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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้วัตถุประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการ
แนวคิด CCR กับเกณฑ์ เพื่อศึกษาทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หลังการจัดการเรียนรู้แบบ CCR เพื่อศึกษา
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ต่อการเรียนคณิตศาสตร์หลังการจัดการเรียนรู้แบบ CCR กลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 2 จ านวน 32 คน โรงเรียนนาบ่อค าวิทยาคม จังหวัดก าแพงเพชร  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 41 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณา
การแนวคิด ccr แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์  แบบวัดทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ และแบบ
วัดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ  วิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้ร้อยละ ค่าเฉลี่ย x  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบ
ค่าท ี(one sample t-test)  
  ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ หลังใช้การ
จัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด ccr สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 มีทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ หลังการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR โดยรวมอยู่
ในระดับมาก และนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิต่อการเรียนคณิตศาสตร์หลังการจัดการเรียนรู้
บูรณาการแนวคิด ccr โดยรวมอยู่ในระดับมาก ตามล าดับ 
ค าส าคัญ: จัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR / ทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ / แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ต่อ
การเรียนคณิตศาสตร์ 
 

ABSTRACT 
  Objective of this research to compare the academic achievement after learning 
management that integrated by CCR concepts with criteria to study math problem solving skills 
after CCR learning management to study achievement motivation for math learning after CCR 
learning management, the target group are students. Mattayomsuksa 2 students, total 32 , Na Bo 
Kam Witthayakhom School Kamphaeng Phet province the office of secondary educational service 
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area 41, the 2nd semester of the academic year 2019. The research instruments were the learning 
management plan that integrated the CCR concept, mathematics learning achievement test. 
Mathematics problem solving skill test and the achievement motivation test. Data were analyzed 
by using percentage, mean x , standard deviation (S.D.) and one sample t-test.  
  The results of the research showed that mathayomsuksa 2 students had mathematics 
learning achievement after using learning management that integrated by CCR concept higher than 
the criteria of 70 percent with statistical significance at the level of .05. Mathayomsuksa 2 had 
problem solving skills in mathematics after the learning management that integrated the CCR 
concept at a high level. And target group students had motivation for achievement in mathematics 
learning at a high level respectively. 
Keywords: Learning management that integrated CCR concepts /  Mathematic problems solving 
skills / Motivation for  achievement in  mathematics 
 
ความเป็นมาและความส าคัญ 
  ปัจจุบันเป็นยุคโลกาภิวัตน์ เป็นยุคแห่งเทคโนโลยีสารสนเทศ มีข่าวสารมากมาย ทุกคนจึงจ าเป็นต้องใช้
ความคิดในการวิเคราะห์เลือกอ่านหรือรับฟังข่าวสารที่เหมาะสมมากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นการเตรียมตัวให้มีคุณภาพ 
ศักยภาพและรู้ทันเหตุการณ์ รวมทั้งการด าเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข และการศึกษาได้มีเปลี่ยนแปลงไป 
มุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียนระดับประถมศึกษาโดยเน้นให้เด็กไทย อ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น มีทักษะขั้ นพื้นฐาน 
ทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวัย และทักษะชีวิต ดังนั้น คณิตศาสตร์จึงมีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งต่อการ
พัฒนาความคิดของมนุษย์ คณิตศาสตร์ช่วยพัฒนามนุษย์ให้สมบูรณ์ มีความสมดุล มีสติปัญญา อารมณ์ สามารถคิด
เป็น ท าเป็น และแก้ปัญหาเป็น สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เป็น
ความสามารถหนึ่งในทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ที่นักเรียนควรจะเรียนรู้ ฝึกฝน และพัฒนาให้เกิดขึ้นในตัว
นักเรียน เพราะการเรียนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์จะช่วยให้นักเรียนมีแนวทางการคิดที่หลากหลาย มีนิสัย
กระตือรือร้น  ไม่ย่อท้อและมีความมั่นใจในการแก้ปัญหาที่เผชิญอยู่ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน ตลอดจนเป็น
ทักษะพื้นฐานท่ีนักเรียนสามารถน าติดตัวไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันได้นานตลอดชีวิต ดังนั้น การเรียนการสอน
คณิตศาสตร์ จึงควรเน้นที่จะช่วยผู้เรียนให้ได้รับการฝึกประสบการณ์เพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหา ซึ่ง
เป็นทักษะที่ส าคัญยิ่งที่จะต้องพัฒนาให้เกิดในตัวผู้เรียน เพื่อน าไปใช้ในการด ารงชีวิต นอกจากนี้คณิตศาสตร์ยังมี
ความส าคัญในชีวิตประจ าวันของมนุษย์เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะคณิตศาสตรส์ถิตเิพื่อการวิเคราะห์วิจัยและหาขอ้มลู
ต่างๆเพื่อปรับปรุงงานให้ดีขึ้น (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) 
  เนื้อหาสาระทางคณิตศาสตร์ส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นนามธรรม มีความถูกต้อง เที่ยงตรง คงเส้นคงวา           
มีระเบียบแบบแผน เป็นเหตุเป็นผล และมีความสมบูรณ์ในตัวมันเอง (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี, 2550) จากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กล่าวไว้ว่าวิชาคณิตศาสตร์มี
บทบาทส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาความคิดมนุษย์ ท าให้มนุษย์ มีความคิดสร้างสรรค์คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบ มีแบบ
แผน สามารถวิเคราะห์ ปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วนรอบคอบ ช่วยให้คาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ 
แก้ปัญหาได้ และน าไปใช้ใน ชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
  การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด CCR ซึ่ งมาจาก Contemplative Education (จิตตปัญญาศึกษา) 
Coaching (ผู้ชี้แนะ) และ Research-Based Learning (การเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน) ประกอบกันเป็นแนวคิดใหม่ 
ซึ่งเป็นนโยบายเกี่ยวกับแนวทางการผลิตและพัฒนาครูที่ถูกก าหนดร่วมกันจากที่ประชุมสภาคณบดีคณะครุศาสตร์
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มหาวิทยาลัยราชภัฏ (สครภ) โดยเริ่มด าเนินโครงการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 โดยมอบหมายให้คณะครุศาสตร์ 38 
แห่งทั่วประเทศน าแนวคิด CCR ไปใช้ในการผลิตนักศึกษาวิชาชีพครู และขยายผลแนวคิดดังกล่าวไปสู่การพัฒนาครู
ในโรงเรียนเครือข่าย ซึ่งแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR เป็นการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนมี
ความรู้ความสามารถตามมาตรฐานการเรียนรู้ สมรรถนะส าคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ใน
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยยึดหลักว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด เชื่อว่าทุกคนมีความสามารถเรียนรู้
และพัฒนาตนเองได้ ยึดประโยชน์ที่เกิดกับผู้เรียน กระบวนการจัดการเรียนรู้ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียน สามารถพัฒนา
ตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสมอง เน้นให้
ความส าคัญทั้งความรู้และคุณธรรม ซึ่งประกอบด้วย 5 ขั้นตอน คือ ขั้นเตรียมความพร้อม:ตระหนักรู้คือพร้อม ขั้น
แสวงหาความรู้ : ถามคือสอน ขั้นเช่ือมโยงความรู้สู่การปฎิบัติ : ปฎิบัติได้คือเข้าใจ  ขั้นประเมินและแลกเปลี่ย น
เรียนรู้ : สะท้อนคิดคือเรียนรู้ ขั้นสะท้อนการเรียนรู้สู่การพัฒนา : เขียนคือคิด 
 จากความเป็นมาดังกล่าวผู้ศึกษาจึงสนใจที่จะน าวิธีการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองทั้ง
ร่างกาย สติปัญญา และจิตใจ อย่างเต็มตามศักยภาพ โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล เน้นให้ความส าคัญ
ทั้งความรู้และคุณธรรมมาใช้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนส าหรับนักเรียนช้ัน  ม.2  โรงเรียนนาบ่อค าวิทยาคม  
จังหวัดก าแพงเพชร  เรื่อง พหุนาม โดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ เน้นการพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาของผูเ้รยีน  
โดยใช้การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด CCR เพื่อให้ผู้เรียนสมารถน าความรู้ ทักษะกระบวนการต่างๆ ไปใช้ในการ
แก้ปัญหาคณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวันได้ และมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
  1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 หลังการจัดการเรียนรู้ที่
บูรณาการแนวคิด CCR กับเกณฑ ์ 
  2. เพื่อศึกษาทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตรห์ลังการจัดการเรยีนรู้แบบ CCR ส าหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 
 3. เพื่อศึกษาแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ต่อการเรียนคณิตศาสตร์หลังการจัดการเรียนรู้แบบ CCR ส าหรับนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษา 
ปีท่ี 2 
 
สมมติฐานการวิจัย  
 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังการจัดการเรยีนรู้แบบ CCR สูงกว่าเกณฑ์ร้อย
ละ 70 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
  
 

 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

การจัดการเรียนรูแ้บบ CCR 

- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ 

- การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 

- แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 ในการวิจัยเรื่องการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และแรงจูงใจ
ใฝ่สัมฤทธิ์  โดยการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR  เรื่อง พหุนาม ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 
ผู้วิจัยมีวิธีด าเนินการวิจัยดังนี้ 
  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 จ านวน 105 คน โรงเรียนนาบ่อ
ค าวิทยาคม ต าบลนาบ่อค า อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร ส านักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 41 ภาคเรียนท่ี 2 
ปีการศึกษา 2562  
  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2/1  โรงเรียนนาบ่อค าวิทยาคม 
ต าบลนาบ่อค า อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร ส านักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 41 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2562 จ านวน 32 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling) 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
  1. แผนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR เรื่อง พหุนาม ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 หน่วยการ
เรียนรู้ที่ 6 จ านวน 8 แผน มีทั้งหมด 5 ข้ันตอน ดังนี ้
   ขั้นเตรียมความพร้อม:ตระหนักรู้คือพร้อม เป็นการทบทวนความรู้เดิมและเพิ่มเติมความรู้ใหม่ใน
เนื้อหาคณิตศาสตร์ แต่ละสาระ  
   ขั้นแสวงหาความรู้ : ถามคือสอน  เป็นการเพิ่มเติมความรู้ใหม่โดยการถามให้นักเรียนคิด และ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง   
   ขั้นเชื่อมโยงความรูสู้่การปฎิบัติ : ปฎิบัติได้คือเข้าใจ เป็นการเช่ือมโยงความรู้สู่การปฎบิัติ ถ้า
นักเรียนตอบค าถามได้ หรือปฎิบตัิได้แสดงว่าเข้าใจในเนื้อหาที่เรียน 
  ขั้นประเมินและแลกเปลีย่นเรยีนรู้ : สะท้อนคิดคือเรียนรู้  เป็นการประเมินผลโดยครู และ เพื่อน 
ร่วมกันอภิปรายแลกเปลี่ยนความรู้กันภายในกลุ่มเพื่อปรับปรุงผลงาน 
  ขั้นสะท้อนการเรียนรู้สู่การพัฒนา : เขียนคือคิด คือ นักเรียนได้เขียนสิ่งที่ได้เรียนรู้ ด้านความรู้ที่
ได้รับ กระบวนการเรียนรู้ ทักษะ และคุณลักษณะ ครูสะท้อนคิด และเขียนบันทึกเกี่ยวกับผลการเรียนรู้ที่เกิดกับ
นักเรียนกระบวนการเรียนการสอน ปัญหา อุปสรรคและการปรับปรุง 
 2.  แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง พหุนาม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
ชนิดปรนัยเลือกตอบ 4 ตัวเลือก หาคุณภาพโดยให้ผู้เช่ียวชาญพิจารณาความเหมาะสม พบว่า มีค่าความเที่ยงตรง 
โดยการหาค่าความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ ( IOC) อยู่ระหว่าง 0.67-1.00 ค่าความเช่ือมั่นตาม
วิธีของคูเดอร์ริชาร์ดสัน (KR-20) เท่ากับ 0.83 ค่าความยากง่าย (p) อยู่ระหว่าง 0.45-0.83 และค่าอ านาจจ าแนก (r) 
อยู่ระหว่าง 0.20- 0.75 
 3. แบบวัดทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง พหุนาม นาม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 
พบว่ามีค่าความเที่ยงตรง โดยการหาค่าความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ ( IOC) อยู่ระหว่าง 0.67-
1.00 และค่าความเช่ือมั่นตามวิธีของครอนบาค (Cronbach’s alpha) หรือสัมประสิทธิ์แอลฟ่า (-Coefficient) 
เท่ากับ 0.54 ค่าความยากง่าย (p)  อยู่ระหว่าง 0.42 - 0.48 และค่าอ านาจจ าแนก (r) อยู่ระหว่าง 0.20 - 0.34    
 4. แบบวัดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิต่อการเรียนคณิตศาสตร์ เป็นแบบวัดมาตราส่วนค่าประมาณค่า (Rating 
Scale) 5 ระดับ มีค่าความเที่ยงตรง พบว่า มีค่าความเที่ยงตรง โดยการหาค่าความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับ
วัตถุประสงค์ (IOC) อยู่ระหว่าง 0.67–1.00 และค่าความเช่ือมั่นตามวิธีของครอนบาค (Cronbach’s alpha) หรือ
สัมประสิทธ์ิแอลฟ่า (-Coefficient) เท่ากับ 0.66 
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 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ผู้วิจัยใช้เวลาในการด าเนินการทดลอง ทั้งหมด 8 ช่ัวโมง โดยแบ่งเวลาเรียนในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ พหุนาม จ านวน 8 ช่ัวโมง และการทดสอบหลังเรียน จ านวน 1 ช่ัวโมง รายละเอียดการด าเนินการทดลอง มี
ดังนี ้
  1.  ด าเนินการจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR เรื่อง 
พหุนาม จ านวน 8 ช่ัวโมง  
  2.  นักเรียนท าแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนวิชาคณิตศาสตร์และแบบวัดการทักษะ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง พหุนาม เป็นเวลา 1 ช่ัวโมง เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังการจัดการ
เรียนรู้ และศึกษาทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หลังการจัดการเรียนรู้แบบ CCR ส าหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 
    3.  หลังจากทดสอบหลังเรียนแล้ว ผู้วิจัยให้นักเรียนตอบแบบวัดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ท่ีผู้วิจัยสร้าง
ขึ้น เพื่อวัดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ต่อการเรียนคณิตศาสตร์หลังการจัดการเรียนรู้แบบ CCR ส าหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 
    4.  น าคะแนนท่ีได้จากการเก็บข้อมูลทั้งหมด มาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติ  
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
  1.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์โดยการใช้การจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการ
แนวคิด CCR ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 กับเกณฑ์ ใช้การทดสอบค่าที (One sample t-test) โดยใช้
โปรแกรม Statistics Package for the Social Sciences (SPSS) 
 2.  การศึกษาทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ โดยการใช้การจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด 
CCR ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 วิเคราะห์จากร้อยละของคะแนนรวมของนักเรียนท่ีได้คะแนนสูงสุด ดังนี้  
  ร้อยละ 80 ขึ้นไป  มีทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์มากที่สุด 
  ร้อยละ 70 - 79  มีทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์มาก 
  ร้อยละ 60 - 69  มีทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ปานกลาง 
  ร้อยละ 50 - 59  มีทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์น้อย 
  ต่ ากว่าร้อยละ 50  มีทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์น้อยที่สุด 
 3.  การศึกษาแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ต่อการเรียนคณิตศาสตร์ หลังการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด 

CCR ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยใช้
โปรแกรม Statistics Package for the Social Sciences (SPSS) และแปลผลค่าเฉลี่ย ดังน้ี  
   ค่าเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถึง มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิต่อการเรียนคณิตศาสตร์ระดับมากท่ีสุด 
  ค่าเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึง มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิต่อการเรียนคณิตศาสตร์ระดับมาก 
  ค่าเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึง มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิต่อการเรียนคณิตศาสตร์ระดับปานกลาง 
  ค่าเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิต่อการเรียนคณิตศาสตร์ระดับน้อย 
  ค่าเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิต่อการเรียนคณิตศาสตร์น้อยที่สุด 
 
สรุปผลการวิจัย 
   1.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์โดยการใช้การจัดการเรยีนรู้ที่บูรณาการแนวคิด 
CCR  ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 กับเกณฑ์ พบดังตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 : ผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนคณิตศาสตร์โดยการใช้การจัดการเรยีนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR ของนักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 กับเกณฑ ์

 

 n k x  S.D. t Sig. 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณติศาสตร์ 32 14 15.36 1.40 5.90 .002 

       p < .05  
 
  จากตารางที่ 1  พบว่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ หลังใช้
การจัดการเรยีนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติทีร่ะดับ .05   
  2.  การศึกษาทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตรห์ลังการจัดการเรยีนรู้แบบ CCR ส าหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 พบดังตารางที่ 2 
ตารางที่ 2 : แสดงร้อยละ ค่าเฉลีย่ ( x ) และระดับทักษะการแก้ปญัหาทางคณิตศาสตร์ หลังใช้การจัดการเรยีนรู้ที ่
บูรณาการแนวคิด ccr ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
 

n 
ทักษะการแก้ปัญหา 

x  ร้อยละ ระดับ 
ข้อ 1 ข้อ 2 

32 3.47 3.78 7.25 72.5 มาก 

 
 จากตารางที่ 2  พบว่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 มีทักษะการแก้ปัญหาทางคณติศาสตร์ หลังการ
จัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคดิ CCR โดยรวมอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 72.5  ของคะแนนรวม 
  3.  การศึกษาแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิตอ่การเรียนคณติศาสตร์ หลังใช้การจัดการเรยีนรู้ที่บูรณาการแนวคิด ccr 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 พบดังตารางที่ 3 
ตารางที่ 3 : ค่าเฉลี่ย ( x ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิต่อการเรยีนคณติศาสตร์  
หลังใช้การจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR ของนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีท่ี 2 
 

แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ต่อการเรียนคณิตศาสตร์ x  S.D. ระดับ 

1. การเรียนคณิตศาสตร์ช่วยท าใหฉ้ันแก้ปัญหาต่าง ๆ อย่างมรีะบบ 4.53 0.51 มากที่สุด 
2. การเรียนวิชาคณิตศาสตร์เป็นสิง่ที่จ าเป็นในการประกอบอาชีพใน
อนาคตและสามารถคาดการณ์เหตุการณ์ต่าง ๆ ได ้

4.61 0.50 มากที่สุด 

3. ฉันชอบที่จะพยายามแก้ปัญหาต่างๆ ไดด้้วยตัวของฉันเอง 4.50 0.51 มาก 
4. ฉันรู้สึกสนุกเมื่อครูใช้เทคนิคหรอืวิธีการใหม่ๆในการสอนคณติศาสตร์ 4.61 0.50 มากที่สุด 
5. การเรียนคณิตศาสตร์ท าให้ฉันมีความรอบคอบมากขึ้น 4.34 0.48 มาก 
6. ฉันท าการบ้านคณติศาสตรด์้วยความตั้งใจและเสร็จทันเวลาส่งครู
สม่ าเสมอ 

4.50 0.60 มาก 

7. ฉันเตรียมพร้อมเสมอส าหรับการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 4.34 0.58 มาก 
8. ฉันรู้สึกตื่นเต้นกับการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 4.45 0.50 มาก 

 



 
68 

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวชิาการระดบัชาติ  
ส าหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ครั้งที่ 1 

22 กุมภาพันธ์ 2564 

ตารางที่ 3 : ค่าเฉลี่ย ( x ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิต่อการเรยีนคณติศาสตร์   
หลังใช้การจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR ของนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีท่ี 2 
 

แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ต่อการเรียนคณิตศาสตร์ x  S.D. ระดับ 

9. ฉันมักเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับคณิตศาสตร์เป็นประจ าและตั้งใจ
ท าด้วยความสนุกสนาน 

4.37 0.49 มาก 

10. เมื่อจบบทเรียนนี้ ฉันอยากท าแบบฝึกหัดที่ท้าทายความสามารถ
ถึงแม้ว่ามันจะยากกต็าม 

4.58 0.50 มากที่สุด 

เฉลี่ย 4.48 0.52 มาก 

 
จากตารางที่ 3  พบว่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ต่อการเรียนคณิตศาสตร์ 

แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ต่อการเรียนคณิตศาสตร์ หลังใช้การจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก ( x  = 4.48 และ S.D. = 0.52) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เป็นสิ่งที่จ าเป็นในการ
ประกอบอาชีพในอนาคตและสามารถคาดการณ์เหตุการณ์ต่าง ๆ ได้ และฉันรู้สึกสนุกเมื่อครูใช้เทคนิคหรือวิธีการ
ใหม่ ๆ ในการสอนคณิตศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  ( x= 4.61 และ S.D. = 0.50) รองลงมา คือ เมื่อจบบทเรียนนี้ ฉัน
อยากท าแบบฝึกหัดที่ท้าทายความสามารถถึงแม้ว่ามันจะยากก็ตาม ( x= 4.58 และ S.D. = 0.50)  และการเรียน
คณิตศาสตร์ช่วยท าให้ฉันแก้ปัญหาต่าง ๆ อย่างมีระบบ (x= 4.53 และ S.D. = 0.51) ตามล าดับ 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
  1.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ หลังใช้การจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด 
CCR  ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 กับเกณฑ์ ร้อยละ 70 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ
นักเรียนได้รับการพัฒนาให้สามารถใช้กระบวนการวิจัยเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ คิดค้นหาค าตอบในการ
ตัดสินใจ เพื่อแสวงหาความรู้ใหม่หรือค้นค าตอบที่เช่ือถือได้ (ลัดดา ภู่เกียรติ, 2552) และอาจเป็นเพราะนักเรียน
ได้รับการช้ีแนะ (Coaching) ซึ่งเป็นบทบาทครูผู้สอนที่เน้นการตั้งค าถามและการแนะน าอย่างมีขั้นตอน โดยให้
นักเรียนลงมือปฏิบัติ มีการติดตามผล และมีการแก้ไขปรับปรุง ซึ่งจะช่วยพัฒนาทักษะในด้านต่างๆและท าให้
นักเรียนเกิดความมั่นใจ ส่งผลให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดีขึ้น (ชนิตว์สรณ์ ตรีทยาภูมิ, 2558)  
 2.  นักเรียนมีทักษะการแก้ปัญหา เรื่อง พหุนาม หลังการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR ซึ่งมีการ
ประยุกต์ความรู้ทางคณิตศาสตร์ ขั้นตอน / กระบวนการแก้ปัญหา ยุทธวิธีการแก้ปัญหา และประสบการณ์ที่มีอยู่ไป
ใช้ในการค้นหาค าตอบของปัญหาทางคณิตศาสตร์ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ ซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านั้นสอดคล้องกับ 
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2550) 
  3.  นักเรียนมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ หลังการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 2  ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ หลังการจัดการเรียนรู้ที่
บูรณาการแนวคิด CCR โดยรวมนักเรียนมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะนักเรียนได้ท า
กิจกรรมจิตตปัญญาศึกษา (Contemplative Education) ที่จะท าให้เกิดความตระหนักรู้ มีสมาธิใจจดใจจ่ออยู่กับ
งานที่ได้รับมอบหมาย ท าให้เกิดแรงจูงในใฝ่สัมฤทธิ์สูงจะมีการคิดแบบเป็นระบบแบบแผนและมีความพยายามที่จะ
ท างานให้ส าเร็จ เพื่อความพึงพอใจของตนเอง มีความกระตือรือร้นหรือความขยันขันแข็งในการกระท าสิ่งแปลกใหม่ 
(พัศรินท์ ก่อเลิศวรพงศ์ และคณะ , 2558) 
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ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะทั่วไป 
   1. น าการจัดการเรียนรู้แบบ CCR ไปใช้ในการเรียนการสอน โดยที่ครูควรศึกษา ตัวช้ีวัดและมาตรฐาน
การเรียนรู้ เนื้อหา และกิจกรรมจิตปัญญา เพื่อที่จะออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CCR อย่างมีประสิทธิภาพ 
   2. ครูควรมีการเสริมแรงทางบวก เพื่อให้นักเรียนมีแรงจูงใจในการเรียนและเกิดเจตคติที่ดีต่อการ
เรียนคณิตศาสตร์ อีกท้ังยังท าให้นักเรียนเห็นคุณค่าในตัวเอง 
  3. ครูควรฝึกสร้างสถานการณ์หรือปัญหา ให้ปัญหาไปอยู่ที่นักเรียน เพื่อที่นักเรียนจะได้ใช้ทักษะ / 
กระบวนการต่าง ๆ ไปแก้ปัญหาให้ได้มาซึ่งค าตอบที่ถูกที่สุด และครูควรใช้ค าถาม หรือเป็นการถามกระตุ้น เพื่อที่
นักเรียนจะได้เกิดการตระหนักของค าตอบที่ตนเองได้มาก จากที่นักเรียนเข้าใจอยู่แล้วจะท าให้เข้าใจได้มากข้ึน เป็น
การเพิ่มสติ รู้ตัว ให้กับนักเรียนว่าก าลังท าอะไรอยู่   
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
   1.  ควรมีการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบ CCR  ในเนื้อหาสาระหรือหน่วยการเรียนรู้อื่นๆ ใน
รายวิชาคณิตศาสตร์ และควรน าแผนการจัดการเรียนรู้แบบ CCR ไปปรับใช้กับระดับช้ันอ่ืนๆ 
   2. ควรมีการศึกษาการจัดการเรียนรู้แบบ CCR ที่ส่งผลต่อตัวแปรอื่นๆ เช่น การคิดวิเคราะห์ ความคิด
สร้างสรรค์ เป็นต้น 
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