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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR-KP กับเกณฑ์ร้อยละ 70                       
เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3                
ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR-KP เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการให้เหตุผลทาง
คณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด 
CCR-KP กับเกณฑ์ร้อยละ 70 และเพื่อศึกษาเจตคติต่อคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังการจัดการ
เรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR-KP กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2                          
ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์ ต าบลลานดอกไม้  อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร สังกัดส านักงาน                 
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 จ านวน 17 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการ
เรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR-KP แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ แบบวัดความสามารถในการ                 
ให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ และแบบวัดเจตคติต่อคณิตศาสตร์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย                 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐานโดยใช้ t-test dependent และ t-test one sample 
  ผลการวิจัยปรากฏดังนี้ 
  1.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น หลังการ
จัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR-KP สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 2.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น หลังสูงกว่า
ก่อนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR-KP อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 3.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ เรื่อง  ความน่าจะเป็น 
หลังการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR-KP สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 4.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีเจตคติต่อคณิตศาสตร์หลังการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด                   
CCR-KP โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า นักเรียนรู้สึกสนุกเมื่อได้ท ากิจกรรมคณิตศาสตร์             
มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ นักเรียนมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมที่เกี่ยวกับคณิตศาสตร์ และนักเรียนสามารถน า
ความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปใช้ในชีวิตจริงได้ ตามล าดับ 
ค าส าคัญ: การจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR-KP / ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ / ความสามารถ            
ในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ / เจตคติต่อคณิตศาสตร์ 
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Abstract 

 The objectives of this research were to compare the mathematics learning achievement 
of the probability for grade 9 after the learning management integrated by CCR- KP concepts                 
with a 70% criterion.  To compare the mathematics learning achievement of the probability for 
grade 9 before and after the learning management integrated by CCR-KP concepts.  To compare 
mathematical reasoning ability of the probability for grade 9 after the learning management 
integrated by CCR-KP concepts with a 70% criterion. And attitudes towards mathematics for grade 
9 after the learning management integrated by CCR-KP concepts.  The sample group used in this 
research were in grade 9 at second semester of academic year 2021 of Watkanlapapruek School, 
Muang district, Kamphaeng Phet Province Under the Office of Kamphaeng Phet Primary Education 
Area 1 of 17 students. Tools used in the research are planning of learning management integrated 
by CCR-KP concepts, Achievement measures of mathematics learning, Measures of mathematical 
reasoning ability and attitude toward mathematics.  The statistics used in the data analysis are: 
averages, standard and hypothesis testing using t-test dependent and t-test one sample 
  The results were as follows:       
  1 .   Grade 9  students have mathematics learning achievement of the probability higher 
than learning management integrated by CCR-KP concepts with a 70%  criterion was significance at 
.05 level. 
  2.  Grade 9 students have mathematics learning achievement of the probability after higher 
than before learning management integrated by CCR- KP concepts with a 7 0 %  criterion was 
significance at .05 level. 
  3 .  Grade 9  students have mathematical reasoning ability of the probability higher than 
learning management integrated by CCR-KP concepts with a 70%  criterion was significance at . 05 
level. 
  4 .  Grade 9  students have attitudes towards mathematics after learning management 
integrated by CCR-KP concepts, the overall level was at a high level. When considering each item, 
I found that students have enjoy doing math activities, has the highest average. The second is that 
students participate in math- related activities.  And students can apply their math knowledge in 
real life in order. 
Keywords: Learning management integrated by CCR- KP concepts / Mathematics learning 
achievement / Mathematical reasoning ability / Attitudes towards mathematics 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 ปัจจุบันเป็นยุคที่โลกมีความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว กระแสการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เกิดขึ้นใน
ศตวรรษที่ 21 ส่งผลต่อวิถีการด ารงชีพของสังคมอย่างทั่วถึง ครูจึงต้องมีความตื่นตัวและเตรียมพร้อมในการจัดการ
เรียนรู้เพื่อเตรียมให้นักเรียนมีทักษะส าหรับออกไปด ารงชีวิตในโลกศตวรรษที่ 21 การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21                
ต้อง “ก้าวข้ามสาระวิชา” ไปสู่การเรียนรู้ “ทักษะเพื่อการด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21” ครูไม่ต้องสอน แต่ต้อง
ออกแบบการเรียนรู้  และอ านวยความสะดวก ( facilitate) ในการเรียนรู้  ให้นักเรียนเรียนรู้จากการเรียน                         
แบบลงมือท า แล้วการเรียนรู้ก็จะเกิดจากภายในใจและสมองของตน ในส่วนของสาระวิชานั้นก็มีความส าคัญ แต่ไม่
เพียงพอส าหรับการเรียนรู้เพื่อมีชีวิตในโลกยุคศตวรรษที่ 21 ปัจจุบันการเรียนรู้สาระวิชา (content หรือ subject 
matter) ควรเป็นการเรียนจากการค้นคว้าด้วยตนเองของศิษย์ โดยครูช่วยแนะน า และช่วยออกแบบกิจกรรมที่ช่วย
ให้นักเรียนแต่ละคนสามารถประเมินความก้าวหน้าของการเรียนรู้ของตนเองได้ (วิจารณ์ พานิช, 2555) คณิตศาสตร์
เป็นสาระการเรียนรู้ที่บรรจุอยู่ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานและมีบทบาทส าคัญยิ่งต่อความส าเร็จ                 



 
 
 

160 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาต ิ 
ส าหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ครั้งที่ 2 
15 มีนาคม 2565 

ในการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เนื่องจากคณิตศาสตร์ช่วยให้มนุษย์มีความคิดริเริ่มสร้า งสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล              
เป็นระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่างรอบคอบและถี่ถ้วน ช่วยให้คาดการณ์
วางแผน ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และสามารถน าไปใช้ในชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
นอกจากนี้คณิตศาสตร์ยังเป็นเครื่องมือในการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และศาสตร์อื่นๆ อันเป็น
รากฐานในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของชาติให้มีคุณภาพการศึกษาคณิตศาสตร์จึงจ าเป็นต้องมีการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อให้ทันสมัยและสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี             
ที่เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วในยุคโลกาภิวัฒน์ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2560)  
  จากการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ที่ผ่านมา และการสอบถามข้อมูลและความคิดเห็นของครูผู้สอน
เนื้อหาในเรื่อง ความน่าจะเป็นนั้นยากต่อการท าความเข้าใจ นักเรียนส่วนใหญ่มีความสับสนในการหาค าตอบ เพราะ
ครูผู้สอนอธิบายและสรุปให้นักเรียน โดยนักเรียนไม่ได้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง จนท าให้นักเรียนขาดกระบวนการ
คิดอย่างเป็นระบบ ขาดการฝึกคิดฝึกแก้ปัญหา ขาดการจินตนาการในเหตุการณ์ต่างๆ และขาดการเชื่อมโยงความรู้
กับสถานการณ์อื่นๆ อีกทั้งธรรมชาติของวิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่มีเนื้อหาเป็นนามธรรม ท าให้ยากที่จะอธิบาย             
ให้เด็กเข้าใจได้โดยง่าย ส่งผลให้ประสิทธิผลในการสอนไม่ดีเท่าที่ควร จากปัญหาดังกล่าวจึงท าให้นักเรียน                       
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์ ปีการศึกษา 2562  
ที่ต่ ากว่าเกณฑ์ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 52.89 (โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์ , 2562) ประกอบกับผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ O-NET ในรายวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์ ปี
การศึกษา 2562 พบว่า คะแนนเฉลี่ยในระดับประเทศ คิดเป็นร้อยละ 26.73 และคะแนนเฉลี่ยในระดับโรงเรียน คิด
เป็นร้อยละ 20.80 (โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์, 2562) จะเห็นได้ว่านักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ ากว่าร้อยละ 
50 และต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยในระดับประเทศสะท้อนให้เห็นว่าการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ของโรงเรียน ยังไม่
ประสบผลส าเร็จเท่าที่ควรจึงควรที่จะได้รับการปรับปรุงและพัฒนาการสอนคณิตศาสตร์ให้ดีขึ้น 
  การจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ และทักษะที่จ าเป็น
ส าหรับออกไปด ารงชีวิตในโลกศตวรรษที่ 21 มีหลากหลายเทคนิควิธี การจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR-KP 
เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบหนึ่งที่น่าสนใจ เพราะเป็นการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ ส่งเสริมให้ผู้เรียน
สามารถคิดเป็น แก้ปัญหาเป็น และผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนคณิตศาสตร์ การจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด 
CCR-KP เป็นแนวคิดที่เริ่มต้นจากความร่วมมือของคณะผู้เขียนในฐานะตัวแทนอาจารย์ภายใต้สังกัดคณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ที่ได้รับโอกาสเข้าร่วมโครงการวิจัยและพัฒนาระบบกระบวนการผลิตและ                 
พัฒนาครู ซึ่งการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR-KP ประกอบไปด้วย C = Contemplative (จิตตปัญญา
ศึกษา) คือ การศึกษาแบบองค์รวม ใช้วิธีการที่หลากหลายบนหลักการสังเกตภายในตน การมีสติ และการเรียนรู้ด้วย
ใจที่ใคร่ครวญ จุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้เรียนเกิดปัญญา และการเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐานตระหนักรู้ต่อตนเองและสังคม 
(ศิรประภา พฤทธิกุล, 2553) C = Coaching & Mentoring (การชี้แนะ) คือ กระบวนการฝึกสอนโดยผู้สอน ซ่ึงท า
หน้าที่เป็นโค้ช ดึงศักยภาพของผู้เรียนด้านความรู้ ความสามารถ การคิด ตลอดจนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่
ก าหนดไว้ (วิชัย วงษ์ใหญ่ และมารุต พัฒผล, 2557) R = Research Base Learning (การจัดการเรียนรู้โดยใช้การ
วิจัยเป็นฐาน) คือ การที่ผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัยที่เริ่มจาก การระบุปัญหา การคาดคะเน
ค าตอบหรือการตั้งสมมติฐานการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การสรุปและน าเสนอผลการศึกษา
ตามล าดับ เพื่อท าให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในเนื้อหาสาระที่เรียนรู้ ทั้งนี้ผู้สอนสามารถใช้กระบวนการวิจัยครบทุก
ขั้นตอน หรือใช้บางขั้นตอนตามความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้ เนื้อหาสาระการเรียนรู้ และข้อจ ากัดที่มี 
(ปัญญฎา ประดิษฐบาทุกา, อังศินันท์ อิทรก าแหง และน าชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล, 2556) และ KP = King Philosophy 
(ศาสตร์พระราชา) คือ มีความรู้ มีคุณธรรม และมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวเอง ซึ่งน ามาบูรณาการกับแนวคิดจิตตปัญญา
ศึกษา การชี้แนะ และการจัดการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน เพื่อให้ครมูีบทบาทในการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ
บทบาทการเป็นผู้ชี้แนะในชั้นเรียน  
  จากที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะน ารูปแบบวิธีการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR-KP             
มาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ความสามารถในการให้
เหตุผลทางคณิตศาสตร์ และเจตคติต่อคณิตศาสตร์ ซึ่งจะเป็นแนวทางในการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้                      
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่างรอบคอบ และสามารถ
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น าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ อีกทั้งเป็นแนวทางส าหรับผู้สอนน าการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด 
CCR-KP ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  1.   เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น ของนักเรียน                      
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR-KP กับเกณฑ์ ร้อยละ 70 
  2.  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่ าจะเป็น ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR-KP 
  3.  เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น ของนักเรียน                
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR-KP กับเกณฑ์ ร้อยละ 70 
   4.  เพื่อศึกษาเจตคติต่อคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการ
แนวคิด CCR-KP 
 
ขอบเขตการวิจัย 
  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
        ประชากร ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มโรงเรียนวชิรปราการ ประกอบด้วย โรงเรียนบ้าน
เกาะน้ าโจน โรงเรียนบ้านลานหิน โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์ และโรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง (นาคอุปถัมภ์)                      
ปีการศึกษา 2564 อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร 
เขต 1 จ านวน 4 โรงเรียน 
       กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนวัด
กัลปพฤกษ์ ต าบลลานดอกไม้ อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ก าแพงเพชร เขต 1 จ านวน 17 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling) 
  ขอบเขตของเนื้อหา 
  เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ เป็นเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์                 
เรื่อง ความน่าจะเป็น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
  ขอบเขตระยะเวลาที่ใช้ 
  ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 เดือนธันวาคม พ.ศ.2564 - 
เดือนมกราคม พ.ศ.2564 
  ตัวแปร 
  ตัวแปรต้น   ได้แก่  การจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR-KP 
  ตัวแปรตาม    ได้แก่  - ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์    
    - ความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ 
    - เจตคติต่อคณิตศาสตร์ 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย   
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการด าเนินงานวิจัย 

การจัดการเรียนรู้ 
ที่บูรณาการแนวคิด CCR-KP 

  1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ 
  2. ความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ 
  3. เจตคติต่อคณิตศาสตร์ 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากร ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มโรงเรียนวชิรปราการ ประกอบด้วย โรงเรียนบ้าน
เกาะน้ าโจน โรงเรียนบ้านลานหิน โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์ และโรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง (นาคอุปถัมภ์)                       
ปีการศึกษา 2564 อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร 
เขต 1 จ านวน 4 โรงเรียน 

กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนวัด
กัลปพฤกษ์ ต าบลลานดอกไม้ อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ก าแพงเพชร เขต 1 จ านวน 17 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling) 
  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  

1.  แผนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR-KP ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง ความน่าจะเป็น 
จ านวน 10 ชั่วโมง ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ โดยเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน พิจารณาว่าแผนการจัดการเรียนรู้นี้
ถูกต้องและเหมาะสมที่จะน าไปใช้ในการเรียนการสอน 

2.  แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งเป็น
แบบทดสอบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ เพื่อคัดเลือกไว้จ านวน 20 ข้อ ด าเนินการสร้างและหาคุณภาพ 
เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ตรวจสอบหาความเที่ยงตรง โดยใช้วิธีการหาค่าความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับ
จุดประสงค์การเรียนรู้ (IOC) พบว่ามีค่าอยู่ระหว่าง 0.67 – 1.00 น าไปทดลองใช้กับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน          
17 คน น ามาวิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่น โดยวิธีการของคูเดอร์-ริชาร์ดสัน พบว่า มีค่าเท่ากับ 0.67 ค่าความยากง่าย 
(p) มีค่าอยู่ระหว่าง 0.35 – 0.76 และค่าอ านาจจ าแนก (r) มีค่าอยู่ระหว่าง 0.24 – 0.59 

3.  แบบวัดความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น ชั้นมัธยมศึกษา            
ปีที่ 3 ซึ่งเป็นแบบทดสอบอัตนัย จ านวน 8 ข้อ เพื่อคัดเลือกไว้จ านวน 5 ข้อ ด าเนินการสร้างและหาคุณภาพ               
เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบหาความเที่ยงตรง โดยใช้วิธีการหาค่าความสอดคล้องระหว่างข้อค าถาม
กับจุดประสงค์การเรียนรู้ (IOC) พบว่ามีค่าอยู่ระหว่าง 0.67 – 1.00 น าไปทดลองใช้กับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 
17 คน น ามาวิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่น โดยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา ( - Coefficient)  พบว่า มีค่าเท่ากับ 
0.60 ค่าความยากง่าย (p) มีค่าอยู่ระหว่าง 0.59 – 0.76 และค่าอ านาจจ าแนก (r) มีค่าอยู่ระหว่าง 0.47 – 0.71 

4.  แบบวัดเจตคติต่อคณิตศาสตร์ เป็นแบบประเมิน ซึ่งเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 
จ านวน 15 ข้อ ด าเนินการสร้างและหาคุณภาพ โดยวิธีการหาค่า IOC พบว่ามีค่าอยู่ระหว่าง 0.67 – 1.00 น าไป
ทดลองใช้กับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 17 คน แล้วน ามาวิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่น โดยวิธีการของการหาค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟา ( - Coefficient) ซึ่งมีค่าเท่ากับ 0.521 
  การเก็บรวบรวมข้อมูล 

1.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ท าแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่า            
จะเป็น ซึ่งเป็นแบบทดสอบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ ใช้เวลาในการทดสอบ 1 ชั่วโมง แล้วบันทึกคะแนน
ที่ได้จากการทดสอบครั้งนี้เป็นคะแนนก่อนเรียน (Pre-test) 

2.  จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR-KP จ านวน 10 ชั่วโมง 
3.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ท าแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่า                

จะเป็น ซึ่งเป็นแบบทดสอบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ ใช้เวลาในการทดสอบ 1 ชั่วโมง แล้วบันทึกคะแนน               
ที่ได้จากการทดสอบครั้งนี้เป็นคะแนนหลังเรียน (Post-test) 

4.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ท าแบบวัดความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์                                 
เรื่อง ความน่าจะเป็น ซึ่งเป็นแบบทดสอบอัตนัย จ านวน 5 ข้อ ใช้เวลาทดสอบ 1 ชั่วโมง แล้วบันทึกคะแนนที่ได้จาก
การทดสอบครั้งนี้เป็นคะแนนหลังเรียน (Post-test) 

5.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ท าแบบวัดเจตคติต่อคณิตศาสตร์ 
6. น าข้อมูลที่ได้จากการเก็บข้อมูลทั้งหมด มาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติ 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
         1.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR-KP กับเกณฑ์ร้อยละ 70 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการ
ทดสอบค่าที (t-test one sample) 
         2.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น ของนักเรียน                
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR-KP วิเคราะห์ข้อมูลโดยการทดสอบค่าที 
(t-test dependent) 
         3.  การเปรียบเทียบความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์  เรื่อง ความน่าจะเป็น ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR-KP กับเกณฑ์ร้อยละ 70 วิเคราะห์
ข้อมูลโดยการทดสอบค่าที (t-test one sample) 
         4.  การศึกษาเจตคติต่อคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังการจัดการเรียนรู้                         
ที่บูรณาการแนวคิด CCR-KP วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย ( x ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลผล
ค่าเฉลี่ย 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 
    1.00 – 1.49   หมายถึง เจตคติต่อคณิตศาสตร์ระดับน้อยที่สุด 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
1.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น ของนักเรียน                  

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR-KP กับเกณฑ์ ร้อยละ 70 พบผลดังตารางที ่1 
ตารางท่ี 1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น ของนักรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR-KP กับเกณฑ์ร้อยละ 70 

การทดสอบ n   x  S.D. t Sig. 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ 17 14 14.94 1.09 3.570 .001 

         p* < .05 
 

จากตารางที่ 1 พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง                          
ความน่าจะเป็น หลังการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR-KP สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่า t = 3.570 และค่า Sig. = .001 

2.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น ของนักเรียน                   
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR-KP พบผลดังตารางที ่2      
ตารางท่ี 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็นของนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR-KP 

การทดสอบ n x  S.D. t Sig. 
ก่อนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR-KP 17 6.53 2.07 

14.778 .000 
หลังการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR-KP 17 14.94 1.09 

p* < .05 
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จากตารางที่ 2 พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง     
ความน่าจะเป็น หลังสูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR-KP อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
โดยมีค่า t = 14.778 และค่า Sig. = .000 

2.  การเปรียบเทียบความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR-KP กับเกณฑ์ ร้อยละ 70 พบผล               
ดังตารางที ่3 
ตารางท่ี 3 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น ของนักเรียน                  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR-KP กับเกณฑ์ร้อยละ 70   

การทดสอบ n   x  S.D. t Sig. 
ความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ 17 21 22.88 1.50 5.190 .000 

p* < .05 
 
จากตารางที่ 3 พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ 

เรื่อง ความน่าจะเป็น หลังการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR-KP สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่า t = 5.190 และค่า Sig. = .000 

4.  การศึกษาเจตคติต่อคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังการจัดการเรียนรู้                     
ที่บูรณาการแนวคิด CCR-KP พบผลดังตารางที ่4 
ตารางท่ี 4 แสดงผลค่าเฉลี่ย ( x ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) เจตคติต่อคณิตศาสตร์ของนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR-KP 

เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ �̅� S.D. แปลผล 
1. คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ท าให้ข้าพเจ้ามีความกระตือรือร้น 4.59 0.62 มากที่สุด 
2. นักเรียนสามารถน าความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปใช้ในชีวิตจริงได้ 4.65 0.49 มากที่สุด 
3. นักเรียนสามารถแสดงการให้เหตุผลหรือความถูกต้องของค าตอบได้ 4.35 0.70 มาก 
4. นักเรียนรู้สึกสนุกเมื่อได้ท ากิจกรรมคณิตศาสตร์ 4.76 0.44 มากที่สุด 
5. นักเรียนชอบเรียนวิชาคณิตศาสตร์เพราะเป็นวิชาที่เข้าใจได้ง่าย 4.24 0.83 มาก 
6. นักเรียนชอบแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์ 4.59 0.51 มากที่สุด 
7. นักเรียนชอบท าโจทย์คณิตศาสตร์ที่ไม่คุ้นเคย 4.12 0.78 มาก 
8. นักเรียนชอบตอบค าถามคณิตศาสตร์ 4.12 0.86 มาก 
9. ข้าพเจ้ามักแสดงความคิดเห็นและซักถามปัญหาที่เกี่ยวกับคณิตศาสตร์ 4.47 0.62 มาก 
10. นักเรียนมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมที่เกี่ยวกับคณิตศาสตร์ 4.71 0.47 มากที่สุด 
11. นักเรียนไม่ท้อถอยในการท ากิจกรรมคณิตศาสตร์เมื่อพบอุปสรรค 4.41 0.71 มาก 
12. นักเรียนไม่มีความกังวลเมื่อต้องออกมาท ากิจกรรมที่เกี่ยวกับคณิตศาสตร์
หน้าชั้นเรียน 4.35 0.86 มาก 
13. นักเรียนสนใจเนื้อหาคณิตศาสตร์อื่นเพิ่มเติมนอกเหนือจากเนื้อหาที่เรียน
ในห้องเรียน 4.35 0.79 มาก 
14. นักเรียนคิดว่าการเรียนคณิตศาสตร์ช่วยให้มีความคิดอย่างเป็นระบบ 4.41 0.71 มาก 
15. เมื่อเรียนคณิตศาสตร์ข้าพเจ้าได้แสดงออกทางความคิดอย่างมีอิสระ               
มากขึ้น 4.24 0.75 มาก 

รวม 4.42 0.20 มาก 
 

จากตารางที่ 4 พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีเจตคติต่อคณิตศาสตร์หลังการจัดการเรียนรู้ที่
บูรณาการแนวคิด CCR-KP โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x = 4.42 และ S.D. = 0.20) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า 
นักเรียนรู้สึกสนุกเมื่อได้ท ากิจกรรมคณิตศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( x = 4.76 และ S.D. = 0.44) รองลงมา คือ 
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นักเรียนมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมที่เกี่ยวกับคณิตศาสตร์ มีค่าเฉลี่ย ( x = 4.71 และ S.D. = 0.47) และนักเรียน
สามารถน าความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปใช้ในชีวิตจริงได้ มีค่าเฉลี่ย ( x = 4.65 และ S.D. = 0.49) ตามล าดับ 
 
สรุปผลการวิจัย 
 1.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น หลังการ
จัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR-KP สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 2.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น หลังสูงกว่า
ก่อนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR-KP อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 3.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ เรื่ อง ความน่าจะเป็น 
หลังการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR-KP สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 4.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีเจตคติต่อคณิตศาสตร์หลังการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด                 
CCR-KP โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า นักเรียนรู้สึกสนุกเมื่อได้ท ากิจกรรมคณิตศาสตร์             
มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ นักเรียนมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมที่เกี่ยวกับคณิตศาสตร์ และนักเรียนสามารถน า
ความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปใช้ในชีวิตจริงได้ ตามล าดับ  
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 จากการวิจัย เรื่อง ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR-KP เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนคณิตศาสตร์และความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น  ของนักเรียน            
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผู้วิจัยอภิปรายผลได้ดังนี้ 
 1.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น หลังการ
จัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR-KP สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไป
ตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ เนื่องจากการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR-KP เป็นกระบวนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียน
ได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริงได้ด้วยตนเอง ผู้เรียนท างานเป็นกลุ่มย่อย และคอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันท าให้
สามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง อีกทั้งท าให้ผู้เรียนได้พัฒนาเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของเบญจวรรณ นันตาดี, เบญจวรรณ ชัยปลัด และทองสิน สุขทรัพย์ (2560) ได้ศึกษา การ
พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง เศษส่วน โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ CCR ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผล
วิจัยพบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน หลังการจัดการ
เรียนรู้แบบ CCR สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 2.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น หลังสูงกว่า
ก่อนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR-KP อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน
ที่ตั้งไว้ เนื่องจากการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR-KP เป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่น าจิตตปัญญาศึกษา
มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยใจ การคิดใคร่ครวญ การรู้จักตนเองมากขึ้นเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ภายในสู่การสร้างส านึกคุณค่าในตนเอง นอกจากนี้ยังเป็นกระบวนการเรียนรู้มุ่งเน้นให้ผู้เรียนค้นหา
ค าตอบด้วยตนเอง โดยมีครูเป็นผู้ชี้แนะ ให้ค าปรึกษา ตลอดจนติดตามการท างาน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ              
สมรัตน์ บุญมั่น (2557) ได้ศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CCR เรื่อง พหุนาม ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน ทักษะการแก้ปัญหา และเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 โรงเรียนชากังราว
วิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ เรื่อง พหุนาม หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CCR สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ                
ที่ระดับ .05 
  3.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น               
หลังการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR-KP สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ทั้งนี้เนื่องมาจากการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR-KP เป็นการจัดกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญสามารถ
สร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง โดยการลงมือปฏิบัติ ทั้งนี้ผู้วิจัยได้จัดกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้สะท้อนคิด 
และแสดงความคิดเห็นร่วมกัน เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันกับเพื่อนและครูในชั้นเรียน ซึ่งจะช่วยให้ส่งเสริม
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ผู้เรียนได้ฝึกทักษะให้มีความสามารถในการให้เหตุทางคณิตศาสตร์ที่สูงขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ จิดาภา ลูก
เงาะ (2560) ได้ศึกษา ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ที่มีความสามารถในการให้เหตุผล
ทางคณิตศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ฟังก์ชัน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
ผลการวิจัยพบว่า ความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ฟังก์ชัน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์  สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ                     
ที่ระดับ .05 
  4.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีเจตคติต่อคณิตศาสตร์หลังการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR-
KP โดยรวมอยู่ในระดับมาก เนื่องการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR-KP ได้มีการน ากิจกรรมจิตตปัญญามา 
ใช้ในการจัดการเรียนการสอน ท าให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ มีความพร้อมที่จะเรียน และช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียน                 
อยากที่จะลงมือปฏิบัติมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ได้ยกตัวอย่างสถานการณ์มาใช้ในการสอน เพื่อให้ผู้เรียนเห็นเป็น
รูปธรรม ท าให้เกิดความเข้าใจในเนื้อหาได้ง่ายขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สมรัตน์ บุญมั่น (2557) ได้ศึกษาผล
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CCR เรื่อง พหุนาม ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะการแก้ปัญหา และเจตคติ
ต่อวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์ -ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) 
ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 มีเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 
CCR อยู่ในระดับมาก 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้  

1.  ในการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR-KP ผู้สอนควรท าความเข้าใจในแต่ละขั้นของการ
สอนก่อนที่จะท าการจัดการเรียนการสอน เพื่อจะได้ปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องและไม่เกิดปัญหาตามมา  

2.  ในการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR-KP เป็นกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ผู้สอน
จะต้องให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติและฝึกกระท าด้วยตนเอง และผู้สอนต้องเป็นผู้คอยชี้แนะเท่านั้น เพื่อให้ผู้เรียนสร้าง
องค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง 

3.  เวลาในการท ากิจกรรมจิตตปัญญาค่อนข้างนาน ผู้สอนควรจัดสรรเวลาให้เหมาะสม 
 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 

1.  ควรมีการน าการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR-KP ไปใช้ในการเรียนการสอนกับรายวิชาอืน่ๆ 
2.  ควรมีการน ากิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบต่าง ๆ มาบูรณาการร่วมกับการจัดการเรียนรู้

โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ CCR-KP 
3.  ควรมีการศึกษาการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR-KP เพื่อพัฒนาความสามารถในการให้

เหตุผลทางคณิตศาสตร์ ในเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์อื่นๆ และระดับชั้นอื่นๆ 
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