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บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง พหุนาม ของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1/1 โดยใชการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ CCR กับเกณฑรอยละ 70 เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง พหุนาม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1/1 กอนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ CCR 
เพ่ือศึกษาทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร เรื่อง พหุนาม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1/1 ท่ีไดรับการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูแบบ CCR และเพ่ือศึกษาเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1/1 ท่ีไดรับการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูแบบ CCR ประชากรท่ีใชในงานวิจัย ไดแก นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1/1 โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร-ชุม ดีสาร
อุปถัมภ) ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 จํานวน 32 คน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก แผนการจัดการเรียนรูวิชา
คณิตศาสตร เรื่อง พหุนาม ช้ันมัธยมศึกษา ปท่ี 1 โดยใชการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ CCR แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน แบบสังเกตทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร และแบบวัดเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร  สถิติท่ีใช ไดแก 
คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคาที 
 ผลการวิจัยพบวา 
 1.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1/1 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่อง พหุนาม หลังการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูแบบ CCR สูงกวาเกณฑ รอยละ 70 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 2. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1/1 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง พหุนาม หลังการจัดกิจกรรม
การเรียนรูแบบ CCR สูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 3.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1/1 มีทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร เรื่อง พหุนาม หลังการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูแบบ CCR อยูในระดับมาก 
 4.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1/1 มีเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ CCR อยูใน
ระดับมาก 
 

คําสําคัญ:  การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ CCR / ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน / ทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร /  
  เจตคตติอวิชาคณติศาสตร 
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Abstract 

 The purposes of this research were to compare the mathematic achievement applications on 
polynomial for grade 7 students by using CCR Model with 70% criteria, to compare the mathematic 
achievement applications on polynomial for grade 7 students before and after study by using  
CCR Model, to study the mathematical problem solving skills on polynomial for grade 7 students after 
study by using CCR model, to study the attitude toward mathematics on polynomial for grade 7 
students after study by using CCR model. The research population consisted of 32 grade 7 students 
attending Chakungraowittaya School in the second semester of academic year 2017. The instruments 
used in the study were : plans by using CCR model, achievement test, mathematical problem solving 
observation form, and attitude toward mathematics test. The statistical method employed for data 
analysis were mean, standard deviation and t-test 
 The result found that: 
 1.  The grade 7 students who learned by using CCR Model on polynomial had mathematical 
achievement higher than the 70% criteria at .05 level of significance. 
 2.  The grade 7 students who learned had mathematical achievement on polynomial after 
learning by using CCR Model higher than before learning at .05 level of significance. 
 3.  The grade 7 students had mathematical problem solving skills on polynomial were good. 
 4.  The grade 7 students had attitude toward mathematics on polynomial were good. 
 
The Keywords: Learning provision by using CCR Model / Mathematic achievement /  
   Mathematical problem solving skills / Attitude toward mathematics 
 
ความเปนมาและความสําคัญ 
 การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ท่ีเนนนักเรียนเปนสําคัญ 
ไดแก การใหความสําคัญตอการเรียนรูของนักเรียนเปนอันดับแรก นอกจากน้ีหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 ยังไดกําหนดใหสาระการเรียนรูในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรประกอบดวย 6 สาระ โดยสาระท่ี 6 
เปนทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร (กระทรวงศึกษาธิการ , 2551) เปาหมายสําคัญของการจัดการเรียนรู
คณิตศาสตร คือ การพัฒนาความสามารถในการแกปญหาคณิตศาสตรไดอยางหลากหลาย (Wilson, 1993) โดยท่ีทักษะ 
การแกปญหาทางคณิตศาสตรเปนทักษะหน่ึงใน 5 ทักษะท่ีผูเรียนควรจะเรียนรู ฝกฝน และพัฒนาใหเกิดทักษะข้ึน 
จะชวยใหผูเรียนมีแนวทางการคิดท่ีหลากหลาย มีนิสัยกระตือรือรน ไมยอทอ และมีความมั่นใจในการแกปญหาท่ีเผชิญอยู 
ท้ังภายใน และภายนอกหองเรียน ตลอดจนเปนทักษะพ้ืนฐานท่ีผูเรียนสามารถนําติดตัวไปใชแกปญหาในชีวิตประจําวันได
นานตลอดชีวิต (สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, 2555) 
 แมวาการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตรในโรงเรียนจะมีความสําคัญ แตพบวาการจัดการเรียนการสอน
คณิตศาสตรในระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ยังไมประสบความสําเร็จเทาท่ีควร ซึ่งการจัดการเรียนการสอนของกลุมสาระ 
การเรียนรูคณิตศาสตร โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร - ชุมดีสารอุปถัมภ) สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองกําแพงเพชร  
พบวา ปการศึกษา 2558 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยรอยละ 57.50 และปการศึกษา 
2559 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยรอยละ 58.25 ซึ่งต่ํากวาเกณฑท่ีโรงเรียนตั้งไว  
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คือ รอยละ 70 เมื่อพิจารณาเปนหนวยการเรียนรู พบวา หนวยการเรียนรูท่ี 2 เรื่อง พหุนาม มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
คณิตศาสตรต่ํากวาหนวยการเรียนรูอ่ืน ๆ 
 การแกปญหาท่ีทําใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่ําน้ันมีหลายวิธี คือ การพัฒนาวิธีสอนของครูผูสอนก็เปนแนวทาง
หน่ึงในการแกปญหา การท่ีครูปรบัปรุงวิธีการสอนใหเหมาะสมกับเน้ือหาและวัยของผูเรียน โดยใหนักเรียนไดมสีวนรวมใน
กิจกรรมการเรียนการสอน เสริมสราง บรรยากาศท่ีดีในการเรียน ยอมทําใหนักเรียนเกิดความสนใจ เกิดการเรียนรู  
เกิดความรูสึกท่ีดี ไมเบ่ือหนายกับการฝกทักษะทางคณิตศาสตร ตลอดจนมีทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร และเจตคต ิ
ท่ีดีตอวิชาคณิตศาสตร การสอนท่ีดีควรจะตองคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล ซึ่งผูสอนตองระลกึไวเสมอวา ผูเรียนมี
ความสามารถในการเรียนรูท่ีแตกตางกัน ครูผูสอนจะตองเลือกใชวิธีการสอนใหเหมาะสมกับความสามารถท่ีแตกตางกัน 
(ดวงเดือน ออนนวม, 2537) 
 นวัตกรรมอยางหน่ึงท่ีนํามาจัดกิจกรรมท่ีสนองความแตกตาง คือ การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ CCR เปนการจัด
กิจกรรมเรียนรูแบบหน่ึงท่ีประกอบดวย C = Contemplative จิตตปญญาศึกษา คือ การศึกษาท่ีเนนการพัฒนาจิตใจ  
ซึ่งเปนคุณภาพภายในของมนุษย เพ่ือใหเกิดความตระหนักรูถึงคุณคาของสิ่งตาง ๆ โดยปราศจากอคต ิทําใหเกิดความรัก
ความเมตตา มีจติสํานึกตอสวนรวม และเปนการรวมสรางสังคมพ้ืนฐานปญญา สามารถอธิบายความเปนหน่ึงเดียวของ 
ทุกสรรพสิ่ง รวมท้ังการฝกฝนในเรือ่งของจิตใจ การฝกสติ สมาธิ สุขภาพกายและใจจะดีข้ึน ผลการเรยีนยอมดีข้ึนเรียนอยาง
มีความสุข (วิจักขณ พานิช, 2550) C = Coaching การช้ีแนะ คือ การพัฒนาความรู ทักษะ หรือความสามารถไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และบรรลุเปาหมายท่ีกําหนดไว เพ่ือใหคนพบวิธีการแกไขปญหาดวยตนเอง (อวยชัย สุขณะลา, 2559) และ  
R = Research Base Learning การจัดการเรยีนรูโดยใชการวิจัยเปนฐาน คือ การจัดกระบวนการเรยีนการสอนเพ่ือคนหา
คําตอบหรือคนหาองคความรูใหม โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร และกระบวนการสืบคนเพ่ือหาคําตอบภายใตศาสตร 
ท่ีเก่ียวของกับเรื่องท่ีศึกษาวิจัย เพ่ือสืบคน พิสูจน ทดสอบ เก็บขอมลูนําไปวิเคราะหขอมูลซึ่งเปนการเรียนรูอยาง
เฉพาะเจาะจงและอยูบนพ้ืนฐานของปญหาท่ีเกิดข้ึนจริงในโลก (กีรตาพันธุ ฝาชัยภูม,ิ 2554) 
 ดวยเหตผุลดังกลาว ผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะพัฒนาการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่อง พหุนาม โดยใชวิธีจัดการกิจกรรม 
การเรยีนรูแบบ CCR ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรยีน ทักษะการแกปญหา
ทางคณิตศาสตรของนักเรียน และเจตคตติอวิชาคณติศาสตรของนักเรียน เพ่ือใชเปนแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรยีนรู
ตอไป 
 

วัตถุประสงคการวิจัย 
 1.  เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง พหุนาม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1/1 
โดยใชการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ CCR กับเกณฑรอยละ 70 
 2.  เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง พหุนาม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1/1 
กอนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ CCR 
 3.  เพ่ือศึกษาทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร เรื่อง พหุนาม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1/1 ท่ีไดรับ 
การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ CCR 
 4.  เพ่ือศึกษาเจตคติตอวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1/1 ท่ีไดรับการจัดกิจกรรมการเรยีนรู 
แบบ CCR 
 

สมมติฐานการวิจัย 
 1.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง พหุนาม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1/1 หลังการจัด
กิจกรรมการเรียนรูแบบ CCR สูงกวาเกณฑรอยละ 70 
 2.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง พหุนาม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1/1 หลังการจัด
กิจกรรมการเรียนรูแบบ CCR สูงกวากอนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ CCR 
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ขอบเขตการวิจัย 
 ดานเน้ือหา 
  การวิจัยในครั้งน้ีมุงศึกษา เรื่อง พหุนาม ในรายวิชาเสริมทักษะคณติศาสตร 2 ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ตาม
หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร-ชุม ดีสารอุปถัมภ) พุทธศักราช 2557 และหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
ข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  
  ดานตัวแปร 
   ตัวแปรตน ไดแก  การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ CCR 
   ตัวแปรตาม    ไดแก   - ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณติศาสตร 
                - ทักษะการแกปญหาทางคณติศาสตร 
             - เจตคติตอวิชาคณิตศาสตร 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

 

 

 

 
วิธีดําเนินการวิจัย 
  ประชากร 
   ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี เปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1/1 โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร–ชุม 
ดีสารอุปถัมภ) สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองกําแพงเพชร ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 จํานวน 32 คน 
 
  เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
   1.  แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ CCR กลุมสาระการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร เรื่อง พหุนาม ช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 1 จํานวน 24 แผน แผนละ 1 ช่ัวโมง รวมเวลา 24 ช่ัวโมง  
   2.  แบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูคณติศาสตร เรื่อง พหุนาม ช้ันมัธยมศึกษา
ปท่ี 1 เปนแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ ดําเนินการหาคณุภาพ ดังน้ี  
    - หาคาความสอดคลองระหวางขอสอบแตละขอกับจุดประสงคการเรยีนรู โดยใชสตูร IOC ดัชนี
ความสอดคลอง ระหวางขอสอบกับจุดประสงคการเรียนรู โดยมีคา IOC อยูระหวาง 0.67 ถึง 1.00 
    - หาคาความเช่ือมั่น (Reliability) โดยใชสูตร KR-20 ของคูเดอร ริชารดสัน (Kuder Richardson)  
ซึ่งแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนมีคาความเช่ือมั่น (Reliability) เทากับ 0.97 
    - หาคาความยากงาย(p) ของแบบทดสอบ โดยใชเกณฑความยากงายระหวาง 0.20-0.80 ซึ่ง
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ไดคาความยากงาย(p) ระหวาง 0.41 - 0.72 
    - หาคาอํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบ โดยใชเกณฑอํานาจจําแนก 0.20 ข้ึนไป ซึ่งแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไดคาความยากงาย(p) ระหวาง 0.48 – 0.74 

การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ CCR 
1. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร 
2. ทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร 
3. เจตคติตอวิชาคณิตศาสตร 
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 3.  แบบสังเกตทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร จํานวน 15 ขอ มีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 
(Rating scale) ชนิด 5 ระดับ คือ เห็นดวยอยางยิ่ง เห็นดวย ไมแนใจ ไมเห็นดวย ไมเห็นดวยอยางยิ่ง หาคาความสอดคลอง 
โดยใชสูตร IOC ดัชนีความสอดคลอง อยูระหวาง 0.67 ถึง 1.00 
 4.  แบบวัดเจตคตติอวิชาคณิตศาสตร จํานวน 20 ขอ มีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) 
ชนิด 5 ระดับ คือ เห็นดวยอยางยิง่ เห็นดวย ไมแนใจ ไมเห็นดวย ไมเห็นดวยอยางยิ่ง หาคาความสอดคลอง โดยใชสตูร IOC 
ดัชนีความสอดคลอง อยูระหวาง 0.67 ถึง 1.00 
  การเก็บรวบรวมขอมลู 
   ผูศึกษาไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามลําดับข้ันตอน ดังน้ี 
   1. นักเรียนทําแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียน (Pretest)  
   2.  ดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ CCR ดวยตนเองตามแผนการจัดการเรยีนรูท่ีไดสรางไว  
จํานวน 24 แผน  
   3.  นักเรียนทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนหลังเรียน (Port test) 
   4.  ครูประเมินแบบสังเกตทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร 
   5.  นักเรียนทําแบบวัดเจตคตติอวิชาคณิตศาสตร  
  การวิเคราะหขอมลู 
   ผูศึกษาไดดําเนินการวิเคราะหขอมูลตามลําดับข้ันตอน ดังน้ี 
   1.  การเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง พหุนาม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 
ปท่ี 1 โดยใชการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ CCR กับเกณฑรอยละ 70 ใชการทดสอบคาที (t-test One Group) 
   2.  การเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง พหุนาม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 
ปท่ี 1 กอนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ CCR ใชการทดสอบคาที (t-test Dependent) 
   3.  การศึกษาทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร เรื่องพหุนาม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1/1  
ท่ีไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ CCR วิเคราะหขอมลูโดยใชคาเฉลี่ย (µ ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (σ ) แปลผล

คาเฉลี่ย ดังน้ี  
    คาเฉลี่ย 4.50 - 5.00 ทักษะการแกปญหาทางคณติศาสตร ระดับมากท่ีสุด  
    คาเฉลี่ย 3.50 - 4.49 ทักษะการแกปญหาทางคณติศาสตร ระดับมาก 
    คาเฉลี่ย 2.50 - 3.49 ทักษะการแกปญหาทางคณติศาสตร ระดับปานกลาง 
    คาเฉลี่ย 1.50 - 2.49 ทักษะการแกปญหาทางคณติศาสตร ระดับนอย 
    คาเฉลี่ย 1.00 - 1.49 ทักษะการแกปญหาทางคณติศาสตร ระดับนอยท่ีสุด 
   4.  การศึกษาเจตคติตอวิชาคณติศาสตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1/1 ท่ีไดรับการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูแบบ CCR วิเคราะหขอมูลโดยใชคาเฉลี่ย (µ ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (σ ) และแปลผลคาเฉลีย่ ดังน้ี  

    คาเฉลี่ย 4.50 - 5.00 เจตคติตอวิชาคณิตศาสตร ระดับมากท่ีสดุ  
    คาเฉลี่ย 3.50 - 4.49 เจตคติตอวิชาคณิตศาสตร ระดับมาก 
    คาเฉลี่ย 2.50 - 3.49 เจตคติตอวิชาคณิตศาสตร ระดับปานกลาง 
    คาเฉลี่ย 1.50 - 2.49 เจตคติตอวิชาคณิตศาสตร ระดับนอย 
    คาเฉลี่ย 1.00 - 1.49 เจตคติตอวิชาคณิตศาสตร ระดับนอยท่ีสุด 
 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
  1.  การเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง พหุนาม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 
1/1 โดยใชการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ CCR กับเกณฑรอยละ 70 ดังตาราง 1 
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ตาราง 1    แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณติศาสตร เรื่อง พหุนาม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 
   ปท่ี 1/1 โดยใชการจัดกิจกรรมการเรยีนรูแบบ CCR กับเกณฑรอยละ 70 
 

 N k µ  . σ . t Sig. 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร 32 21 22.38 2.56 3.589* .000 

 *ระดับนัยสําคัญท่ี .05 
 จากตาราง 1 พบวา นักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปท่ี 1/1 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่อง พหุนาม  
หลังการจดักิจกรรมการเรียนรูแบบ CCR สูงกวาเกณฑ รอยละ 70 อยางมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยมีคาเฉลี่ย
เทากับ 22.38 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 2.56 และคา t = 3.589 
 

  2 การเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง พหุนาม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1/1 
กอนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ CCR ดังตาราง 2 
 

ตาราง 2    แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณติศาสตร เรื่อง พหุนาม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 
   ปท่ี 1/1 กอนและหลังการจัดกิจกรรมการเรยีนรูแบบ CCR 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร N µ   σ . t Sig. 
กอนเรียน 32 13.53 3.63 

1.412* .012 
หลังเรียน 32 22.38 2.56 

 *ระดับนัยสําคัญท่ี .05 
 จากตาราง 2 พบวา นักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปท่ี 1/1 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง พหุนาม หลัง
การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ CCR สูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยมีคา t = 1.412 
  3.  การศึกษาทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร เรื่อง พหุนาม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1/1 ท่ีไดรับ 
การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ CCR ดังตาราง 3 
 
ตาราง 3    แสดงผลการศึกษาทักษะการแกปญหาทางคณติศาสตร เรื่อง พหุนาม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1/1  
   หลังไดรับการจดักิจกรรมการเรยีนรูแบบ CCR 

ขอความ µ  σ  ระดับทักษะ 
1. นักเรียนสามารถใหเหตุผลในการแกปญหา 4.19 0.45 มาก 
2. นักเรียนสามารถตดัสินใจไดเหมาะสมกับวัย 4.14 0.41 มาก 
3. นักเรียนมีการเช่ือมโยงความรู 4.27 0.50 มาก 
4. นักเรียนมีการถาม-ตอบสมเหตสุมผล 4.16 0.43 มาก 
5. นักเรียนมีกระบวนการทํางานและวางแผนงาน 4.18 0.45 มาก 
6. นักเรียนรับฟงความคดิเห็นของเพ่ือน 4.11 0.54 มาก 
7. นักเรียนสามารถประยุกตความรูมาใชแกปญหา 4.17 0.58 มาก 
8. นักเรียนมีความกระตือรือรนในการหาคําตอบ 4.16 0.53 มาก 
9. นักเรียนสามารถคดิอยางเปนข้ันตอน 4.25 0.58 มาก 
10. นักเรียนสามารถอธิบายได เมือ่เพ่ือนถาม 4.09 0.42 มาก 

รวม 4.17 0.49 มาก 
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  จากตาราง 3 พบวา นักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปท่ี 1/1 มีทักษะการแกปญหาทางคณติศาสตร เรื่อง พหุนาม  
หลังไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ CCR โดยรวมมีทักษะการปญหาทางคณติศาสตรอยูในระดบัมาก (µ= 4.17,  

σ  = 0.49) เมื่อพิจาณาเปนรายขอ พบวา นักเรียนมีการเช่ือมโยงความรู มีคาเฉลี่ยสูงสุด (µ= 4.27, σ  = 0.50) รองลงมา

คือ นักเรียนสามารถคดิอยางเปนข้ันตอน (µ= 4.25, σ  = 0.58) และนักเรียนสามารถใหเหตผุลในการแกปญหา 

(µ= 4.19, σ  = 0.45) ตามลําดับ 
 

  4. การศึกษาเจตคติตอวิชาคณติศาสตร ของนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1/1 ท่ีไดรับการจดักิจกรรมการเรียนรู
แบบ CCR ดังตาราง 4 
 

ตาราง 4    แสดงผลการศึกษาเจตคตติอวิชาคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1/1 หลังไดรับการจัดกิจกรรม 
   การเรียนรูแบบ CCR  

ขอ ขอความ µ  σ  ระดับเจตคต ิ

1 ครูมีความตั้งใจสอนเปนอยางยิ่ง 4.11 0.67 มาก 
2 ครูทําใหการเรียนคณิตศาสตรไมนาเบ่ือ 4.05 0.72 มาก 
3 การสอนของครูทําใหฉันตื่นเตนกับปญหาใหม ๆ ท่ีทาทาย 4.23 0.71 มาก 
4 การสอนของครูทําใหฉันไดฝกทักษะและนําไปใชในชีวิตประจําวันได 4.18 0.71 มาก 
5 การสอนของครูทําใหฉันรูสึกถึงประโยชนของคณิตศาสตร 4.30 0.55 มาก 
6 การสอนของครูทําใหฉันมโีอกาสไดแสดงความคิดเห็นมากข้ึน 4.14 0.67 มาก 
7 การสอนของครูทําใหบรรยากาศในช้ันเรียนไมเครงเครียด 3.95 0.75 ปานกลาง 
8 การสอนของครเูสรมิสรางใหนักเรยีนตัดสินใจและแกปญหาได 4.18 0.72 มาก 
9 อุปกรณในหองเรียนทําใหฉันเรียนอยางสนุกสนาน 4.16 0.78 มาก 
10 ใบงานของครทํูาใหฉันเขาใจเน้ือหามากยิ่งข้ึน 4.20 0.67 มาก 

รวม 4.15 0.70 มาก 
  

 จากตาราง 4 พบวา นักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปท่ี 1/1 มีเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร หลังไดรับการจดักิจกรรมการ
เรียนรูแบบ CCR โดยรวมมเีจตคตติอวิชาคณิตศาสตรอยูในระดับมาก (µ= 4.15, σ  = 0.70) เมื่อพิจาณาเปนรายขอ 

พบวา การสอนของครูทําใหฉันรูสกึถึงประโยชนของคณิตศาสตร มคีาเฉลี่ยสูงสดุ (µ= 4.30, σ  = 0.55) รองลงมาคือ  

การสอนของครูทําใหฉันตื่นเตนกับปญหาใหม ๆ ท่ีทาทาย (µ= 4.23, σ  = 0.71) และใบงานของครูทําใหฉันเขาใจเน้ือหา

มากยิ่งข้ึน (µ= 4.20, σ  = 0.67) ตามลําดับ 
 
 
 

สรุปผลการวิจัย 
 1.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1/1 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนคณติศาสตร เรื่อง พหุนาม หลังการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูแบบ CCR สูงกวาเกณฑ รอยละ 70 อยางมีนัยสําคัญทางสถิตท่ีิระดับ .05 
 2.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1/1 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง พหุนาม หลังการจัดกิจกรรม 
การเรยีนรูแบบ CCR สูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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 3.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1/1 มีทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร เรื่อง พหุนาม หลังการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูแบบ CCR โดยรวมมีทักษะการปญหาทางคณิตศาสตรอยูในระดับมาก 
 4.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1/1 มีเจตคตติอวิชาคณิตศาสตร หลงัการจัดกิจกรรมการเรยีนรูแบบ CCR โดยรวม
มีเจตคติตอวิชาคณติศาสตรอยูในระดับมาก 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการวิจัย ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ CCR เรื่อง พหุนาม ท่ีมีตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
ทักษะการแกปญหา และเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1/1 โรงเรียนชากังราววิทยา 
(อินทร-ชุม ดีสารอุปถัมภ) ผูวิจัยอภิปรายผลไดดังน้ี 
 1.  นักเรียนท่ีไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ CCR กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่อง พหุนาม  
มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวาเกณฑ รอยละ 70 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ 
ศจีรัตน ศรีพล (2549) ท่ีไดศึกษาผลการสอนเขียนบรรยายความภาษาอังกฤษแบบช้ีแนะ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 
ผลการวิจัยพบวา ความสามารถในการเขียนบรรยายความภาษาอังกฤษ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 ท่ีไดรับการสอน
เขียนบรรยายภาษาอังกฤษแบบช้ีแนะ หลังเรียนสูงกวาเกณฑมาตรฐานของโรงเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  
 2.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1/1 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง พหุนาม หลังการจัดกิจกรรม
การเรียนรูแบบ CCR สูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของกิติพงษ แหนงสกูล 
(2557) ไดศึกษาการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และทักษะการปฏิบัติงาน เรื่อง การใชโปรแกรมประมวลคํา กลุมสาระ
การเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 โดยใชวิธีสอนแบบช้ีแนะรวมกับรูปแบบการเรียน
การสอนทักษะปฏิบัติของแฮรโรว ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 เรื่อง การใช
โปรแกรมประมวลคํา หลังจากการใชวิธีการสอนแบบช้ีแนะรวมกับรูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของแฮรโรว สูงกวา
กอนใชอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และสอดคลองกับงานวิจัยของนิลวรรณ เกษมโศธน (2552) ไดศึกษาการพัฒนา
ชุดการสอนแบบใชวิจัยเปนฐานวิชาวิทยาศาสตร  
เรื่อง สารและการเปลี่ยนแปลง สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของชุดการสอนแบบใชวิจัยเปนฐาน พบวาคะแนน
หลังเรียนสูงกวากอนเรียนดวยชุดการสอน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
 3.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1/1 มีทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร เรื่อง พหุนาม หลังการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูแบบ CCR โดยรวมมีทักษะการปญหาทางคณิตศาสตรอยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของพวงพิศ เรืองศิริกุล 
(2541) ไดเปรียบเทียบทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัยท่ีไดรับประสบการณจากการเลนมุมบล็อกแบบอิสระ 
กับแบบครูช้ีแนะ ผลการวิจัยพบวา เด็กปฐมวัยท่ีรับการจัดประสบการณ การเลนมุมบล็อกแบบครูช้ีแนะ มีทักษะทาง
คณิตศาสตรสูงกวาเด็กปฐมวัยท่ีรับการจัดประสบการณการเลนมุมบล็อกแบบอิสระ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 4.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1/1 มีเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ CCR โดยรวม
มีเจตคติตอวิชาคณิตศาสตรอยูในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเปนเพราะการจัดการเรียนการสอนแบบ CCR ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย
ของบรรพต แสนสุวรรณ (2558) ไดพัฒนาหลักสูตรเสริมทักษะชีวิตตามแนวคิดจิตตปญญาศึกษาสําหรับนักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ผลการวิจัยพบวา นักเรียนกลุมทดลองมีระดับเจตคติตอหลักสูตร
เสริมทักษะชีวิตตามแนวคิดจิตตปญญาศึกษาสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาใน
ระดับมาก 
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ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 

  1.  ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ CCR ครูควรแนะนํา ทําความเขาใจกับนักเรียนใหเกิดความเขาใจแตละ
ข้ันตอน ของการจัดกิจกรรมการเรียนกอน เพ่ือจะไดปฏิบัติตนไดอยางถูกตองและไมเกิดปญหา การจัดกิจกรรมการเรียนรู
แบบ CCR เปนกิจกรรมการเรียนการสอนท่ียึดผูเรียนเปนสําคัญ นักเรียนทํากิจกรรมดวยตนเอง ใชความคิดและ
ความสามารถของตนเองซึ่งครูตองคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล อารมณ สังคม สติปญญา และความรูพ้ืนฐานเดิมของ
นักเรียน ครูจะตองใหนักเรียนไดฝกกระทําดวยตนเอง 
  2.  ครูควรเตรียมเน้ือหา สื่อการสอน และวิธีการสอน ใบความรู ใบงาน ใหพรอมสะดวกในการใช ควร
เสนอแนะแหลงเรียนรูท่ีหลากหลาย ฝกใหผูเรียนไดใชประกอบการแสวงหาความรู และศึกษาคนควาอยางพอเพียง และให
การเสริมแรงในระหวางท่ีนักเรียนทํากิจกรรม เพ่ือชวยใหนักเรียนรูสึกภูมิใจ 
  3.  ครูควรกระตุนใหกําลังใจผูเรียนเกิดความมั่นใจในการเรียน และกลาแสดงความคิดเห็นของตนเอง 
ตอกลุม 
 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 
  1.  ควรศึกษาถึงปจจัยอ่ืนๆ ท่ีสงผลถึงผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
  2.  ควรนําการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ CCR ไปใชระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือระดับประถมศึกษา 
เพ่ือเปรียบเทียบผลการศึกษาวาเหมือนหรือตางกันอยางไร 
  3.  ควรนําการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ CCR ไปศึกษาและพัฒนาใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรูในกลุม
สาระหรือวิชาอ่ืน 
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