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บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคของการวิจัย เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 1 กอนและหลังการจัดการเรียนรูแบบ CCR เรื่อง เศษสวน เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
คณิตศาสตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 หลังการจัดการเรียนรูแบบ CCR เรื่อง เศษสวน กับเกณฑรอยละ 70 และเพ่ือ
ศึกษาความพึงพอใจในการเรียนคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 หลังการจัดการเรียนรูแบบ CCR เรื่อง 
เศษสวน กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย ไดแก นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 กลุม 2 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 โรงเรียน                     
บานสุวรรณภูมิ จํานวน 21 คน ไดมาโดยวิธีการสุมแบบแบงกลุม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย
ไดแก 1. แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เปนแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ มีคาคา
ความยากตั้งแต 0.24 ถึง 0.71 คาอํานาจจําแนกตั้งแต 0.23 ถึง 0.92 และคาความเช่ือมั่นเทากับ 0.82 2. แผนการจัดการ
เรียนรูแบบ CCR 3. แบบวัดความพึงพอใจในการเรียนวิชาคณิตศาสตร เปนแบบวัดมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 
5 ระดับ จํานวน 10 ขอ มีคาความเช่ือมั่นเทากับ 0.84 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน t-test One Group และ t-test Dependent 
 ผลการวิจัยพบวา 
 1.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง เศษสวน หลังการจัดการเรียนรู
แบบ CCR สูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 2.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง เศษสวน หลังการจัดการเรียนรู
แบบ CCR สูงกวาเกณฑ รอยละ 70 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 3.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 มีความพึงพอใจหลังการจดัการเรยีนการสอนโดยใชการจดัการเรียนรูแบบ CCR  
โดยรวมอยูในระดบัมากท่ีสุด เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา การจดักิจกรรมการเรียนรูโดยใชการจัดการเรยีนแบบ CCR             
ทําใหนักเรียนมีการพัฒนาตนเอง มีคาเฉลีย่สูงสุด รองลงมา คือ การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชการจดัการเรียนแบบ CCR
ทําใหนักเรียนมีทักษะการคิดคาํนวณมากข้ึน และการจดักิจกรรมการเรยีนรูโดยใชการจัดการเรียนแบบ CCR ทําใหนักเรียน 
มีความสุขกับการเรียน ตามลําดับ 
 
คําสําคัญ: การจัดการเรยีนการสอนโดยใชการจัดการเรยีนรูแบบ CCR / ความพึงพอใจ 
 

 

                                                           
 



668 
 

 

Abstract 
 This research aims of the research. To compare student achievement in mathematics on the 
fractions of the one students before and after the learning by using CCR. To compare student 
achievement in mathematics on the fractions of the one students after learning by using CCR with                    
a threshold of 70 percent. And to the satisfaction of the mathematics of students in the 1st fractions  
after learning by using CCR. The sample used in this study were students at three Group 2 2nd semester 
2560 academic school science Bansuwannaphom, 21 have come by way of a random group (Cluster 
Random Sampling). The instruments used in the study. Achievement in mathematics. Lesson plans using 
CCR. And a measure of satisfaction in learning mathematics. The statistics used in data analysis were 
mean, standard deviation, t-test One Group and t-test Dependent. 
 The results were as follows: 
 1.  Year 1 students with academic achievement in mathematics on the fractions of teaching and 
learning by using CCR higher than the previous class. The statistical significance level .05. 
 2.  Students who have 1 student achievement in mathematics on the fractions of teaching and 
learning by using CCR higher than the 70 percent level of statistical significance .05. 
 3.  Year 1 students were satisfied after learning by using CCR in the highest level. When 
considering the case, it was found that the learning activities through CCR learning enabled students to 
develop themselves. The highest average value was followed by learning activities using CCR learning. 
And learning activities using CCR learning make students happy learning sequence. 
 
The keyword: CCR model /Self awareness 
 
ความเปนมาและความสําคัญ 
 คณิตศาสตรเปนวิชาท่ีมีบทบาทสําคัญยิ่งตอการพัฒนาความคิดของมนุษย ทําใหมนุษยมีความคิดสรางสรรค
สามารถคิดอยางมีเหตุผล เปนระบบระเบียบ  มีแบบแผน สามารถวิเคราะหปญหาและสถานการณไดอยางถ่ีถวนรอบครอบ 
ทําใหสามารถคาดการณ วางแผน ตัดสินใจแกปญหาไดอยางถูกตองเหมาะสม (กรมวิชาการ. 2555: 1) หลักการรูปแบบการ
เรียนรูรวมกัน หรือ Learning Togerther โดยนักเรียนทํางานเปนกลุมเพ่ือใหไดผลงานกลุม ในขณะทํางานนักเรียนชวยกัน
คิด และชวยกันตอบคําถาม พยายามทําใหสมาชิกทุกคนมีสวนรวม และทุกคนเขาใจท่ีมาของคําตอบ ใหนักเรียนขอความ
ชวยเหลือจากเพ่ือนกอนท่ีจะถามครู และครูชมเชยหรือใหรางวัลกลุมตามผลงานของกลุมเปนหลัก (พิสมัย วีรพร. 2550 : 
28) และการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร นอกจากมุงเนนใหผูเรียนมีความรู ทักษะ และกระบวนการทางคณิตศาสตร
แลว สิ่งสําคัญท่ีนักเรียนตองมีคือความพึงพอใจ ความพึงพอใจเปนทัศนคติอยางหน่ึงท่ีมีลักษณะเปนนามธรรมไมสามารถ
มองเห็นเปนรูปรางได เปนความรูสึกสวนตัว เมื่อไดรับการตอบสนองตามความตองการของตนในสิ่งท่ีขาดหายไป และเปนสิ่ง
ท่ีกําหนดพฤติกรรมในการแสดงออกของบุคคล ท่ีมีตอการเลือกท่ีจะปฏิบัติในกิจกรรมน้ัน ๆ (สถาพร สองแสง. 2554: 52) 
  การจัดการเรียนรูแบบ CCR ประกอบดวย การเรียนรูจิตปญญาศึกษา (contemplative) เปนการศึกษาท่ีเนนการ
ฝกฝนปฏิบัติจนเกิดการเปลี่ยนแปลงดานในตนเอง หรือกระบวนการท่ีเรียกวา เปนการเรียนรูดวยใจอยางใครครวญ ผาน
กิจกรรมการเรียนรูแบบใหมท่ีมุงพัฒนาดานในท่ี ไมจํากัดเฉพาะศาสนา เชน การทํางาน การออกกําลังกาย งานศิลปะ 
สุนทรียสนทนา การปลกีวิเวก การปฏิบัติธรรมกรรมฐานและกิจกรรมอ่ืน ๆ ท่ีโยงไปสูการรูจิตของตัวเอง อันกอใหเกิดการ 
เปลี่ยนแปลงข้ันพ้ืนฐานในตนเองเพ่ือนําไปสูการเปลีย่นแปลงในองคกรและสังคม (ประเวศ วะส.ี 2550) ระบบพ่ีเลี้ยง  
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(Coaching and Mentoring) เปนเทคนิคในการพัฒนาการเรียนรู ของบุคลากรในองคกรท่ีตองการจะใหองคกรเปนองคกร
แหงการเรียนรู Coaching เปนการสอนงาน จากผูบังคับบัญชาถึงผูใตบังคับบัญชาโดยตรงดวยวิธีการใหคําแนะนําและสอน
งานแบบสองทาง (Two Way Communication) เพ่ือใหผูใตบังคับบัญชาสามารถทํางานท่ีไดรับมอบหมายอยางมี
ประสิทธิภาพ และมีโอกาสไดพัฒนาศักยภาพของตนเองไปพรอมกันสวน Mentoring การเปนพ่ีเลี้ยง เลือกจากผูท่ีมี
ความสามารถเปนท่ียอมรับหรือผูบริหารในหนวยงานมาใหคําปรึกษาและแนะนํา ชวยเหลือรุนนองหรอืผูทีอยูในระดับต่ํากวา
ในเรื่องท่ีเปนประโยชนโดยตรงตอการทํางาน เพ่ือใหมีศักยภาพสูงข้ึน (อัญชลี ธรรมะวิธีกุล 2558) และกิจกรรมการเรียนรู
โดยใชวิจัยเปนฐาน (RBL) การนํากระบวนการวิจยัหรือผลการวิจัยมาเปนพ้ืนฐานในการจัดการเรียนรู หรือนําเอา
กระบวนการวิจยัมาเปนเครื่องมือในการแสวงหาความรู เพ่ือใหนักเรยีนไดพัฒนาทักษะกระบวนการ วิจัยและการศึกษา
คนควาดวยตนเองโดยผูสอนหรือครูใชวิธีการสอนท่ีหลากหลายอัน นําไปสูการสรางคุณลักษณะท่ีพึงประสงคใหเกิดข้ึนกับ
ผูเรยีน (กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ 2545) 
 สาเหตุท่ีทําใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนวิชาคณติศาสตรต่ําน้ันอาจเน่ืองมาจากธรรมชาติของวิชาคณิตศาสตรเปนวิชา
ท่ีมีเน้ือหาเปนนามธรรม ทําใหยากท่ีจะอธิบายใหเด็กเขาใจไดงายอีกท้ังความสัมพันธกันอยางตอเน่ืองของเน้ือหาวิชา
คณิตศาสตรทําใหนักเรียนท่ีเรียนไมตั้งใจตั้งแตเริ่มตนแลว อาจจะไมตองการท่ีจะเรียนวิชาคณิตศาสตรในระดับท่ีสูงข้ึน 
นักเรียนจะเบ่ือช่ัวโมงเรียนของวิชาคณิตศาสตร เบ่ือโรงเรียน ไมอยากมาโรงเรียน ไมชอบทํางานท่ียาก และงานท่ีทาทายใน
วิชาคณิตศาสตรศาสตร ตลอดจนขาดแรงจูงใจในการเรียน (นิวัฒน สาระขันธ. 2545 ) 
  ดวยเหตุน้ีผูวิจัยจึงตองการท่ีจะนําวิธีการจัดกิจกรรมการเรยีนรูแบบ CCR มาใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรูในกลุม
สาระการเรียนรูคณิตศาสตร ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 เรื่อง เศษสวน เพราะเห็นวาเปนเทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ี
เหมาะสมสําหรับกลุมสาระการะการเรียนรูตณิตศาสตร และเปนกิจกรรมท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ ผูเรียนจะเกิดความเขาใจใน
สิ่งท่ีเรียน สามารถอธิบาย ช้ีแจง ตอบคําถามไดดี พัฒนาทักษะในการคิดวิเคราะห การคิดสรางสรรค การสื่อสาร การทํางาน
เปนกลุม รวมท้ังเกิดความใฝรูดวย ซึ่งสอดคลองกับความมุงหมายท่ีหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551    
กําหนดไว รวมท้ังเพ่ือใชเปนแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรใหมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล อันจะสงผลใหผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสูงข้ึน มีทักษะกระบวนการทางคณิตสาสตรและทักษะการ
ทํางานเปนกลุม ตลอดจนมีเจตคติท่ีดีตอการเรียนรูในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
 
วัตถุประสงคการวิจัย 
 1.  เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 กอนและหลังการ
จัดการเรียนรูแบบ CCR เรื่อง เศษสวน 
 2.  เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 หลังการจัดการเรียนรู
แบบ CCR เรื่อง เศษสวน กับเกณฑรอยละ 70 
  3.  เพ่ือศึกษาความพึงพอใจในการเรียนคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 หลังการจัดการเรียนรูแบบ 
CCR เรื่อง เศษสวน 
 
สมมติฐานการวิจัย 
  1.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ท่ีไดรับการจัดการเรียนรูแบบ CCR เรื่อง เศษสวน มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
คณิตศาสตร หลังเรียนสูงกวากอนเรียน 
 2.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ท่ีไดรับการจัดการเรียนรูแบบ CCR เรื่อง เศษสวน มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
คณิตศาสตร หลังเรียน สูงกวาเกณฑรอยละ 70 
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ขอบเขตการวิจัย 
 เน้ือหา 
   เน้ือหาท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ีคือเน้ือหากลุมสาระคณิตศาสตร เรื่อง เศษสวน ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
 ตัวแปร 
   ตัวแปรตน ไดแก  การจัดการเรียนรูแบบ CCR 
   ตัวแปรตาม ไดแก  - ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร 
       - ความพึงพอใจในการเรียนคณิตศาสตร 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 
 
 
ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากร  
  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 โรงเรียนบานสุวรรณภูมิ อําเภอเมือง จังหวัด
กําแพงเพชร จํานวน 42  คน 
  กลุมตัวอยาง  
  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1/2 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 โรงเรียนบานสุวรรณภูมิ   อําเภอเมือง 
จังหวัดกําแพงเพชร จํานวน 21 คน ซึ่งไดมาโดยวิธีการสุมแบบแบงกลุม (Cluster or Area Sampling) 
 
เคร่ืองมือท่ีใชในการทําวิจัย 
 1.  แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนวิชาคณิตศาสตรเปนแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ                
มีคุณภาพดานความเท่ียงตรง โดยการหาคาความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงค (IOC) พบวามีคาอยูระหวาง 
0.67–1.00 คาความเช่ือมั่น ตามวิธีของคูเดอรริชารดสัน (KR–20) เทากับ 0.82 คาความยากงาย (p) อยูระหวาง 0.24–0.71 
และคาอํานาจจําแนก (r) อยูระหวาง 0.23–0.92 
 2.  แผนการจัดการเรียนรูโดยใชการจัดการเรียนรูแบบ CCR จํานวน 13 แผน หาคุณภาพโดยใหผูเช่ียวชาญจํานวน 
3 ทานพิจารณาความถูกตองและเหมาะสมในการท่ีจะนําไปใชสอนจริง 
 3.  แบบวัดความพึงพอใจในการเรียนวิชาคณิตศาสตร ซึ่งเปนแบบประเมิน 5 ระดับจํานวน 10 ขอ มีคาคุณภาพ
ดานความเท่ียงตรง โดยการหาคาความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงค (IOC) อยูระหวาง 0.67–1.00 และคา
ความเช่ือมั่นโดยการหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา (α–Coefficient) เทากับ 0.84 
 
การเก็บรวบรวมขอมูล 
 1.  นักเรียนทําแบบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรกอนเรียน (Pre - test) 
 2.  จัดการเรยีนการสอนตามแผนการจัดการเรยีนรูโดยใชการจดัการเรียนรูแบบ CCR 
 3.  นักเรียนทําแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรและแบบวัดความพึงพอใจในการเรียนวิชา
คณิตศาสตรหลังเรียน 
 

 
การจัดการเรยีนรูแบบ CCR 

 
- ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณติศาสตร 

- ความพึงพอใจในการเรียนคณติศาสตร 
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การวิเคราะหขอมูล 
 1.  การเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 กอนและหลังการ
จัดการเรียนรูแบบ CCR เรื่อง เศษสวน  ใชการทดสอบคาที (t-test Dependent) 
  2.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 หลังการจัดการเรียนรู
แบบ CCR เรื่อง เศษสวน กับเกณฑรอยละ 70  ใชการทดสอบคาที (t-test One Group) 
  3.  การศึกษาความพึงพอใจในการเรียนคณติศาสตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 หลังการจดัการเรียนรูแบบ 

CCR เรื่อง เศษสวน  วิเคราะหคาเฉลี่ย ( x� ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลผลคาเฉลี่ยดังน้ี 
 
  คาเฉลี่ย     4.51 - 5.00     หมายถึง มีความพึงพอใจระดับมากท่ีสุด 
  คาเฉลี่ย     3.51 - 4.50     หมายถึง มีความพึงพอใจระดับมาก 
  คาเฉลี่ย     2.51 - 3.50     หมายถึง มีความพึงพอใจระดับปานกลาง 
  คาเฉลี่ย     1.51 - 2.50     หมายถึง มีความพึงพอใจระดับนอย 
  คาเฉลี่ย     1.00 - 1.50     หมายถึง มีความพึงพอใจระดับนอยท่ีสุด 
 
ผลการวิเคราะหขอมูล 
  1.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 กอนและหลังการ
จัดการเรียนรูแบบ CCR เรื่อง เศษสวน  ใชการทดสอบคาที (t-test Dependent) ดังแสดงในตาราง 1 
 
ตาราง 1   แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 กอนและหลัง 
   การจัดการเรียนรูแบบ CCR เรื่อง เศษสวน 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร n x� S.D. t Sig 

กอนเรียน 21 13.76 0.12 
2.271* .000 

หลังเรียน 21 23.48 2.42 

  *P< .05 
 จากตาราง 1 พบวา นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง เศษสวน  หลัง
การจัดการเรียนรูแบบ CCR สูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยมี t = 2.271 และคา  
Sig = .000 
 2.  การเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 หลังการจดัการเรียนรู
แบบ CCR เรื่อง เศษสวน กับเกณฑรอยละ 70  ใชการทดสอบคาที (t-test One Group) ดังแสดงในตาราง 2 
 
ตาราง 2   แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 หลงัการจัดการ 
    เรียนรูแบบ CCR เรื่อง เศษสวน กับเกณฑรอยละ 70 

 N µ x� S.D. t Sig 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณติศาสตร 21 21 23.48 2.42 4.679* .000 

  *P< .05 
 จากตาราง 2 พบวา นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง เศษสวน หลัง
การจัดการเรยีนรูแบบ CCR สูงกวาเกณฑ รอยละ 70 อยางมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 23.48 สวน

เบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 2.42 คา t = 4.679 และคา Sig = .000 
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 3.  การศึกษาความพึงพอใจในการเรียนคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 หลังการจัดการเรียนรูแบบ 

CCR เรื่อง เศษสวน  วิเคราะหคาเฉลี่ย  ( x� ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ดังแสดงในตาราง 3 
 
ตาราง 3   แสดงผลความพึงพอใจในการเรียนคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 หลังการจัดการเรียนรูแบบ  

    CCR เรื่อง เศษสวน  วิเคราะหคาเฉลี่ย ( x� ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

รายการ  x�  S.D. ระดับความพึงพอใจ 
1. การจัดกิจกรรมการเรยีนรูโดยใชการจัดการเรียนแบบ CCR ทําให
นักเรียน มีทักษะภาษาทางคณิคศาสตรท่ีดีข้ึน 

4.39 0.67 มาก 

2. การจัดกิจกรรมการเรยีนรูโดยใชการจัดการเรียนแบบ CCR ทําให
นักเรียน มีทักษะการคิดคํานวณมากข้ึน 

4.79 0.44 มากท่ีสุด 

3. การจัดกิจกรรมการเรยีนรูโดยใชการจัดการเรียนแบบ CCR ทําให
นักเรียน มีความสุขกับการเรยีน 

4.70 0.41 มากท่ีสุด 

4. การจัดกิจกรรมการเรยีนรูโดยใชการจัดการเรียนแบบ CCR ทําให
นักเรียน ไมเบ่ือหนายและเครงเครียด 

4.50 0.61 มาก 

5. การจัดกิจกรรมการเรยีนรูโดยใชการจัดการเรียนแบบ CCR ทําให
นักเรียน มผีลการเรยีนดีข้ึน 

4.61 0.52 มากท่ีสุด 

6. การจัดกิจกรรมการเรยีนรูโดยใชการจัดการเรียนแบบ CCR ทําให
นักเรียน มีการพัฒนาตนเอง 

4.80 0.46 มากท่ีสุด 

7. การจัดกิจกรรมการเรยีนรูโดยใชการจัดการเรียนแบบ CCR ทําให
นักเรียน ไดรับประโยชนมากมาย 

4.40 0.55 มาก 

8. นักเรียนสามารถนําความรูท่ีไดจากการจัดกิจกรรมไปใชใน
ชีวิตประจําวันมากข้ึน 

4.60 0.55 มากท่ีสุด 

9. นักเรียนมีความเขาใจและมีทักษะเรื่องเศษสวนดีข้ึน 4.46 0.40 มาก 
10. นักเรียนชอบเรียนคณิตศาสตรมากข้ึน 4.40 0.55 มาก 

รวม 4.62 0.54 มากท่ีสุด 

  จากตาราง 3 พบวา นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 มีความพึงพอใจหลังการจัดการเรียนรูแบบ CCR โดยรวมอยูใน

ระดับมากท่ีสุด (x�=4.62 และ S.D.=0.54) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชการจัดการเรียน

แบบ CCR ทําใหนักเรียนมีการพัฒนาตนเอง มีคาเฉลี่ยสูงสุด (x�=4.80 และ S.D.=0.46) รองลงมา คือ การจัดกิจกรรมการ

เรียนรูโดยใชการจัดการเรียนแบบ CCR ทําใหนักเรียนมีทักษะการคิดคํานวณมากข้ึน (x�=4.79 และ S.D.=0.44) และการจัด

กิจกรรมการเรียนรูโดยใชการจัดการเรียนแบบ CCR ทําใหนักเรียนมีความสุขกับการเรียน (x�= 4.70 และ S.D. = 0.41) 
ตามลําดับ 
 
สรุปผลการวิจัย 
 1.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง เศษสวน หลังการจัดการเรียนรู
แบบ CCR สูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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 2.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง เศษสวน หลังการจัดการเรียนรู
แบบ CCR สูงกวาเกณฑ รอยละ 70 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 3.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 มีความพึงพอใจหลังการจัดการเรียนการสอนโดยใชการจัดการเรียนรูแบบ CCR  
โดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชการจัดการเรียนแบบ CCR             
ทําใหนักเรียนมีการพัฒนาตนเอง มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชการจัดการเรียนแบบ CCR 
ทําใหนักเรียนมีทักษะการคิดคํานวณมากข้ึน และการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชการจัดการเรียนแบบ CCR ทําใหนักเรียน 
มีความสุขกับการเรียน ตามลําดับ 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
  1.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง เศษสวน หลังการจัดการเรียน
การสอนโดยใชการจัดการเรียนรูแบบ CCR สูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ผลดังกลาวมาจากการ
จัดการเรียนการสอนโดยใชการจัดการเรียนรูแบบ CCR ประกอบดวยการเรียนรูจิตปญญาศึกษา (contemplative) ระบบพ่ี
เลี้ยง (Coaching and Mentoring) และกิจกรรมการเรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐาน (RBL) ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ พิจิตรา 
ทีสุกะ (2556) ไดทําการวิจัย การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน โดยใชวิจัยเปนฐาน ผลการวิจัยพบวา การพัฒนารูปแบบ
การเรียนการสอน โดยใชการวิจัยเปนฐาน นักศึกษามีความรูหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 
 2.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณติศาสตร เรื่อง เศษสวน หลังการจดัการเรียนรู
แบบ CCR สูงกวาเกณฑ รอยละ 70 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ผลดังกลาวมาจากการจัดการเรยีนการสอนโดยใช
การจัดการเรยีนรูแบบ CCR ประกอบดวยการเรียนรูจิตปญญาศึกษา (contemplative) ระบบพ่ีเลี้ยง (Coaching and 
Mentoring) และกิจกรรมการเรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐาน (RBL) ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของสุบิน ยมบานกวย (2559) ไดทํา
การจัย ผลการเรียนรูวิชาคณติศาสตร เรื่อง การสํารวจความคิดเห็น ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลยัศิลปากร อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม โดยใชวิจัยเปนฐาน (RBL) ผลการวิจัยพบวา การจัดการเรียนรูวิชา
คณิตศาสตร โดยใชการวิจัยเปนฐาน (RBL) ผูเรียนมีความกาวหนาในการเรยีนรอยละ 73 
 3.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 มีความพึงพอใจหลังการจัดการเรียนการสอนโดยใชการจัดการเรียนรูแบบ CCR 
เรื่อง เศษสวน โดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด เมื่อพิจารณาเปนรายขอ การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชการจัดการเรียนรูแบบ 
CCR ทําใหนักเรียนมีการพัฒนาตนเอง รองลงมา คือ นักเรียนสามารถนําความรูท่ีไดจากการจัดกิจกรรมไปใชใน
ชีวิตประจําวันมากข้ึน และนักเรียนชอบเรียนคณิตศาสตรมากข้ึน ตามลําดับ เน่ืองจากการจัดการเรียนแบบ CCR เปนการ
จัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง โดยผูเรียนทํางานเปนกลุมชวยเหลือซึ่งกันและกัน แตละคนมีบทบาทสําคัญ
ตอความสําเร็จของกลุมทําใหผูเรียนมีความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองมากข้ึน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของนภาพร ศรีมรกต 
(2556) ไดทําการศึกษาเรื่องการพัฒนารูปแบบระบบพ่ีเลี้ยง เพ่ือสงเสริม ความสามารถในการจัดการเรียนรูของครู ผลการ
ประเมินความคุณภาพรายงานการวิจัยเพ่ือ พัฒนาการเรียนการสอน (วิจัยในช้ันเรียน) พบวา ผลการประเมินความพึงพอใจ
ของผูเรียนและผูบริหารท่ีมีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูของครูท่ีใชรูปแบบระบบพ่ีเลี้ยง พบวามีความพึงพอใจตอการจัดการ
เรียนรูของครูท่ีใช ระบบพ่ีเลี้ยง (Mentee) อยูในระดับมาก 
 
ขอเสนอแนะในการวิจัย 
 ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
  1.  ในการจัดการเรียนรูโดยใชการจัดการเรียนแบบ CCR) ควรใหโอกาสแกนักเรียนทุกคนเทา ๆ กัน ครูควร
ช้ีแจงใหนักเรียนเห็นคุณคาและความสําคัญของตนเองและสมาชิกกลุมทุกคนเพราะไมวานักเรียนคนเกงหรือคนออนในกลุม
ไมใหความรวมมือหรือขาดเรียนจะทําใหกลุมไดคะแนนนอย 
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   2.  การจัดการเรียนรูโดยใชการจัดการเรียนแบบ CCR เพ่ือใหเกิดประสิทธิผลยิ่งข้ึนควรสอดแทรก คุณธรรม 
จริยธรรม ในเรื่องของความซื่อสัตย ความรับผิดชอบ ความมีระเบียบวินัย จึงจะสงผลใหการจัดการเรียนรูโดยใชการจัดการ
เรียนแบบ CCR บรรลุเปาหมาย เพราะนักเรียนเกงจะอาสาทําใหเพ่ือน เพ่ือตองการใหคะแนนกลุมอยูในระดับดี โดยไม
อธิบายใหเพ่ือนฟง ครูผูสอนควรใหคําแนะนําตลอดเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมกลุม 
 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยตอไป 
  1.  ควรมีการนํารูปแบบการจดัการเรียนรูโดยใชการจัดการเรียนแบบ CCR ไปใชกับเน้ือหาในกลุมสาระการ
เรียนรูอ่ืนๆ 
   2.  ควรไดศึกษาเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนระหวางการจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยการจัดการเรียนรู
โดยใชการจัดการเรียนแบบ CCR  กับนวัตกรรมอ่ืน 
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