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บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์เรื่อง มุม หลังการใช้การ
จัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 กับเกณฑ์ ร้อยละ 70 2) เพื่อเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง มุม ก่อนและหลังการใช้การจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR ของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 3) เพื่อศึกษาทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 
โดยใช้การจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR 4) เพื่อศึกษาเจตคติต่อการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 5 โดยใช้การจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR ประชากร ได้แก่ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนอ่างทองพัฒนา จังหวัดก าแพงเพชร จ านวน 21 คน  วิเคราะห์โดยใช้ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที 
  ผลการศึกษาพบว่า 1) นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง มุม โดยการ
จัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) นักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง มุม หลังสูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการ
แนวคิด CCR อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 มีทักษะในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ เรื่องมุม โดยใช้การจัดการเรียนรู้ที่บูรณาแนวคิด CCR โดยรวมอยู่ในระดับมาก 4) นักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 5 มีเจตคติต่อการเรียนคณิตศาสตร์โดยใช้การจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR  โดยรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด 

ค าส าคัญ :   การจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR / ทักษะในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ / เจตคติต่อการเรียน

คณิตศาสตร์ 

ABSTRACT 
  This research is aimed 1) To compare the Mathematics learning achievement on the 
angles, after using instructional management base on integration of CCR model of students grade 5 
with the criteria of 70 percent. 2) To compare the Mathematics achievement before and after 
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instructional management base on integration of CCR model of students grade 5. 3) To study 
Mathematical problem-solving skills of students grade 5, by instructional management base on 
integration of CCR model. 4) To study the attitude towards Mathematics learning of students grade 
5 by using instructional management base on integration of CCR model. The population was 21 
students grade 5, Angthong Pattana school, Kamphaeng Phet province. Doing an experiment in 2nd 

semester, academic year 2018. The instruments including the lesson plans that integrate the CCR, 
the test about Mathematics achievement, the questionnaire about problem-solving skills and 
attitude towards in Mathematics learning. A data analyzed by mean, standard deviation and t-test. 
  The result found that: 1) Students grade 5 had achievement in Mathematical learning on 
the angles instructional management base on integration of CCR model higher than 70 percent at 
the .05 level. 2) Students grade 5 had achievement in Mathematical learning on the angles after 
higher than before using instructional management base on integration of CCR model higher than 
70 percent at the .05 level. 3) Students grade 5 had the Mathematical problem-solving skills on the 
angles in the high level after using instructional management base on integration of CCR model. 4) 
Students grade 5 attitudes toward math by instructional management base on integration of CCR 
model by the highest level. 

Keyword: instructional management base on integration of CCR model / Mathematical  

problem- solving skills / attitude towards Mathematics. 

ความเป็นมาและความส าคัญ 
  การศึกษาเป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการพัฒนาคุณภาพของคนในประเทศ คนที่มีคุณภาพจะช่วยสร้างความ
เจริญที่ยั่งยืนในอนาคตได้ การเตรียมคนที่มีคุณภาพเพื่อเป็นผู้น าด้านต่างๆ จึงเป็นเรื่องที่ส าคัญที่จะน าพาชาติ  
ให้เจริญก้าวหน้า ดังนั้นการจัดการศึกษาควรมุ่งให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้เต็มศักยภาพ เพื่อจะน าความรู้ไปพัฒนาชีวิต 
และประเทศชาติต่อไป (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) คณิตศาสตร์มีบทบาทส าคัญยิ่งต่อความส าเร็จในการเรียนรู้ 
ในศตวรรษที่ 21 เนื่องจากคณิตศาสตร์ช่วยให้มนุษย์มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คิดอย่างมี เหตุผล เป็นระบบ มีแบบ
แผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่างรอบคอบและถี่ถ้วน ช่วยให้คาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ
แก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และสามารถน าไปใช้ในชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้คณิตศาสตร์ยัง
เป็นเครื่องมือในการศึกษาด้านวิทยาศาสตร ์เทคโนโลยี และศาสตร์อื่น ๆ อันเป็นรากฐานในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ของชาติให้มีคุณภาพและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้ทัดเทียมกับนานาชาติ การศึกษาคณิตศาสตร์จึงจ าเป็นต้องมี
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทันสมัยและสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีที่เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วในยุคโลกาภิวัตน์ (กระทรวงศึกษาธิการ , 2560) แต่การสอนคณิตศาสตร์ใน
ปัจจุบัน ส่วนใหญ่ยังไม่ประสบผลส าเร็จเท่าที่ควร ซึ่งทิศนา แขมมณี (2554: 329) ได้กล่าวไว้ว่า สาเหตุอาจมาจาก
วิธีการสอนของครูส่วนใหญ่เป็นการสอนแบบบรรยาย ถามตอบ มุ่งสอนไปที่ค าตอบมากกว่ากระบวนการทาง
คณิตศาสตร์เพื่อหาค าตอบซึ่งวิธีสอนที่อาศัยความสามารถของผู้บรรยาย ถ้าบรรยายไม่มีศิลปะในการบรรยายที่ดึงดูด
ใจผู้เรียน ผู้เรียนอาจจะขาดความสนใจและถ้าผู้สอนขาดการเรียบเรียงเนื้อหาสาระอย่างเหมาะสม ผู้เรียนอาจไม่เข้าใจ
และไม่สามารถซักถามได้และเป็นวิธีสอนที่ไม่สามารถตอบสนองความต้องการและความแตกต่างระหว่างบุคคลด้วย  
และความรู้พื้นฐานของนักเรียนเป็นปัญหาหนึ่งที่มีส่วนท าให้การเรียนการสอนไม่มีคุณภาพเท่าที่ควร ความรู้พื้นฐาน  
มีอิทธิพลโดยตรงต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน นอกจากความรู้พื้นฐาน การได้รับการฝึกฝนอย่างสม่ าเสมอ 
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การฝึกฝนในการท าการบ้านคณิตศาสตร์ การสอนซ่อมเสริม ต่างก็มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ทั้งสิ้น และจากผลการประเมินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) วิชาคณิตศาสตร์ช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 ปกีารศึกษา 2560 มีผู้เข้าสอบ 704,633 คน มีคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 37.12 จากคะแนนเต็ม 
100 คะแนน ปรากฏว่าจากผลการประเมินการทดสอบของโรงเรียนอ่างทองพัฒนา พบว่า มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 
29.67 เมื่อพิจารณาค่าสถิติแยกตามสาระ ผลปรากฏว่า สาระการวัด มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 24.00 (สถาบันทดสอบ
ทางการศึกษาแห่งชาติ, ออนไลน์, 2561) จากข้อมูลดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ยัง
ไม่ประสบผลส าเรจ็เท่าที่ควร ซึ่งอาจเป็นผลมาจากการที่ครผูู้สอนใช้วิธีการสอนแบบดั้งเดมิคือ สอนแบบบรรยาย สาธิต 
และยกตัวอย่างบนกระดาน ตั้งค าถามให้นักเรียนตอบ ให้นักเรียนท าแบบฝึกหัด เน้นการถ่ายทอดความรู้เนื้อหาจาก
ต าราเรียน ไม่มุ่งเน้นการท ากิจกรรมที่จะฝึกให้นักเรียนคิดหรือแก้ปัญหาเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการ ท าให้นักเรียน
ไม่เห็นคุณค่าของการเรียนคณิตศาสตร์ จึงไม่ตั้งใจเรียนส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ต่ า
กว่าที่เกณฑ์โรงเรียนก าหนดไว้ ครูผู้สอนจึงจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ให้เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ และให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง 
  จากปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยได้ศึกษาการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR ซึ่งเป็นแนวคิดที่เริ่มต้นจาก
ความร่วมมือระหว่างส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ที่ได้สนับสนุนและริเริ่มให้มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่ว
ประเทศได้ประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับทิศทางการผลิตและพัฒนาครูของประเทศ ซึ่งจากที่ประชุมดังกล่าว มติที่
ประชุมได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของการจัดการเรียนรู้ที่ใช้แนวคิด จิตตปัญญาศึกษา (Contemplative Education) 
ระบบพี่เลี้ยง (Coaching) และการจัดการเรียนรู้ที่เน้นวิจัยเป็นฐาน (Research base learning) จึงได้ด าเนิน
โครงการวิจัยและพัฒนากระบวนการผลิตและพัฒนาครู โดยบูรณาการแนวคิดจิตตปัญญา ระบบพี่เลี้ยง และการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นวิจัยเป็นฐาน ซึ่งได้ริเริ่มโครงการมาตั้งแต่ปี 2559 เพื่อให้มหาวิทยาลัยราชภัฏซึ่งถือเป็น
สถาบันการศึกษาหลักในการผลิตนักศึกษาครูได้มีทิศทางเดียวกันในการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาเพื่อให้เป็นครูที่มี
บทบาทในการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับบทบาทของการเป็นพี่เลี้ยง (Coaching) ในช้ันเรียน และสามารถจัดการ
เรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถคิดเป็น แก้ปัญหาเป็น และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ซึ่งการบูรณาการ
แนวคิด CCR มีดังนี ้
  C = Comtemplative Education คือ การศึกษาที่มุ่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านในของตนเอง ซึ่งจะ
น าไปสู่การเกิดจิตส านึกใหม่ที่มีความรักความเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติ อันเกิดจากลงมือปฏิบัติ 
กระบวนการคิดใคร่ครวญ ท าให้เกิดความตระหนักรู้ในตนเอง สามารถเช่ือมโยงสิ่งที่ได้เรียนรู้มาประยุกต์ใช้เกิด
ประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่น (ประจิม เมืองแก้ว, 2558) 
  C = Coaching (การช้ีแนะ) เป็นกระบวนการที่เน้นปฏิสัมพันธ์เพื่อการพัฒนาความรู้ ทักษะหรือ
ความสามารถในการท างานแบบรายบุคคลหรือกลุ่มย่อย ให้สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย 
ที่ก าหนดไว้ บนหลักการของการเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อให้ค้นพบวิธีการแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง (อวยชัย สุขณะล้า, 2557) 
  R = Research Base Learning เป็นการเรียนการสอนที่น ากระบวนการวิจัยมาใช้เป็นเครื่องมือในการ
แสวงหาความรู้โดยอาศัยวิธีการวิจัยมาใช้จัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีทักษะกระบวนการวิจัย ท าให้
นักเรียนเกิดการเรียนรู้และสร้างองค์ความรู้ในเนื้อหาท่ีตนศึกษาได้ดียิ่งขึ้น (พงษ์ศักดา นามประมา, 2557) 
  จากที่กล่าวมาข้างต้น การเรียนการสอนคณิตศาสตร์จะให้เกิดผลดีนั้น ผู้สอนต้องศึกษาสภาพปัญหาและ  
ความต้องการของผู้เรียน วิเคราะห์แนวทางการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับทิศทางของหลักสูตร และเพื่อให้
เกิดผลดีต่อผู้เรียนอีกแนวทางหนึ่ง ผู้วิจัยจึงได้น ากิจกรรมการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR มาใช้ในการจัดการเรียน
การสอน เรื่อง มุม ซึ่งเป็นตัวช้ีวัดหนึ่งในสะระการวัด เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ทักษะการ
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แก้ปัญหาและให้ผู้เรียนเกิดเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เกิดทักษะการแสวงหาความรู้และทักษะ
พื้นฐานในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

จุดมุ่งหมายของการวิจัย 
 1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์เรื่อง มุม หลังการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด 
CCR ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 กับเกณฑ์ ร้อยละ 70 
 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง มุม ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ที่บูรณา
การแนวคิด CCR ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 
 3. เพื่อศึกษาทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 หลังการจัดการเรียนรู้ที่
บูรณาการแนวคิด CCR  
 4. เพื่อศึกษาเจตคติต่อการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 หลังการจัดการเรียนรู้ที่
บูรณาการแนวคิด CCR 

สมมติฐานการวิจัย 
 1. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์หลังการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการ
แนวคิด CCR เรื่อง มุม สูงกว่าเกณฑ์ ร้อยละ 70 
 2. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์หลังการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการ
แนวคิด CCR เรื่อง มุม สูงกว่าก่อนเรียน 

ขอบเขตการวิจัย 
 1. ประชากร 
  งานวิจัยครั้งนี้ศึกษาทั้งประชากร ได้แก่ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 
โรงเรียนอ่างทองพัฒนา จังหวัดก าแพงเพชร จ านวน 21 คน  
  2. เนื้อหา 
 เนื้อหาท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ เรื่อง มุม รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ค 15101 ระดับช้ันประถมศึกษาปี
ที่ 5 หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอ่างทองพัฒนา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
  3. ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย 
  ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย คือ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โดยด าเนินการสอนตามแผนการจัดการ
เรียนรู้จ านวน 8 แผน และเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้เวลา 8 ช่ัวโมง ไม่นับรวมเวลาที่ใช้ในการทดสอบก่อนเรียนและ  
หลังเรียน 
  4. ตัวแปร   
 ตัวแปรต้น ได้แก่ การสอนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR 
 ตัวแปรตาม ได้แก่  
  1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์  
  2. ทักษะการแก้ปญัหาทางคณิตศาสตร์ 
  3. เจตคติต่อการเรียนคณิตศาสตร์ 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

 

 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากร 
 งานวิจัยครั้งนี้ศึกษาทั้งประชากร ได้แก่ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 
โรงเรียนอ่างทองพัฒนา จังหวัดก าแพงเพชร จ านวน 21 คน 

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR แบบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ แบบสังเกตทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ และแบบวัดเจตคติต่อการเรียน
คณิตศาสตร์  รายละเอียดดังนี้ 
 1. แผนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR เรื่อง มุม ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 
จ านวน 8 แผน หาคุณภาพโดยให้ผู้เช่ียวชาญจ านวน 3 ท่านพิจารณาความถูกต้องและเหมาะสมในการที่จะน าไปใช้
สอนจริง ซึ่งมีเนื้อหา 3 เรื่อง  ดังนี ้
     1.1 ชนิดของมุม 
     1.2 การวัดขนาดของมุม 
     1.3 การสร้างมุมโดยใช้โปรแทรกเตอร์ 
 2. แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง มุม ชนิดปรนัยเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 20 
ข้อ และอัตนัย จ านวน 5 ข้อ หาคุณภาพโดยให้ผู้เช่ียวชาญพิจารณาความเหมาะสม พบว่า มีค่าความเที่ยงตรง โดยการ
หาค่าความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ (IOC) อยู่ระหว่าง 0.67–1.00 ค่าความเชื่อมั่น ตามวิธีของคูเด
อร์ริชาร์ดสัน (KR–20) เท่ากับ 0.90 ค่าความยากง่าย (p) อยู่ระหว่าง 0.59–0.77 และค่าอ านาจจ าแนก (r) อยู่ระหว่าง 
0.18–0.64  
 3. แบบสังเกตทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 จ านวน 15 ข้อ  
มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) ชนิด 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อยและน้อย
ที่สุด มีค่าความเที่ยงตรง โดยการหาค่าความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ (IOC) อยู่ระหว่าง 0.67–

1.00 ค่าความเช่ือมั่นตามวิธีของครอนบาค (Cronbach’s alpha) หรือสัมประสิทธิ์แอลฟ่า (α–Coefficient) เท่ากับ 
0.79  
 4. แบบวัดเจตคติต่อคณิตศาสตร์ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ 25 ข้อ ซึ่งแบ่ง
ออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ความรู้สึกต่อครูผู้สอน ด้านความรู้สึกต่อกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านความรู้สึกต่อสื่อและ
อุปกรณ์และด้านประโยชน์ที่ได้รับ มีค่าความเที่ยงตรง โดยการหาค่าความสอดคล้องระหว่างข้อ ค าถามกับ
วัตถุประสงค์ (IOC) เท่ากับ 1.00 และค่าความเช่ือมั่นตามวิธีของครอนบาค (Cronbach’s alpha) หรือสัมประสิทธิ์

แอลฟ่า (α–Coefficient) เท่ากับ 0.91 
 
 
 

1.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร ์
2.  ทักษะการแก้ปญัหาทางคณติศาสตร ์
3.  เจตคติต่อการเรยีนคณติศาสตร์ 

 

การจัดการเรยีนรู้ที่บูรณาการ
แนวคิด CCR 
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 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1. นักเรียนท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน (Pretest) เรื่อง มุม เพื่อวัดความรู้พื้นฐาน 
และเก็บผลการทดสอบไปเปรียบเทียบกับผลการสอบหลังเรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR 
  2. ด าเนินการจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการแนวคิด CCR เรื่อง มุม จ านวน 8 
แผนใช้เวลาแผนละ 1 ช่ัวโมง รวมทั้งสิ้น 8 ช่ัวโมง   
  3. นักเรียนท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน (Posttest) เรื่อง มุม เพื่อวัดความรู้พื้นฐาน
และเก็บผลการทดสอบไปเปรียบเทียบกับผลการสอบก่อนเรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR 
  4. ครูประเมินแบบสังเกตทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เพื่อวัดทักษะการแก้ปัญหาหลังการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR ครบทั้ง 8 แผน 
  5. นักเรียนท าแบบวัดเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ เพื่อวัดเจตคติหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่บูรณาการ
แนวคิด CCR  

 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์เรื่อง มุม หลังการใช้การจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการ
แนวคิด CCR ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 กับเกณฑ์ ร้อยละ 70 ใช้การทดสอบค่าที  (One sample t-test) 
 2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง มุม ก่อนและหลังการใช้การจัดการเรียนรู้ที่บูรณา
การแนวคิด CCR ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ใช้การทดสอบค่าที (t-test dependent) 
 3.  การศึกษาทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 หลังการจัดการเรียนรู้ 
ที่บูรณาการแนวคิด CCR วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( ) และแปลผลค่าเฉลี่ย ดังน้ี 
 เกณฑ์การแปลความหมาย 
  ค่าเฉลี่ย 4.50 - 5.00 ทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ระดับมากที่สุด 
   ค่าเฉลี่ย 3.50 - 4.49 ทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ระดับมาก 
   ค่าเฉลี่ย 2.50 - 3.49 ทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ระดับปานกลาง 
   ค่าเฉลี่ย 1.50 - 2.49 ทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ระดับน้อย 
   ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.49 ทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ระดับน้อยที่สุด 
 4.  การศึกษาเจตคติต่อคณิตศาสตร์ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 หลังการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการ
แนวคิด CCR วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( ) และแปลผลค่าเฉลี่ย ดังน้ี 
   เกณฑ์การแปลความหมาย 
   ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง มีเจตคติระดับมากที่สุด 
   ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง มีเจตคติระดับมาก 
   ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง มีเจตคติระดับดีปานกลาง 
   ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง มีเจตคติระดับน้อย 
   ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง มีเจตคติระดับน้อยที่สุด 

 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. การเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนคณติศาสตรเ์รื่อง มุม หลงัการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด 
CCR ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 กับเกณฑ์ ร้อยละ 70 พบดังตาราง 1 
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ตาราง 1 แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์เรื่อง มุม หลังการจัดการเรียนรู้ที่บูรณา  
การแนวคิด CCR ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 กับเกณฑ์ ร้อยละ 70 (จากข้อสอบ 25 ข้อ) 

 n k     t Sig 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร ์ 21 18 19.33 2.37 3.54 .001 

 P < .05 

 จากตาราง 1 พบว่า นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนคณติศาสตร์ เรื่อง มุม  
โดยการจัดการเรยีนรู้ทีบู่รณาการแนวคิด CCR สูงกว่าเกณฑร์้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติทีร่ะดับ .05  โดยมีค่า 
t = 3.54 และค่า Sig = .001 

 2. การเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนคณติศาสตร์ เรื่อง มุม กอ่นและหลังการใช้การจัดการเรียนรู้ที่
บูรณาการแนวคิด CCR ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 พบดังตาราง 2 
ตาราง 2 แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง มุม ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ 
ทีบู่รณาการ แนวคิด CCR  ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5  

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน n     t Sig 
ก่อนการจัดการเรียนรู ้ 21 8.33 3.20 

17.19 .000 
หลังการจดัการเรียนรู ้ 21 19.33 2.37 

P < .05 

  จากตาราง 2 พบว่า นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง มุม  
หลังสูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้ทีบู่รณาการแนวคิด CCR อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  โดยมีค่า t = 17.19 
และค่า Sig = .000 

 3.  ศึกษาทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้การจัดการเรียนรู้ที่
บูรณาการแนวคิด CCR พบดังตาราง 3 
ตาราง 3  แสดงค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน ( ) ของทักษะในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ โดยใช้ 
การจัดการเรยีนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR 

ทักษะการแก้ปัญหา     ระดับ 
1.   นักเรียนสามารถแก้ปัญหาทีเ่ผชิญหน้าได ้ 4.38 1.07 มาก 
2.   นักเรียนสามารถให้เหตุผลในการแก้ปัญหาได้อย่างชัดเจน 4.57 0.68 มากที่สุด 
3.   นักเรียนสามารถตัดสินใจได้อย่างเหมาะสมกับวัย 4.48 0.93 มาก 
4.   นักเรียนมีการเช่ือมโยงความรูท้ี่เรียนกับปัญหาที่เผชิญ 4.57 0.68 มากที่สุด 
5.   นักเรียนสามารถน าเสนอผลงานได้อย่างชัดเจน 4.24 0.94 มาก 
6.   นักเรียนสามารถคิดได้อย่างเป็นข้ันตอน 4.38 0.74 มาก 
7.   นักเรียนมีการถาม-ตอบ ได้อย่างสมเหตุสมผล 4.29 0.64 มาก 

ตาราง 3  (ต่อ) 

 

 

ทักษะการแก้ปัญหา     ระดับ 
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8.   นักเรียนรับฟังความคิดเห็นของเพื่อน 4.29 1.15 มาก 
9.   นักเรียนมีกระบวนการท างานและการวางแผนงาน 4.38 1.02 มาก 
10. นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการหาค าตอบ 4.62 0.80 มากที่สุด 

รวม 4.42 0.87 มาก 

 จากตาราง 3 พบว่า นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 มีทักษะในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่องมุม  
โดยใช้การจัดการเรียนรู้ที่บูรณาแนวคิด CCR  โดยรวมอยู่ในระดับมาก (  = 4.42 และ   = 0.87) เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการหาค าตอบ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (  = 4.62 และ   = 0.80) 
รองลงมา คือ นักเรียนสามารถให้เหตุผลในการแก้ปัญหาได้อย่างชัดเจน และนักเรียนมีการเช่ือมโยงความรู้ที่เรียนกับ
ปัญหาที่เผชิญ (  = 4.57 และ   = 0.68) และนักเรียนสามารถตัดสินใจได้อย่างเหมาะสมกับวัย (  = 4.48 และ 
  = 0.93) ตามล าดับ 

 4. การการศึกษาเจตคติต่อการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 โดยใช้การจัดการเรียนรู้ 
ที่บูรณาการแนวคิด CCR พบดังตาราง 4 
ตาราง 4 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( ) ของเจตคติต่อการเรียนคณิตศาสตร์ โดยใช้การ 
จัดการเรียนรู้ทีบู่รณาการแนวคิด  CCR   

รายการ     ระดับ 
ด้านความรูส้ึกต่อครูผูส้อน 
1.  ครสูอนเข้าใจและเอาใจใส่เด็กนักเรียนเท่าเทียมกัน 4.47 0.93 มาก 
2.  ครูมคีวามตั้งใจในการสอนสอนเป็นอย่างยิ่ง 4.76 0.43 มากที่สุด 
3.  ครูท าให้การเรียนคณติศาสตรเ์ป็นเรื่องไม่น่าเบื่อ สนุกสนาน 4.50 0.86 มาก 
4.  ครูให้ค าแนะน าเวลาที่ฉันไมเ่ขา้ใจ 4.71 0.58 มากที่สุด 
5.  ครูให้ความเสมอภาคกับเด็กนกัเรียนทุกคน 4.47 0.96 มาก 

รวมด้านความรูส้ึกต่อครผููส้อน 4.58 0.75 มากที่สุด 
ด้านความรูส้ึกต่อกิจกรรมการเรียนการสอน 
1.  กิจกรรมการเรียนการสอนส่งเสริมให้ฉันคดิและกล้าแสดงออก 
    กล้าตอบค าถาม 

4.50 0.79 มาก 

2.  กิจกรรมการเรียนการสอนท าให้ฉันมีโอกาสแสดงความคิดเห็น 
    มากขึ้น 

4.56 0.66 มากที่สุด 

3.  กิจกรรมการเรียนการสอนท าให้ฉันเข้าใจในเนื้อหามากขึ้น 4.56 0.86 มากที่สุด 
4.  กิจกรรมการเรียนการสอนท าให้ฉันมีความสุขกับการเรียน 
    คณิตศาสตร ์

4.68 0.68 มากที่สุด 

5.  กิจกรรมการเรียนการสอนท าให้ฉันตื่นเต้นตลอดเวลากับ 
    ปัญหาใหม่ๆ ท่ีท้าทาย 

4.71 0.58 มากที่สุด 

6.  กิจกรรมการเรียนการสอนท าให้บรรยากาศในช้ันเรียน 
    สนุกสนานไมเ่คร่งเครียด 

4.71 0.56 มากที่สุด 

7.  กิจกรรมการเรียนการสอนท าให้ฉันรู้สึกถึงประโยชน์ของ 
    คณิตศาสตร ์

4.67 0.91 มากที่สุด 
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 จากตาราง 4 พบว่า นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 มีเจตคติต่อการเรยีนคณติศาสตรโ์ดยใช้การจัดการเรยีนรู้
ทีบู่รณาการแนวคิด CCR  โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด (  = 4.46 และ   = 0.57) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า 
กิจกรรมการเรียนการสอนนี้ท าให้ฉันได้ท างานร่วมกับผู้อื่น มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (  = 4.86 และ   = 0.36) รองลงมา 
คือ การจัดการเรียนรู้ช่วยให้ฉันตัดสินใจโดยใช้เหตุผล (  = 4.81 และ   = 0.51) และครูมีความตั้งใจ 
ในการสอนสอนเป็นอย่างยิ่ง  (  = 4.76 และ   = 0.43) ตามล าดับ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้าน
ความรู้สึกต่อครูผู้สอน โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด (  = 4.58 และ   = 0.75) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ครู
มีความตั้งใจในการสอนสอนเป็นอย่างยิ่ง มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (  = 4.76 และ   = 0.43) รองลงมา คือ ครูให้
ค าแนะน าเวลาที่ฉัน 

ไม่เข้าใจ (  = 4.71 และ   = 0.58) และ ครูท าให้การเรียนคณิตศาสตร์เป็นเรื่องไม่น่าเบื่อ สนุกสนาน               
(  = 4.50 และ   = 0.86) ตามล าดับ ด้านความรู้สึกต่อกิจกรรมการเรียนการสอน โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด   
(  = 4.61 และ   = 0.76) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การเรียนการสอนท าให้ฉันตื่นเต้นตลอดเวลากับปัญหา
ใหม่ๆ ที่ท้าทาย มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( x  = 4.71 และ   = 0.58) รองลงมาคือ กิจกรรมกิจกรรมการเรียนการสอนท าให้
บรรยากาศในช้ันเรียนสนุกสนานไม่เคร่งเครยีด (  = 4.71 และ   = 0.56) และกิจกรรมการเรยีนการสอนท าให้ฉัน
มีความสุขกับการเรียนคณิตศาสตร์ (  = 4.50 และ S.D. = 0.86) ตามล าดับ ด้านความรู้สึกต่อสื่อและอุปกรณ์  
โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด (  = 4.71 และ   = 0.65) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า สื่อและอุปกรณ์ของครูท า
ให้ฉันเกิดความสนใจ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (  = 4.76 และ   = 0.44) รองลงมาคือ ใบงานของครูไม่ยากเกินไปฉัน
สามารถท าได้จนเสร็จ(  = 4.71 และ   = 0.78) และสื่อและอุปกรณ์ในห้องเรียนท าให้ฉันเรียนอย่างสนุกสนาน
และใบงานของครูสวยงามท าให้ฉันเกิดความสนใจ (  = 4.71 และ   = 0.66) ตามล าดับ และด้านประโยชน์ที่
ได้รับ โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด (  = 4.75 และ   = 0.57) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า กิจกรรมการเรียน
การสอนนี้ท าให้ฉันได้ท างานร่วมกับผู้อื่น มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (  = 4.86 และ   = 0.36) รองลงมาคือ การจัดการ
เรียนรู้ช่วยให้ฉันตัดสินใจโดยใช้เหตุผล (  = 4.81 และ   = 0.51) และการจัดการเรียนรู้ท าให้ฉันเข้าใจเนื้อหาได้
ง่ายและจ าเนื้อหาได้นานขึ้น และการจัดการเรียนรู้ช่วยให้ฉันสร้างความรู้ความเข้าใจด้วยตนเองได้ (  = 4.76 และ 
  = 0.54) ตามล าดับ 

สรุปผลการวิจัย 
 1.  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง มุม โดยการจัดการเรียนรู้ที่
บูรณาการแนวคิด CCR สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  2.  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง มุม หลังสูงกว่าก่อนการ
จัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05   
  3.  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 มีทักษะในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่องมุม โดยใช้การจัดการ
เรียนรู้ที่บูรณาแนวคิด CCR  โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่านักเรียนมีความกระตือรือร้นใน
การหาค าตอบ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ นักเรียนสามารถให้เหตุผลในการแก้ปัญหาได้อย่างชัดเจน และนักเรียนมี
การเช่ือมโยงความรู้ที่เรียนกับปัญหาที่เผชิญ และนักเรียนสามารถตัดสินใจได้อย่างเหมาะสมกับวัย ตามล าดับ 
  4.  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 มีเจตคติต่อการเรียนคณิตศาสตร์โดยใช้การจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการ
แนวคิด CCR  โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า กิจกรรมการเรียนการสอนนี้ท าให้ฉันได้
ท างานร่วมกับผู้อื่น มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ การจัดการเรียนรู้ช่วยให้ฉันตัดสินใจโดยใช้เหตุผล และครูมีความ
ตั้งใจในการสอนสอนเป็นอย่างยิ่ง ตามล าดับ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านความรู้สึกต่อครูผู้สอน โดยรวมอยู่
ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ครูมีความตั้งใจในการสอนสอนเป็นอย่างยิ่ง มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา 
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คือ ครูให้ค าแนะน าเวลาที่ฉันไม่เข้าใจ และ ครูท าให้การเรียนคณิตศาสตร์ เป็นเรื่องไม่น่าเบื่อ สนุกสนาน ตามล าดับ  
ด้านความรู้สึกต่อกิจกรรมการเรียนการสอน โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การเรียน
การสอนท าให้ฉันตื่นเต้นตลอดเวลากับปัญหาใหม่ๆ ที่ท้าทาย มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ กิจกรรมกิจกรรมการเรียน
การสอนท าให้บรรยากาศในช้ันเรียนสนุกสนานไม่เครง่เครียด และกิจกรรมการเรียนการสอนท าให้ฉันมีความสุขกับการ
เรียนคณิตศาสตร์ ตามล าดับ ด้านความรู้สึกต่อสื่อและอุปกรณ์  โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า สื่อและอุปกรณ์ของครูท าให้ฉันเกิดความสนใจ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ใบงานของครูไม่ยากเกินไปฉัน
สามารถท าได้จนเสร็จ และสื่อและอุปกรณ์ในห้องเรียนท าให้ฉันเรียนอย่างสนุกสนานและใบงานของครูสวยงามท าให้
ฉันเกิดความสนใจ ตามล าดับ และด้านประโยชน์ที่ได้รับ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
กิจกรรมการเรียนการสอนนี้ท าให้ฉันได้ท างานร่วมกับผู้อื่น มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ การจัดการเรียนรู้ช่วยให้ฉัน
ตัดสินใจโดยใช้เหตุผล และการจัดการเรียนรู้ท าให้ฉันเข้าใจเนื้อหาได้ง่ายและจ าเนื้อหาได้นานขึ้น และการจัดการ
เรียนรู้ช่วยให้ฉันสร้างความรู้ความเข้าใจด้วยตนเองได้ ตามล าดับ 

อภิปรายผลการวิจัย 
 1. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง มุม โดยการจัดการเรียนรู้ที่
บูรณาการแนวคิด CCR สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากนักเรียน
ได้รับการจัดการเรียนการรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR ซึ่งเป็นกระบวนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการลงมือ
ปฏิบัติจริงมีอิสระในการคิด การสะท้อนการเรียนรู้รายบุคคลและรายกลุ่ม โดยครูเป็นเพียงผู้แนะน าให้ผู้เรียนได้พัฒนา
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้นอกจากนี้ การจัดการเรียนการสอนแบบ CCR ยังเป็นการจัดการ
เรียนการสอนโดยการเน้นการวิจัยเป็นฐาน (Researching base Learning) เป็นกระบวนการสอนที่เป็นการเน้นการ
เรียนโดยการเริ่มต้นด้วยปัญหา และเป็นปัญหาที่นักเรียนอยากแก้ปัญหา ท าให้นักเรียนมีวิธีการคิดค้นคว้าหาค าตอบ
ด้วยตนเองและเกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ซึ่ งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ วชิวัฒน์ ตรีเดช (2560 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิดเชิง
คณิตศาสตร์ เรื่อง สมการและการแก้สมการด้วยการจัดการเรียนรู้ที่ใช้วิจัยเป็นฐานของนักเรียน ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 
ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องสมการและการแก้สมการจากการจัดการเรียนรู้ที่ใช้วิจัยเป็นฐานของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 หลังการจัดการเรียนรู้สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยยะส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  2. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง มุม หลังสูงกว่าก่อนการ
จัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการจัดการเรียนการ
รู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR เป็นการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการจิตตปัญญา (Contemplative Education) การช้ีแนะ 
(Coaching) และการสอนที่เน้นการวิจัยเป็นฐาน (Researching base Learning) เป็นกระบวนการสอนที่เน้นให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติด้วยตนเองและการท างานกลุ่ม มีอิสระในการคิด การสะท้อนการเรียนรู้รายบุคคล
และรายกลุ่ม ท าให้สามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง โดยครูเป็นเพียงผู้แนะน า ให้ผู้เรียนได้พัฒนาเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้นอกจากน้ี การจัดการเรียนการสอนแบบ CCR ยังเป็นการจัดการเรียนการสอน
โดยการใช้กิจกรรมจิตตปัญญาศึกษา สุนทรียสนทนา กิจกรรมฟังอย่างลึกซึ้ง ท าให้ผู้เรียนได้รู้จักตนเอง และสามารถ
พัฒนาตนเองได้ด้วยการคิดใคร่ครวญอย่างมีสติสัมปชัญญะ ส่งผลให้ผู้เรียนมีสมาธิ มีความพร้อมในการเรียนมากขึ้น
และท าให้มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของมูนีเราะห์ ยานยา (2560 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษา
ผลของการจัดการเรียนรู้อิงแนวคิดจิตตปัญญา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมที่มีต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความรับผิดชอบทางการเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ผลการวิจัยพบว่า 
นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้อิงแนวคิดจิตตปัญญามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
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ศาสนาและวัฒนธรรม หลังได้รับการจัดการเรียนรู้สูงกว่าก่อนได้รับการเรียนรู้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
และสอดคล้องกับงานวิจัยของวชิวัฒน์ ตรีเดช (2560 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถ
ในการคิดเชิงคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการและการแก้สมการด้วยการจัดการเรียนรู้ที่ ใช้วิจัยเป็นฐานของนักเรียน ช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรือ่งสมการและการแก้สมการจากการจัดการเรียนรู้ ท่ีใช้
วิจัยเป็นฐานของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 หลังการจัดการเรียนรู้สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติทีร่ะดับ. 05 
  3.  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 มีทักษะในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่องมุม โดยใช้การจัดการ
เรียนรู้ที่บูรณาแนวคิด CCR โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการจัดการเรียนการรู้ที่บูรณาการแนวคิด 
CCR บูรณาการจิตตปัญญา (Contemplative Education) การช้ีแนะ (Coaching) และการสอนที่เน้นการวิจัยเป็น
ฐาน (Researching base Learning) เป็นกระบวนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง มี
อิสระในการคิดแก้ปัญหา สะท้อนผลการแก้ปัญหาและแลกเปลี่ยนร่วมกัน ท าให้สามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง
และเกิดองค์ความรู้ใหม่จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยครูเปลี่ยนบทบาทจากการสอน การบอก การบรรยาย เป็นการ
ช้ีแนะให้นักเรียนคิดด้วยตนเอง ท าให้นักเรียนคิดเป็น ส่งผลให้ผู้เรียนมีทักษะในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์สูงขึ้น ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของนภสร เรือนโรจน์รุ่ง (2558 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐานเพื่อ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทักษะการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน และเจตคติต่อการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและทักษะการแก้ปัญหา คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  4.  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 มีเจตคติต่อการเรียนคณิตศาสตร์โดยใช้การจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการ
แนวคิด CCR โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการจัดการเรียนการรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR เป็น
การจัดการเรียนรู้ที่จะเริ่มจากการใช้จิตตปัญญาศึกษา กิจกรรมฟังอย่างลึกซึ้ง ในการเตรียมความพร้อมก่อนเรียน ท า
ให้ผู้เรียนตระหนักรู้ในตนเองทั้งจุดเด่นและจุดด้อยสามารถพัฒนาตนเองได้และเกิดการคิดใคร่ครวญอย่า งมี
สติสัมปชัญญะ โดยใช้กิจกรรมจิตตปัญญาที่หลากหลาย เช่น ใช้สื่อการสอน การใช้เกมหรือเพลง การใช้ค าถามกระตุ้น
ความคิด เพื่อเช่ือมโยงประสบการณ์ของผู้เรียนกับสิ่งท่ีจะให้ผู้เรียนเรียนรู้ในเนื้อหาใหม่ให้เกิดความเข้าใจตรงกัน เป็น
กิจกรรมที่กระตุ้นให้ผู้เรียนสนใจ ส่งผลให้ผู้เรียนมีเจตคติต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์สูงขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ นภสร เรือนโรจน์รุ่ง (2558 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐานเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนทักษะการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน และเจตคติต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมีเจตคติต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ไม่
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยทั้งสองกลุ่มมีเจตคติต่อการเรียนคณิตศาสตร์ทั้งก่อนและหลัง 
เรียนอยู่ในระดับปานกลาง 

ข้อเสนอแนะ 
  ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
 1. จากผลการวิจัยด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนหลังการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาแนวคิด CCR พบว่าหลังสูงกว่า
ก่อนการจัดการเรียนรู้ ดังนั้นถ้าจะสอนคณิตศาสตร์ในระดับอื่นๆ ครูผู้สอนควรน ากิจกรรมการจัดการเรียนรู้ที่บูรณา
การแนวคดิ CCR ไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในเนื้อหาสาระหรือระดับช้ันอื่นๆ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  2. จากผลการวิจัยด้านเจตคติต่อคณิตศาสตร์หลังการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR มีผู้เรียน
บางส่วนท่ีมีความคิดเห็นในระดับมาก ดังนั้นหากมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่บูรณาการแนวคิด CCR ในครั้ง
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ต่อไป ผู้สอนควรมีการจัดสถานที่ให้กว้างขวาง เหมาะสมกับจ านวนผู้ เรียน และการจัดกิจกรรมในช่ัวโมงแรกครูควร
ช้ีแจงข้อตกลง ข้อปฏิบัติ และเกณฑ์ต่างๆ ในการเรียนรู้ให้นักเรียนเข้าใจก่อนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ซึ่งจะท าให้ผู้เรียน
กับผู้สอน มีความคุ้นเคยต่อกันให้มากขึ้น 
  3. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR ครูควรศึกษาหลักจิตตปัญญา กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
หลักจิตตปัญญาศึกษา และน าจิตตปัญญามาสอดแทรกในการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย  เพื่อให้นักเ รียน 
เกิดการฟังอย่างลึกซึ้ง ตระหนักรู้ในตนเอง มีความสุขกับการเรียนและไม่รู้สึกเบื่อ 

ข้อเสนอแนะ 

 1. ควรมีการศึกษาการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
ในเนื้อหาอ่ืนหรือในระดับชั้นอื่นๆ 
  2. ควรมีการศึกษาการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ กับวิธีการสอนแบบอ่ืนๆ  
  3. ควรมีการศึกษาการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR ในตัวแปรอื่น เช่น ความคงทนในการเรียนรู้ 
ความสามารถในการแก้ปัญหา ความคิดสร้างสรรค์ แรงจูงใจในการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เพราะเป็นสิ่งที่จ าเป็นในการ
เรียนวิชาคณิตศาสตร์ 
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