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บทคัดย่อ 
  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน 
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR  2) เพื่อเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 โดยการจัดการเรียนรู้ที่บูรณา
การแนวคิด CCR กับเกณฑ์ร้อยละ 70  3) เพื่อศึกษาทักษะในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ เรื่อง  เศษส่วน หลังการ
จัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR  4) เพื่อศึกษาแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์หลังการจัดการ
เรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2  ปี
การศึกษา 2561 โรงเรียนดงซ่อมพิทยาคม จังหวัดตาก จ านวน 23 คน จาก 1 ห้องเรียน ได้มาโดยการเลือกแบบ
เจาะจง เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR จ านวน 14 แผน 2) 
แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 3) แบบวัดทักษะในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ และ 4) แบบวัด
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการทดสอบสมมุติฐานด้วย t-test dependent และ One sample  t-test 
  ผลการวิจัย พบว่า  
 1.  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน หลังสูงกว่าก่อนการ
จัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 2.  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  4 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน โดยการจัดการ
เรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05   
 3.  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 มีทักษะในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์หลังการจัดการเรียนรู้ที่บูรณา
แนวคิด CCR  โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
  4.  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์หลังการจัดการเรี ยนรู้ที่
บูรณาแนวคิด CCR  โดยรวมอยู่ในระดับมาก  

ค าส าคัญ : การจัดการเรียนรู้ทีบู่รณาแนวคดิ CCR, ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร,์ ทักษะในการแก้ปัญหา

คณิตศาสตร,์ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิทางการเรียนคณติศาสตร์ 



 

วันที่ 21-22 มีนาคม 2562 
ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอล ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทน์) 

442 

 

 
รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ  

ครุศาสตร์ศึกษาคร้ังท่ี2 (Proceedings) 

ABSTRACT 
 The purposes of this research were 1) To compare the learning achievement in 
mathematics of prathomsuksa 4 students before and after instructional management base on 
integration of CCR model.  2) To compare the learning achievement in mathematics of 
prathomsuksa 4 students after instructional management base on integration of CCR model with 
the set 70 percents criterion. 3) To study mathematical problem solving skill in fractions of 
prathomsuksa 4 students after instructional management base on integration of CCR model. 4) To 
study learning achievement motivation of  prathomsuksa 4 students after instructional 
management base on integration of CCR model. The target group using in this study included 23 
prathomsuksa 4 students Dongsompittayakom school, Wangchao district, Tak province, studying 
mathematics during the second semester of 2018 school year.  The instruments using in this study 
included: 1) The knowledge management plans that instructional management base on integration 
of CCR model of mathematics in “fraction”  2) The learning achievement motivation in 
mathematics. 3) Mathematical problem solving ability 4) The learning achievement motivation for 
mathematics test. Data were analyzed by using the Mean, percentage and standard deviation and 
the hypothesis testing with a dependent t-test and one sample t-test. 
 The research findings found that: 
  1. The Prathomsuksa 4 students had achievement in mathematics after instructional 
management base on integration of CCR model higher than the previous class. The statistical 
significance level. 05  
  2. The Prathomsuksa 4 students had achievement in mathematics after instructional 
management base on integration of CCR model higher than the 70 percent level of statistical 
significance.05.  
  3. The Prathomsuksa 4 students had problem solving ability in mathematics after 
instructional management base on integration of CCR model, found that in overall, was in “High,” 
level.  
  4. The Prathomsuksa 4 students had learning achievement motivation for mathematics 
after instructional management base on integration of CCR model found that in overall was in 
“High,” level. 

Keyword: Instructional management base on integration of CCR model, Mathematics learning 

achievement, Mathematical Problem Solving Skill, Learning achievement motivation for 
mathematics 

ความเป็นมาและความส าคัญ 
 ในศตวรรษที่ 21 โลกมีการเปลี่ยนแปลงในทุกๆ ด้านไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ สังคม วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีส่งผลให้จ าเป็นต้องมีการเตรียมผู้เรียนให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลก ผู้สอนจึงต้องมีความตื่นตัวและ
เตรียมพร้อมในการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความรู้ในวิชาหลัก (Core Subjects) มีทักษะการเรียนรู้(Learning Skills) 
และพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 ไม่ว่าจะเป็นทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะการคิด
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และการแก้ปัญหา ทักษะการสื่อสาร และทักษะชีวิต (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , 2560)             
ซึ่งคณิตศาสตร์มีบทบาทส าคัญยิ่งต่อความส าเร็จในการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เนื่องจากคณิตศาสตร์ช่วยให้มนุษย์มี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่าง
รอบคอบและถี่ถ้วน ช่วยให้คาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ แก้ปัญหา ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและสามารถน าไปใช้ใน
ชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้คณิตศาสตร์ยังเป็นเครื่องมือในการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
ศาสตร์อื่นๆ อันเป็นรากฐานในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของชาติให้มีคุณภาพและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้
ทัดเทียมกับนานาชาติ การศึกษาคณิตศาสตร์จึงจ าเป็นต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทันสมัยและสอดคล้องกับ
สภาพเศรษฐกิจ สังคม และความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วในยุคโลกาภิวัฒน์        
(สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2560) นอกจากนี้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ      
ให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ เกิดสมรรถนะ มีความรู้ความสามารถการสื่อสาร ความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดเป็นระบบเพื่อน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือ
ตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคม สามารถแก้ปัญหาอุปสรรค มีทักษะชีวิตและเลือกใช้เทคโนโลยีได้อย่างมีคุณค่า 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2552)   
  จากความส าคัญดังกล่าวนี้การจัดการศึกษาคณิตศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 จ าเป็นต้องให้นักเรียนได้เกิดการ
เรียนรู้ด้วยความเข้าใจที่มากพอเพียงและสามารถน าความรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหาต่างๆ ได้ โดยเฉพาะระดับ
ประถมศึกษาต้องเป็นการจัดการศึกษาเพื่อเตรียมนักเรียนให้รับกับการศึกษาในระดับมัธยมที่สูงขึ้น ครูผู้สอนต้องเป็นผู้
ที่มีความสามารถ รู้จักดัดแปลงตัวอย่างกิจกรรม แบบฝึกหัด ตลอดจนหาสื่ออุปกรณ์ประกอบการสอน เพื่อช่วยให้
นักเรียนได้เกิดความรู้ความเข้าใจอย่างแท้จริง การสอนให้นักเรียนรู้จักคิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาเป็นนั้นเป็นสิ่ง ส าคัญ 
นอกจากน้ันยงัจ าเป็นต้องฝึกให้เยาวชนรู้จักพูด แสดงความคิดอย่างชัดเจน สมเหตุสมผล มีวิจารณญาณ ฝึกให้เยาวชน
เป็นผู้รู้จริง ใฝ่แสวงหาความรู้ กล้าแสดงความรู้ และความคิด เป็นผู้เสียสละเพื่อส่วนรวม มีน้ าใจ และท างานร่วมกับ
ผู้อื่นได้ เพื่อเตรียมนักเรียนให้เป็นทรัพยากรที่มีค่าในยุคข่าวสารสนเทศและยุคไร้พรมแดนต่อไป (ปานทอง กุลนาถศิร, 
2555) 
  การจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ที่ผ่านมานั้น นักเรียนส่วนหนึ่งยังมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับต่ า 
ประกอบกับการรายงานผลค่าสถิติพื้นฐานของผลการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ระดับประเทศ        
(O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนดงซ่อม-   
พิทยาคม ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 1 พบว่า คะแนนเฉลี่ยในระดับประเทศ คิดเป็นร้อยละ 
37.12 (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน), 2560) จะเห็นได้ว่านักเรียนมผีลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
อยู่ในเกณฑ์ที่ต่ าโดยมีคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าร้อยละ 50 แสดงว่าการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ยังประสบปัญหา ไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ต้องการจึงจ าเป็นต้องปรับปรุงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ดีขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายของโรงเรียน 
ซึ่งสาเหตุหนึ่งนั้นผู้เรียนไม่ค่อยสนใจที่จะเรียนรู้ เนื่องจากไม่มีแรงกระตุ้นและไม่มีแรงจูงใจที่จะเรียนรู้ อาจเป็น
เพราะว่าเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ค่อนข้างยาก ต้องอาศัยทักษะการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาโดยส่วนใหญ่ อีกทั้ง
ยังคิดว่าวิชาคณิตศาสตร์ไม่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันและไม่เป็นสาขาวิชาที่จะศึกษาต่อในอนาคต 
ส่งผลให้นักเรียนส่วนใหญ่ไม่สนใจในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ประกอบกับเทคนิคการสอนของครูยังคงสอนในรูป
แบบเดิมๆ ไมส่งผลในทางที่จะช่วยให้ผู้เรยีนประสบความส าเร็จในการเรยีน ผู้วิจัยจึงได้มีการปรับปรุงการจดัการเรียนรู้
ซึ่งได้จัดการเรียนรู้โดยการบูรณาการแนวคิด CCR เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนให้สูงข้ึน 
 การจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR หมายถึง การจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการจิตตปัญญา 
(Contemplative Education) การสอนแนะหรือการช้ีแนะ (Coaching) และการเรียนการสอนที่ใช้วิจัยเป็นฐาน 
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(Researching base Learning) ซึ่งเป็นกระบวนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริงได้ลงมือหา
ค าตอบด้วยตนเอง เพื่อให้เกิดกระบวนการคิด และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยครูเป็นเพียงผู้ช้ีแนะให้ผู้เรียนได้พัฒนา
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ นอกจากนี้ผู้เรียนยังได้เรียนรู้การพัฒนาจิตใจ การรู้จักตนเอง     
เกิดความรัก ความเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ เกิดจิตส านึกต่อส่วนรวม อันน าไปสู่การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข 

  การจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR มี 5 ข้ันตอน ดังนี ้
  1.  ขั้นการเตรียมความพร้อม : ตระหนักรู้คือพร้อม 
  2.  ขั้นการแสวงหาความรู้ : ถามคือสอน 
  3.  ขั้นเชื่อมโยงสู่การปฏิบัติ : ปฏิบัติได้คือเข้าใจ 
  4.  ขั้นประเมินและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : สะท้อนคิดคือเรียนรู้ 
  5.  ขั้นการสะท้อนการเรียนรู้ : เขียนคือคิด 
  การจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR เป็นแนวคิดที่เริ่มต้นจากความร่วมมือระหว่างส านักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.) ที่ได้สนับสนุนและริเริ่มให้มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ได้ประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับ
ทิศทางการผลิตและพัฒนาครูของประเทศ ซึ่งจากที่ประชุมดังกล่าว มติที่ประชุมได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของการ
จัดการเรียนรู้ที่ใช้แนวคิด จิตตปัญญาศึกษา (Contemplative Education) ระบบพ่ีเลี้ยง (Coaching) และการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นวิจัยเป็นฐาน (Research base learning) จึงได้ด าเนินโครงการวิจัยและพัฒนากระบวนการผลิตและ
พัฒนาครู โดยบูรณาการแนวคิดจิตตปัญญา ระบบพี่เลี้ยง และการเรียนรู้ฐานวิจัย ซึ่งได้ริเริ่มโครงการมาตั้งแต่ปี 2559 
เพื่อให้มหาวิทยาลัยราชภัฏซึ่งถือเป็นสถาบันการศึกษาหลักในการผลิตนักศึกษาครูได้มีทิศทางเดียวกันในการพัฒนา
ศักยภาพของนักศึกษาเพื่อให้เป็นครูที่มีบทบาทในการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับบทบาทของการเป็นพี่เลี้ยง 
(Coaching) ในช้ันเรียน และสามารถจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถคิดเป็น แก้ปัญหาเป็น และมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยในฐานะที่เป็นครูสอนคณิตศาสตร์จึงสนใจที่จะการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน ทักษะการแก้ปัญหา และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน โดยการจัดการเรียนรู้ที่
บูรณาการแนวคิด CCR  ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 เพื่อศึกษาแนวทางในการในการพัฒนารูปแบบการ
เรียนรู เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะการแก้ปัญหา และ แรงจูงใจใฝ่สัมมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์
ของนักเรียนให้สูงขึ้นต่อไป 

จุดมุ่งหมายของการวิจัย 
 1.  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  4 
ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR 
  2.  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 
โดยการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR กับเกณฑ์ร้อยละ 70  
  3.  เพื่อศึกษาทักษะในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ เรื่อง  เศษส่วน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 หลัง
การจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR 
  4.  เพื่อศึกษาแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 หลังการ
จัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR 
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สมมติฐานการวิจัย 
   1. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนการจัดการ
เรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR   
 2. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ หลังการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการ
แนวคิด CCR สูงกว่าที่เกณฑ์ ร้อยละ 70 

ขอบเขตการวิจัย 
  ประชากร 
   ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2561 
โรงเรียนดงซ่อมพิทยาคม จังหวัดตาก จ านวน 23  คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง  
  ขอบเขตด้านเนื้อหา 
  เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ เนื้อหาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์สาระที่ 1 จ านวนและการ
ด าเนินการระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 เรื่อง เศษส่วน โดยการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการความคิด CCR ซึ่งตรงตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560)  
  ตัวแปรทีศ่ึกษา  
  ตัวแปรต้น ได้แก่  การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการความคิด CCR 
  ตัวแปรตาม ได้แก่   
   1.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์  
   2.  ทักษะในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ 
   3.  แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 
 ระยะเวลาในการวิจัย 
  ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
 1. รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR หมายถึง การจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการจิตตปัญญา
(Contemplative Education) การสอนแนะหรือการช้ีแนะ(Coaching) และการเรียนการสอนที่ใช้วิจัยเป็นฐาน 
(Researching base Learning) ซึ่งเป็นกระบวนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริงได้ลงมือหา
ค าตอบด้วยตนเอง เพื่อให้เกิดกระบวนการคิด และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยครูเป็นเพียงผู้ช้ีแนะให้ผู้เรียนได้พัฒนา
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ นอกจากน้ีผู้เรียนยังได้เรียนรู้การพัฒนาจิตใจ การรู้จักตนเอง เกิด
ความรัก ความเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ เกิดจิตส านึกต่อส่วนรวม อันน าไปสู่การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข มี 5 
ขั้นตอนดังน้ี  
  ขั้นที่ 1 เตรียมความพร้อม : ตระหนักรู้คือพร้อม หมายถึง การที่เด็กมีพัฒนาการทางด้านต่างๆ ทั้งทาง
ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา เพียงพอที่จะรับรู้สิ่งต่างๆ ได้โดยไม่มีสิ่งใดเป็นอุปสรรค ก่อให้เกิดความ
พึงพอใจในการกระท านั้นๆ โดยใช้กระบวนการจิตตปัญญาศึกษา เช่น การฟังอย่างลึกซึ้ง การสะท้อนการเรียนรู้ 
กิจกรรม Body Scan 
   ขั้นที่ 2 แสวงหาความรู้ : ถามคือสอน หมายถึง การใช้ค าถามที่กระตุ้นความคิดของผู้เรียนให้อยากหา
ค าตอบ อยากแก้ปัญหา และอยากคิดต่อ ท าให้ผู้เรียนเกิดแนวความคิดความเข้าใจที่ถูกต้องและกว้างขวางยิ่งขึ้น 
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เพราะผู้เรียนจะเกิดทักษะซึ่งเป็นค าถามที่สอดคล้องกับแนวคิด RBL ในการค้นคว้าสิ่งที่ต้องการจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ 
เพื่อให้ทราบค าตอบและสามารถเปรียบเทียบค าตอบท่ีได้มาว่าควรเชื่อถือหรือไม่ 

   ขั้นที่ 3 เช่ือมโยงสู่การปฏิบัติ : ปฏิบัติได้คือเข้าใจ หมายถึง การให้ปฏิบัติจริงเป็นวิธีการวัดผลที่เหมาะ
ส าหรับการวัดพฤติกรรมที่เป็นทักษะภาคปฏิบัติ เป็นการทดสอบเพื่อพิจารณาความสามารถในการท างานได้ตาม
จุดมุ่งหมาย การให้การปฏิบัติจริงเป็นการวัดความสามารถที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทั้ง 3 ด้าน คือพุทธิพิสัย จิตพิสัย และ
ทักษะพิสัย 

   ขั้นที่ 4 ประเมินแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : สะท้อนคิดคือเรียนรู้ หมายถึง กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่เกิดขึ้น
โดยที่ผู้เรียนได้ออกมาน าเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหา ซึ่งวิธีการดังกล่าวนั้นผู้เรียนแต่ละคนอาจจะน าเสนอในรูปแบบ
เดียวกัน หรือแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับความรู้หรือมวลประสบการณ์ของผู้เรียนเอง และมีการอภิปรายร่วมกัน  

   ขั้นที่ 5 สะท้อนการเรียนรู้สู่การพัฒนา: เขียนคือคิด หมายถึง กระบวนการคิดไตร่ตรองทบทวน (Reflective 
Thinking) โดยการเขียนสรุปความรู้หลังจากท่ีได้เรียนรู้ไว้เป็นองค์ความรู้ของตนเอง 

  2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ หมายถึง ความรู้ ความสามารถทางสติปัญญาในการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ เรื่องการแก้โจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ และการหารซึ่งมีความสามารถในการอ่านและตีความ
จากโจทย์ได้ให้เป็นผลส าเร็จ 

   3.  ทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ หมายถึง ข้ันตอน กระบวนการหรือยุทธวิธีต่าง ๆ ที่เกิดจากการน า
ประสบการณ์ ความรู้ ทักษะพื้นฐานต่างๆ ของผู้แก้ปัญหามาประยุกต์ใช้ที่ผู้แก้ปัญหาต้องอาศัยความรู้ การคิด
วิเคราะห์ ประสบการณ์ และทักษะพื้นฐานต่าง ๆ ที่มีอยู่ไปประยุกต์ใช้ในการค้นหาค าตอบของปัญหาทางคณิตศาสตร์ 

   4.  แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ หมายถึง พฤติกรรมของนักเรียนที่แสดงออกถึงความ
พยายามในการท ากิจกรรม และหาวิธีการต่าง ๆ เพื่อแก้ปัญหาอันจะน าตนไปสู่ความส าเร็จในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์
ให้ได้ผลการเรียนท่ีดี พยายามที่จะเอาชนะอุปสรรคต่าง ๆ และพยายามที่จะเรียนให้ดีกว่าบุคคลอื่น ๆ หรือเพื่อแข่งขัน
ให้ได้มาตรฐานในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์อันดีเยี่ยมบรรลุตามจุดมุงหมายที่ตั้งไว้ 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 

 

 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการท าวจิัย 

 

 

 
 

- ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณติศาสตร์ 
- ทักษะการแก้ปัญหาคณิตศาสตร ์
- แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิทางการเรยีนคณิตศาสตร์ 

การบูรณาการแนวคดิ CCR 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
  ประชากร 
  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 23  คน โรงเรียนดงซ่อม -
พิทยาคม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ได้มาโดยการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง 

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR แบบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ แบบวัดทักษะในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ และแบบวัดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการ
เรียนคณิตศาสตร์ รายละเอียด ดังนี ้
  1.  แผนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR เรื่อง เศษส่วน ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 หน่วยการเรียนรู้ที่ 
6 จ านวน 14 แผน 
  2.  แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 เป็นแบบทดสอบ
ปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก ให้มีค าตอบท่ีถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียวให้ตรงกับจุดประสงค์การเรียนรู้และครอบคลุม
เนื้อหาตามแผนการจัดการเรียนรู้ จ านวน 30 ข้อ  
  3.  แบบวัดทักษะในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ตามวิธีการของ
ลิเคอร์ท (Likert)  
  4.  แบบวัดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ตาม
วิธีการของลิเคอร์ท (Likert) 

 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 1. นักเรียนท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน (Pretest) เรื่อง เศษส่วน เพื่อวัดความรู้
พื้นฐานและเก็บผลการทดสอบไปเปรียบเทียบกับผลการสอบหลังเรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่บูรณาการ
แนวคิด CCR 

  2. ด าเนินการจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการแนวคิด CCR เรื่อง เศษส่วน จ านวน 
14 แผน ใช้เวลาแผนละ 1 ช่ัวโมง รวมทั้งสิ้น 14 ช่ัวโมง   

  3. นักเรียนท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน (Posttest) เรื่อง เศษส่วน เพื่อวัดความรู้
พื้นฐานและเก็บผลการทดสอบไปเปรียบเทียบกับผลการสอบก่อนเรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่บูรณาการ
แนวคิด CCR 

  4. นักเรียนท าแบบวัดทักษะในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ เพื่อวัดทักษะและเก็บผลการทดลองหลังการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR 

 5. นักเรียนท าแบบวัดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์เพื่อวัดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์และเก็บผลการ
ทดลองหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR 

 การวิเคราะห์ข้อมูล 
  1.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4  ก่อนและ
หลังการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR ใช้การทดสอบค่าที (t-test dependent)  
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  2.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4   หลังการ
จัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR กับเกณฑ์ร้อยละ 70 ใช้การทดสอบค่าที (One sample t-test) 

  3.  การศึกษาทักษะการแก้ปัญหาและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 4 หลังการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
  การศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ทักษะการแก้ปัญหาและแรงจูงใจใฝ่สัมมฤทธ์ิทางการเรียนคณติศาสตร์ 
เรื่อง เศษส่วน  โดยการจดัการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคดิ CCR  ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4  ผู้วิจัยน าเสนอ
ผลการวิเคราะห์ข้อมลูดังนี ้

ตาราง 1  แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปี
ที่ 4 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคดิ CCR 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน n x  S.D. t Sig 

ก่อนการจัดการเรียรู ้ 23 13.57 1.73 
17.600 .000 

หลังการจดัการเรียนรู ้ 23 24.26 2.73 

 P < .05 

 จากตาราง 1  พบว่านักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนคณติศาสตร์ เรื่อง หลังเรยีนสูง
กว่าก่อนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั .05  โดยมีค่า t = 17.600  และ
ค่า Sig = .000 

ตาราง 2  แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง  เศษส่วน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปีท่ี 4 โดยการจัดการเรียนรู้ที่บรูณาการแนวคดิ CCR กับเกณฑ์ร้อยละ 70 

 n k x  S.D. t Sig 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร ์ 23 21 24.26 2.73 5.72 .000 

P < .05 

  จากตาราง 2  พบว่านักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน 
หลังการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR สูงกว่าเกณฑ์ ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  โดยมี
ค่า t = 5.72  และค่า Sig = .000 
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ตาราง 3  แสดงค่าเฉลี่ย ( x ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของทักษะในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ หลังการ
จัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 

ทักษะการแก้ปัญหา x  S.D. ระดับ 

1.   นักเรียนสามารถวิเคราะห์ที่โจทย์ก าหนดได ้ 4.00 0.67 มาก 

2.   นักเรียนสามารถวางแผนวิธีการแก้โจทย์ปญัหาได ้ 3.78 0.67 มาก 

3.   นักเรียนสามารถอธิบายให้เหตุผลในการแก้ปัญหาได้ชดัเจน 4.09 0.67 มาก 

4.   นักเรียนสามารถแก้ปัญหาโดยใช้บาร์โมเดลได ้ 4.26 0.54 มาก 

5.   นักเรียนน าบาร์โมเดลมาใช้ในการแก้ปัญหาท าใหส้ามารถ 

      แก้ปัญหาได้ง่ายมากขึ้น 4.57 0.50 มากที่สุด 

6.   นักเรียนท าการแก้ปัญหาตามแผนที่วางไว ้ 4.17 0.58 มาก 

7.   นักเรียนมีการวางแผนการแกป้ัญหาอย่างเป็นระบบและท าให ้

      การแก้ปัญหาต่างๆ รวดเร็วข้ึน 4.78 0.42 มากที่สุด 

8.   นักเรียนคดิว่าการแก้ปญัหาทางคณิตศาสตร์มีความส าคญัต่อ 

      การพัฒนาด้านการคิด 4.39 0.66 มาก 

9.   นักเรียนสามารถคิดแก้ปญัหาได้หลากหลายวิธ ี 4.48 0.59 มาก 

10.  นักเรียนสามารถน าวิธีการแกป้ัญหาไปใช้ได้จริงในชีวิตประจ าวนั 4.52 0.51 มากที่สุด 

รวม 4.30 0.58 มาก 

 จากตาราง 3 พบว่า นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 มีทักษะในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ หลังการจัดการ
เรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x  = 4.30 และ S.D. = 0.58) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า นักเรียนมีการวางแผนการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบและท าให้การแก้ปัญหาต่างๆ รวดเร็วขึ้น มีค่าเฉลี่ยสูงสุด    
( x  = 4.78 และ S.D. = 0.42) รองลงมา คือ นักเรียนน าบาร์โมเดลมาใช้ในการแก้ปัญหาท าให้สามารถแก้ปัญหาได้ง่าย
มากขึ้น ( x  = 4.57 และ S.D. = 0.50) และ นักเรียนสามารถน าวิธีการแก้ปัญหาไปใช้ได้จริงในชีวิตประจ าวัน ( x  = 
4.52 และ S.D. = 0.51) ตามล าดับ 
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ตาราง 4  แสดงผลศึกษาแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 หลังการ 
จัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคดิ CCR 

รายการ x  S.D. ระดับปฏิบัติการ 

1.  นักเรียนมีความกระตือรือร้นเมื่อถึงเวลาเรยีนวิชาคณติศาสตร์ 4.09 0.67 มาก 

2.  นักเรียนชอบค้นคว้าหาความรูเ้พิ่มเตมินอกเหนือจากท่ีครสูอน 4.48 0.59 มาก 

3.  นักเรียนใหค้วามสนใจและตั้งใจท างานทุกอย่างตามที่ครูมอบหมาย 4.61 0.50 มากที่สุด 

4.  เมื่อมีอุปสรรคในการท างานท่ีครูสั่งนักเรียนจะทุ่มเทอย่างเตม็ที่ใน 

     การแก้ปัญหา 

3.87 0.97 มาก 

5.  นักเรียนจะซักถามครูหรือเพื่อนหากมีข้อสงสัยในการบ้านหรืองานท่ี 

     ได้รับมอบหมายจนส าเร็จ 

4.43 0.59 มาก 

6.  นักเรียนสามารถน าวิชาคณิตศาสตรไ์ปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 4.30 0.97 มาก 

7.  นักเรียนมีความพยายามอย่างยิ่งท่ีจะเรียนคณิตศาสตร์ให้เก่ง 4.17 0.72 มาก 

8.  นักเรียนร่วมมือกับเพื่อนเพื่อท าภาระงานท่ีได้รบัมอบหมาย 4.13 0.81 มาก 

9.  นักเรียนร่วมแสดงความคดิเหน็ระหว่างการอภปิรายในช้ันเรียน 4.48 0.67 มาก 

10. เมื่อมีการบ้านข้อที่ยากนักเรียนจะพยายามท าใหส้ าเร็จจนได้ 4.00 0.85 มาก 

11. นักเรียนจะพยายามตั้งใจเรียนมากขึ้นเมื่อไม่เข้าใจในเนื้อหาท่ีเรียน 4.52 0.59 มากที่สุด 

12. ในการเรยีนทุกครั้งท่ีท างานเปน็กลุ่ม นักเรยีนชอบที่จะเป็นหัวหน้า 

      เพื่อท างานให้เป็นระบบ และส าเรจ็ด้วยดี 

4.09 0.73 มาก 

13. นักเรียนรู้สึกภูมิใจท่ีได้ใช้ความสามารถของตนเองในการท า 

     แบบฝึกหัดคณิตศาสตร ์

3.91 0.73 มาก 

14. นักเรียนใช้เวลาว่างในการทบทวนบทเรียนอยู่แสมอ 4.17 0.72 มาก 

15. นักเรียนจะลงมือท างานทันทีเมื่อไดร้ับมอบหมายภาระงาน 3.83 0.78 มาก 

16. นักเรียนรู้สึกภาคภมูิใจเมื่อท างานเสร็จก่อนเพื่อนในช้ันเรยีน 4.39 0.66 มาก 

17. แม้งานที่ไดร้ับมอบหมายจะได้คะแนนน้อย แต่นักเรียนก็จะตั้งใจ 

     และพยายามท าอย่างเตม็ที ่

4.43 0.66 มาก 

18. ไมเ่พียงแต่จะเรียนใหส้ าเร็จเทา่นั้น นักเรียนจะคอยตรวจสอบ 

     ข้อบกพร่องในการเรียนด้วย 

4.09 0.85 มาก 
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รายการ x  S.D. ระดับปฏิบัติการ 

19. นักเรียนมีความตั้งใจแน่วแน่มัน่คงเพื่อบรรลเุป้าหมายของการ 

     เรียน 

3.48 0.59 ปานกลาง 

20. ถ้านักเรียนพบแบบฝึกหดัคณติศาสตร์ที่ยาก ๆ นักเรียนจะฝึกท า 

     ซ้ า ๆ หลาย ๆ ครั้งจนเข้าใจด ีแล้วจึงผ่านไปข้ออ่ืน 

4.35 0.71 มาก 

21. เมื่อเพื่อน ๆ ได้คะแนนวิชาคณิตศาสตร์สูงกว่านักเรียนในการสอบ  

     นักเรียนรู้สึกเฉย ๆ ไมส่นใจและเห็นว่าเป็นเรื่องปกติอยู่แล้ว 

4.39 0.66 มาก 

22. ขณะที่เรียนนักเรียนมักสนใจวิธีการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ 

     ต่าง ๆ และซักถามครูจนเข้าใจด ี

4.22 0.67 มาก 

23. ถึงแม้วิชาคณิตศาสตร์จะเป็นวิชาที่เรียนยาก นักเรยีนจะตั้งใจเรยีน 

     ให้เต็มที ่

4.43 0.66 มาก 

24. นักเรียนมีความรู้สึกว่าวิชาคณิตศาสตร์ ช่วยให้คิด อย่างเป็นระบบ  

     มีเหตุผลช่วยในการตัดสินใจได้เร็วขึ้น 

4.57 0.73 มากที่สุด 

รวม 4.22 0.71 มาก 

 จากตาราง 4 พบว่า นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์หลังการ
จัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR  โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x  = 4.22 และ S.D. = 0.71) เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้านพบว่า พบว่า นักเรียนให้ความสนใจและตั้งใจท างานทุกอย่างตามที่ครูมอบหมาย มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( x  = 4.61 และ 
S.D. = 0.50) รองลงมา คือ นักเรียนมีความรู้สึกว่าวิชาคณิตศาสตร์ช่วยให้คิดอย่างเป็นระบบมีเหตุผลช่วยในการ
ตัดสินใจได้เร็วขึ้น ( x  = 4.57 และ S.D. = 0.73) และ นักเรียนจะพยายามตั้งใจเรียนมากขึ้นเมื่อไม่เข้าใจในเนื้อหาที่
เรียน ( x  = 4.52 และ S.D. = 0.59) ตามล าดับ 

สรุปผลการวิจัย 
 1.  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน หลังสูงกว่าก่อนการ
จัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 2.  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  4 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน โดยการจัดการ
เรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05   
 3.  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 มีทักษะในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์หลังการจัดการเรียนรู้ที่บูรณา
แนวคิด CCR  โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า พบว่านักเรียนมีการวางแผนการแก้ปัญหา
อย่างเป็นระบบและท าให้การแก้ปัญหาต่างๆ รวดเร็วขึ้น มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ นักเรียนน าบาร์โมเดลมาใช้ใน
การแก้ปัญหาท าให้สามารถแก้ปัญหาได้ง่ายมากขึ้น และ นักเรียนสามารถน าวิธีการแก้ปัญหาไปใช้ได้จริงใน
ชีวติประจ าวัน ตามล าดับ 
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  4.  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์โดยการจัดการเรียนรู้ที่
บูรณาแนวคิด CCR โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า พบว่า นักเรียนให้ความสนใจและตั้งใจ
ท างานทุกอย่างตามที่ครูมอบหมาย มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ นักเรียนมีความรู้สึกว่าวิชาคณิตศาสตร์ช่วยให้คิด
อย่างเป็นระบบมีเหตุผลช่วยในการตัดสินใจได้เร็วขึ้น และ นักเรียนจะพยายามตั้งใจเรียนมากขึ้นเมื่อไม่เข้าใจในเนื้อหา
ที่เรียน ตามล าดับ 

อภิปรายผลการวิจัย 
  การวิจัยครั้งนี้ได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะการแก้ปัญหาและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร์ เรื่อง  เศษส่วน โดยการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR  ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 
ซึ่งสามารถอภิปรายผล ได้ดังนี้   
  1. ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน โดยการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR  
ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 จากผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนได้คะแนนเฉลี่ยคิด
เป็นร้อยละ 80.87 และ มีนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ จ านวน 20 คนจากจ านวนนักเรียนทั้งหมด 23 คน คิดเป็นร้อย
ละ 86.96 ของจ านวนนักเรียนทั้งหมด ซึ่งเมื่อน ามาเทียบกับเกณฑ์พบว่าผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ทั้งคะแนนเฉลี่ย
และจ าานวนนักเรียน ที่เป็นเช่นนี้สามารถอภิปรายได้ว่า การจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน ผู้วิจัยได้ใช้
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR  ซึ่งได้พัฒนาอย่างเป็นระบบ โดยได้แบ่งขั้นตอนการจัดการเรียนรู้
เป็น 5 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียมความพร้อม ขั้นที่ 2 ขั้นแสวงหาความ ขั้นที่ 3 เช่ือมโยงสู่การปฏิบัติ ขั้นที่ 4 
ประเมินและแลกเปลีย่นเรยีนรู ้และขั้นท่ี 5 สรุปบทเรียน/สะท้อนการเรยีนรู้สูก่ารพัฒนา การจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการ
แนวคิด CCR  เป็นการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งถึงจิตใจของผู้เรียนที่ต้องการเรียนอย่างมีความสุข ควบคู่ไปกับการพัฒนา
ปัญญา วิธีการสอนจะเน้นที่กิจกรรมการสอนของครูที่จะท าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านกิจกรรมต่างๆ 
โดยที่ครูผู้สอนจะคอยช้ีแนะแนวทางในการค้นหาค าตอบด้วยตนเอง ในการค้นหาค าตอบนั้นจะใช้รูปแบบการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน (RBL) ซึ่งเป็นการสอนที่มุงสงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาความสามารถในการแกปญหาดวย
วิธีการฝกใหผูเรียนรูจักศึกษาค้นคว้าหาความรู ผูสอนตั้งค าถามกระตุนใหผูเรียนใชกระบวนการทางความคิดในการ
เสาะแสวงหาความรูหรือสรางความรูใหม หาเหตุผลจนคนพบความรูหรือแนวทางในการแกปญหาที่ถูกตองดวยตนเอง
สรุปเปนองคความรู้และสามารถน าไปประยุกตใชประโยชนในชีวิตประจ าวันได้ การจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด 
CCR  จึงเป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
เครือมาศ  แสนตรี (2555) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบจิตตปัญญาร่วมกับการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน ท่ีมีผลต่อความพึงพอใจ ความสามารถในการคิด แก้ปัญหา และความเช่ือมั่นในตนเองของเด็กปฐมวัย 
ผลการวิจัยพบว่า 1) แผนการจัดประสบการณ์เรียนรู้แบบจิตปัญญาร่วมกับการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเป็นมี
ประสิทธิภาพโดยการประเมินความเหมาะสมของผู้เช่ียวชาญอยู่ในระดับเหมาะสมมากขึ้นไปดัชนีประสิทธิผล เท่ากับ 
0.72 แสดงว่าผู้เรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 72 และสัมประสิทธิ์ความแปรผัน เท่ากับ 9.83  2) เด็กปฐมวัยที่
ได้รับการจัดประสบการณ์เรียนรู้แบบจิตตปัญญาร่วมกับการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานมีความสามารถในการคิด
แก้ปัญหาหลังได้รับการจัดประสบการณ์สูงกว่าก่อนได้รับการจัดประสบการณ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  3) 
เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบจิตตปัญญาร่วมกับการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานมีความ
เชื่อมั่นในตนเองหลังได้รับการจัดประสบการณ์เรียนรู้สูงกว่าก่อนได้รับการจัดประสบการณ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 
  2. ด้านทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน โดยการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR 
ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 อยู่ในระดับมาก ( x  = 4.30) ที่เป็นเช่นสามารถอภิปรายได้ว่า การน ารูปแบบ
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การจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ท าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่าน
กิจกรรมต่างๆ โดยที่ครูผู้สอนจะคอยช้ีแนะแนวทางในการค้นหาค าตอบด้วยตนเอง ในการค้นหาค าตอบนั้นจะใช้
รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน (RBL) ซึ่งเป็นการใช้ค าถามที่กระตุ้นความคิดของผู้เรียนให้อยากหา
ค าตอบ อยากแก้ปัญหา และอยากคิดต่อ ท าให้ผู้เรียนเกิดแนวความคิดความเข้าใจที่ถูกต้องและกว้างขวางยิ่งขึ้นซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ สายหยุด  อุไรสกุล (2555) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิการเรียนโดยใช้การวิจัย
เป็นฐานร่วมกับการใช้เทคนิค SCAMPER ผลการวิจัยพบว่า ก่อนและหลังการทดลองคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของกลุ่มทดลองมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงว่า การใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
การวิจัยเป็นฐานร่วมกับการใช้เทคนิค SCAMPER ช่วยพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น ส่วนด้านกระบวนการ
เรียนรู้ต้องใช้เทคนิค SCAMPER เพื่อกระตุ้นให้กลุ่มทดลองไดใ้ช้ความคิดที่หลากหลายภายใต้การสรา้งค าถามที่ส่งเสรมิ
ให้ผู้เรียนมีมุมมองในการพัฒนาสิ่งท่ีมีอยู่แล้วให้เปลี่ยนไปในรูปแบบอ่ืนๆ เพิ่มขึ้น เป็นการตั้งค าถามเพื่อกระตุ้นการคิด
เชิงสร้างสรรค์ที่หลากหลายอย่างเป็นระบบ และด้านความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน กลุ่ม
ทดลองส่วนใหญ่เห็นด้วยกับกิจกรรมการเรียนการสอนที่สนับสนุนให้เกิดกระบวนการคิดและการแสวงหาความรู้อย่าง
เป็นระบบ 
  3. ด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เศษส่วน โดยการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR 
ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 จาก ผลการวิจัยพบว่าแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 4 โดยการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR อยู่ในระดับมาก ( x  = 4.22)  ที่เป็นเช่นนี้สามารถ
อภิปรายได้ว่า การน ารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ท าให้นักเรียนได้
เรียนรู้ตามความถนัดและความสนใจของแต่ละบุคคล มีความกระตือรือร้นสนใจ รู้จักค้นหาความรู้ด้วยตนเองผ่านการ
ปฏิบัติจริง กล้าแสดงความคิดเห็นและกล้าแสดงออกมากขึ้น มีความมั่นใจ มีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ จน
สามารถบรรลุจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ตั้งไว้ ส่งผลให้นักเรียนมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับมาก  ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของพวงเพ็ชร ปะกัง (2553) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุม่สาระการเรยีนรู้
คณิตศาสตร์ เรื่อง พ้ืนท่ีผิวและปริมาตร ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โดยใช้วิจัยเป็นฐาน ผลการวิจัยพบว่า 1) แผนการจัดการ
เรียนรู้กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้วิจัยเป็นฐาน มีประสิทธิภาพ
เท่ากับ 79.36/78.83 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  2) ดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระ
คณิตศาสตร์ เรื่อง พ้ืนท่ีผิวและปริมาตร ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โดยใช้วิจัยเป็นฐาน มีค่าเท่ากับ 0.6089  3) นักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 มีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ด้วยแผนการจัดการเรียนรู้โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 

ข้อเสนอแนะในการวิจัย 
  ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
  1.  จากการวิจัยพบว่า นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาแนวคิด CCR ในวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง 
เศษส่วน มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด คือ นักเรียนมีคะแนนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ขึ้นไป ผู้วิจัยเสนอ
ให้ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาทุกระดับ น า วิธีการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาแนวคิด CCR ไปใช้ในการ
จัดการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ ทางการเรียนสูงขึ้น 

 2.  จากการวิจัยพบว่า แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ที่ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ที่บูรณา
แนวคิด CCR เรื่องเศษส่วน อยู่ในระดับมาก ผู้วิจัยเสนอให้ครูผู้สอนน า รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ได้รับการจัดการ
เรียนรู้ที่บูรณาแนวคิด CCR ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนเนื้อหาคณิตศาสตร์อื่น 
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  3.  การจัดห้องเรียน ควรจัดให้เหมาะสมกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เนื่องจากเป็นการเรียนที่จัดให้เรียน
เป็นกลุ่ม ดังนั้นห้องเรียนที่จัดกิจกรรมควรกว้างขวางสามารถเคลื่อนย้ายจัดกลุ่มได้สะดวกและรวดเร็ว ภายในห้องควร
มีป้ายนิเทศ แสดงผลงานของกลุ่มที่มีผลงานดีเด่น 
  4.  การจัดกจิกรรมการเรียนรู้ควรจัดรูปแบบของกิจกรรมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ครูควรค านึงถึง
ความแตกต่างระหว่างบุคคล 
ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
  1.  ควรมีการศึกษาตัวแปรที่ช่วยให้ผู้เรียนเกิดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมากขึ้น เช่น การจัดกิจกรรมที่มีความ
หลากหลายเพื่อไม่เกิดความเบื่อหน่ายแก่ผู้เรียน 
  2.  ควรมีการวิจัยเพื่อการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR ที่ส่งเสริมทักษะทาง
คณิตศาสตร์ในด้านอื่นๆ เช่น ทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะการเช่ือมโยง  
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