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บทคัดย่อ          
 การวิจัยน้ีมีจุดประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลังการจัดการเรี ยนรู้แบบ CCR 
เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังการจัดการเรียนรู้แบบ CCR ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กับเกณฑ์ร้อยละ 
70 ศึกษาทักษะการท างานร่วมกับผู้อ่ืน และศึกษาเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์หลังการจัดการเรียนรู้แบบ CCR ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยมีวิธีการด าเนินการกับกลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียน 31 คน ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3              
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนผดุงปัญญา โดยเป็นนักเรียนกลุ่มตัวอย่างที่เลือกแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster 
Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ การจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีสอนแบบ CCR แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
เรื่อง ดวงดาวบนท้องฟ้าและเทคโนโลยีอวกาศ แบบวัดทักษะการท างานร่วมกันกับผู้อ่ืน และแบบสอบถามวัดเจตคติที่มี
ต่อวิชาวิทยาศาสตร์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน , t-test และ  z-test.  
 ผลการวิจัยพบว่า :         
 1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้แบบ CCR 
 2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีผลสัมฤทธ์ิหลังการจัดการเรียนรู้แบบ CCR สูงกว่าเกณฑ์ ร้อยละ 70 อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05         
 3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีทักษะการท างานร่วมกับผู้อ่ืนหลังการจัดการเรียนรู้แบบ CCR โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก           
 4. นักเรียนมีเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์หลังการจัดการเรียนรู้แบบ CCR โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง  

ค าส าคญั : การจัดการเรียนรู้แบบ CCR, ทักษะการท างานร่วมกันกับผู้อ่ืน, เจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ 
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ABSTRACT          
 The purposes of this research were to compare the learning achievement before and after 
CCR learning activities, to compare the learning achievement after CCR learning with 70 percent criteria, 
to study Collaborative skills and study the attitude towards science after the CCR learning of grade 9 
students. The target group for this experiment was 31 students in grade 9 during the second semester 
in the academic year of 2018 of Phadungpanya School. Data analyzed by mean, standard deviation,     
t-test and z-test. 

Research Results were found that: 
1. Grade 9 students shown that after learning was higher than before learning at the 0.05 

level of significance. 
2. Grade 9 students had learning achievement after using CCR concept integration in learning 

activities was higher than 70% at the 0.05 level of significance.  
3. The students have the collaborative skills after using CCR learning activities were good.  
4. Students’ attitudes towards science by using CCR learning activities were fair. 

Keyword : CCR learning activities, collaborative skills, attitudes towards science 

ความเป็นมาและความส าคัญ 
การศึกษาเป็นกระบวนการที่ มุ่งพัฒนาคนในด้านต่าง ๆ ตลอดช่วงชี วิตให้เป็นมนุษย์ ที่ มีคุณภาพมี

ความสามารถเต็มศักยภาพและขีดความสามารถที่จะด ารงชีพได้อย่างมีความสุข และมีพัฒนาการที่สมดุลทั้งปัญญา 
จิตใจ ร่างกาย และสังคม เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาและความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศอย่าง
ยั่งยืนได้ กระบวนการศึกษาจ าเป็นต้องมี “ผู้เรียน” เป็นเป้าหมายสูงสุดของการพัฒนา และพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 หมวด 4 มาตรา 22 กล่าวว่า “การจัดการศึกษาต้องยึด
หลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการ
ศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองได้ตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ” และมาตรา 24 ระบุว่า “การ
จัดเน้ือหาสาระและกิจกรรมการเรียนรู้ต้องให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียนโดยค านึงถึงความ
แตกต่างระหว่างบุคคล” กล่าวคือ ผู้เรียนสามารถสร้างความรู้เองได้หากได้รับการฝึกฝนให้รู้วิธีการเรียนรู้ (Learning 
how to learn) กระบวนการเรียนรู้จึงเป็นบทบาทของผู้เรียนที่จะต้องฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการและการ
ประยุกต์ความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันเพื่อให้ผู้เรียนบรรลุจุดประสงค์ตามแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนส าคัญ
ที่สุด  

วิทยาศาสตร์มีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งในโลกปัจจุบันและอนาคต เพราะวิทยาศาสตร์เ ก่ียวข้องกับ
ชีวิตประจ าวันและการงานอาชีพต่างๆ ตลอดจนเทคโนโลยี ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ช่วยให้เกิดความรู้ความเข้าใจ
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติมากมาย วิทยาศาสตร์ท าให้คนได้พัฒนาวิธีคิด ทั้งความคิดที่เป็นเหตุเป็นผลคิดสร้างสรรค์ คิด
วิเคราะห์ คิดวิจารณ์ และมีการแก้ปัญหาอย่างมีระบบ ส าหรับประเทศไทยมีสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (สสวท.) ท าหน้าที่พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โดยเฉพาะ
วิทยาศาสตร์ ได้เปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนที่เน้นผู้สอนเป็นศูนย์กลางมาเป็นการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
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ศูนย์กลาง โดยใช้การสอนแบบกระบวนการสืบเสาะ เน้นการใช้ทักษะทางวิทยาศาสตร์ในการแก้ปัญหา ให้มีการลงมือ
ปฏิบัติจริงในการท ากิจกรรมต่างๆ แต่ในปัจจุบันน้ีการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ไม่ประสบความส าเร็จเท่าที่ควร
เน่ืองจากการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์น้ันเน้นการถ่ายทอดความรู้ จากผู้สอนมากกว่าที่จะให้ผู้เรียนเป็นผู้ลงมือปฏิบัติ
อย่างเป็นระบบ จึงท าให้ผู้เรียนขาดทักษะกระบวนการคิดในด้านต่างๆ โดยเฉพาะทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
ดังน้ัน ในการที่จัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ครูจ าเป็นต้องมีทักษะการจัดการเรียนรู้ ซ่ึงหมายถึง 
ความสามารถในการด าเนินการจัดการเรียนรู้ให้ได้ผลอย่างคล่องแคล่ว ว่องไวและช านาญ เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้
และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปตามจุดประสงค์ 

การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด CCR ในการจัดการเรียนการสอน เรื่องดวงดาวบนท้องฟ้าและเทคโนโลยี
อวกาศชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้ เรียนมีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานการเรียนรู้ 
สมรรถนะส าคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยยึดหลัก
ว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด เชื่อว่า ทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ ยึดประโยชน์ที่เกิดกับผู้เรียน 
กระบวนการจัดการเรียนรู้ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียน สามารถพัฒนา ตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ ค านึงถึงความ
แตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการ ทางสมอง เน้นให้ความส าคัญทั้งความรู้และคุณธรรม ซ่ึงประกอบด้วย  

C = Contemplative (จิตตปัญญาศึกษา) เป็นการศึกษาที่เน้นการพัฒนาจิตใจและปัญญาอย่างแท้จริงเห็น
คุณค่าและใส่ใจในจิตใจของมนุษย์ โดยมุ่งพัฒนาคุณภาพด้านในหรือมิติทางด้านจิตใจและจิตวิญญาณของมนุษย์ และ
การตระหนักรู้ในตนเอง (ศศิลักษณ์ ขยันกิจ, 2553)      
 C = Coaching เป็นการพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยงในการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
โดยครูมีบทบาทหน้าที่ค่อยให้ค าปรึกษาและแนะน าช่วยเหลือให้นักเรียนเกิดทักษะกระบวนการเรียนรู้ (อัญชลี ธรรมะวิธี
กุล, 2552)          
 R = Research-Based Learning (RBL) หมายถึง การจัดสภาพการณ์ของการเรียนการสอนที่ให้ผู้เรียนใช้
กระบวนการวิจัย หรือผลการวิจัยเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้เน้ือหาเรื่องดวงดาวบนท้องฟ้าและเทคโนโลยีอวกาศโดย
อาจใช้การประมวลผลงานวิจัยมาประกอบการเรียนการสอน ใช้ผลของการวิจัยมาเป็นเน้ือหาสาระในการเรียนรู้ และใช้
กระบวนการวิจัยในการศึกษาเน้ือหา 

จากหลักการและเหตุผลข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะท าการวิจัย เรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
ทักษะการท างานร่วมกับผู้อ่ืน และเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้การจัดการเรียนรู้
แบบ CCR เรื่อง ดวงดาวบนท้องฟ้าและเทคโนโลยีอวกาศเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนให้สูงขึ้นและน าไปประยุกต์ใช้
ให้เกิดประโยชน์ส าหรับการจัดการเรียนรู้ในอนาคตต่อไป 

จุดมุ่งหมายของการวิจัย 
1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบ CCR ของนักเรียน                               

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังการจัดการเรียนรู้แบบ CCR ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

กับเกณฑ์ร้อยละ 70 
3. เพื่อศึกษาทักษะการท างานร่วมกับผู้อ่ืนหลังการจัดการเรียนรู้แบบ CCR ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษา                 

ปีที่ 3           
 4. เพื่อศึกษาเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์หลังการจัดการเรียนรู้แบบ CCR ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
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ขอบเขตการวิจัย          

 การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนในครั้งน้ีมีขอบเขต ดังต่อไปน้ี    
 ขอบเขตดา้นประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง      
 1. ประชากร         
    ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในครั้งน้ี เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 
โรงเรียนผดุงปัญญา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 จ านวน 269 คน   
 2. กลุ่มตัวอย่าง 

 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งน้ี เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 
โรงเรียนผดุงปัญญา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 จ านวน 31 คน โดยการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม 

ขอบเขตดา้นเนื้อหา        
 เป็นเน้ือหาที่ใช้ในการเรียนการสอนเพื่อการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและทักษะการท างานร่วมกับผู้อ่ืน
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง ดวงดาวบนท้องฟ้าและเทคโนโลยีอวกาศ    
 ขอบเขตด้านตัวแปร        
 ตัวแปรต้น ได้แก่ การจัดการเรียนรู้แบบ CCR เรื่อง ดวงดาวบนท้องฟ้าและเทคโนโลยีอวกาศ ชั้นมัธยมศึกษา      
ปีที่ 3 

ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ ทักษะการท างานร่วมกันกับผู้อ่ืน และเจตคติต่อวิชา
วิทยาศาสตร์          
 ขอบเขตด้านระยะเวลา        
 ระยะเวลาในการวิจัย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 

สมมติฐานการวิจัย         

 1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังการจัดการเรียนรู้แบบ CCR สูงกว่าผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนก่อนการจัดการเรียนรู้แบบ CCR 

2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังการจัดการเรียนรู้แบบCCR สูงกว่าเกณฑ์ร้อย
ละ 70 

3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีทักษะการท างานร่วมกับผู้อ่ืนหลังการจัดการเรียนรู้แบบ CCR  
4. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์หลังการจัดการเรียนรู้แบบ CCR  

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

                      ตัวแปรต้น                ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทักษะการ

ท างานร่วมกันกับผู้อ่ืน และเจตคติต่อ

วิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียน ชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนผดุงปัญญา 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้น

ผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยใช้การ

จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ 

CCR เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 
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วิธีการด าเนินงานวิจัย 
ในการวิจัย การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ทักษะการท างานร่วมกับผู้อ่ืน และเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์

ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ CCR เรื่อง ดวงดาวบนท้องฟ้าและเทคโนโลยีอวกาศเป็น
การวิจัยเชิงทดลองด าเนินการทดลองตามแผนการวิจัยขั้นพื้นฐาน แบบสอบก่อนและหลังเรียน โดยมีขั้นตอนและ
รายละเอียดในการด าเนินการวิจัย ดังน้ี 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง        
 1.ประชากร        
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในครั้งน้ี เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียน
ผดุงปัญญา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 จ านวน 269 คน    
 2. กลุ่มตัวอย่าง         
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งน้ี เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/6 ภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา 2561 
โรงเรียนผดุงปัญญา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 จ านวน 31 คน โดยการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย        
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีสอนแบบ CCR แบบวัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน เรื่อง ดวงดาวบนท้องฟ้าและเทคโนโลยีอวกาศ แบบวัดทักษะการท างานร่วมกันกับผู้อ่ืน และแบบสอบถาม
วัดเจตคติที่มีต่อวิชาวิทยาศาสตร์ รายละเอียด ดังน้ี         
 1. แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีสอนแบบ CCR เรื่อง ดวงดาวบนท้องฟ้าและเทคโนโลยีอวกาศ ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 9 แผน แผนละ 1 ชั่วโมง ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปน้ี 
    1.1 ศึกษาเอกสาร หนังสือ และงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการจัดการเรียนรู้แบบ CCR  
    1.2 ศึกษาเอกสาร หนังสือ และงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้แบบ CCR        
    1.3 ศึ กษาหลักสู ต รแกนกลา งการศึ กษาขั้ นพื้ นฐ าน พุทธศั กราช  2551 การ จัดการ เ รี ย น รู้                                                                        
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดค าอธิบาย รายวิชา สาระส าคัญ วิชาวิทยาศาสตร์ 
เรื่อง ดวงดาวบนท้องฟ้าและเทคโนโลยีอวกาศ       
    1.4 ด าเนินการสร้างท าแผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง ดวงดาวบนท้องฟ้าและเทคโนโลยีอวกาศ ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 รวมทั้งสิ้น 9 แผน                
    1.5 น าแผนการจัดการเรียนรู้ ไปให้ครูพี่เลี้ยงและอาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม หากมี
ข้อผิดพลาดปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน า       
    1.6 ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ CCR ให้สมบูรณ์และพร้อมที่จะน าไปใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่าง คือ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนผดุงปัญญา จ านวน 31 คน 
 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่อง ดวงดาวบนท้องฟ้าและเทคโนโลยีอวกาศ ที่ใช้
กิจกรรมการเรียนรู้แบบ CCR ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปน้ี  
    2.1 ศึกษาความรู้เรื่อง ดวงดาวบนท้องฟ้าและเทคโนโลยีอวกาศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3         
    2.2 ศึกษาทฤษฎีและแนวทางการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามแนวการวัดผลและ
เทคนิคการเขียนข้อสอบ และศึกษาการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิแบบอิงเกณฑ์ของบุญชม ศรีสะอาด (2543)
    2.3 สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 45 ข้อ 
โดยให้ครอบคลุมเน้ือหา         
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    2.4 น าไปให้ครูพี่เลี้ยง อาจารย์ที่ปรึกษา และหัวหน้าฝ่ายวิชาการ เพื่อหาความเที่ยงใช้วิธีการวิเคราะห์ความ
สอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ (IOC) โดยยึดเกณฑ์ค่า IOC ตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป ซ่ึงปรากฏว่าข้อสอบที่สร้าง
ขึ้นมีค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.67 – 1.00             
    2.5 ปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของครูพี่เลี้ยง อาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าฝ่ายวิชาการ  
    2.6 น าไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 38 แล้วน ามาวิเคราะห์ ดังน้ี 

         - ค่าความเชื่อม่ัน โดยใช้วิธีของคูเดอร์-ริชาร์ดสัน พบว่า มีค่าเท่ากับ 0.90 
         - ค่าความยากง่ายพบว่า มีค่าอยู่ระหว่าง 0.37 - 0.74 
         - ค่าอ านาจจ าแนกพบว่า มีค่าอยู่ระหว่าง 0.00 - 0.89    

 3. แบบวัดทักษะการท างานร่วมกันกับผู้อ่ืน ในชั้นเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่อง ดวงดาวบนท้องฟ้าและเทคโนโลยี
อวกาศ ที่ใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบ CCR ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปน้ี 
    3.1 ศึกษาเก่ียวกับทักษะการท างานร่วมกันกับผู้อ่ืน     
    3.2 ศึกษาหลักการสร้างแบบสอบถามวัดทักษะการท างานร่วมกันกับผู้อ่ืน   
    3.3 สร้างแบบสอบถามวัดทักษะการท างานร่วมกันกับผู้อ่ืน ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
    3.4 น าไปให้ครูพี่เลี้ยง อาจารย์ที่ปรึกษา และหัวหน้าฝ่ายวิชาการ เพื่อหาความเที่ยงใช้วิธีการวิเคราะห์ความ
สอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ (IOC) พบว่า มีค่าอยู่ระหว่าง 0.67 – 1.00       
    3.5 ปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของครูพี่เลี้ยง อาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าฝ่ายวิชาการ  
    3.6 น าไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 38 แล้วน ามาวิเคราะห์ ค่าความเชื่อม่ัน โดยวิธี
ของครอนบาค พบว่ามีค่าเท่ากับ 0.89        
 4. แบบวัดเจตคติที่มีต่อวิชาวิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามขั้นตอน 
ดังต่อไปน้ี           
    4.1 ศึกษาความหมายของเจตคติที่มีต่อวิชาวิทยาศาสตร์     
    4.2 ศึกษารูปแบบการสร้างแบบสอบถามวัดเจตคติ     
    4.3 สร้างแบบสอบถามวัดเจตคติที่มีต่อวิชาวิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
    4.4 น าไปให้ครูพี่เลี้ยง อาจารย์ที่ปรึกษา และหัวหน้าฝ่ายวิชาการ เพื่อหาความเที่ยงใช้วิธีการวิเคราะห์ความ
สอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ (IOC) พบว่า มีค่าอยู่ระหว่าง 0.33 – 1.00        
    4.5 ปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของครูพี่เลี้ยง อาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าฝ่ายวิชาการ  
    4.6 น าไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 38 แล้วน ามาวิเคราะห์ ค่าความเชื่อม่ัน โดยวิธี
ของครอนบาค พบว่ามีค่าเท่ากับ 0.89        
 การเก็บรวบรวมข้อมูล        
 1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนผดุงปัญญา อ าเภอเมือง จังหวัด
ตาก จ านวน 31 คน ท าแบบทดสอบก่อนเรียนเพื่อทดสอบผลการเรียนรู้ เรื่อง ดวงดาวบนท้องฟ้าและเทคโนโลยีอวกาศ
 2. จัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้แบบ CCR ระยะเวลาที่ใช้เป็นเวลา 3 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 
ชั่วโมง รวม 9 ชั่วโมง         
 3. ผู้วิจัยน าแบบทดสอบหลังเรียนไปทดสอบกับนักเรียนเพื่อทดสอบผลการเรียนรู้ เรื่อง ดวงดาวบนท้องฟ้า
และเทคโนโลยีอวกาศ และน าแบบวัดทักษะการท างานร่วมกันกับผู้ อ่ืน และแบบสอบถามวัดเจตคติที่มีต่อวิชา
วิทยาศาสตร์ ไปสอบถามกับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง จากน้ันน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์หาค่าทางสถิติและแปลผลข้อมูล 



 

วันที่ 21-22 มีนาคม 2562 
ณ ห้องคอนเวนชัน่ฮอล ศนูย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม (สว่นวังจันทน์) 

 

19 

 

 
รายงานสบืเนือ่งการประชมุวชิาการระดบัชาต ิ 

ครศุาสตรศ์กึษาครัง้ที ่2 (Proceedings) 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล       
 ผู้วิจัยได้ใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังน้ี      
 1. สถิติพรรณนา         
     1.1 ค่าเฉลี่ย (Arithmetic Mean) กรณีค านวณค่าเฉลี่ยเลขคณิตส าหรับข้อมูลแจกแจงความถี่ ใช้สูตร ดังน้ี 

                        x   =   
∑𝑓𝑥

𝑁
 

      โดยที่   x   แทน  ตัวกลางเลขคณิตหรือค่าเฉลี่ย 
 ∑fx  แทน  ผลรวมของข้อมูลทั้งหมด 
  N  แทน  จ านวนข้อมูลทั้งหมดจากกลุ่มตัวอย่าง  

  
    1.2 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใช้สูตร ดังน้ี 

                                   

                          S. D.  =      √
𝑛∑𝑓𝑥2 –(∑fx)2

𝑛(𝑛−1)
 

      โดยที่   S.D.  แทน  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่าง 
  X  แทน  ค่าของข้อมูลแต่ละตัวหรือจุดก่ึงกลางชั้นแต่ละชั้น 
  n  แทน  จ านวนข้อมูลทั้งหมดของกลุ่มตัวอย่าง 
   f  แทน  ค่าความถี่ของข้อมูลแต่ละชั้น    

2. สถิติอ้างอิง 
 2.1 สถิติที่ใช้เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนในการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนใช้ Dependent Sample t-test 

t  =   
∑ 𝐷

√𝑛 ∑ 𝐷2 − (∑ 𝐷)2

𝑛 − 1

 

      โดยที่    D  แทน  ผลต่างระหว่างข้อมูลแต่ละคู่ 
  n  แทน  จ านวนคู่  

    2.2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนหลังการจัดการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้
แบบ CCR เรื่อง ระบบสุริยะ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กับเกณฑ์ ร้อยละ 70 วิเคราะห์ข้อมู ลโดยใช้ One 
Sample z-test 

z =   
�̅� − 𝜇

𝑠

√𝑛

 

      โดยที่    µ  แทน  ค่าเฉลี่ยของประชากรที่ต้องการทดสอง 
  x   แทน  ค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 
  S  แทน  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่าง 

             n  แทน  ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
3. สถิติที่ใช้ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 

 3.1 การหาความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) ของแบบสอบถามโดยใช้ วิธีหาดัชนีความ
สอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์ของวิชา (IOC) (บุญชม ศรีสะอาด, 2543) ดังน้ี 
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      IOC = 
N

R  

      โดยที่   IOC   แทน  ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับจุดประสงค์ 
  ∑R  แทน  ผลรวมของคะแนนจากการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ 

      N  แทน  จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 
   ค่า IOC ตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป คัดเลือกข้อสอบข้อน้ันไว้ใช้ได้ แต่ถ้าได้ค่า IOC ต่ ากว่า 0.5 ควรพิจารณาแก้ไข

ปรับปรุง หรือตัดทิ้ง          
    3.2 หาความยากง่าย (p) และหาค่าอ านาจจ าแนก (r) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ โดยวิเคราะห์ข้อสอบ
เป็นรายข้อ ด้วยสูตรต่อไปน้ี (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2530)  

หาความยากง่าย    𝑃 =
𝑅

𝑁
 

      โดยที่     P  แทน  ค่าความยากง่ายของค าถามข้อน้ัน 
   R  แทน  จ านวนผู้ตอบถูกในข้อน้ัน 
   N  แทน  จ านวนผู้ตอบทั้งหมด 

หาค่าอ านาจจ าแนก  𝑟 =
𝑅𝑢 − 𝑅𝑒

𝑁

2

 

    โดยที่       r  แทน  ค่าอ านาจจ าแนก 
   Ru  แทน  จ านวนผู้ที่ตอบถูกในกลุ่มเก่ง 
   Re   แทน  จ านวนผู้ที่ตอบถูกในกลุ่มอ่อน 
   N  แทน  จ านวนคนเข้าสอบ 

   3.3 หาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนใช้สูตรของคูเดอร์-ริชาร์ดสัน  

            𝐾𝑅20; 𝑟𝑡𝑡 =
𝑛

𝑛−1
[1 −

∑ 𝑝𝑞

𝑆𝑡
2 ] 

      

 โดยที ่        rtt  แทน  ความเชื่อม่ันของแบบทดสอบทั้งฉบับ 
   n  แทน  จ านวนข้อสอบทั้งฉบับ 
   p  แทน  สัดส่วนของผู้ตอบถูกในแต่ละข้อ 
   q  แทน  สัดส่วนของผู้ตอบผิดในแต่ละข้อ 
   St

2  แทน  ค่าความแปรปรวนของคะแนนผู้เข้าสอบทุกคน 
   3.4 หาความเชื่อม่ันของแบบวัดทักษะการท างานร่วมกันกับผู้อ่ืนและแบบวัดเจตคติที่มีต่อวิชาวิทยาศาสตร์ 

ใช้สูตรของครอนบาค (สุรชัย โกศิยะกุล, ม.ป.ป.) 

      𝛼 =
𝑛

𝑛−1
[1 −

∑ 𝑆𝑖
2

𝑆𝑡
2 ] 

  โดยที ่     α  แทน  ค่าสัมประสิทธ์ิของความเชื่อม่ัน 
      n  แทน  จ านวนข้อของเครื่องมือวัด 

      𝑆𝑡
2  แทน  คะแนนความแปรปรวนของเครื่องมือน้ันทั้งฉบับ 

    𝑆𝑖
2  แทน  คะแนนความแปรปรวนเป็นรายข้อ 
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ผลการวิจัย         
 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบ CCR ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 พบดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบ CCR  
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

 

ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน n  S.D. t 

ก่อนการจดัการเรยีนรู ้ 31 8.52 2.69 
22.67 

หลงัการจดัการเรยีนรู ้ 31 22.58 2.16 
P < .05 

   

จากตารางที่ 1 เม่ือสอนโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้แบบ CCR เรื่อง ดวงดาวบนท้องฟ้าและเทคโนโลยีอวกาศ ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังสูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้แบบ 
CCR อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่า t = 22.67     
 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังการจัดการเรียนรู้แบบ CCR ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
กับเกณฑ์ ร้อยละ 70 พบดังตารางที่ 2 

ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังการจัดการเรียนรู้แบบ CCR ของนักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่3 กับเกณฑ์ ร้อยละ 70 
 

 n k  S.D. z 

ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 31 21 22.58 2.16 4.08 

P < .05 
 

จากตารางที่ 2 เม่ือสอนโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้แบบ CCR เรื่อง ดวงดาวบนท้องฟ้าและเทคโนโลยีอวกาศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีผลสัมฤทธ์ิหลังการจัดการเรียนรู้แบบ CCR สูงกว่าเกณฑ์ 
ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่า z = 4.08     
 ผลการศึกษาทักษะการท างานร่วมกับผู้อ่ืนหลังการจัดการเรียนรู้แบบ CCR ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
พบดังตารางที่ 3 

ตารางที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทักษะการท างานร่วมกับผู้อ่ืนหลังการจัดการเรียน 
แบบ CCR ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 
 

ข้อ รายการ  S.D. ระดบั 
1 ข้าพเจ้ากับสมาชิกในกลุ่มร่วมกันวางเป้าหมายของการท างานก่อนลง

มือปฏิบัติงาน 
4.00 0.85 มาก 

2 ข้าพเจ้ายินดีที่จะร่วมท างานโดยไม่ต้องมีการร้องขอ 3.55 0.74 มาก 

4 สมาชิกในกลุ่มพูดคุยกันโดยไม่ใช้อารมณ์ 3.58 0.99 มาก 
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ข้อ รายการ  S.D. ระดบั 
6 ขณะท างานร่วมกัน ข้าพเจ้าพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับสมาชิก

ในกลุ่ม 
3.64 0.77 มาก 

7 ข้าพเจ้าแสดงความคิดเห็นด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใส 4.03 0.87 มาก 

8 ข้าพเจ้าซักถามข้อสงสัยในการท างานกับสมาชิกในกลุ่ม 3.70 0.80 มาก 

9 ข้าพเจ้าเชื่อว่าสมาชิกในกลุ่มทุกคนสามารถท างานให้บรรลุเป้าหมาย 3.70 0.94 มาก 

10 สมาชิกในกลุ่มมีอิสระในการแสดงความคิดเห็น และลงมือท างาน 4.03 0.87 มาก 

11 ข้าพเจ้าท างานที่ได้รับมอบหมายจากกลุ่มอย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นงาน
ที่ถนัดหรือไม่ก็ตาม 

3.70 0.94 มาก 

12 สมาชิกในกลุ่มมีการปรึกษาหารือกันโดยใช้เหตุผลในการท างานให้
บรรลุเป้าหมาย 

3.94 0.85 มาก 

13 ข้าพเจ้ามีส่วนร่วมในการท างานทั้งในส่วนที่ได้รับมอบหมายโดยตรง
และส่วนอ่ืนๆ ตามที่สมาชิกขอให้ช่วย 

3.82 0.90 มาก 

14 ถึงแม้บางครั้งต้องท างานมากกว่าคนอ่ืนในกลุ่ม ข้าพเจ้าก็เต็มใจที่จะ
ท างานโดยไม่คิดเสียเปรียบ 

3.64 0.88 มาก 

15 ข้าพเจ้าร่วมแสดงความคิดเห็นกับเพื่อนในกลุ่มทุกครั้งที่มีประชุม
เพื่อให้งานส าเร็จ 

3.78 0.70 มาก 

16 ข้าพเจ้าพูดคุยกับสมาชิกในกลุ่มด้วยวาจาสุภาพถึงแม้บางครั้งจะมี
ความคิดเห็นที่ขัดแย้งกัน 

3.21 0.88 ปานกลาง 

17 ข้าพเจ้าสามารถเก็บอารมณ์ได้เม่ือไม่พอใจการท างานของเพื่อนใน
กลุ่ม 

3.52 0.99 มาก 

18 เม่ือเพื่อนในกลุ่มท างานผิดพลาด ข้าพเจ้าพร้อมที่จะช่วยแก้ไข 3.61 0.92 มาก 

19 ข้าพเจ้าร่วมปรับปรุงงานของกลุ่มจนบรรลุเป้าหมายของงานได้ 3.79 0.84 มาก 

20 เม่ือข้าพเจ้าต้องเป็นตัวแทนกลุ่มข้าพเจ้าจะเตรียมตัวอย่างเต็มที่
เพื่อให้งานที่น าเสนอออกมาได้ดีที่สุด 

3.67 0.97 มาก 

รวม 3.71 0.87 มาก 
 

จากตารางที่ 3 เม่ือสอนนักเรียนโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้แบบ CCR เรื่อง ดวงดาวบนท้องฟ้าและ
เทคโนโลยีอวกาศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีทักษะการท างานร่วมกับผู้อ่ืนหลังการ
จัดการเรียนรู้แบบ CCR โดยรวมอยู่ในระดับมาก (  = 3.71 และ S.D. = 0.87) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
นักเรียนแสดงความคิดเห็นด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใส และสมาชิกในกลุ่มนักเรียนมีอิสระในการแสดงความคิดเห็น และลง
มือท างาน มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด (  = 4.03 และ S.D. = 0.87) รองลงมา คือ นักเรียนกับสมาชิกในกลุ่มร่วมกันวางเป้าหมาย
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ของการท างานก่อนลงมือปฏิบัติงาน (  = 4.00 และ S.D. = 0.85) และสมาชิกในกลุ่มมีการปรึกษาหารือกันโดยใช้
เหตุผลในการท างานให้บรรลุเป้าหมาย (  = 3.94 และ S.D. = 0.85) ตามล าดับ 

ผลการศึกษาเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์หลังการจัดการเรียนรู้แบบ CCR ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบ
ดังตารางที่ 4 

ตารางที่ 4 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์หลังการจัดการเรียนรู้แบบ  
CCR ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 
 

ข้อ รายการ  S.D. ระดบั 

ดา้นความสนใจใฝรู่ ้
1 เม่ือเกิดความสงสัยในเรื่องต่างๆ ข้าพเจ้ามักจะซักถามในเรื่องน้ันหลายๆ ครั้ง 3.76 0.89 มาก 

2 ข้าพเจ้ามีความกระตือรือร้นในการสืบเสาะแสวงหาความรู้ในสถานการณ์และ
ปัญหาใหม่ๆ อยู่เสมอ 

3.67 0.88 มาก 

3 ข้าพเจ้าจะรู้สึกท้อแท้เม่ือท าการทดลองไม่ประสบความส าเร็จ 3.12 1.20 ปานกลาง 

4 ข้าพเจ้าชอบชมนิทรรศการทางด้านวิทยาศาสตร์อยู่เสมอ 3.88 0.88 มาก 

5 ในชั่วโมงวิทยาศาสตร์ข้าพเจ้าชอบแอบอ่านหนังสือการ์ตูนอยู่เสมอ 3.06 1.48 ปานกลาง 

6 ในขณะที่ท าการทดลองวิทยาศาสตร์ถ้าผลการทดลองไม่ตรงกับสมมติฐานที่ตั้ง
ไว้ ข้าพเจ้าจะรู้สึกท้อแท้ใจและล้มเลิกการทดลองทันที 

3.05 1.08 ปานกลาง 

ดา้นความมเีหตผุล 

7 ถ้าต้องการพิสูจน์หรือค้นคว้าข้อเท็จจริง ข้าพเจ้าจะใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ 3.61 0.95 มาก 
8 ในการทดลองข้าพเจ้าจะพยายามหาสาเหตุของการทดลองที่ผิดพลาด 3.67 0.88 มาก 

9 ข้าพเจ้าจะรวบรวมข้อมูลหรือหลักฐานต่างๆ จนแน่ใจจึงด าเนินการสรุป 3.67 0.94 มาก 

10 ข้าพเจ้าจะรีบอธิษฐานของสิ่งที่ต้องการ เม่ือเห็นดาวตก 3.52 1.05 มาก 

11 เม่ือเกิดปรากฏการจันทรุปราคา ข้าพเจ้าจะจุดประทัดหรือส่งเสียงดัง 2.70 1.38 ปานกลาง 
ดา้นความซือ่สตัย ์

12 ข้าพเจ้าไม่แอบอ้างผลงานของผู้อ่ืนว่าเป็นผลงานของตนเอง 3.45 1.37 ปานกลาง 

13 เม่ือครูให้เขียนผลการทดลอง ข้าพเจ้าให้เพื่อนเขียนให้เสมอ 3.36 1.41 ปานกลาง 

14 เม่ือท าการทดลองเสร็จแล้ว ข้าพเจ้าจะตรวจสอบข้อมูลที่ได้อย่างละเอียดรอบคอบ 3.73 0.96 มาก 
15 ถ้าท าการทดลองได้ผลอย่างหน่ึงแต่ปรากฏว่าเพื่อนในห้องได้ผลอีกอย่างหน่ึง 

ข้าพเจ้ามักแกผลการทดลองตามเพื่อน 
2.88 1.12 ปานกลาง 

16 ข้าพเจ้าน าเสนอข้อมูลจริงที่ได้จากผลการวิเคราะห์ 3.73 0.86 มาก 
ดา้นความรบัผดิชอบ มุง่มัน่ อดทน และเพยีรพยายาม 

18 เม่ือถึงเวลาเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ข้าพเจ้ามักเข้าเรียนสาย 3.24 1.26 ปานกลาง 

19 เม่ือข้าพเจ้าเกิดข้อสงสัย ข้าพเจ้าจะพยายามหาค าตอบทันที 3.55 0.78 มาก 

20 ข้าพเจ้าท างานที่ได้รับมอบหมายให้สมบูรณ์ตามก าหนด 3.67 0.94 มาก 
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21 ข้าพเจ้ามีความอดทนแม้การด าเนินการแก้ปัญหาจะยุ่งยากและใช้เวลามากใน
การแก้ปัญหา 

3.70 0.72 มาก 

22 ข้าพเจ้ารู้สึกท้อถอยในการท างาน เม่ือมีอุปสรรคหรือล้มเหลว 3.30 1.11 ปานกลาง  

ข้อ รายการ  S.D. ระดบั 

ดา้นการยอมรบัฟงัความคดิเห็นของผูอ้ื่น 

23 ถ้ามีใครมาแนะน าข้อบกพร่องของผลงาน ข้าพเจ้าจะดีใจแล้วน าไปปรับปรุง
แก้ไข 

3.91 0.90 มาก 

24 เม่ือเกิดข้อขัดแย้ง ข้าพเจ้าจะรับฟังแล้วหันหน้ามาปรึกษากัน 3.94 0.89 มาก 

25 ข้าพเจ้ายึดม่ันในความคิดของจนเองและไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลง 3.06 1.07 ปานกลาง 

26 ข้าพเจ้ารับฟังความคิดเห็นที่ตัวเองยังไม่เข้าใจและพร้อมที่จะท าความเข้าใจ 3.48 1.05 ปานกลาง 
27 ข้าพเจ้ามักจะวิจารณ์ผลงานของผู้อ่ืนโดยยึดความคิดของตนเองเป็นหลัก 3.09 1.16 ปานกลาง 

28 ในการอภิปรายหลังการทดลอง หากใครโต้แย้งหรือผลการทดลอง ข้าพเจ้าจะ
รู้สึกหงุดหงิดและไม่พอใจ 

3.00 0.98 ปานกลาง 

รวม 3.42 1.11 ปานกลาง 
 

จากตารางที่ 4 เม่ือสอนนักเรียนโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้แบบ CCR เรื่อง ดวงดาวบนท้องฟ้าและ
เทคโนโลยีอวกาศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์หลังการจัดการ
เรียนรู้แบบ CCR โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (  = 3.42 และ S.D. = 1.11) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า เม่ือ
เกิดข้อขัดแย้ง นักเรียนจะรับฟังแล้วหันหน้ามาปรึกษากัน มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด (  = 3.94 และ S.D. = 0.89) รองลงมา 
คือ ถ้ามีใครมาแนะน าข้อบกพร่องของผลงาน นักเรียนจะดีใจแล้วน าไปปรับปรุงแก้ไข (  = 3.91 และ S.D. = 0.90) 
และนักเรียนชอบชมนิทรรศการทางด้านวิทยาศาสตร์อยู่เสมอ (  = 3.88 และ S.D. = 0.88) ตามล าดับ 

สรุปผลการวิจัย          
 1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังสูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้แบบ CCR อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05         
 2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีผลสัมฤทธ์ิหลังการจัดการเรียนรู้แบบ CCR สูงกว่าเกณฑ์ ร้อยละ 70 อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05         
 3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีทักษะการท างานร่วมกับผู้อ่ืนหลังการจัดการเรียนรู้แบบ CCR โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า นักเรียนแสดงความคิดเห็นด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใส และสมาชิกในกลุ่ม
นักเรียนมีอิสระในการแสดงความคิดเห็น และลงมือท างาน มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมา คือ นักเรียนกับสมาชิกในกลุ่ม
ร่วมกันวางเป้าหมายของการท างานก่อนลงมือปฏิบัติงาน และสมาชิกในกลุ่มมีการปรึกษาหารือกันโดยใช้เหตุผลในการ
ท างานให้บรรลุเป้าหมาย ตามล าดับ        
 4. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์หลังการจัดการเรียนรู้แบบ CCR โดยรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า เม่ือเกิดข้อขัดแย้ง นักเรียนจะรับฟังแล้วหันหน้ามาปรึกษากัน                         



 

วันที่ 21-22 มีนาคม 2562 
ณ ห้องคอนเวนชัน่ฮอล ศนูย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม (สว่นวังจันทน์) 

 

25 

 

 
รายงานสบืเนือ่งการประชมุวชิาการระดบัชาต ิ 

ครศุาสตรศ์กึษาครัง้ที ่2 (Proceedings) 

มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมา คือ ถ้ามีใครมาแนะน าข้อบกพร่องของผลงาน นักเรียนจะดีใจแล้วน าไปปรับปรุงแก้ไข และ
นักเรียนชอบชมนิทรรศการทางด้านวิทยาศาสตร์อยู่เสมอ ตามล าดับ 

อภิปรายผลการวิจัย 
จากการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ทักษะการท างานร่วมกับผู้อ่ืน และเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ CCR เรื่อง ดวงดาวบนท้องฟ้าและเทคโนโลยีอวกาศสามารถ
อภิปรายผลได้ดังน้ี 

1. เม่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบ CCR ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังสูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้แบบ 
CCR อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซ่ึงสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะนักเรียนได้รับการชี้แนะ 
การแนะน าจากครูผู้สอนอย่างมีขั้นตอน และให้นักเรียนลงมือปฏิบัติ มีการติดตามการเรียน การท างานเพื่อให้นักเรียน
น าไปใช้ปรับปรุงการเรียนให้ดีขึ้น ช่วยพัฒนาทักษะในด้านต่าง ๆ คิดเป็น ท าเป็น และช่วยแก้ปัญหาการเรียน        
(ชนิตว์สรณ์ ตรีทยาภูมิ, 2558) 

2. เม่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังการจัดการเรียนรู้แบบ CCR ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
3 กับเกณฑ์ ร้อยละ 70 พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีผลสัมฤทธ์ิหลังการจัดการเรียนรู้แบบ CCR สูงกว่าเกณฑ์ 
ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซ่ึงสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะนักเรียนมีความรู้ 
ความสามารถ และประสบการณ์ของบุคคล ซ่ึงเป็นผลมาจากการจัดการเรียนรู้ จึงท าให้นักเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมในด้านต่าง ๆ ซ่ึงตรวจสอบได้จากการวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (น่ิมน้อย แพงปัสสา , 2551) และนักเรียน
ได้รับการพัฒนาให้สามารถใช้กระบวนการวิจัยเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ คิดค้นค าตอบและตัดสินใจในการ
เรียนรู้ของตนเองและผู้เรียนได้เรียนรู้และใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อแสวงหาความรู้ใหม่หรือค้นหาค าตอบที่
เชื่อถือได้โดยอาศัยกระบวนการสืบสอบในศาสตร์ที่เก่ียวข้องกับเรื่องที่ศึกษาวิจัยในการด าเนินการสืบค้น พิสูจน์ ทดสอบ 
เก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูล (พวงผกา ปวีณบ าเพ็ญ, 2560) ท าให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์หลัง
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CCR สูงกว่าก่อนเรียน 

3. เม่ือศึกษาทักษะการท างานร่วมกับผู้อ่ืนหลังการจัดการเรียนรู้แบบ CCR ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีทักษะการท างานร่วมกับผู้อ่ืนหลังการจัดการเรียนรู้แบบ CCR โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก ค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 3.71 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.87 ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะนักเรียนรู้ข้อดี
ข้อบกพร่องของตนเอง รู้บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ (ปิยนาฏ สิทธิฤทธ์ิ, 2549) รู้เท่าทันอารมณ์ความรู้สึกของตนเอง
ในสถานการณ์ต่าง ๆ รู้สาเหตุและผลของการแสดงออกทางอารมณ์ มีความม่ันใจในความมีคุณค่าและความสามารถของ
ตนเอง (ทัศนีย์ สุริยะไชย, 2554) ในการปฏิบัติงานร่วมกันกับผู้อ่ืนเพื่อให้ส าเร็จตามจุดประสงค์ที่ได้วางไว้ 

4. การศึกษาเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์หลังการจัดการเรียนรู้แบบ CCR ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์หลังการจัดการเรียนรู้แบบ CCR โดยรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง ค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 3.42 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 1.11 ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของธนพร 
เรียนทับ และคณะ (2560) ที่ได้ศึกษาการจัดการเรียนรู้ตามเทคนิค CCR เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน ทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ และส่งเสริมเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์  สาหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2/3 โรงเรียนชากังราววิทยา โดยพบว่า นักเรียนมีเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์หลังการจัดการเรียนรู้แบบ 
CCR โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 3.47 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.91 
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ข้อเสนอแนะในการวิจัย 

ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
1. ในการน าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CCR ไปใช้ในการเรียนการสอน ผู้สอนควรศึกษา ตัวชี้วัด 

จุดประสงค์การเรียนรู้ เน้ือหา แผนการจัดการเรียนรู้ และกิจกรรมการเรียนรู้ แล้วจึงชี้แนะให้นักเรียนปฏิบัติในขั้นตอน
ต่าง ๆ อย่างถูกต้อง เพื่อให้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CCR มีประสิทธิภาพ 

2. ควรเสริมแรงด้านบวก เพื่อแสดงให้เห็นว่า การให้ก าลังใจ กล่าวชมเชย ขณะที่นักเรียนท ากิจกรรม และ
น าเสนอผลงานได้ถูกต้อง เป็นการส่งเสริมให้เห็นถึงการท ากิจกรรมร่วมกันในด้านบวก เป็นกระบวนการคิดที่สร้างสรรค์ 
มีคุณค่า มีประโยชน์ สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป       
 1. ควรมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CCR กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในระดับชั้น และเน้ือหาอ่ืน ๆ 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอนและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน     
 2. ควรมีการศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CCR ที่ส่งผลต่อตัวแปรอ่ืน ๆ เช่น ความคงทนในการเรียนรู้ 
ความคิดสร้างสรรค์ เป็นต้น         
 3. ควรมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CCR ส าหรับใช้ในการเรียนการสอนวิชาอ่ืน ๆ 
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