที่   
    เรียนในห้องเรียน 4.23 0.72 มาก 
9. ข้าพเจ้าไม่มีความกังวลเมื่อต้องออกมาท ากิจกรรมที่เกี่ยวกับ 
    คณิตศาสตร์หน้าชั้นเรียน 4.56 0.63 มากที่สุด 
10. ข้าพเจ้ามีความกระตือรือร้นในการค้นคว้าหาความรู้คณิตศาสตร์ 
    เพิ่มเติมอยู่เสมอ 4.09 0.78 มาก 
11. ข้าพเจ้ากระตือรือร้นทุกครั้งที่จะเรียนหรือท ากิจกรรมคณิตศาสตร์ 4.33 0.81 มาก 
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ตารางท่ี 4 แสดงผลการศึกษาเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ หลังการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR-KP ของ 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ต่อ) 

เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ x  S.D. ความหมาย 
12. ข้าพเจ้ายินดีที่จะอธิบายเนื้อหาคณิตศาสตร์ให้เพื่อนฟัง 4.26 0.76 มาก 
13. ข้าพเจ้ามีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์ 4.12 0.70 มาก 
14. ข้าพเจ้าชอบตอบค าถามคณิตศาสตร์ 4.09 0.78 มาก 
15. ข้าพเจ้าชอบท าโจทย์คณิตศาสตร์ที่ไม่คุ้นเคย 4.19 0.76 มาก 

รวม 4.20 0.22 มาก 
 

จากตารางที่ 4 พบว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีเจตคติต่อคณิตศาสตร์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก     
( x  = 4.17และ S.D. = 0.23) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า นักเรียนไม่มีความกังวลเมื่อต้องออกมาท ากิจกรรม   
ที่เกี่ยวกับคณิตศาสตร์หน้าชั้นเรียน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( x = 4.56 และ S.D. = 0.63) รองลงมา คือ นักเรียน
กระตือรือร้นทุกครั้งที่จะเรียนหรือท ากิจกรรมคณิตศาสตร์ ( x  = 4.33 และ S.D. = 0.81) และ นักเรียนคิดว่าวิชา
คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่มีประโยชน์ ( x = 4.28 และ S.D. = 0.70) ตามล าดับ 
 
สรุปผลการวิจัย 
   1.  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง รูปหลายเหลี่ยมหลังสูงกว่า
ก่อนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR-KP อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
   2.  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง รูปหลายเหลี่ยมหลังการ
จัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR-KP สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
   3.  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีความสามารถในการให้เหตุผล หลังการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการ
แนวคิด CCR-KP สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  4.  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์หลังการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด 
CCR-KP โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ นักเรียนไม่มีความกังวลเมื่อต้องออกมาท ากิจกรรมที่
เกี่ยวกับคณิตศาสตร์หน้าชั้นเรียน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  รองลงมา คือ นักเรียนกระตือรือร้นทุกครั้งที่จะเรียนหรือท า
กิจกรรมคณิตศาสตร์ และนักเรียนคิดว่าวิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่มีประโยชน์ ตามล าดับ 
 
อภิปรายผลของการวิจัย 
   จากผลการวิจัย เรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ความสามารถในการให้เหตุผล และ
เจตคติต่อคณิตศาสตร์ เรื่อง รูปหลายเหลี่ยม โดยใช้การจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR-KP ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 อภิปรายผลได้ ดังนี้ 
 1.  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง รูปหลายเหลี่ยมหลังสูงกว่า
ก่อนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR-KP อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคร้องกับสมมติฐาน  
ที่ตั้งไว้ ทั้งนี้เป็นผลมาจาก การจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR-KP มีการน าจิตตปัญญามาใช้ในการเตรียม
ความพร้อมก่อนที่จะเรียน ซ่ึงมุ่งเน้นการพัฒนาด้านสติ ปัญญา สมาธิ และจิตใจ ท าให้นักเรียนสามารถตระหนักรู้    
ได้ด้วยตนเอง มีใจพร้อมที่จะเรียน มีการจัดกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม 
สามารถเรียนรู้และปฏิบัติได้ด้วยตนเอง โดยที่ครูเป็นผู้ที่คอยชี้แนะแนวทาง สนับสนุน ให้ค าปรึกษาในการท างานของ
นักเรียน ท าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นซึ่งสอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด     
CCR-KP ที่ประกอบด้วย  จิตตปัญญาศึกษา (Conternplative) คือ การศึกษาที่มุ่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านใน
ของตนเอง ซึ่งจะน าไปสู่การเกิดจิตส านึกใหม่ที่มีความรักความเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติ อันเกิดจากลงมือ
ปฏิบัติ กระบวนการคิดใคร่ครวญ ท าให้เกิดความตระหนักรู้ในตนเอง สามารถเชื่อมโยงสิ่งที่ได้เรียนรู้มาประยุกต์ใช้
เกิดประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่น (ประจิม เมืองแก้ว, 2558) การชี้แนะ (Coaching & Mentoring) คือ การเรียนรู้
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และพัฒนาในวิชาชีพในสถานการณ์จริงไม่ใช่วิธีช่วยแก้ปัญหา แต่เป็นวิธีการส่งเสริมการเรียนรู้และการปฏิบัติงานให้
เวลาแก่ครูในการไตร่ตรองสะท้อนคิด (Reflection) สนทนาพูดคุยเกี่ยวกับการศึกษา การฝึกและการพัฒนาการใช้
ความคิดเพื่อสะท้อนผลการสอนของครูและการเรียนรู้ของผู้เรียน (เทพพร โลมารักษ์ อ้างถึง วัชรา เล่าเรียนดี, 
2562, น. 60) การจัดการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน (Research Base Learning) คือ การเรียนรู้และประสบ
ผลส าเร็จในเนื้อหาและผู้รู้สารสนเทศด้วยการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างอิสระ ผู้เรียนเรียนรู้โดยอิสระ
จากการแสวงหาแหล่งเรียนรู้ผู้สอนเป็นเพียงผู้ส่งเสริมและกระตุ้นเป็นแหล่งสารสนเทศใด ๆ ที่มีอยู่ทั้งภายใน  และ
ภายนอก (ธัญทิพ บุญเยี่ยม และกันทิมา แสงใส, 2558) และ ศาสตร์พระราชา (The King’s Philosophy) คือ 
ความรู้ (Knowledge) ที่เกิดจากปัญญา (Wisdom) ด้วยการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง จนเกิดองค์ความรู้ (Body of 
Knowledge) (ชูสิทธิ์ ชูชาติ อ้างถึง สมบัติ นพรัก, 2563, น.2) ซึ่งสอดคล้องกับ วัชรีพร พวงทอง (2560) ได้ศึกษา
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกและการลบจ านวนที่มีผลลัพธ์ และ   
ตัวตั้งไม่เกิน 100 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้แนวคิด CCR พบว่านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกและการลบจ านวนที่มีผลลัพธ์ และตัวตั้งไม่เกิน 100 หลังแตกต่างจากก่อน
ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวคิด CCR อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
   2.  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง รูปหลายเหลี่ยม หลังการ
จัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR-KP สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้มีผล
มาจากการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR-KP ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนให้สอดคล้องกับโลกยุค
ศตวรรษที่ 21 ตามค ากล่าวของ วิจารย์ พานิช (2555) ที่กล่าวว่า ปัจจุบันการเรียนรู้สาระวิชา (content หรือ 
subject matter) ควรเป็นการเรียนจากการค้นคว้าเองของศิษย์โดยครูจะเป็นผู้ช่วยแนะน า และช่วยออกแบบ
กิจกรรมที่ช่วยให้นักเรียนแต่ละคนสามารถประเมิน ความก้าวหน้าของการเรียนรู้ของตนเองได้ ซึ่งการจัดการเรียนรู้
แบบ CCR-KP น าเอากระบวนการจิตตปัญญาศึกษาที่เป็นกระบวนการเรียนรู้อย่างใคร่ครวญ เพื่อมุ่งเน้นพัฒนา
ทางด้านจิตใจเกิดความตระหนักรู้ถึงคุณค่าของสิ่งแวดล้อมรอบกาย ปราศจากอคติ โดยมีครูเป็นพี่เลี้ยงคอยชี้แนะ
แนวทางในการท ากิจกรรมต่าง ๆ และให้ค าปรึกษาในด้านต่าง ๆ ตลอดจนติดตามการท างาน และน าการสอนที่เน้น
วิจัยเป็นฐาน ซึ่งเป็นกระบวนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองอย่างมีอิสระในการคิด โดยใช้ค าถาม
น าให้นักเรียนได้สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง จึงท าผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และบรรลุตามวัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย อานนท์ สกุลสัญชาติไทย (2556) ได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ 
เรื่อง ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล และเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียน วัดทรง
ธรรม จังหวัดสมุทรปราการ ที่เรียนรู้โดยใช้ทฤษฎีระบบของ Gerlach-Ely ทฤษฎีการเรียนรู้ของ Gesralt และการ
เรียนตามปกติ พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์และเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ ที่เรียนรู้โดยใช้ทฤษฎี
ระบบของ Gerlach-Ely และที่เรียนรู้โดยทฤษฎีของ Gesralt สูงกว่าการเรียนตามปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 
   3.  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีความสามารถในการให้เหตุผล หลังการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการ
แนวคิด CCR-KP สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นผลมาจากการจัดการเรียนรู้ที่
บูรณาการแนวคิด CCR-KP มุ่งเน้นให้นักเรียนสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง มีการน ากระบวนการทางจิตตปัญญามา
ช่วยในการพัฒนาทางด้านจิตใจผ่านประสบการณ์ กระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบต่าง ๆ มีการใช้ค าถามกระตุ้นให้
นักเรียนกล้าที่จะคิดได้อย่างอิสระ เป็นระบบ และมีเหตุมีผล โดยครูเป็นผู้คอยชี้แนะ ช่วยเหลือ ซึ่งการจัดการเรียนรู้
แบบ CCR-KP ยังช่วยส่งเสริมทักษะทางคณิตศาสตร์ที่ส าคัญ คือ ความสามารถในการให้เหตุผล ซึ่งเป็นทักษะที่ช่วย
ให้เกิดการคิดอย่างมีเหตุผล คิดอย่างเป็นระบบสามารถวิเคราะห์ พิสูจน์ อธิบายปัญหาและสถานการณ์ได้อย่างถี่
ถ้วน โดยอาศัยทักษะการเขียนและพูดให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ จึงท าให้นักเรียนมีความสามารถในการให้เหตุผล
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ซึ่งสอดคล้องกับ สถาบันส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (2555) ที่กล่าวว่า การให้เหตุผลเป็นทักษะและกระบวนการ ที่ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักคิดอย่างมีเหตุผล
คิดอย่างเป็นระบบสามารถวิเคราะห์ปัญหาและสถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วนรอบคอบสามารถคาดการณ์วางแผน
ตัดสินใจ และแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม การคิดอย่างมีเหตุผลเป็นเครื่องมือส าคัญ ที่นักเรียน
สามารถน าติดตัวไปใช้ในการพัฒนาตนเองในการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ในการท างานและการด ารงชีวิตดังนั้นการคิดอย่าง
มีเหตุจึงเป็นหัวใจส าคัญของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
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   4.  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์หลังการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด     
CCR-KP โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ นักเรียนไม่มีความกังวลเมื่อต้องออกมาท ากิจกรรม       
ที่เกี่ยวกับคณิตศาสตร์หน้าชั้นเรียน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ นักเรียนกระตือรือร้นทุกครั้งที่จะเรียนหรือท า
กิจกรรมคณิตศาสตร์ และนักเรียนคิดว่าวิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่มีประโยชน์ตามล าดับ ทั้งนี้ผลมาการจัดการ
เรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR-KP มีการน าเอาจิตตปัญญามาช่วยในการเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียน นักเรียน
ได้มีส่วนร่วมในการท ากิจรรมในทุกๆขั้น ได้ลงมือปฏิบัติ และหาค าตอบด้วยตนเอง โดยครูคอยให้ความช่วยเหลือ     
มีการใช้ค าถามเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนกล้าที่จะแสดงความคิด มีโอกาสศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และเชื่อมโยงสิ่งที่
เป็นความรู้สู่การปฏิบัติ รวมทั้งน ากระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นการพัฒนาด้านจิตใจ มุ่งให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยใจ
มีใจพร้อมที่จะเรียน กล้าที่จะคิด และมีความสุขในการเรียนคณิตศาสตร์มากขึ้น ส่งผลให้นักเรียนมีเจตคติต่อ
คณิตศาสตร์ที่ดี เมื่อนักเรียนมีเจตคติต่อคณิตศาสตร์ที่ดีจะท าให้ตั้งใจเรียนมีความพยายาม ขยัน ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด ซึ่งสอดคล้องกับ อานนท์ สกุลสัญชาติไทย (2556) ที่กล่าวว่า เจตคติต่อวิชา
คณิตศาสตร์ เป็นท่าทีความรู้สึกของนักเรียนที่มีต่อวิชาคณิตศาสตร์หลังจากที่นักเรียนได้รับประสบการณ์ในการเรียน
การสอนวิชาคณิตศาสตร์เป็นสิ่งที่ไม่สามารถสอนได้โดยตรง แต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้หรือได้รับการปลูกฝังทีละน้อยกับ 
นักเรียนโดยผ่านทางกิจกรรมการเรียนการสอนทุกครั้ง อาจแสดงออกในลักษณะไปในทางใดทาง ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ สมรัตน์ บุญมั่น, เบญจวรรณ ชัยปลัด และประชาเล็ต เฉยเทิบ (2561) ได้ศึกษาผลการจัดกิจกรรม
เรียนรู้แบบ CCR เรื่อง พหุนามที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะการแก้ปัญหา และเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 โรงเรียน    ชากังราววิทยา พบว่านักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์  
เรื่อง พหุนาม หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CCR สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 
ข้อเสนอแนะในการวิจัย 
    ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
   1.  การน าขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR-KP ไปใช้ในการสอนจะต้องหากิจกรรมที่
เหมาะสมกับช่วงวัยของนักเรียนแต่ละช่วงชั้น 
   2.  ครูควรหาสื่อที่เหมาะสมกับเนื้อหาและบริบทของนักเรียน 
   3.  ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนครูควรให้ความส าคัญกับนักเรียนเท่า ๆ กัน การกระตุ้นให้นักเรียน
ได้แสดงความสามารถได้อย่างเต็มท่ี 
   ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยต่อไป  
    1.  ควรน าการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR-KP ไปประยุกต์ใช้ในทักษะและกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์อื่น ๆ 
   2.  ควรมีการน ากิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบต่าง ๆ มาบูรณาการร่วมกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้
การจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR-KP 
   3.  ควรน าการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR-KP ไปทดลองใช้กับระดับชั้นอื่นๆ 
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