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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค เพ่ือหาประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชการบูรณาการ
แนวคิด CCR เพ่ือสงเสริมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร เรื่อง สารในชีวิตประจําวัน ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 2  ตามเกณฑ 80/80 เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนและหลังการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ตอแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู กลุมตัวอยางท่ี
ใชในการวิจัย ไดแก นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2560 ของโรงเรียนวังแขมวิทยาคม 
จํานวน 37 คน โดยวิธีการสุมแบบแบงกลุม เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก (1) แผนการจัดกิจกรรมการเรยีนรูโดยใช
การบูรณาการแนวคิด CCR เรื่อง สารในชีวิตประจําวัน (2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร 
เรื่อง สารในชีวิตประจําวัน (3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใช

การบูรณาการแนวคิด CCR เรื่อง สารในชีวิตประจําวัน สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย ( x�  )  
สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบคา t - test for dependent sample 

ผลการวิจัยพบวา 
1. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชการบูรณาการแนวคิด CCR เพ่ือสงเสริมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

วิชาวิทยาศาสตร เรื่องสารในชีวิตประจําวัน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 มีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑท่ีตั้งไว 
2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ.05 และหลังจากไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชการบูรณาการแนวคิด CCR หลังเรียนสูงกวา
เกณฑรอยละ 60 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
  3. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 มคีวามพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมาก 
 
คําสําคัญ : การจัดการเรียนรูโดยใชการบูรณาการแนวคิด CCR / ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน/ ความพึงพอใจ 
 

Abstract 
This purposes of this research were to determine the efficiency of learning plans by using 

CCR to develop learning achievement of science on substance in daily life of Grade 2 students  
on criteria 80 / 80, to compare learning achievement before and after learning to examine the 
learning satisfaction of Grade 2 students to develop learning achievement The sample of this 
research were 37 Grade 2 students in semester 1/2560 of WangKhamwittayakom school They 
were selected by cluster random sampling. The instruments used in this research were (1) plan of 
learning activities by using CCR on substance in daily life (2) Science achievement test on 
substances in daily life (3) Satisfaction questionnaires of students towards the learning activities 
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by using CCR on substance in daily life. Statistics used for data analysis were mean, standard 
deviation and dependent sample t – test. 

The result found that;  
1. Learning plan by using CCR to develop learning achievement of science on substance 

in daily life of  Grade 2 students has efficiency of the process and results is higher than the 
criteria.   

2. The learning achievement of Grade 2 students after learning higher than before 
learning were significantly different at .05 level. In addition, the learning achievement of Grade 2 
students after learning by using CCR higher than criteria at 60 percent and were significantly 
different at .05 level. 

3. The satisfaction of Grade 2 students was high level.   
 
Keyword: learning activities by using CCR / Learning Achievement / Satisfaction  
  
ความเปนมาและความสําคัญ 

ในปจจุบันวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดเจริญกาวหนาอยางรวดเร็ว สงผลกระทบตอสังคมและการดําเนิน
ชีวิตของคนอยางมาก การเตรียมคนใหพรอมสําหรับการเปลี่ยนแปลงจึงตองอาศัยการจัดการศึกษาท่ีมีความ
หลากหลายและรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง กลาวคือ ความหลากหลายท้ังระบบการจัดการศึกษาและหลากหลาย 
ในวิธีการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมกับนักเรยีนแตละคน  โดยยึดนักเรียนสําคัญท่ีสุด  สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยาง
มีความสุข (ประเวศ วะส,ี 2550) ซึ่งสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542  มาตรา 22 
กลาววา  การจัดการศึกษาตองยึดหลักวานักเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได  และยึดวา
นักเรียนสําคัญท่ีสุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหนักเรียนสามารถพัฒนาตนเองได ตามธรรมชาติและ 
เต็มตามศักยภาพ  และมาตรา 24 ท่ีกําหนดวา  การจัดกระบวนการเรียนรูใหสถานศึกษาและหนวยงานท่ีเก่ียวของ
ดําเนินการ ตามวรรคท่ีสองและวรรคสามไดกลาวไววา การฝกการปฏิบัติใหทําได คิดเปน ทําเปน รักการอานและ
เกิดการใฝรูอยางตอเน่ือง  (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2542)  

วิทยาศาสตรทําใหคนไดพัฒนาวิธีคิด ท้ังความคิดเปนเหตุเปนผล คิดสรางสรรค คิดวิเคราะห วิจารณ 
มีทักษะท่ีสําคัญในการคนควาหาความรู มีความสามารถในการแกปญหาอยางเปนระบบสามารถตัดสินใจโดยใช
ขอมูลหลากหลายและประจักษพยานท่ีตรวจสอบไดวิทยาศาสตรเปนวัฒนธรรมของโลกสมัยใหมซึ่งเปนสังคมแหง
ความรู (Knowledge Based Society) ทุกคนจึงจําเปนตองไดรับการพัฒนาใหรูวิทยาศาสตร เพ่ือท่ีจะมีความรู
ความเขาใจโลกธรรมชาติและเทคโนโลยีท่ีมนุษยสรางสรรคข้ึนและนําความรูไปใชอยางมีเหตุผลสรางสรรค มี
คุณธรรม (หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช  ๒๕๕๑, 2551) ความรูวิทยาศาสตรไมเพียงแต
นํามาใชในการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีแตยังชวยใหคนมีความรูความเขาใจท่ีถูกตองเก่ียวกับการใชประโยชนใน
ชีวิตประจําวัน ตลอดจนการพัฒนาสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติอยางสมดุลและยั่งยืน 

ในปจจุบันการจัดการเรียนรูท่ีสามารถถายทอดความรูความเขาใจ และชวยพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
ตลอดจนการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรและเจตคติทางวิชาวิทยาศาสตรน้ัน มีมากมายหลายรูปแบบ 
การจัดการเรียนรูแบบ Active Learning จัดเปนการจัดการเรียนรูรูปแบบหน่ึงท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ เนนใหเด็กได
เรียนรูจากการปฏิบัติจริงและเรียนรูจากสถานการณท่ีเกิดข้ึนจริงในชีวิตประจําวันเพ่ือใหไดฝกทักษะการคิด ซึ่ง
กิจกรรมการเรียนรูท่ีจัดข้ึนเนนใหผูเรียนไดฝกกระบวนการทํางานกลุม การรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน สรางความ
สามัคคีในหมูคณะ ตลอดจนทักษะการคิดวิเคราะห คิดสรางสรรคซึ่งถือวามีความจําเปนและสําคัญตอการดํารงชีวิต
อยางมาก ดังน้ัน ผูสอนจึงควรจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีเหมาะสมและสอดคลองกับผูเรียนโดยมุงเนนใหผูเรียน
สามารถพัฒนาตนเองไดอยางมีปะสิทธิภาพ การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ CCR ถือวาเปนกิจกรรมอีกรูปแบบหน่ึง 



1011 
 

 

ท่ีสามารถชวยใหผูเรียนไดเรียนรูดวยตนเอง และสามารถแกปญหาเปนโดยมีครูท่ีทําหนาท่ี ช้ีนําหรือช้ีแนะใน 
การเรียนการสอนเทาน้ันโดยการเรียนการสอนจะใชวิจัยเปนฐานการเรียนรู 

การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชการบูรณาการแนวคิด CCR โดยประกอบดวย  
1.จิตตปญญาศึกษา (Contemplative ) คือ การศึกษาท่ีเนนการพัฒนาจิตใจและปญญาอยางแทจริงเห็น

คุณคาและใสใจในจิตใจของมนุษย โดยมุงพัฒนาคุณภาพดานในหรือมิติทางดานจิตใจและจิตวิญญาณของมนุษย 
และการตระหนักรูในตนเอง (ศศิลักษณ ขยันกิจ, 2553) 2. ระบบพ่ีเลี้ยง (Coaching and Mentoring) เปนเทคนิค
หน่ึงท่ีสําคัญท่ีจะชวยสงเสริมการเรียนรู เปนสิ่งสําคัญท่ีจะนําไปสูความสําเร็จโดยมุงเนนใหบุคลากรในองคกร 
มีความสามารถ ผลการปฏิบัติงานดีข้ึน และองคกรมีความพรอมท่ีจะรับการเปลี่ยนแปลงโดย Coaching เปนผูสอน
งาน (Coach) การสอนงานเปนเทคนิคหน่ึงในการพัฒนานักเรียนของตนเอง Mentoring การเปนพ่ีเลี้ยง (Mentor) 
เปนการใหผูท่ีมีความรูความสามารถ หรือเปนท่ียอมรับคอยใหคําปรึกษา และแนะนํา (สมเกียรติ  ทานอก, 2556)   
3. การจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการวิจัยเปนฐาน หรือ Research – Based Learning (RBL) เปนรูปแบบการ
เรียนการสอนท่ีผูเรียนไดเรียนรูโดยการปฏิบัติจริง เผชิญเหตุการณจริง สรางสรรคผลงานจากกระบวนการคิด  
การทํางานท่ีเปนระบบ สรางองคความรูดวยตนเอง ใชกระบวนการในการแกปญหา คนหาคําตอบจากการสืบคน 
และวิเคราะหขอมูลดวยตนเอง (สินธะวา คามดิษฐ, 2557) 

จากเหตุผลดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน โดยการจัดกิจกรรม 
การเรียนรูโดยใชการบูรณาการแนวคิด CCR เรื่อง สารในชีวิตประจําวัน รายวิชาวิทยาศาสตร กับนักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 เพ่ือใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 และเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน 

 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรูโดยใชการบูรณาการแนวคิด CCR เพ่ือสงเสริม
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร เรื่อง สารในชีวิตประจําวัน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2  ตามเกณฑ 
80/80  

2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชการบูรณาการ
แนวคิด CCR เพ่ือสงเสริมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร เรื่อง สารในชีวิตประจําวัน ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 2 

3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจในการเรียนรูของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ท่ีไดรับการจัดกิจกรรม 
การเรียนรูโดยใชการบูรณาการแนวคิด CCR เพ่ือสงเสริมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร เรื่อง สารใน
ชีวิตประจําวัน 
 
สมมติฐานของการวิจัย 

1. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชการบูรณาการแนวคิด CCR สงเสริมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร เรื่อง สารในชีวิตประจําวันของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 

2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร เรื่องสารในชีวิตประจําวัน โดยใชการบูรณาการแนวคิด CCR 
หลังเรียนสูงกวากอนเรียน  

3. ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชการบูรณาการแนวคิด CCR เพ่ือ
สงเสริมผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร เรื่องสารในชีวิตประจําวันของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 มีความ
พึงพอใจท่ีดี   
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ขอบเขตของการวิจัย 
 เนื้อหา 

 เน้ือหาท่ีใชเปนเน้ือหา เรื่อง สารในชีวิตประจําวัน วิชาวิทยาศาสตร 3 ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ตรงตามสาระ
และมาตรฐานการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร สาระท่ี 3 เรื่อง สารและสมบัติของสาร ตามหลักสูตร
การศึกษาแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551  

 ตัวแปร 
 ตัวแปรตน  ไดแก   แผนการจัดการเรียนรูโดยใชการบูรณาการแนวคิด CCR เพ่ือสงเสริมผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน เรื่อง สารในชีวิตประจําวันของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2  
 ตัวแปรตาม  ไดแก   ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร เรื่อง สารในชีวิตประจําวัน ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 2 ท่ีเกิดจากการใชกิจกรรมการเรียนรูแบบ CCR และความพึงพอใจของนักเรียน ท่ีมีตอแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรูโดยใชการบูรณาการแนวคิด CCR 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

            การวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยยึดกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังน้ี 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 
1. ประชากร 

  ประชากรท่ีใชในการวิจัยในครั้งน้ีเปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ภาคเรียนที 2 ปการศึกษา 
2560 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม จํานวน 97 คน 

2. กลุมตัวอยาง 
   กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยในครั้งน้ีเปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2/1 ภาคเรียนที 2  
ปการศึกษา 2560 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม จํานวน 37 คน โดยการสุมแบบแบงกลุม (Cluster Random 
Sampling) 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ประกอบดวย แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชการบูรณาการแนวคิด CCR 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร แบบสอบถามความพึงพอใจ รายระเอียด ดังน้ี 

1. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชการบูรณาการแนวคิด CCR เพ่ือสงเสริมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
วิชาวิทยาศาสตร เรื่องสารในชีวิตประจําวัน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 จํานวน 6 แผน ไดแก  

แผนการจดัการเรียนรูโดย
ใชการบูรณาการแนวคิด 

CCR 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร เรื่อง สารใน

ชีวิตประจําวัน โดยใชกิจกรรมการ

เรียนรูแบบ CCR 

ความพึงพอใจในการเรียนรูของ
นักเรียน ท่ีไดรับการจัดกิจกรรม
การเรยีนรูโดยใชการบูรณาการ

แนวคิด CCR 
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 แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ี 1 เรื่องสารปรุงแตงอาหาร (สารปรุงแตงสี) 
 แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ี 2 เรื่องกลิ่นสังเคราะห 
 แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ี 3 เรื่องการทดสอบผงชูรส 
 แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ี 4 เรื่องสบู ผงซักฟอก และแชมพูทําความสะอาดไดอยางไร    
 แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ี 5 เรื่องความปลอดภัยในการใชสารในชีวิตประจําวัน (1)           
 แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ี 6 เรื่องความปลอดภัยในการใชสารในชีวิตประจําวัน (2)           

 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร เรื่อง สารในชีวิตประจําวัน สําหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 2 จํานวน 1 ฉบับ มี 30 ขอ เปนแบบปรนัยชนิดเลือกตอบจํานวน 4 ตัวเลือก 

3. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ท่ีมีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใช
การบูรณาการแนวคิด CCR เรื่อง สารในชีวิตประจําวัน  

 
การสรางและหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 
1. การสรางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชการบูรณาการแนวคิด CCR เพ่ือสงเสริมผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร เรื่องสารในชีวิตประจําวัน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ผูวิจัยไดดําเนินการสราง
ตามข้ันตอน ดังน้ี 

 1.1 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551และหนังสือแนวทางการ
จัดการเรียนรู ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  

 1.2 ศึกษาคนควา ตํารา ท่ีเก่ียวของกับการสรางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชการบูรณา
การแนวคิด CCR เพ่ือใชเปนแนวทางในการสรางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

 1.3 กําหนดเน้ือหาท่ีเก่ียวของกับหนวยการเรียนรู ท่ี 6 เรื่องสารในชีวิตประจําวัน โดยมี
สาระสําคัญคือ เปนสารสังเคราะหและสารธรรมชาตินํามาสารปรุงแตงอาหาร สารทําความสะอาด และโทษจากการ
ใชสารเคมี 

  1.4 ดําเนินการสรางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชการบูรณาการแนวคิด CCR การสราง
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชการบูรณาการแนวคิด CCR เพ่ือสงเสริมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร เรื่องสารในชีวิตประจําวัน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 2   

 1.5 นําแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชการบูรณาการแนวคิด CCR เพ่ือสงเสริมผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร เรื่องสารในชีวิตประจําวัน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ไปใหผูเช่ียวชาญ 3 ทาน 
ตรวจสอบความถูกตองเหมาะสม  

  ไดแก    1) นายภาษกร แจมหมอ ตําแหนง ครู วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ หัวหนาฝายงาน
วิชาการ โรงเรียนวังแขมวิทยาคม  ผูมีความรูความสามารถและเช่ียวชาญในฝายงานวิชาการ 

   2) นางเรณู กิตติวัฒนากูล  ตําแหนง ครู วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ กลุมสาระ 
การเรียนรูวิทยาศาสตร โรงเรียนวังแขมวิทยาคม ผูมีความรูความสามารถและเช่ียวชาญในกลุมสาระการเรียนรู 
วิทยาศาสตร 
    3) นางสาวปราณี  เลิศแกว ตําแหนง อาจารยโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตรท่ัวไป คณะ
ครุศาสตร มหาวิทยาลยัราชภฏักําแพงเพชร ผูมีความรูความสามารถและเช่ียวชาญในสาขาวิชาวิทยาศาสตร   

ตรวจสอบประเมินความเหมาะสม และพิจารณาตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา ภาษาท่ีใช โดยใชแบบ
ประเมินชนิดมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) ตามวิธีของลิเคอรท (Likert) ซึ่งมี 5 ระดับ โดยกําหนดเกณฑ
การตัดสินดังน้ี  

   เหมาะสมมากท่ีสุด   มีคาเฉลี่ยเทากับ  4.51 – 5.00 คะแนน 
   เหมาะสมมาก   มีคาเฉลี่ยเทากับ  3.51 – 4.50 คะแนน 
   เหมาะสมปานกลาง  มีคาเฉลี่ยเทากับ  2.51 – 3.50 คะแนน 
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   เหมาะสมนอย   มีคาเฉลี่ยเทากับ  1.51 – 2.50 คะแนน 
   เหมาะสมนอยท่ีสุด มีคาเฉลี่ยเทากับ  1.00 – 1.50 คะแนน 
  1.6 แกไขและปรับปรุง แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชการบูรณาการแนวคิด CCR เพ่ือ

สงเสริมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร เรื่องสารในชีวิตประจําวัน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ตาม
ขอเสนอแนะของผูเช่ียวชาญ   

  1.7 นําแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชการบูรณาการแนวคิด CCR เพ่ือสงเสริมผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร เรื่องสารในชีวิตประจําวัน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2  จํานวน 6 แผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรูท่ีมีความสมบูรณพรอมไปใชจริงกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม อําเภอ
คลองขลุง จังหวัดกําแพงเพชร ปการศึกษา 2560 เพ่ือเก็บรวบรวมคะแนนหาคาทางสถิติ และเปรียบเทียบผลการ
เรียนเฉลี่ยกอนเรียนและหลังเรียนโดยใชแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชการบูรณาการแนวคิด CCR เพ่ือ
สงเสริมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร เรื่องสารในชีวิตประจําวัน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2  

2. การสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร เรื่องสารในชีวิตประจําวัน สําหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 จํานวน 1 ฉบับ มี 40 ขอ โดยจะเลือกมาใชในการวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจริง 30 
ขอ เปนแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก ผูวิจัยไดดําเนินการสรางแบบทดสอบตามลําดับข้ันตอน ดังน้ี   

 2.1 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และหนังสือแนวทางการ
จัดการเรียนรู ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  

 2.2 ศึกษาทฤษฎี หลักการ และแนวคิดในการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และ
ศึกษาการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิแบบอิงเกณฑของบุญชม ศรีสะอาด (2545:60-62) เพ่ือเปนแนวทางในการ
สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 

 2.3 ศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวของกับ เรื่อง สารในชีวิตประจําวัน วิชาวิทยาศาสตร ช้ันมัธยมศึกษาป
ท่ี 2 

 2.4 สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง สารในชีวิตประจําวันวิชาวิทยาศาสตร 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 เปนขอทดสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 40 ขอ ใหครอบคลุมเน้ือหา และ
เหมาะสมกับวัยนักเรียน  

 2.5 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ท่ีสรางข้ึนเสนอตอผูเช่ียวชาญเพ่ือประเมินความ
สอดคลองระหวาง แบบทดสอบกับจุดประสงคเชิงพฤติกรรมซึ่งผูเช่ียวชาญเปนชุดเดิม โดยมีเกณฑการใหคะแนน 
ดังน้ี  

   ใหคะแนน  +1   เมื่อแนใจวาขอทดสอบน้ันวัดตามจุดประสงค 
เชิงพฤติกรรม 
      
    ใหคะแนน    0   เมื่อไมแนใจวาขอทดสอบน้ันวัดตามจุดประสงค 
เชิงพฤติกรรม 

ใหคะแนน   -1   เมื่อแนใจวาขอทดสอบน้ันไมวัดตามจุดประสงค 
เชิงพฤติกรรม 
  2.6 นําแบบทดสอบยอยชุดการเรียนรูหนวยการเรียนรูนํ้าเพ่ือชีวิตไปใหผูเช่ียวชาญจํานวน 3 คน 

(ชุดเดิม) ตรวจสอบความเท่ียงตรง (Validity) ความถูกตองเชิงเน้ือหาและคาดัชนีความสอดคลองโดยใชคา IOC ซึ่งมี
เกณฑการใหคะแนนดังน้ี 

+ 1  หมายถึง  แนใจวาขอสอบสอดคลองตามจุดประสงค 
      0  หมายถึง ไมแนใจวาขอสอบสอดคลองกับจุดประสงคหรือไม 

- 1  หมายถึง แนใจวาขอสอบไมสอดคลองกับจุดประสงค 
โดยใชสูตร 
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IOC =
∑R
N

 
 
เมื่อ  IOC  หมายถึง การหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงค หรือเน้ือหา

หรือพฤติกรรม 
 ∑R หมายถึง  ผลรวมของความคิดเห็นผูเช่ียวชาญทุกคน 
            N  หมายถึง  จํานวนผูเช่ียวชาญท้ังหมด 
  นําขอมูลท่ีรวบรวมจากความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญมาคํานวณหาคา IOC โดยใชดัชนีความ

สอดคลอง (Index of Item Objective Congruence) ของผูเช่ียวชาญมาคํานวณคาดัชนีความสอดคลอง แลวเลือก
คาดัชนีความสอดคลองตั้งแต 0.5 ข้ึนไป   

      2.7 นําขอสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องนํ้าเพ่ือชีวิต มาแกไขตามคําแนะนําของ
ผูเช่ียวชาญและนําไปทดลองกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 จํานวน 35 คน โรงเรียนวังแขมวิทยาคมปการศึกษา 
2560 และปรับปรุงแกไขจนถูกตองสมบูรณมีคุณภาพ  

  2.8 นําผลการทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องสารในชีวิตประจําวัน ไปหาคาความยาก
งาย (p) คาอํานาจจําแนก (r) และคาความเช่ือมั่นของแบบทดสอบ พบวา แบบทดสอบมีคาความยากงาย (p) ราย
ขอระหวาง 0.23 -0.81 คาอํานาจจําแนก (r) รายขอระหวาง 0.29 ถึง 0.93 และนําแบบทดสอบมาหาคาความ
เช่ือมั่นท้ังฉบับดวยสัมประสิทธ์ิแอลฟาตามวิธีการของครอน บาค (บุญชม ศรีสะอาด. 2545: 99-100) พบวา มีคา
ความเช่ือมั่นของแบบทดสอบท้ังฉบับ เทากับ 0.78 

ซึ่งการพิจารณาคัดเลือกขอคําถามท่ีมีพอเหมาะสามารถนําไปใชในการเก็บรวบรวมขอมูลตอไป คาความ
ยากงาย (p) ควรอยูระหวาง 0.20 -0.80 และคาอํานาจจําแนกควรมีคาตั้งแต 0.20 ข้ึนไป หลังจากน้ันนําไปหาคา
ความเช่ือมั่นโดยวิธีการของ คูเดอร ริชารดสัน โดยใชสูตร KR-20 ซึ่งคาความเช่ือมั่นของแบบทดสอบควรมีคาเขา
ใกล 1.00 

  2.9 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องสารในชีวิตประจําวัน ท่ีมีประสิทธิภาพ เลือก
มาจํานวน 30 ขอ แลวไปใชจริง กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนวังแขมวิทยาคมปการศึกษา 2560 และ
เก็บรวบรวมคะแนนเพ่ือคิดคํานวณหาคาทางสถิติ 

3. การสรางแบบสอบถามความพึงพอใจ  
 3.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เก่ียวกับความพึงพอใจจากหนังสือบริหารองคกรของสมยศ นาวีการ 

(2521:40-49) 
 3.2 ศึกษาเทคนิคการสรางแบบสอบถามความพึงพอใจจากหนังสือวิจัยเบ้ืองตน ของบุญชม ศรี

สะอาด (2545:63-71)  
 3.3 ศึกษาวิธีการสราง แบบสอบถามความพึงพอใจ มาตราสวนประมาณคา (Rating Scale)  

มี 5 ระดับตามหลักของลิเคอรท (Likert) เพ่ือใหทราบแนวทางและหลักการสรางแบบสอบถามความพึงพอใจมาตรา
สวนประเมินคา 5 ระดับ ซึ่งมีเกณฑการตัดสินดังน้ี (บุญชม ศรีสะอาด.2545: 51)  

  พึงพอใจมากท่ีสุด  มีคาเฉลี่ยเทากับ  4.51 – 5.00 คะแนน 
  พึงพอใจมาก  มีคาเฉลี่ยเทากับ  3.51 – 4.50 คะแนน 
  พึงพอใจปานกลาง  มีคาเฉลี่ยเทากับ  2.51 – 3.50 คะแนน 
  พึงพอใจนอย  มีคาเฉลี่ยเทากับ  1.51 – 2.50 คะแนน 
  พึงพอใจนอยท่ีสุด  มีคาเฉลี่ยเทากับ  1.00 – 1.50 คะแนน 
 3.4 สรางแบบสอบถามตามจุดมุงหมาย ซึ่งมีลักษณะเปนแบบมาตราสวน ประมาณคา (Rating 

Scale) มี 5 ระดบั 
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 3.5 นําแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการเรียนโดยใชชุดกิจกรรมการเรียนรูวิชา
วิทยาศาสตร สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 เรื่องสารในชีวิตประจําวัน เสนอผูเช่ียวชาญชุดเดิม จํานวน 3 คน 
ประเมินความสอดคลอง ขอคําถามกับจุดประสงคเชิงพฤติกรรม โดยมีเกณฑการใหคะแนน ดังน้ี 

   ใหคะแนน  +1   เมื่อแนใจวาขอคําถามน้ันวัดไดตามจุดประสงค 
เชิงพฤติกรรม 
   ใหคะแนน    0   เมื่อไมแนใจวาขอคําถามน้ันวัดไดตามจุดประสงค 
เชิงพฤติกรรม 
   ใหคะแนน   -1   เมื่อแนใจวาขอคําถามน้ันวัดไมไดตามจุดประสงค 
เชิงพฤติกรรม 
  

   3.6 วิเคราะหขอมูลการหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามของแบบสอบถามกับ
จุดประสงคเชิงพฤติกรรม โดยใชสูตร IOC (สมนึก ภัททิยธนี.2541: 167) ปรากฏวาแบบสอบถาม มีคา IOC ตั้งแต 
0.60 ถึง 1.00 และผูเช่ียวชาญไดใหขอเสนอแนะ คือ การใชภาษาควรเรียบเรียงใหถูกตองตามโครงสรางของ
ประโยค และใหไดความหมายชัดเจน ขอคําถามท่ีความหมายคลายกันใหปรับรวมเขาเปนขอเดียวกัน 

 3.7 นําแบบสอบถามไปทดลองใชกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม 
อําเภอคลองขลุง จังหวัดกําแพงเพชร จํานวน 35 คน หลังจากทดลองเรียนโดยใชแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
แลวนําผลการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ มาหาคา IOC พบวา มีคา IOC เทากับ 1   

 3.8 จัดพิมพแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ท่ีมีตอการจัด
กิจกรรมการเรียนรูโดยใชการบูรณาการแนวคิด CCR เรื่องสารในชีวิตประจําวัน สําหรับใชเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือ
การศึกษาคนควาตอไป 
การเก็บรวบรวมขอมูล 

ใชรูปแบบกลุมเดียวทดสอบกอนเรียนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชการบูรณาการแนวคิด CCR เรื่อง 
สารในชีวิตประจําวัน และทดสอบหลังเรียน One Group Pretest - Posttest Design 

โดยไดดําเนินการทดลองตามข้ันตอนดังน้ี 
 1. ทําการทดสอบกอนการทดลอง (Pre-test) โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง สารใน
ชีวิตประจําวัน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ท่ีผูรายงานสรางข้ึน โดยใชเวลาในการสอบ 1 ช่ัวโมง  

2. ดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยใชแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชการบูรณาการแนวคิด 
CCR ใชเวลาวันละ 1-2 ช่ัวโมง สัปดาหละ 2 วัน ซึ่งการทดลองกระทําในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560  
 3. ทําการทดสอบหลังเรียน (Post-test) และสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนหลังจากการสอนสิ้นสุด
ลง โดยใชแบบทดสอบฉบับเดียวกับท่ีใชสอบกอนการสอนและแบบสอบถามความพึงพอใจ  
 4. วิเคราะหขอมูล นําขอมูลท่ีรวบรวมไดท้ังหมดมาวิเคราะหโดยใชวิธีการทางสถิติ ดังท่ีไดกลาวในหัวขอ
สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
 5. สรุปผลการวิเคราะหขอมูล 
 
การวิเคราะหขอมูล 
ผูศึกษาคนควาไดดําเนินการวิเคราะหขอมูล ดังน้ี 
 1. การหาประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชการบูรณาการแนวคิด CCR เพ่ือสงเสริม
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร เรื่องสารในชีวิตประจําวัน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ตามเกณฑ 
80/80 ดวยคาประสิทธิภาพของกระบวนการ และประสิทธิภาพของผลลัพธ (E1/E2) 
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 2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 กอนเรียน
และหลังไดรับการสอนโดยใชแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชการบูรณาการแนวคิด CCR โดยใชการวิเคราะห
ผลแบบการทดสอบ t-test แบบ Dependent Samples 
 3. วิเคราะหผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ท่ีมีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู
โดยใชการบูรณาการแนวคิด CCR เรื่องสารในชีวิตประจําวัน วิเคราะหโดยใชคาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
และแปลผลคาเฉลี่ย ดังน้ี 
  คาเฉลี่ย 4.50-5.00  พึงพอใจมากท่ีสุด 
  คาเฉลี่ย 3.50-4.49  พึงพอใจมาก 
  คาเฉลี่ย 2.50-3.49  พึงพอใจปานกลาง 
  คาเฉลี่ย 1.50-2.49  พึงพอใจนอย 
  คาเฉลี่ย 1.00-1.49  พึงพอใจนอยท่ีสุด 
 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

1. การหาประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชการบูรณาการแนวคิด CCR เพ่ือสงเสริม
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร เรื่องสารในชีวิตประจําวัน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ตามเกณฑ 
80/80 
ตารางท่ี 1   แสดงผลการหาประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชการบูรณาการ 

แนวคิด CCR เพ่ือสงเสริมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร เรื่องสารในชีวิตประจําวัน ของ 
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2  ตามเกณฑ 80/80 (E1/E  2)  

 
 

รายการ 
คะแนนจากการจัดกจิกรรม

ระหวางเรียน 
(คะแนนเต็ม 80 คะแนน) 

คะแนนจากแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิ ์
หลังเรียน 

(30) 

คะแนนรวม   2541 946 
คะแนนเฉลีย่ 68.68 25.57 

S.D. 1.97 1.69 
รอยละของคะแนนเฉลี่ย 85.84 85.23 

ประสิทธิภาพของแผนการจดักิจกรรมการเรยีนรู (E1/E  2) เทากับ 85.84/85.23 
 

จากตารางท่ี 1 เมื่อหาประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชการบูรณาการ 
แนวคิด CCR เพ่ือสงเสริมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร เรื่องสารในชีวิตประจําวัน ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 2 ตามเกณฑ 80/80 พบวา รอยละของคาเฉลี่ยของคะแนนจากการจัดกิจกรรมระหวางเรียน (E1)  
มีคาเทากับ 85.84 และรอยละของคาเฉลี่ยของคะแนนจากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หลังเรียน 
(E 2)  มีคาเทากับ 85.23 แสดงวา ประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู มีคาเทากับ 85.84/85.23  
หมายความวาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยใชการบูรณาการแนวคิด CCR เพ่ือสงเสริมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
วิชาวิทยาศาสตร เรื่องสารในชีวิตประจําวัน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 มีประสิทธิภาพดานกระบวนการ 
ชวย ใหนักเรียนเกิดการเรียนรู โดยเฉลี่ยรอยละ 85.84 และมีประสิทธิภาพดานผลลัพธสามารถเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมการเรียนรูของผูเรียนโดยเฉลี่ยรอยละ 85.23 จากเกณฑท่ีตั้งไว E1/ E  2 เทากับ 80/ 80 แสดงวา  
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชการบูรณาการแนวคิด CCR เพ่ือสงเสริมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
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วิชาวิทยาศาสตร เรื่องสารในชีวิตประจําวัน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2  ท่ีผูวิจัยพัฒนาข้ึนมีประสิทธิภาพ 
ของกระบวนการ และมีประสิทธิภาพของผลลัพธสูงกวาเกณฑท่ีตั้งไว 

2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชการบูรณาการ
แนวคิด CCR เพ่ือสงเสริมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร เรื่องสารในชีวิตประจําวัน ของนักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 
ตารางท่ี 2    แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใช 
                  การบูรณาการแนวคิด CCR เพ่ือสงเสริมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร เรื่องสารใน  
                  ชีวิตประจําวันของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 

ผลการทดสอบ n 𝐱� �𝐃 �𝐃𝟐 df t 
Sig. (2-
tailed) 

กอนเรียน 37 9.76 
585 9473 36 38.59* .000 

หลังเรียน 37 25.56 
*P < .05 
 จากตารางท่ี 2 จากการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร เรื่องสารในชีวิตประจําวัน 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 หลังจากไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชการบูรณาการแนวคิด CCR พบวา 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ.05  

3. การวิเคราะหความแตกตางระหวางคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนกับเกณฑ การจัด
กิจกรรมการเรียนรูโดยใชการบูรณาการแนวคิด CCR ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 เรื่อง สารในชีวิตประจําวัน 
ตารางท่ี 3 การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนกับเกณฑโดยใชการจัด   
              กิจกรรมการเรียนรูโดยใชการบูรณาการแนวคิด CCR ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2    
              เรื่อง สารในชีวิตประจําวัน 
 

ผลการทดสอบ n 𝛍 𝐱� S.D.  t Sig. (2-tailed) 

หลังเรียน 37 - 25.56 1.692  
27.17* .000 

เกณฑรอยละ 60 - 18.00 - -  
*P < .05 

 จากตารางท่ี 3 พบวา  จากการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร เรื่อง สารใน

ชีวิตประจําวัน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 หลังจากไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชการบูรณาการ

แนวคิด CCR หลังเรียนสูงกวาเกณฑรอยละ 60 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

4. การศึกษาความพึงพอใจในการเรียนรูของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ท่ีไดรับการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูโดยใชการบูรณาการแนวคิด CCR เพ่ือสงเสริมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร เรื่องสารใน
ชีวิตประจําวัน 

 
ตารางท่ี 4    แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจในการเรียนรูของนักเรียนช้ัน  
                 มัธยมศึกษาปท่ี 2 ท่ีไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชการบูรณาการแนวคิด CCR เพ่ือสงเสริม 
                 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร เรื่องสารในชีวิตประจําวัน 
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รายการประเมิน  𝐱�  S.D. 
ระดับ 

ความพึงพอใจ 
1. เน้ือหาท่ีเรียนไมยากเกินไปสําหรับฉัน 3.7 0.84 มาก 
2. เน้ือหาท่ีฉันเรียนเปนเรื่องเก่ียวกับชีวิตประจําวัน 4.3 

(2) 
0.56 มาก 

3. ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใหนักเรียนไดทํากิจกรรม

ดวยตนเอง 
4.1 0.84 มาก 

4. นักเรียนชอบและสนุกกับการทํากิจกรรม 3.9 0.77  มาก 

5. เน้ือหาในใบความรู ใบกิจกรรม อานแลวเขาใจงายมีความ

ชัดเจน 
3.9 0.74 มาก 

6. นักเรียนเขาใจมากข้ึน เมื่อคุณครูช้ีแนะเพ่ิมเติม  
 

4.2 
(3) 

0.82  มาก 

7. นักเรียนทุกคนมีสวนรวมในการทํากิจกรรม 
4.4 
(1) 

0.59 มาก 

8. การจัดกิจกรรมการเรียนรูมีความเหมาะสมกับเวลา 4.1 0.67 มาก 

9. นักเรียนไดทราบผลการประเมินงานของตนเองทุกช่ัวโมงท่ี

เรียน 
3.8 0.58 มาก 

10. นักเรียนมีโอกาสไดแสดงความคิดเห็นและไดลงมือปฏิบัติ
กิจกรรมกับเพ่ือนๆ 

4.1 0.81 มาก 

11. กิจกรรมการเรียนการสอนสงเสริมใหนักเรียนมีวินัยและ
รับผิดชอบในการทํางาน 

4.2 
(3) 

0.71 มาก 

12. กิจกรรมการเรียนการสอนสงเสริมนักเรียนใหไดประเมิน 
ปรับปรุงตนเองและยอมรับผู อ่ืนตลอดจนใฝหาความรูอยาง
ตอเน่ือง   

3.8 0.78 มาก 

13. นักเรียนมีโอกาสไดแสดงออกหนาช้ันเรียน 4.1 0.64 มาก 
14. นักเรียนเขาใจและจดจําไดดีข้ึนเมื่อไดลงมือปฎิบัติกิจกรรม
ดวยตนเอง 

4.1 0.86 มาก 

15. วิธีการสอนท่ีครูใชสอนทําใหนักเรียนเกิดการเรียนรูและ
ประสบผลสําเร็จในการเรียนเพ่ิมข้ึน 

4.1 0.80 มาก 

16. วิธีสอนท่ีครูใชสอนทําใหนักเรียนกลาแสดงความคิดเห็นมาก
ข้ึน 

4.1 0.79 มาก 

17. การเรียนโดยใชการบูรณาการแนวคิด CCR ทําใหนักเรียนมี
ความรู เรื่อง สารในชีวิตประจําวันมากข้ึน 

4.0 0.80 มาก 

18. เน้ือหาในกิจกรรมการเรียนรูมีความยากงายเหมาะสมกับ
นักเรียน  

4.0 0.71 มาก 

19. ฉันพอใจในคะแนนวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของฉันท่ี
สูงข้ึน 

4.0 0.80 มาก 

20. นักเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมตลอดเวลา 3.8 0.85 มาก 
รวมเฉลี่ย 4.03 0.75 มาก 



1020 
 

 

จากตารางท่ี 4 เมื่อศึกษาความพึงพอใจในการเรียนรูของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ท่ีไดรับการจัด
กิจกรรมการเรียนรูโดยใชการบูรณาการแนวคิด CCR เพ่ือสงเสริมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร เรื่องสาร

ในชีวิตประจําวัน พบวา นักเรียนทุกคนมีสวนรวมในการทํากิจกรรม มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก ( x�= 4.4)  

เน้ือหาท่ีฉันเรียนเปนเรื่องเก่ียวกับชีวิตประจําวัน มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก ( x�= 4.3)  และนักเรียนเขาใจ
มาก ข้ึนเมื่อคุณครูช้ีแนะเพ่ิมเติม กิจกรรมการเรียนการสอนสงเสริมใหนักเรียนมีวินัยและรับผิดชอบในการทํางาน มี

ความพึงพอใจอยูในระดับมาก ( x�= 4.2) ตามลําดับ ซึ่งผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 
ช้ีใหเห็นวามีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชการบูรณาการแนวคิด CCR โดยรวมอยูในระดับมาก    
 
สรุปผลการวิจัย 

1. การหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรูโดยใชการบูรณาการแนวคิด CCR เพ่ือสงเสริม
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร เรื่อง สารในชีวิตประจําวัน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาป ท่ี 2  
มีประสิทธิภาพ 85.84/85.23  ซึ่งสูงกวาเกณฑมาตรฐาน 80/80 ท่ีตั้งไว  

2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร เรื่องสารในชีวิตประจําวัน ของนักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 หลังจากไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชการบูรณาการแนวคิด CCR พบวา ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ.05  

3. การศึกษาความพึงพอใจในการเรียนรูของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ท่ีไดรับการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูโดยใชการบูรณาการแนวคิด CCR เพ่ือสงเสริมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร เรื่อง  
สารในชีวิตประจําวัน มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก 
 

อภิปรายผลการวิจัย 

 จากผลการศึกษาคนควา ผูรายงานสามารถอภิปรายผล ไดดังน้ี 

1. เมื่อหาประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชการบูรณาการแนวคิด CCR เพ่ือสงเสริม
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร เรื่องสารในชีวิตประจําวัน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ตามเกณฑ 
80/80 พบวา รอยละของคาเฉลี่ยของคะแนนจากการจัดกิจกรรมระหวางเรียน (E1) มีคาเทากับ 85.84 และรอยละ
ของคาเฉลี่ยของคะแนนจากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หลังเรียน (E 2)  มีคาเทากับ 85.23 
แสดงวา ประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู มีคาเทากับ 85.84/85.23 หมายความวาแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู โดยใชการบูรณาการแนวคิด CCR เพ่ือสงเสริมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร เรื่อง
สารในชีวิตประจําวัน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 มีประสิทธิภาพดานกระบวนการชวยใหนักเรียนเกิด 
การเรียนรู โดยเฉลี่ยรอยละ 85.84 และมีประสิทธิภาพดานผลลัพธสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรูของ
ผูเรียนโดยเฉลี่ยรอยละ 85.23 จากเกณฑท่ีตั้งไว E1/ E  2 เทากับ 80/ 80 แสดงวา แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู
โดยใชการบูรณาการแนวคิด CCR เพ่ือสงเสริมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร เรื่องสารในชีวิตประจําวัน 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2  ท่ีผูวิจัยพัฒนาข้ึนมีประสิทธิภาพของกระบวนการ และมีประสิทธิภาพของผลลัพธ
สูงกวาเกณฑท่ีตั้งไว โดยนําการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชการบูรณาการแนวคิด CCR (จิตตปญญา,การสอนระบบ 
พ่ีเลี้ยง,การเรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐาน) มาบูรณาการการสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร ซึ่งการสอนจิตตปญญาน้ันมุงฝก
สมาธิกอนเรียนควบคูไปกับการพัฒนาจิตใจของผูเรียนในเกิดความตระหนัก มุงมั่นในการเรียนรูเปนการพัฒนา
ปญญาและคุณลักษณะอันพึงประสงคไปพรอมกัน เกิดความไววางใจ สนิทสนมระหวางผูเรียนกับผูสอน กอใหเกิด
บรรยากาศท่ีดีในหองเรียน ผูเรียนมีอิสระทางความคิด กลาคิด กลาทํามากข้ึน เปนผลทําใหผูเรียนอยากจะเรียนรู
ดวยตนเอง (พิเชษฐ พินิจ และอนุศิษฏ อันมานะตระกูล, 2558)  และการสอนแบบระบบพ่ีเลี้ยงเปนการสรางความ
ตื่นตัวใหกับผูเรียน โดยผูสอนจะคอยตั้งคําถามกระตุนใหผูเรยีนเกิดการคิดวิเคราะห คิดหาคําตอบอยูตลอดเวลาและ
เกิดการเรียนรูดวยตนเองมากข้ึน สามารถนําความรูท่ีไดรับไปประยุกตใชไดจริงในชีวิตประจําวัน (สมเกียรติ ทานอก
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และ คณะ, 2556)  และการจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการวิจัยเปนฐาน หรือ Research – Based Learning 
(RBL) เปนรูปแบบการเรียนการสอนท่ีผูเรียนไดเรียนรูโดยการปฏิบัติจริง เผชิญเหตุการณจริง สรางสรรคผลงานจาก
กระบวนการคิด การทํางานท่ีเปนระบบ สรางองคความรูดวยตนเอง ใชกระบวนการในการแกปญหา คนหาคําตอบ
จากการสืบคน และวิเคราะหขอมูลดวยตนเอง (สินธะวา คามดิษฐ, 2557) ซึ่งการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใช
การบูรณาการแนวคิด CCR ในวิชาวิทยาศาสตร สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 เรื่อง สารในชีวิตประจําวัน 
เปนการสงเสริมใหนักเรียนเกิดการเรียนรูดวยจิตใจ มีการเรียนรูอยางตอเน่ือง คิดแสวงหาความรูดวยตนเองและ
สามารถนําความรูท่ีไดไปใชในการเรียนระดับท่ีสูงข้ึนและนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันตอไป 
 2. เมื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร เรื่องสารในชีวิตประจําวัน ของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 2 หลังจากไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชการบูรณาการแนวคิด CCR พบวา ผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ.05 

สอดคลองกับงานวิจัยของ สุพจน อิงอาจ (2555) ท่ีไดทําการวิจัยเรื่องการจัดการเรียนการสอนโดยการเรียนรูแบบ

วิจัยเปนฐาน ผลการวิจัยพบวา การจัดการเรียนการสอนดวยการเรียนรูโดยอาศัยการวิจัยเปนฐาน นักศึกษาเขาช้ัน

เรียนอยางสม่ําเสมอ นักศึกษามีความตั้งใจ มีความสนใจ มีความกระตือรือรนในการเรียน มีการทํางานภาคปฏิบัติ 

การทําแบบฝกหัด การทํารายงานบุคคล และงานกลุมนักศึกษาใหความรวมมือในกิจกรรมการการสอนโดยเฉพาะ

การทํางานเปนกลุม และในการสอบปลายภาคสวนมากนักศึกษาสอบผาน และสอดคลองกับ (ศิริชัย เพชรรักษ, 

2559) ไดทําการวิจัยเก่ียวกับการพัฒนาผูเรียนจากประสบการณจริงโดยใชกระบวนการวิจัยเปนฐาน ผลการวิจัย 

พบวา จากการวิเคราะหขอมูลจากคะแนนแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนการสอน ในการสอบปลายภาคเรียน

ท่ี 1 ปการศึกษา 2558 จากการลงทะเบียน 104 คน ในการสอบปลายภาคของนักศึกษาสวนมากสอบผานทุกคน  

 3. เมื่อศึกษาความพึงพอใจในการเรียนรูของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ท่ีไดรับการจัดกิจกรรมการ

เรียนรูโดยใชการบูรณาการแนวคิด CCR เพ่ือสงเสริมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร เรื่องสารใน

ชีวิตประจําวัน พบวา นักเรียนทุกคนมีสวนรวมในการทํากิจกรรม มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก ( x�= 4.4)  

เน้ือหาท่ีฉันเรียนเปนเรื่องเก่ียวกับชีวิตประจําวัน มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก ( x�= 4.3)  และนักเรียนเขาใจ

มากข้ึนเมื่อคุณครูช้ีแนะเพ่ิมเติม กิจกรรมการเรียนการสอนสงเสริมใหนักเรียนมีวินัยและรับผิดชอบในการทํางาน มี

ความพึงพอใจอยูในระดับมาก ( x�= 4.2) ตามลําดับ ซึ่งผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 

ช้ีใหเห็นวามีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชการบูรณาการแนวคิด CCR โดยรวมอยูในระดับมาก    

 

ขอเสนอแนะ 

 1 ครูผูสอนควรนําการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชการบูรณาการแนวคิด CCR ไปประยุกตใชกับวิชาอ่ืนๆ
 2 ควรมีการนําการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชการบูรณาการแนวคิด CCR ท่ีผูวิจัยสรางข้ึนไปทดลองใช
กับโรงเรียนอ่ืน ในช้ันเดียวกัน เพ่ือจะไดผลการศึกษาท่ีนาเช่ือถือมากยิ่งข้ึน 

3. นําแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชการบูรณาการแนวคิด CCR วิชาวิทยาศาสตร สําหรับนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 เรื่อง สารในชีวิตประจําวัน ท่ีผูวิจัยสรางข้ึน ไปประยุกตใชในการเรียนการสอนในระดับช้ันอ่ืน 
หรือสาระการเรียนรูอ่ืนๆ ท้ังน้ี โดยการประยุกตเน้ือหา สาระ ใหเขากับวิชาน้ันๆ ใหมีความยากงายสอดคลองกับ
การเรียนรูของผูเรียน 

4. ควรมีการจัดอบรมเก่ียวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชการบูรณาการแนวคิด CCR ใหกับครูผูสอน
ทุกกลุมสาระวิชา เพ่ือสรางความเขาใจในกระบวนการเรียนรูแบบ CCR 
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