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บทคัดย่อ 
  การวิจัยในครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์   ความสามารถในการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  และศึกษาความรับผิดชอบ  เรื่อง  ความน่าจะเป็น โดยใช้การจัดการเรียนรู้บูรณาการ
แนวคิด CCR  ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียน
บ้านเทพนคร  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร  เขต 1  ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  
2561  จ านวน  13  คน  เครื่องมือการวิจัย  ประกอบด้วย 1)  แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการแนวคิด  CCR  เรื่อง   
ความน่าจะเป็น  จ านวน  12  ช่ัวโมง  2)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  โดยใช้แบบทดสอบแบบปรนัยชนิด
เลือกตอบ  4  ตัวเลือก  จ านวน  30  ข้อ  และแบบทดสอบแบบอัตนัย  จ านวน  6  ข้อ  3)  แบบวัดความสามารถใน
การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน  จ านวน  6  ข้อ  4)  แบบวัดความรับผิดชอบต่อการเรียนคณิตศาสตร์ 

จ านวน  15  ข้อ  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  ค่าเฉลี่ย  (μ)  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ)  และสถิตินอน
พาราเมตริก (Nonparametric Statistics)  ใช้วิธีทดสอบแบบ  The  Wilcoxon signed - rank  test 
  ผลการวิจัย  พบว่า  

  1.  นักเรียนมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณติศาสตร ์ เรื่อง  ความน่าจะเป็น  หลังการจัดการเรียนรู้บรูณาการ
แนวคิด  CCR  สูงกว่าเกณฑร์้อยละ  70  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ  .05 

  2.  นักเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณติศาสตร ์ เรื่อง  ความนา่จะเป็น  หลังเรียนสูงกว่าก่อนการจัดการ
เรียนรู้บรูณาการแนวคดิ  CCR  อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติทีร่ะดับ  .05  

  3.  นักเรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  เรื่อง  ความน่าจะเป็น  หลังเรียนสูงกว่าก่อน
การจัดการเรยีนรู้บรูณาการแนวคดิ  CCR  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  

  4.  นักเรียนมีความรับผดิชอบโดยรวมอยู่ในระดับมาก  (μ = 3.72  และ  σ = 0.44) 
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ค าส าคัญ : การจัดการเรียนรู้บรูณาการแนวคิด CCR  / ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ / ความสามารถในการ

แก้ปัญหาทางคณติศาสตร ์/ ความรับผดิชอบ 

ABSTRACT 
 The  purposes  of  this  research  were  to compare  the  mathematical  learning  
achievement,  to  compare  mathematical  problem  solving  ability  and  to  study  responsibility  
on  probability  by  instructional  management  base  on  integration  of  CCR  model  of  
Mathayomsuksa 3  students.  The  population  of  this  study  were  13  Mattayomsuksa 3  
Students  at  Banthepnakorn  school,  Under  of  Kamphaengphet  Primary  Educational  Service  
Area  Office  1  in the second  semester  of  the  academic  year  2018.  The  research  instruments  
consisted  of  1)  The  10  items  of  lesson  plans  integrating  the  CCR  concept  in  probability  
subject  2)  Learning  achievement  tests  were  used  to  test  with  students  in  Mathayomsuksa  
3  before  and  after  by  using  multiple  4  choice  tests  about  30  items,  and  subjective  tests  
about  6  it  3)  The  6  items  of  subjective  test  in  testing  of  mathematics  problem  solving  
ability  and  4)  A  mathematics  responsibility  measurement  about  15  questions.  The  statistics  
which  used  for  analyzing  data  were  mean,  standard  deviation  (S.D.)  and  Nonparametric  
Statistics  by  using  The  Wilcoxon  signed - rank  test. 
  The  results  of  the  study  were  as  follows : 

 (1)  The  mathematics  learning  outcomes  in  probability  by learning  managing  which  
integrates  the  CCR  model  were  higher  above  the  threshold  70  percent  of  the  students  at  
.05  level. 

  (2)  The  mathematics  learning  outcomes  in  probability  after  by learning  managing  
which  integrates  the  CCR  model  were  higher  than  before  of  the  students  at  .05  level. 

  (3)  The  Mathematics  problem  solving  ability  outcomes  in  probability  after  by 
learning  managing  which  integrates  the  CCR  model  were  higher  than  before  of  the  
students  at  .05  level.  
  (4)  The  learning  outcomes  in  term  of  responsibility  were  overall  at  a  high  level.   

(μ = 3.72  และ  σ = 0.44) 

Keywords : instructional  management  base  on  integration  of  CCR  model / mathematics 
learning achievement / mathematics problem solving ability / responsibility 

ความเป็นมาและความส าคัญ 
  การสร้างเด็กยุคไทยแลนด์  4.0  เป็นการสร้างเด็ก  และเยาวชนไทยให้มีความรู้  ความสามารถและมีทักษะ
ในการประยุกต์ให้เข้าถึงเทคโนโลยี  และนวัตกรรมใหม่ ๆ  สร้างความคิดของเด็ก  และเยาวชนไปสู่ที่ยากข้ึน  ซึ่งถือว่า
เป็นความส าเร็จของการยกระดับคุณภาพการศึกษาของชาติ  การพัฒนาเด็กต้องพัฒนาทั้งด้านความรู้  และทักษะการ
เรียนรู้ที่ดีที่สุด คือ การเรียนรู้จากปัญหาจริงที่เกิดขึ้น เรียกว่าเป็น Problem Based Learning การพัฒนาการศึกษา
ภายใต้กรอบประเทศไทย  4.0  สู่ศตวรรษที่  21  เริ่มด้วยการฝึกให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง  ครูเปลี่ยนจากครู
สอนเป็นพี่เลี้ยง  ครูฝึก  (Coach)  การเรียนแบบบูรณาการสหวิชาการ  เช่ือมโยงความรู้กับจินตนาการ  เปลี่ยนแปลง
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ไปสู่รูปธรรมให้ผู้เรียนมีทักษะที่ต้องการ  เช่น  การท างานร่วมกัน  ความคิดสร้างสรรค์  และการสื่อสารที่ดี  ซึ่งการจัด
การศึกษาต้องสร้างความพอใจให้ผู้เรียน  และท้าท้ายสู่การสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนอยากเรียน   (มหิดล, 
2560)   
  ในปัจจุบันได้มีกระแสความตื่นตัว และสนใจแนวคิดจิตตปัญญา (Contemplative Education) ขึ้นในสังคม
อย่างกว้างขวาง เนื่องจากมองเห็นว่าเราก าลังทบทวน และปฏิวัติการเรียนรู้ของมนุษย์ ใหม่อย่างเร่งด่วน เพราะ
กระบวนการเรียนรู้ที่เป็นกระแสหลักของสังคมในปัจจุบันมิได้เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่สามารถตอบโจทย์ของโลก และ
มนุษย์ได้ แต่กลับสร้าง และสะสมปัญหาที่เร่งให้เกิดวิกฤตที่รุนแรง และขยายตัวไปอย่างรวดเร็ว และเห็นว่ามีแต่การ
เรียนรู้แบบใหม่ที่มุ่งพัฒนาในด้านการวางพื้นฐานจิตใจ และกระบวนทัศน์ใหม่ที่เป็นองค์รวมอย่างแท้จริง และเน้นการ
ส่งเสริมศักยภาพของมนุษย์ในการเข้าถึงความจริง ความงาม และความดีเท่าน้ันท่ีจะช่วยน าพาสังคมโลกไปสู่ความสุขที่
แท้จริงได้ (ธนา นิลชัยโกวิทย์, 2551 : 5) ดังนั้น จิตตปัญญาจึงเป็นแนวทางในการพัฒนามนุษย์ให้มีความสมบูรณ์
โดยเฉพาะด้านความดีงาม และคุณลักษณะอื่นๆที่ดี ท าให้มนุษย์สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข แนวคิดจิตต
ปัญญาเป็นแนวคิดหนึ่งในการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด  CCR  โดยจิตตปัญญา หรือ Contemplative ถือเป็น 
C ตัวแรก ของ CCR  ซึ่งการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR เป็นแนวคิดที่เริ่มต้นจากความร่วมมือระหว่าง
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ที่ได้สนับสนุนและริเริ่มให้มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ได้ประชุม
ปรึกษาหารือเกี่ยวกับทิศทางการผลิตและพัฒนาครูของประเทศ ซึ่งจากที่ประชุมดังกล่าว มติที่ประชุมได้เล็งเห็นถึง
ความส าคัญของการจัดการเรียนรู้ที่ใช้แนวคิด จิตตปัญญาศึกษา (Contemplative Education) ระบบพี่เลี้ยง 
(Coaching) และการจัดการเรียนรู้ที่เน้นวิจัยเป็นฐาน (Research base learning) จึงได้ด าเนินโครงการวิจัยและ
พัฒนากระบวนการผลิตและพัฒนาครู โดยบูรณาการแนวคิดจิตตปัญญา ระบบพี่เลี้ยง และการเรียนรู้ฐานวิจัย ซึ่งได้
ริเริ่มโครงการมาตั้งแต่ปี 2559 เพื่อให้มหาวิทยาลัยราชภัฏซึ่งถือเป็นสถาบันการศึกษาหลักในการผลิตนักศึกษาครูได้มี
ทิศทางเดียวกันในการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาเพื่อให้เป็นครูที่มีบทบาทในการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ
บทบาทของการเป็นพี่เลี้ยง (Coaching) ในช้ันเรียน และสามารถจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถคิด
เป็น แก้ปัญหาเป็น และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจ าปีการศึกษา 2560 ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่าในระดับประเทศมีผลการทดสอบต่ าลงทุกปี โดยเฉพาะวิชาคณิตศาสตร์มีผู้เข้าร่วมท าการ
ทดสอบจ านวน 637,256 คน มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 29.31 โดยที่นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านเทพนคร 
จังหวัดก าแพงเพชร ผู้เข้าสอบ 12 คน มีคะแนนเฉลี่ย 17.28 ซึ่งต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ การศึกษาปัญหา
ดังกล่าววิเคราะห์ได้ว่า ในบทเรียนที่มีการแก้ปัญหาโดยใช้ทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ผู้เรียนไม่สามารถ
แก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง โดยเฉพาะ เรื่อง ความน่าจะเป็น ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 เป็นเรื่องที่ผู้เรียนไม่สามารถคิด
วิเคราะห์แก้ปัญหาด้วยตนเองได้  ท าให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนอยู่ในเกณฑ์ต่ า และส่งผลให้การทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) อยู่ในเกณฑ์ต่ า นอกจากนี้ผู้เรียนยังขาดสมาธิ การตระหนักรู้ตนเองและความ
รับผิดชอบต่อการเรียน ดังนั้น จึงควรมีการจัดการศึกษาท่ีมีส่วนช่วยในการพัฒนาศักยภาพทางการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน
ในการให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาความคิดและเกิดทักษะทางคณิตศาสตร์ 
 จากความส าคัญและเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความมุ่งหมายที่จะพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชา
คณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โดยบูรณาการกับจิตตปัญญา (Contemplative Education) 
การสอนแนะ (Coaching) และการเรียนการสอนที่เน้นการวิจัยหรือใช้วิจัยเป็นฐาน (Researching base Learning) 
โดยใช้ช่ือภายใต้การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์  ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ และ
ความรับผิดชอบ โดยการจัดการเรียนรู้บูรณาการแนวคิด CCR เรื่อง ความน่าจะเป็น 
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จุดมุ่งหมายของการวิจัย 
  1.  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น โดยการจัดการเรียนรู้บูรณา
การแนวคิด CCR ของนกัเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 กับเกณฑ์ 
  2.  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น โดยการจัดการเรียนรู้บูรณา
การแนวคิด CCR  ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ก่อนและหลังเรียน 

  3.  เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  เรื่อง  ความน่าจะเป็น  ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี  3  หลังการจัดการเรียนรู้  โดยใช้การจัดการเรียนเรียนรู้บูรณาการแนวคิด CCR  

  4.  เพื่อศึกษาความรับผิดชอบ  หลังการจัดการเรียนรู้  โดยการจัดการเรียนรู้บูรณาการแนวคิด  CCR ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  3 

สมมุติฐานของการวิจัย 
  1.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  3  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์  เรื่อง  ความน่าจะเป็น  หลังได้รับ
การจัดการเรียนรู้บูรณาการแนวคิด  CCR  สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ  70 

  2.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  3  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์  เรื่อง  ความน่าจะเป็น  หลังได้รับ
การจัดการเรียนรู้บูรณาการแนวคิด  CCR  สูงกว่าก่อนเรียน 

  3.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  3  มีความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  เรื่อง  ความน่าจะเป็น 
หลังได้รับการจัดการเรียนรู้บูรณาการแนวคิด  CCR  สูงกว่าก่อนเรียน 

ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากร 
  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ได้แก่  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  3  โรงเรียนบ้านเทพนคร  สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร  เขต  1  ภาคเรียนท่ี  2  ปีการศึกษา  2561  จ านวน  13  คน 
  เนื้อหา 
  เนื้อหาท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ได้แก่  สาระการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์  เรื่อง ความน่าจะเป็น  ช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 3  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551  ของกระทรวงศึกษาธิการ  เนื้อหาท่ีใช้มีดังนี้ 
  1.  ความน่าจะเป็น 
  2.  การทดลองสุ่ม 
 3.  เหตุการณ์ 
  4.  ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ 
  5.  ความน่าจะเป็นกับชีวิตประจ าวัน 
 ตัวแปร 
  ตัวแปรต้น  ได้แก่  การจัดการเรียนรู้บูรณาการแนวคิด  CCR 
 ตัวแปรตาม  ได้แก่  1)  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์  2)  ความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์  3)  ความรับผิดชอบ 
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 ระยะเวลา 
  ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย  ภาคเรียนท่ี  2  ปีการศึกษา  2561  จ านวน  2  เดือน  ระหว่างเดือน  ธันวาคม 
พุทธศักราช  2561 – มกราคม  พุทธศักราช  2562  โดยด าเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูลใช้เวลา  สัปดาห์ 4 
สัปดาห์ละ 3  ช่ัวโมง  รวมเป็น 12  ช่ัวโมง  โดยไม่นับรวมเวลาที่ใช้ในการทดสอบก่อนเรียน  และหลังเรียน 

นิยามค าศัพท์เฉพาะ 
  1.  รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด  CCR  หมายถึง  การจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการจิตตปัญญา 
(Contemplative Education)  การสอนแนะหรือการช้ีแนะ  (Coaching)  และการเรียนการสอนที่ใช้วิจัยเป็นฐาน 
(Researching base Learning)  ซึ่งเป็นกระบวนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริงได้ลงมือหา
ค าตอบด้วยตนเอง  เพื่อให้เกิดกระบวนการคิด  และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  โดยครูเป็นเพียงผู้ช้ีแนะให้ผู้เรียนได้พัฒนา
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้  นอกจากนี้ผู้เรียนยังได้เรียนรู้การพัฒนาจิตใจ  การรู้จักตนเอง  
เกิดความรัก  ความเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์  เกิดจิตส านึกต่อส่วนรวม  อันน าไปสู่การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข  
มี  5 ขั้นตอน  ดังนี้  
   ขั้นที่ 1  เตรียมความพร้อม : ตระหนักรู้คือพร้อม  หมายถึง  การที่เด็กมีพัฒนาการทางด้านต่างๆ  
ทั้งทางร่างกาย  อารมณ์  จิตใจ  สังคม  และสติปัญญา  เพียงพอที่จะรับรู้สิ่งต่างๆ  ได้โดยไม่มีสิ่งใดเป็นอุปสรรค  
ก่อให้เกิดความพึงพอใจในการกระท านั้นๆ  โดยใช้กระบวนการจิตตปัญญาศึกษา  เช่น  การฟั งอย่างลึกซึ้ง  การ
สะท้อนการเรียนรู้  กิจกรรม  Body Scan 
   ขั้นที่ 2  แสวงหาความรู้ : ถามคือสอน  หมายถึง  การใช้ค าถามที่กระตุ้นความคิดของผู้เรียนให้
อยากหาค าตอบ  อยากแก้ปัญหา  และอยากคิดต่อ  ท าให้ผู้เรียนเกิดแนวความคิดความเข้าใจที่ถูกต้องและกว้างขวาง
ยิ่งขึ้น เพราะผู้เรียนจะเกิดทักษะ  ซึ่งเป็นค าถามที่สอดคล้องกับแนวคิด RBL  ในการค้นคว้าสิ่งที่ต้องการจากแหล่ง
เรียนรู้ต่างๆ เพื่อให้ทราบค าตอบและสามารถเปรียบเทียบค าตอบท่ีได้มาว่าควรเชื่อถือหรือไม่ 
   ขั้นที่ 3  เชื่อมโยงสู่การปฏิบัติ : ปฏิบัติได้คือเข้าใจ  หมายถึง  การให้ปฏิบัติจริงเป็นวิธีการวัดผลที่
เหมาะส าหรับการวัดพฤติกรรมที่เป็นทักษะภาคปฏิบัติ  เป็นการทดสอบเพื่อพิจารณาความสามารถในการท างานได้
ตามจุดมุ่งหมาย  การให้การปฏิบัติจริงเป็นการวัดความสามารถที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทั้ง  3  ด้าน  คือ  พุทธิพิสัย  
จิตพิสัย และทักษะพิสัย 
  ขั้นที่ 4  ประเมินแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : สะท้อนคิดคือเรียนรู้  หมายถึง  กระบวนการในการน าเสนอ
ผลงาน  เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  โดยที่ผู้เรียนได้ออกมาน าเสนอวิธีคิด  วิธีแก้ปัญหา  ซึ่งผู้เรียนอาจจะน าเสนอเป็น
รูปแบบของการอภิปรายร่วมกัน  เพื่อร่วมสร้างความเข้าใจในเรื่องนั้นๆ  โดยไม่เน้นค าตอบท่ีถูกหรือผิด  แต่จะเน้นการ
ประมวลความคิด และเหตุผลประกอบการตัดสินใจ  ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับความรู้หรือมวลประสบการณ์ของผู้เรียน 
   ขั้นที่ 5 สะท้อนการเรียนรู้สู่การพัฒนา: เขียนคือคิด หมายถึง  กระบวนการคิดไตร่ตรองทบทวน 
(Reflective Thinking)  โดยการเขียนสรุปความรู้หลังจากท่ีได้เรียนรู้ไว้เป็นองค์ความรู้ของตนเอง 
  2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์  หมายถึง  ความรู้ความสามารถในการเรียนรู้ตามจุดประสงค์ของ
บทเรียนคณิตศาสตร์โดยใช้แบบทดสอบ  เรื่อง  ความน่าจะเป็น  หลังจากได้เรียนทุกหน่วยไปแล้ว  วัดด้วยแบบวัด
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  เป็นแบบปรนัยชนิด 4  ตัวเลือก  จ านวน 30  ข้อ 

  3. ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ หมายถึง ความสามารถในการใช้วิธีการที่หลากหลาย
แก้ปัญหา ใช้ความรู้ ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหา เรื่อง ความน่าจะเป็น ได้อย่างถูกต้อง 
เหมาะสม 
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  4.  ความรับผิดชอบ หมายถึง สิ่งท่ีนักเรียนได้รับมอบหมาย และท าให้ส าเร็จหรือบรรลุเป้าหมายตามที่ได้รับ
มอบหมาย ซึ่งความรับผิดชอบเป็นสิ่งที่เกื้อหนุนให้บุคคลปฏิบัติหน้าที่ของตนเองโดยไม่ต้องมีการบังคับควบคุมจากครู
หรือบุคคลอื่น 
 5.  นักเรียน  หมายถึง  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3  จ านวน  13  คน  ที่ก าลังเรียนในภาคเรียนที่ 2  ปี
การศึกษา  2561  โรงเรียนบ้านเทพนคร  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 1.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์เรื่อง ความน่าจะเป็น สูงข้ึน 
  2.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เพิ่มขึ้น 
  3.  ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ เกิดแนวทางในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถในด้านทักษะ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
  4.  เป็นแนวทางให้กับผู้สนใจน ารูปแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการแนวคิด CCR มาใช้ในการจัดการเรียน
การสอนรายวิชาคณิตศาสตร์ และรายวิชาอื่นๆ 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
  การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์  ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  และความ
รับผิดชอบ  โดยการจัดการเรียนรู้บูรณาการแนวคิด  CCR  เรื่อง  ความน่าจะเป็น  ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  3  
โรงเรียนบ้านเทพนคร  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร  เขต 1   มีกรอบแนวคิดดังภาพท่ี 1 
 

 

 

 

 

ภาพที่ 1  กรอบแนวคิดในการท าวิจัย 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์  ความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์  และความรับผิดชอบ  โดยการจัดการเรียนรู้บูรณาการแนวคิด  CCR  เรื่อง  ความน่าจะเป็น  ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  3  ซึ่งมีข้ันตอนการด าเนินงานตามล าดับ  ดังนี้ 

 สร้างและหาคุณภาพเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
  1.  แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการแนวคิด CCR  เรื่อง  ความน่าจะเป็น  ช้ันนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2  จ านวน 12  ช่ัวโมง  ด าเนินการสร้างและหาคุณภาพ  ดังนี ้
  1.1  ศึกษาเอกสาร  ต ารา  และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้บูรณาการแนวคิด CCR 
  1.2  ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
และก าหนดเนื้อหาเรื่อง  ความน่าจะเป็น   

 

การจดัการเรียนรู้บรูณาการ

แนวคิด CCR   

 

- ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ 

- ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 

- ความรับผิดชอบ 
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  1.3  ด าเนินการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการแนวคิด CCR  โดยจัดเนื้อหาสาระ  และจุดประสงค์
การเรียนย่อย ๆ ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หรือจุดเน้นของหลักสูตรสภาพผู้เรียน  
  1.4  น าแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการแนวคิด CCR  เรื่อง  ความน่าจะเป็น เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญจ านวน  3  
ท่าน  เพื่อหาความเที่ยงตรง  โดยใช้วิธีการประเมินความสอดคล้องระหว่างจุดประสงค์การเรียนรู้กับข้อสอบแต่ละข้อ   
  1.5  น าความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญมาค านวณหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับจุดประสงค์  
พบว่า  ได้ค่าค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)  อยู่ระหว่าง  0.67 – 1.00  
  1.6  ปรับปรุงแก้ไขแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการแนวคิด CCR  ตามข้อเสนอให้สมบูรณ์  และพร้อมที่จะ
น าไปใช้จริง 
  2.  แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์  ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ด าเนินการสร้าง  และหา
คุณภาพ  ดังนี ้
  2.1  ศึกษาเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์  เรื่อง  ความน่าจะเป็น  ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
พุทธศักราช 2551  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์   
 2.2  ศึกษาการสร้างแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  จากเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
  2.3  สร้างแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์  เรื่อง  ความน่าจะเป็น  เป็นแบบทดสอบปรนัย
ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก  จ านวน  30  ข้อ และแบบทดสอบอัตนัย จ านวน  6  ข้อ   
 2.4  น าไปให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบ  เพื่อหาความเที่ยงตรง  โดยใช้วิธีการประเมินความสอดคล้องระหว่าง
จุดประสงค์การเรียนรู้กับข้อสอบแต่ละข้อ   
  2.5  น าความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญมาค านวณหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับจุดประสงค์  
พบว่า  ได้ค่าค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)  อยู่ระหว่าง  0.67 – 1.00  
  2.6  ปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ 
  2.7  น าไปทดลองใช้กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนชากังราววิทยา  (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์)  
จ านวน  30  คน  แล้วน าผลมาวิเคราะห์ ดังนี้ 
  2.7.1 แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์  เป็นแบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก  มีค่า
ความเช่ือมั่น  โดยวิธีของคูเดอร์-ริชาร์ดสัน  (KR-20)  เท่ากับ 0.80  ค่าความยากง่าย โดยใช้วิธีของ   
โลเวท (Lovett)  (วศิน  เกิดดี, 2557)   มีค่าอยู่ระหว่าง 0.52 – 0.77  และค่าอ านาจจ าแนก  โดยใช้สูตรการค านวณ
ของวิทนีย์และซาเบอส์  (Whitney  and  Sabers)  (พิชิต  ฤทธ์ิจรูญ, 2552)  มีค่าอยู่ระหว่าง 0.25 – 0.56 
  2.7.2 แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์  แบบทดสอบอัตนัย  มีค่าความเช่ือมั่น  โดยวิธีการ
ของครอนบาค  ท่ีเรียกว่า  การหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา  มีค่าเท่ากับ 0.83  ค่าความยากง่าย โดยใช้สูตรการค านวณ
ของวิทนีย์และซาเบอส์ (Whitney  and  Sabers)  (พิชิต  ฤทธิ์จรูญ, 2552)  มีค่าอยู่ระหว่าง 0.58 – 0.66  และค่า
อ านาจจ าแนก โดยใช้สูตรการค านวณของวิทนีย์และซาเบอส์  (Whitney  and  Sabers)  (พิชิต  ฤทธิ์จรูญ, 2552)  มี
ค่าอยู่ระหว่าง 0.58 – 0.67 
  3.  แบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณติศาสตร์  โดยใช้เกณฑ์การให้คะแนนแบบรูบคิ  (Rubric) 
ด าเนินการสร้าง  และหาคณุภาพ  ดังนี้ 
  3.1  ศึกษาเกี่ยวกับความสามารถในการแก้ปัญหา  
  3.2  ศึกษาเกี่ยวกับหลักการสร้างแบบวัดความสามารถในการแก้ปญัหา 
 3.3  สร้างแบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหา  
   3.4  น าไปให้ผู้ เ ช่ียวชาญ  ตรวจสอบความถูกต้องเกี่ยวกับรายละเอียดในการวัด
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์   
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  3.5  น าผลการพิจารณาจากผู้เช่ียวชาญทั้ง  3  ท่าน  มาท าการวิเคราะห์เพื่อหาค่าดัชนีความสอดคล้อง 
(IOC)  โดยใช้เกณฑ์ความสอดคล้อง (IOC)  ตั้งแต่ 0.50  ถึง 1.00  พบว่า  ได้ค่าค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)  อยู่
ระหว่าง 0.67 – 1.00   
  3.6  ปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ 
  3.7  น าไปทดลองใช้กับนักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) จ านวน 
30 คน  แล้วน ามาวิเคราะห์ค่าความเช่ือมั่น  โดยวิธีการของครอนบาค  ท่ีเรียกว่า  การหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา  มีค่า
เท่ากับ 0.83  ค่าความยากง่าย  โดยใช้สูตรการค านวณของวิทนีย์และซาเบอส์  (Whitney  and  Sabers)  (พิชิต  
ฤทธิ์จรูญ, 2552) มีค่าอยู่ระหว่าง 0.58 – 0.66  และค่าอ านาจจ าแนก โดยใช้สูตรการค านวณของวิทนีย์และซาเบอส์  
(Whitney  and  Sabers)  (พิชิต  ฤทธ์ิจรูญ, 2552)  มีค่าอยู่ระหว่าง 0.58 – 0.67 
  4.  แบบวัดความรับผิดชอบ  เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5  ระดับ  ตามวิธีการของลิเคอร์ท (Likert)  
มีขั้นตอนการสร้าง  ดังนี ้
  4.1  ศึกษาเกี่ยวกับความรับผิดชอบ 
  4.2  ศึกษาเกี่ยวกับหลักการสร้างแบบวัดความรับผิดชอบต่อการเรียนคณิตศาสตร์ 
  4.3  สร้างแบบวัดความรับผิดชอบต่อการเรียนคณิตศาสตร์  (วศิน  เกิดดี, 2557)  ซึ่งมีมาตราส่วนประเมิน
ค่า 5  ระดับ   
 4.4  น าไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ  จากนั้นน าความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญมาหาค่าความเที่ยงตรง  โดยหา
ค่า IOC  ของแบบวัดความรับผิดชอบต่อการเรียนคณิตศาสตร์   
 4.5  น ามาวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)  โดยใช้เกณฑ์ความสอดคล้อง (IOC)  ตั้งแต่ 0.50  ถึง 
1.00  ซึ่งมีค่าระหว่าง  0.67 - 1.00  จ านวน  15  ข้อ 
  4.6  ปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ 
  4.7  น าไปทดลองใช้กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4  จ านวน 30 คน  แล้วน ามาวิเคราะห์  เพื่อหาค่าความ
เชื่อมั่น  โดยวิธีการของครอนบาค  (สัมประสิทธ์ิแอลฟา)  พบว่า  มีค่าเท่ากับ 0.95 

 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์  ความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์  และความรับผิดชอบ  โดยการจัดการเรียนรู้บูรณาการแนวคิด  CCR  เรื่อง  ความน่าจะเป็น  ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  3  ซึ่งมีข้ันตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล  ดังนี้ 
 1.  นักเรียนท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ก่อนเรียน (Pretest) เรื่อง ความน่าจะเป็น เพื่อวัดความรู้พื้นฐานและเก็บผลการทดสอบไปเปรียบเทียบกับ
ผลการสอบหลังเรียนโดยการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR 
  2.  ด าเนินการจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการแนวคิด CCR  เรื่อง  ความน่าจะ
เป็น จ านวน 10  แผน  ใช้เวลาแผนละ 1  ช่ัวโมง  รวมทั้งสิ้น 10  ช่ัวโมง  โดยมีขั้นตอนในการจัดการเรียนรู้ 5 ขั้น 
ดังนี ้
  ขั้นที่ 1  เตรียมความพร้อม : ตระหนักรู้คือพร้อม  โดยการใช้กิจกรรมจิตตปัญญา หรือกิจกรรมน าเข้าสู่
บทเรียนอื่นๆ  ท่ีมีความน่าสนใจ  
  ขั้นที่ 2  แสวงหาความรู้ : ถามคือสอน  โดยครูจะทบทวนความรู้เก่า  และเช่ือมโยงความรู้ใหม่  ซึ่งจะใช้
ค าถามที่กระตุ้นให้นักเรียนเกิดความคิด  และสามารถเช่ือมโยงความรู้ได้ 
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 ขั้นที่ 3  เชื่อมโยงสู่การปฏิบัติ : ปฏิบัติได้คือเข้าใจ  โดยนักเรียนท ากิจกรรม  หรือใบงาน เพื่อความเข้าใจใน
เรื่องทีเ่รียน 
  ขั้นที่ 4  ประเมินแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : สะท้อนคิดคือเรียนรู้  นักเรียนน าเสนอผลงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
ซึ่งกันและกัน 
  ขั้นที่ 5  สะท้อนการเรียนรู้สู่การพัฒนา: เขียนคือคิด  นักเรียนเขียนสรุปความรู้ที่ได้รบั  เป็นภาษาของตนเอง
ตามที่เข้าใจ 
 3.  นักเรียนท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์หลังเรียน (Posttest) เรื่อง ความน่าจะเป็น   
 4.  ครูประเมินแบบวัดความรับผิดชอบต่อวิชาคณิตศาสตร์ เพื่อวัดความรับผิดชอบต่อวิชาคณิตศาสตร์ และ
เก็บผลการทดลองหลังการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR 

 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์  ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3  ก่อนและ
หลังการจัดการเรียนรู้บูรณาการแนวคิด CCR  โดยใช้สถิตินอนพาราเมตริก (Nonparametric Statistics) ใช้วิธี
ทดสอบแบบ The Wilcoxon signed - rank test (นิภา ศรีไพโรจน์, 2533 : 91) 
  2.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์  ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3  หลังการ
จัดการเรียนรู้บูรณาการแนวคิด CCR  กับเกณฑ์ร้อยละ 70  ใช้การทดสอบค่าที  โดยใช้สถิตินอนพาราเมตริก 
(Nonparametric Statistics) ใช้วิธีทดสอบแบบ The Wilcoxon signed - rank test (นิภา ศรีไพโรจน์, 2533 : 91) 
  3.  การเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหา  ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3  ก่อนและหลังการ
จัดการเรียนรู้บูรณาการแนวคิด CCR  ใช้การทดสอบค่าที โดยใช้สถิตินอนพาราเมตริก (Nonparametric Statistics) 
ใช้วิธีทดสอบแบบ The Wilcoxon signed - rank test (นิภา ศรีไพโรจน์, 2533 : 91) 
  4.  การศึกษาความรับผิดชอบ  ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3  หลังการจัดการเรียนรู้บูรณาการแนวคิด 
CCR  วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย ( )  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( )   

 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยใช้สถิติในการวิจัย  เป็นดังนี้ 
 1.  สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( )  
 2.  สถิตที่ใช้ในการหาคุณภาพเครื่องมือ ได้แก่ ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) หาความเช่ือมั่น (Reliability) 
ค่าความยาก ค่าอ านาจจ าแนก   
 3.  สถิติที่ใช้ในการทดสอบ ได้แก่ สถิตินอนพาราเมตริก (Nonparametric Statistics) ใช้วิธีทดสอบแบบ 
The Wilcoxon Matched – Pairs – Rank Test  

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
  จากการวิเคราะห์ข้อมูล  การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์  ความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์  และความรับผิดชอบ  โดยการจัดการเรียนรู้บูรณาการแนวคิด CCR  เรื่อง  ความน่าจะเป็น  ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  3  โรงเรียนบ้านเทพนคร  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร  
เขต  1  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  ดังนี้ 
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 ตอนที่  1  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์  เร่ือง  ความน่าจะเป็น  โดยการจัดการ
เรียนรู้บูรณาการแนวคิด  CCR  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  3  กับเกณฑ์ 
  ตาราง  2  แสดงผลการเปรียบเทยีบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์  เรื่อง  ความน่าจะเป็น โดยการ
จัดการเรียนบรูณาการแนวคิด  CCR  ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปทีี่  3  กับเกณฑ์ 

 N K �̅� T+ T- T 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร ์ 13 38 41.85 87 4 4 

    T(12, .05) = 13 

  จากตาราง 2  พบว่า  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง  ความ
น่าจะเป็น  หลังการจัดการเรียนรู้บูรณาการแนวคิด  CCR  สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ  70  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05  เมื่อน าคะแนนเฉลี่ยมาทดสอบความแตกต่างโดยใช้สถิติการทดสอบอันดับที่มีเครื่องหมายก ากับของวิลคอกสัน  
พบว่า  ค่า  T  ที่ได้จากการทดลองเท่ากับ  4  ซึ่งน้อยกว่า  ค่า  T  ที่ได้จากการเปิดตาราง  Wilcoxon  signed – 
rank  test  เท่ากับ  13  จึงปฏิเสธ  H0  ยอมรับ  H1  โดยมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์  (41.85>38) 

 ตอนที่  2  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์  เร่ือง  ความน่าจะเป็น  โดยการจัดการ
เรียนรู้บูรณาการแนวคิด  CCR  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ก่อนและหลังเรียน 
 ตาราง  3  แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์  เรื่อง  ความน่าจะเป็น  โดยการจัดการ
เรียนรู้บูรณาการแนวคิด  CCR  ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ก่อนและหลังเรียน 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ N 𝝁 T+ T- T 

ก่อนเรียน 13 29.85 
91 0 0 

หลังเรียน 13 41.85 

 T(12, .05) = 13 

  จากตาราง  3  พบว่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  3  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์  เรื่อง  ความ
น่าจะเป็น  หลังเรียนสูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้บูรณาการแนวคิด  CCR  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อ
น าคะแนนเฉลี่ยมาทดสอบความแตกต่างโดยใช้สถิติการทดสอบอันดับที่มีเครื่องหมายก ากับของวิลคอกสัน  พบว่า ค่า  
T  ที่ได้จากการทดลองเท่ากับ  0  ซึ่งน้อยกว่าค่า  T  ที่ได้จากการเปิดตาราง  Wilcoxon  signed  –  rank test 
เท่ากับ 13  จึงปฏิเสธ  H0  ยอมรับ  H1  โดยมีค่าเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  (41.85>29.85) 
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 ตอนที่  3  การศึกษาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  เร่ือง  ความน่าจะเป็น  ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  โดยใช้การจัดการเรียนรู้บูรณาการแนวคิด  CCR  ก่อนและหลังเรียน 
 ตาราง  4  แสดงผลการศึกษาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  เรื่อง  ความน่าจะเป็น  ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี  3  โดยใช้การจัดการเรียนรู้บูรณาการแนวคิด  CCR  ก่อนและหลังเรียน 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ N 𝝁 T+ T- T 

ก่อนเรียน 13 13.61 
91 0 0 

หลังเรียน 13 20.15 

 T(12, .05) = 13 

  จากตาราง  4  พบว่า  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  3  มีความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  
เรื่อง  ความน่าจะเป็น  หลังเรียนสูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้บูรณาการแนวคิด  CCR  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05  เมื่อน าคะแนนเฉลี่ยมาทดสอบความแตกต่างโดยใช้สถิติการทดสอบอันดับที่มีเครื่องหมายก ากับของวิลคอก
สัน  พบว่า  ค่า  T  ที่ได้จากการทดลองเท่ากับ  0  ซึ่งน้อยกว่าค่า  T  ที่ได้จากการเปิดตาราง  Wilcoxon  signed – 
rank  test  เท่ากับ 13  จึงปฏิเสธ  H0  ยอมรับ  H1  โดยมีค่าเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  (20.15>13.61) 

 ตอนที่  4  การศึกษาความรับผิดชอบ  โดยการจัดการเรียนรู้บูรณาการแนวคิด  CCR  ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี  3 
ตาราง  5  แสดงผลการศึกษาความรับผิดชอบ  โดยการจัดการเรียนรู้บูรณาการแนวคิด  CCR  ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 

ความรับผิดชอบ 𝝁 𝝈 
ระดับความ
รับผิดชอบ 

1.  ส่งงานในวิชาคณิตศาสตร์ที่ครมูอบหมายได้ตรงเวลา 4.31 0.48 มาก 

2.  มีความตั้งใจในการท ากิจกรรมคณิตศาสตร ์ 4.31 0.86 มาก 

3.  เอาใจใส่การเรยีนคณติศาสตรอ์ย่างสม่ าเสมอ 3.92 0.76 มาก 

4.  ซักถามเนื้อหาคณติศาสตร์ทันทีเมื่อเข้าใจ 3.77 0.60 มาก 

5.  เมื่อมีอุปสรรคในการท าแบบฝกึหัดคณติศาสตร์ก็จะพยายามท าให้ส าเร็จ 3.69 4.31 มาก 

6.  ใช้เวลาว่างในการทบทวนวิชาคณิตศาสตร์ 3.69 4.31 มาก 

7.  ปฏิบัตตินตามกฎระเบียบและข้อตกลงในการเรยีนวิชาคณติศาสตร์ 3.92 0.64 มาก 

8.  หมั่นท าแบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์ เพื่อให้เกิดทักษะ 3.54 0.66 มาก 

9.  แม้จะขาดเรยีน แต่ตดิตามงานและเนื้อหาทีเ่รียนจากเพื่อนหรือครูเสมอๆ 3.62 0.51 มาก 
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10.  ไม่เคยยอมแพ้ต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร ์ 3.85 0.80 มาก 

11.  อ่านบทเรียนวิชาคณิตศาสตร์มาล่วงหน้า 3.08 0.28 ปานกลาง 

12.  ท างานวิชาคณิตศาสตร์ด้วยลายมือท่ีเรียบร้อย 3.62 0.51 มาก 

13.  มีความตั้งใจในการท ากิจกรรม และท าแบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร ์ 4.31 0.48 มาก 

14.  เข้าห้องสมุดเพื่อค้นคว้าหาความรู้เกี่ยวกับวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3.08 0.28 ปานกลาง 

15.  หมั่นสอบถาม และศึกษาวิธีคิดทางคณิตศาสตร์ เพื่อน าไปประยุกต์ใช้กับ
งานท่ีได้รับมอบหมาย 

3.54 0.66 มาก 

รวม 3.72 0.44 มาก 

 จากตาราง  5  พบว่า  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  มีความรับผิดชอบโดยรวมอยู่ในระดับมาก  (μ = 3.72 

และ  σ = 0.44) เมื่อพิจารณารายข้อ  พบว่า  ส่งงานในวิชาคณิตศาสตร์ที่ครูมอบหมายได้ตรงเวลา  มีความตั้งใจใน
การท ากิจกรรมคณิตศาสตร์  และมีความตั้งใจในการท ากิจกรรม  และท าแบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์  มีค่าเฉลี่ยสูงสุด   

(μ = 4.31 และ σ = 0.48, 0.86, 0.48)  รองลงมา คือ  เอาใจใส่การเรียนคณิตศาสตร์อย่างสม่ าเสมอ  และปฏิบัติ

ตนตามกฎระเบียบและข้อตกลงในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์  (μ = 4.47  และ  σ = 0.76, 0.64)  และไม่เคยยอมแพ้

ต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์  (μ =3.85  และ  σ = 0.80)   ตามล าดับ 

สรุปผลการวิจัย 
  ผลการการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์  ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  และ
ความรับผิดชอบ  โดยการจัดการเรียนรู้บูรณาการแนวคิด  CCR  เรื่อง  ความน่าจะเป็น  ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี
ที ่3  โรงเรียนบ้านเทพนคร  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร  เขต  1  สรุปผลการศึกษา
ได้  ดังนี ้
  1.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็นหลังการจัดการ
เรียนรู้บูรณาการแนวคิด CCR สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  2.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็นหลังเรียนสูง
กว่าก่อนการจัดการเรียนรู้บูรณาการแนวคิด CCR อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
  3.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง  ความน่าจะเป็น 
หลังเรียนสูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้บูรณาการแนวคิด CCR  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
  4.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  มีความรับผิดชอบโดยรวมอยู่ในระดับมาก 

อภิปรายผลการวิจัย 
  จากผลการวิจัย  การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์  ความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์  และความรับผิดชอบ  โดยการจัดการเรียนรู้บูรณาการแนวคิด CCR  เรื่อง  ความน่าจะเป็น  ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  3  โรงเรียนบ้านเทพนคร  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร  
เขต  1  อภิปรายผลได้ดังนี้ 
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  1.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์  เรื่อง  ความน่าจะเป็น  หลังการ
จัดการเรียนรู้บูรณาการแนวคิด  CCR  สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ  70  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  พบวา่ คะแนน
เฉลี่ยของคะแนนสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเท่ากับ  41.85  คะแนน  มีค่าสูงกว่าเกณฑ์ผ่านเฉลี่ยที่ก าหนดไว้  38  
คะแนน  จึงสอดคล้องกับสมมติฐานของการวิจัยข้อที่ 1  เนื่องจากผู้วิจัยได้ใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการ
แนวคิด CCR  ซึ่งได้พัฒนาอย่างเป็นระบบ โดยได้แบ่งขั้นตอนการจัดการเรียนรู้เป็น 5 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียม
ความพร้อม ข้ันท่ี 2 ข้ันแสวงหาความ ข้ันท่ี 3 เช่ือมโยงสู่การปฏิบัติ ขั้นที่ 4 ประเมินและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และขั้นที่ 
5 สรุปบทเรียน/สะท้อนการเรียนรู้สู่การพัฒนา การจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR  เป็นการจัดการเรียนรู้ที่มุ่ง
ถึงจิตใจของผู้เรียนที่ต้องการเรียนอย่างมีความสุข ควบคู่ไปกับการพัฒนาปัญญา วิธีการสอนจะเน้นที่กิจกรรมการสอน
ของครูที่จะท าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านกิจกรรมต่างๆ โดยที่ครูผู้สอนจะคอยช้ีแนะแนวทางในก าร
ค้นหาค าตอบด้วยตนเอง ในการค้นหาค าตอบนั้นจะใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน (RBL) ซึ่งเป็นการ
สอนที่มุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาด้วยวิธีการฝึกให้ผู้เรียนรู้จักศึกษาค้นคว้าหาความรู้ 
ผู้สอนตั้งค าถามกระตุ้นให้ผู้เรียนใช้กระบวนการทางความคิดในการเสาะแสวงหาความรู้หรือสร้างความรู้ใหม่ หา
เหตุผลจนค้นพบความรู้หรือแนวทางในการแก้ปัญหาที่ถูกต้องด้วยตนเองสรุปเป็นองค์ความรู้และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันได้ การจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR  จึงเป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้ผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ  สุนีย์  ค าควร  (2559)  ได้
ศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบการสอนแนะให้รู้คิด  (CGI)  ที่มีต่อทักษะการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์  และ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์เรื่อง  พื้นที่ผิวและปริมาตรของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที่โรงเรียนสาธิต “พิบูล
บ าเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา  ผลการศึกษาพบว่า  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์เรื่อง  พื้นที่ผิวและปริมาตร  
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบการสอนแนะให้รู้คิด (CGI)  สูงกว่าเกณฑ์ร้อย
ละ 70  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  และสอดคล้องงานวิจัยของลียานา  ประทีปวัฒนพันธ์  (2558)  ได้
ศึกษา  การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์  เรื่อง  ความน่าจะเป็น  ของนักเรียนห้องเรียน สสวท.  ช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่  3  โดยการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้  7E  ร่วมกับการเรียนแบบ  STAD  พบว่า  เมื่อ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉลี่ยกับเกณฑ์ร้อยละ 75  (19.5 คะแนน จากคะแนนเต็ม 26 คะแนน)  นักเรียน
ได้คะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 77.58  (20.17 คะแนน)  ซึ่งไม่สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 
  2.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์  เรื่อง  ความน่าจะเป็น  หลังเรียน
สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้บูรณาการแนวคิด CCR  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  พบว่า  คะแนนเฉลี่ยของ
คะแนนสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนเท่ากับ  41.85  คะแนน  มีค่าสูงกว่าก่อนเรียนที่มีค่าเท่ากับ 29.85 
คะแนน  ผู้วิจัยได้ใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR  ซึ่งเป็นการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งถึงจิตใจของ
ผู้เรียนที่ต้องการเรียนอย่างมีความสุข ควบคู่ไปกับการพัฒนาปัญญา วิธีการสอนจะเน้นที่กิจกรรมการสอนของครูที่จะ
ท าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านกิจกรรมต่างๆ โดยที่ครูผู้สอนจะคอยช้ีแนะแนวทางในการค้นหาค าตอบ
ด้วยตนเอง ในการค้นหาค าตอบนั้นจะใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน (RBL) ซึ่งเป็นการสอนที่มุ่ง
ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาด้วยวิธีการฝึกให้ผู้เรียนรู้จักศึกษาค้นคว้าหาความรู้ ผู้สอนตั้ง
ค าถามกระตุ้นให้ผู้เรียนใช้กระบวนการทางความคิดในการเสาะแสวงหาความรู้หรือสร้างความรู้ใหม่ หาเหตุผลจน
ค้นพบความรู้หรือแนวทางในการแกปัญหาที่ถูกต้องด้วยตนเองสรุปเป็นองค์ความรู้และสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันได้ การจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR  จึงเป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน จึงสอดคล้องกับสมมติฐานของการวิจัยข้อที่ 2  สอดคล้องกับงานวิจัยของวิภู  มูลวงค์  
(2559)  ได้ศึกษาการพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  2  ที่
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ครุศาสตร์ศึกษาคร้ังท่ี2 (Proceedings) 

จัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา  พบว่า  ผลการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์  เรื่องอัตราส่วนและร้อยละของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่  2  หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาสูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  และสอดคล้องกับงานวิจัยของสายหยุด  อุไรสกุล  (2555)  ได้ศึกษา  การพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้การวิจัยเป็นฐานร่วมกับการใช้เทคนิค  SCAMPER  พบว่า  ก่อนและหลังการทดลอง
คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของกลุ่มทดลองมีความแตกต่าง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
  3.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น 
หลังเรียนสูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้บูรณาการแนวคิด CCR อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 พบว่า คะแนน 
เฉลี่ยของคะแนนสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนเท่ากับ  20.15  คะแนน  มีค่าสูงกว่าก่อนเรียนที่มีค่าเท่ากับ  
13.61  คะแนน  จึงสอดคล้องกับสมมติฐานของการวิจัยข้อที่  3  เนื่องจากผู้วิจัยได้น าการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการ
แนวคิด CCR  มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ท าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านกิจกรรมต่างๆ  โดยที่ครูผู้สอนจะ
คอยช้ีแนะแนวทางในการค้นหาค าตอบด้วยตนเอง  ในการค้นหาค าตอบนั้นจะใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัย
เป็นฐาน (RBL)  ซึ่งเป็นการใช้ค าถามที่กระตุ้นความคิดของผู้เรียนให้อยากหาค าตอบ  อยากแก้ปัญหา  และอยากคิด
ต่อยอดยิ่งๆขึ้นไป  ท าให้ผู้เรียนเกิดแนวความคิด  และเกิดทักษะในการคิดที่จะแก้ปัญหาต่างๆ ได้ดี มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน  จึงเป็นส่วนหน่ึงที่ท าความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  สอดคล้อง
กับงานวิจัยของปิยนุช  พิมพ์รส  (2558)  ได้ศึกษา  ผลของการใช้คู่มือการเรียนรู้โดยประยุกต์การสอนแบบศรัทธา  
และโยนิโสมนสิการ  บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ส่งผลต่อความรับผิดชอบ  ความสามารถในการ
คิดแก้ปัญหาคณิตศาสตร์  และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  2  โรงเรียนอากาศอ านวย
ศึกษา  พบว่า  นักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี  2  ที่ได้รับการสอนตามคู่มือการเรียนรู้โดยประยุกต์การสอนแบบศรัทธาและ
โยนิโสมนสิการ  บนพ้ืนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05  และสอดคล้องกับงานวิจัยของสุภาพร  ปิ่นทอง  (2554)  ได้ศึกษา  การเปรียบเทียบความสามารถในการ
คิดแก้ปัญหาคณิตศาสตร์  เรื่อง  อสมการ  และเจตคติต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์  ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่  3  
ที่ได้รับการสอนโดยใช้รูปแบบ  SSCS  และการสอนโดยใช้เทคนิค  KWLD  พบว่า  นักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้
รูปแบบ SSCS  และการสอนโดยใช้เทคนิค  KWLD  มีความสามารถในการคิดแก้ปัญหาคณิตศาสตร์  เรื่อง  อสมการ  
สูงกว่าก่อนได้รับการสอนโดยใช้รูปแบบ  SSCS  และการสอนโดยใช้เทคนิค  KWLD  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 
  4.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  3  มีความรับผิดชอบโดยรวมอยู่ในระดับมาก  พบว่า  คะแนนเฉลี่ยของแบบ
วัดความรับผิดชอบเท่ากับ  3.72  และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ  0.44  จึงสอดคล้องกับสมมติฐานของการ
วิจัยข้อที่  4  เนื่องจากการน ารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ท าให้
นักเรียนได้เรียนรู้ตามความถนัดและความสนใจของแต่ละบุคคล ท าให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้น มีความสนใจ รู้จัก
ค้นหาความรู้ด้วยตนเองผ่านการปฏิบัติจริง กล้าแสดงความคิดเห็น กล้าแสดงออกมากขึ้น มีความเอาใจใส่ จดจ่อตั้งใจ 
มุ่งมั่นต่อการเรียน การท ากิจกรรมในช้ันเรียน และหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ทั้งมีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ 
อย่างเต็มความสามารถ และกระท าสิ่งต่างๆที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุเป้าหมาย จนสามารถบรรลุจุดประสงค์การ
เรียนรู้ที่ตั้งไว้ส่งผลให้นักเรียนมีมีความรับผิดชอบต่อการเรียนโดยรวมอยู่ในระดับมาก  สอดคล้องกับงานวิจัยของเกสร  
ปิยะทัต  (2554)  ได้ศึกษา การศึกษาความรับผิดชอบต่อตนเองของนักศึกษามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  พบว่า  
นักศึกษามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตมีความรับผิดชอบต่อตนเอง  ท้ังโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับสูง 
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ข้อเสนอแนะการวิจัย 
 ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
  1. ควรส่งเสริมการจัดการเรียนรู้บูรณาการแนวคิด  CCR  ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์วิชาคณิตศาสตร์ใน
บทเรียนหรือเนื้อหาอื่น ๆ 
 2. น ากระบวนการจัดการเรียนรู้บูรณาการแนวคิด CCR  ใช้พัฒนาด้านคุณลักษณะอังพึงประสงค์ทาง
คณิตศาสตร์ด้านอื่นๆ 
  3.  ในการจัดการเรียนรู้บูรณาการแนวคิด  CCR  ต้องใช้เวลาในการจัดกิจกรรมค่อนข้างมาก  ควรมีการ
เตรียมความพร้อม  และปรับความยืดหยุ่นเวลาให้เหมาะสม  เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการกิจกรรมการเรียนรู้ 
  ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 

  1. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบผลการจัดการเรียนรู้บูรณาการแนวคิด  CCR  กับการจัดการเรียนรู้รูปแบบ
อื่น  2. ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับตัวแปรตามอื่นๆ ที่จัดการเรียนรู้  โดยใช้การจัดการเรียนรู้บูรณาการแนวคิด  
CCR  เช่น  เจตคติ  ความพึงพอใจ  ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
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