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บทคัดย่อ          

 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงที่กระท าต่อ
วัตถุ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CCR กับเกณฑ์ ร้อยละ 70 เปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลัง พัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และศึกษาเจตคติทางวิทยาศาสตร์ 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ของโรงเรียนไทร
งามพิทยาคม จ านวน 22 คน โดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้แบบ 
CCR เรื่อง แรงที่กระท าต่อวัตถุ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงที่กระท าต่อวัตถุ แบบ
สังเกตทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และแบบประเมินการมีเจตคติทางวิทยาศาสตร์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่า t - test for dependent sample   
 ผลการวิจัยพบว่า ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงที่กระท าต่อวัตถุ ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CCR สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 คะแนนหลังเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นักเรียนมีทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ หลังเข้าร่วมกิจกรรมสูงกว่าก่อนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 เจตคติทาง
วิทยาศาสตร์ หลังจัดกิจกรรมอยู่ระดับมาก  

ค าส าคัญ : การบูรณาการแนวคิด CCR / ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ / เจตคติต่อวิทยาศาสตร์  
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ABSTRACT          
 The purposes of this research were to compare science learning achievement on topic of 
force act on object of grade 7 students after learning CCR concept in order to base upon seventy 
percentage criteria, to compare science learning achievement between before and after learning, the 
development basic science process skill before and after learning and study students' attitude toward 
science. The sample group was 22 grade 7 students of the academic year 2018 at Saingampittayakom 
school. They were selected by Cluster Random Sampling. The instruments used in this research were 
plan of learning activities by using CCR on topic of force act on object, science achievement test on 
topic of force act on object, to observation form basic science process skill and the students' attitude 
toward science. Statistics used for data analysis wear mean, standard deviation and dependent sample 
t – test.           
 The research found that science learning achievement on topic of force act on object of grade 
7 students after learning CCR concept was higher than seventy percentage criteria with statistical 
significance at 0.05, science learning achievement shown that after learning was higher than before 
learning at the 0.05 level of significance. The students' basic science process skill development after 
activity higher than before with statistical significance at 0.05, the student’s attitude toward science 
was good. 

Keyword : CCR / science learning achievement / attitude towards science 

ความเปน็มาและความส าคญั 
  การจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ของโรงเรียนไทรงามพิทยาคม สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาก าแพงเพชร เขต 41 เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา เปิดสอนตั้งแต่มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ซ่ึงผู้วิจัยปฏิบัติ
หน้าที่การสอนในปัจจุบัน โดยจากการประเมินสภาพปัญหาการเรียนการสอน พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในวิชา
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในปีการศึกษา 2559 มีค่าเฉลี่ยที่ร้อยละ 54.40 และในปีการศึกษา 2560 
มีค่าเฉลี่ยที่ร้อยละ 58.35 ซ่ึงเป็นผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่ต่ ากว่าเกณฑ์ที่โรงเรียนก าหนดไว้ คือ ค่าเฉลี่ยที่ร้อยละ 70 
และยังพบว่ายังมีนักเรียนจ านวนไม่น้อยมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่ ากว่าเกณฑ์และประสบปัญหาในการเรียนรู้ เรื่อง แรง
ที่กระท าต่อวัตถุ ซ่ึงปัญหาน้ีท าให้ผู้เรียนไม่สามารถน าความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ า วันและใน
การศึกษาต่อยอดอย่างมีประสิทธิภาพได้ จึงจ าเป็นที่ต้องมีการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ดังกล่าว เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนให้ได้มาตรฐานและผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 
 รูปแบบการเรียนการสอนที่สามารถถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจและช่วยพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
ตลอดจนการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเจตคติทางวิชาวิทยาศาสตร์น้ัน มีมากมายหลายรูปแบบ 
การจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมจัดเป็นนวัตกรรมในการศึกษารูปแบบหน่ึงที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ (กรมวิชาการ, 
2552) ที่ท าให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มีความคิดสร้างสรรค์ มีเจตคติทาง
วิทยาศาสตร์สูงขึ้น อีกทั้งชุดกิจกรรมการเรียนรู้ยังเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้สอนด าเนินการสอนเป็นไปตามล าดับขั้นตอน 
ช่วยให้การถ่ายทอดเน้ือหาหรือประสบการณ์เป็นไปอย่างเหมาะสมเป็นนามธรรมได้ มีอุปกรณ์การสอนที่ช่วยให้ผู้เรียนได้
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เรียนรู้ กระทั่งประสบผลส าเร็จได้เร็ว ท าให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพสูงขึ้น (นุจรินทร์ สิทธิประสิทธ์ิ, 2552) 
ดังน้ันการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CCR เรื่อง แรงที่กระท าต่อวัตถุ ซ่ึงกรมวิชาการได้ก าหนดไว้ในสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 ซ่ึงเป็นเน้ือหาเก่ียวกับแรงและการเคลื่อนที่ โดยในเน้ือหาจะมีหลักการ 
วิธีการวิเคราะห์และวิธีการทางวิทยาศาสตร์ซ่ึงจะช่วยให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจมากขึ้น สามารถแก้ปัญหาทาง
วิทยาศาสตร์ระดับสูงและปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้ (สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , 2559)      
จึงถือได้ว่าความรู้เรื่องแรงที่กระท าต่อวัตถุ มีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้เรียนต้องศึกษาค้นคว้า  

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CCR เป็นการจัดการเรียนการสอน โดยประกอบด้วย C = Contemplative 
คือ การสอนแบบจิตตปัญญา ซ่ึงเป็นการสอนที่ค านึงถึงจิตใจของผู้เรียนที่ต้องการเรียนรู้อย่างมีความสุขควบคู่ไปกับการ
พัฒนาปัญญา เน้นกิจกรรมการเรียนการสอนที่ท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง มีการปฏิบัติจริงและใช้กิจกรรม
เป็นฐานประกอบกับการท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม C = Coaching คือ ระบบพี่เลี้ยง เป็นการสอนแบบสร้างความตื่นตัว
ให้กับผู้เรียน โดยผู้สอนจะคอยตั้งค าถามกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการคิด วิเคราะห์ และเรียนรู้จนสามารถน าความรู้ ไป
เชื่อมโยงและประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้ R = Research Base Learning คือ การน ากระบวนการวิจัยมาเป็นฐานในการ
จัดการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาทักษะการวิจัยและเรียนรู้ด้วยตัวเอง โดยมีรูปแบบการสอนที่
หลากหลาย (ไพฑูรย์ สินลารัตน์, 2553)  

ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยในฐานะเป็นผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
จึงเล็งเห็นความส าคัญที่ต้องมีการพัฒนารูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดย
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CCR เป็นรูปแบบการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนใน
วิชาวิทยาศาสตร์ที่สูงขึ้น อีกทั้งยังเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนของผู้สอนท่านอ่ืน ๆ ต่อไป 

จดุมุง่หมายของการวจิยั 
1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงที่กระท าต่อวัตถุ ของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CCR กับเกณฑ์ ร้อยละ 70 
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงที่กระท าต่อวัตถุ ของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 3 ก่อนและหลังจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CCR 
3. เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยเปรียบเทียบผลก่อน

และหลังจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CCR  
4. เพื่อศึกษาเจตคติทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CCR 

สมมตฐิานการวจิยั 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ CCR ส่งเสริมผลการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ พัฒนาทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ และมีเจตคติทางวิทยาศาสตร์ 

ขอบเขตการวจิยั  
1. เน้ือหา  

 การวิจัยครั้งน้ีมุ่งศึกษา เรื่อง แรงที่กระท าต่อวัตถุ โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CCR ซ่ึงเป็นหน่วยการ
เรียนรู้ ที่ 5 ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โดยยึดหลักสูตร
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สถานศึกษา โรงเรียนไทรงามพิทยาคม สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาก าแพงเพชร เขต 41 ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ซ่ึงประกอบด้วยเน้ือหาดังน้ี 
    1.1 ความเร่งและความเร่งเน่ืองจากแรงโน้มถ่วงของโลก 
    1.2 แรงกิริยาและแรงปฏิกิริยา 
    1.3 แรงลอยตัวหรือแรงพยุงของของเหลว 
    1.4 แรงเสียดทานและการน าความรู้เรื่องแรงเสียดทานไปใช้ประโยชน์    

2. ตัวแปร 
    ตัวแปรต้น   ได้แก่    การสอนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบ CCR 
    ตัวแปรตาม  ได้แก่   1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์  
        2. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์     
                   3. เจตคติทางวิทยาศาสตร์  
 3. ขอบเขตด้านระยะเวลา 

   ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 จากปัญหาการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ มีสาเหตุมาจากหลายประการ ที่ท าให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
วิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนต่ ากว่าเกณฑ์ และวิธีการจัดการเรียนรู้แบบ CCR เป็นวิธีการสอนที่มีประสิทธิภาพอีกวิธี
หน่ึง โดยจากผลการศึกษา ทฤษฏี เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง ผู้วิจัยจึงได้ก าหนดกรอบแนวคิด ดังต่อไปน้ี 
 
 
 
 
 
 
 

 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง        

 1. ประชากร         
     ในการวิจัยครั้งน้ี ประชากร คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนไทรงามพิทยาคม สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาก าแพงเพชร เขต 41 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 4 ห้องเรียน รวมทั้งสิ้น                        
97 คน             
 2. กลุ่มตัวอย่าง         
    ในการวิจัยครั้งน้ี กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 โรงเรียนไทรงามพิทยาคม สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาก าแพงเพชร เขต 41 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 22 คน ซ่ึงได้มา
โดยการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling) 

 

การจัดกิจกรรม 
การเรียนรู้แบบ CCR 

1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ 
2. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
3. เจตคติทางวิทยาศาสตร์ 
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย        
  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้แบบ CCR เรื่อง แรงที่กระท าต่อวัตถุ 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงที่กระท าต่อ
วัตถุ แบบประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และแบบสังเกตการมีเจตคติทางวิทยาศาสตร์ โดยมีรายละเอียด
ดังน้ี 

    1. แผนการจัดการเรียนรู้แบบ CCR เรื่อง แรงที่กระท าต่อวัตถุ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 
ลักษณะของแผนการจัดกาเรียนรู้ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นครั้งน้ี มีระยะเวลาในการจัดการเรียนรู้ 8 ชั่วโมง จ านวน 6 แผนการ
เรียนรู้ ได้ด าเนินการสร้างและหาคุณภาพ ดังน้ี   

       1.1) ศึกษาเอกสาร ต ารา และงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการจัดการเรียนรู้แบบ CCR  
        1.2) ศึกษาเอกสาร ต ารา และงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้แบบ CCR 
                   1.3) ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และก าหนดเน้ือหาในแผนการ
จัดการเรียนรู้แบบ CCR 
                  1.4) ด าเนินการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้แบบ CCR โดยรายละเอียดต้องสอดคล้องกับนิยามศัพท์ใน       
บทที่ 1 
                  1.5) น าแผนการจัดการเรียนรู้แบบ CCR ไปให้ครูพี่เลี้ยง และหัวหน้าฝ่ายวิชาการ ตรวจสอบความถูกต้อง
เหมาะสมและปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน า 
                  1.6) น าแผนการจัดการเรียนรู้แบบ CCR ไปให้อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย ตรวจสอบความถูกต้อง
เหมาะสมและปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน า           
       1.7) ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้แบบ CCR ให้สมบูรณ์และพร้อมที่จะน าไปใช้จริงต่อไป  
               2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องแรงที่กระท าต่อวัตถุส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเพื่อน าไปใช้ในแผนการจัดการเรียนรู้ 
จ านวน 30 ข้อ โดยสร้างเป็นแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก โดยด าเนินการสร้าง และหาคุณภาพดังน้ี 
       2.1) ศึกษาค้นคว้าเก่ียวกับตัวแปร 
       2.2) ศึกษาเก่ียวกับหลักการสร้างแบบทดสอบ 
       2.3) สร้างแบบทดสอบ 
                  2.4) น าไปให้ครูพี่เลี้ยง อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยและหัวหน้าฝ่ายวิชาการตรวจเพื่อหาความเที่ยง                      
ใช้วิธีการวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ (ถ้า IOC เป็นการวิเคราะห์เน้ือหาขึ้นอยู่กับตัวแปร 
เป็นคุณภาพรายข้อ ทุกข้อควรมีค่าตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป) พบว่า มีค่าอยู่ระหว่าง 0.50 – 1.0  
       2.5) ปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของครูพี่เลี้ยง อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยและหัวหน้าฝ่ายวิชาการ 
                 2.6) น าไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 30 คน (อย่างน้อย 30 ข้อ) แล้วน ามา
วิเคราะห์ ดังน้ี           
  ค่าความเชื่อม่ันโดยวิธีการของ KR – 20 พบว่ามีค่าเท่ากับ 0.90 ขึ้นไป ใช้ได้  
  ค่าความยากง่าย พบว่า มีค่าอยู่ระหว่าง 0.28 – 0.    
  ค่าอ านาจจ าแนก พบว่า มีค่าอยู่ระหว่าง 0.29 – 0.48 
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                2.7) น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงที่กระท าต่อวัตถุ ไปใช้กับกลุ่ม
ตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนไทรงามพิทยาคม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน                 
22 คน 
          3. แบบสังเกตทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์       

    การวัดความสามารถและความเชี่ยวชาญในทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ครั้งน้ี ผู้วิจัยใช้แบบ
ประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หลังจากได้รับการสอนด้วยแผนการจัดการเรียนรู้แบบ CCR โดยด าเนินการ
สร้างและหาคุณภาพ ดังน้ี       
       3.1) ศึกษาเก่ียวกับตัวแปร 
      3.2) ศึกษาเก่ียวกับการสร้างแบบสอบถาม  
                 3.3) สร้างแบบสอบถาม  
                 3.4) น าไปให้ครูพี่เลี้ยง อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย และหัวหน้าฝ่ายวิชาการตรวจสอบ เพื่อหาความเที่ยง 
โดยใช้วิธีการหาค่า IOC (ถ้า IOC เป็นการวิเคราะห์เน้ือหา ขึ้นอยู่กับตัวแปร เป็นคุณภาพรายข้อ ทุกข้อควรมีค่าตั้งแต่ 
0.5 ขึ้นไป) พบว่ามีค่าอยู่ระหว่าง 0.50 – 1.0  
       3.5) ปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของครูพี่เลี้ยง อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย และหัวหน้าฝ่ายวิชาการ
      3.6) น าไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 30 คน แล้วน ามาวิเคราะห์ ค่าความเชื่อม่ัน

โดยวิธีการของ ∝ - Coefficient (สัมประสิทธ์ิแอลฟา) พบว่ามีค่าอยู่ระหว่าง 0.92 ขึ้นไป ใช้ได้   
                 3.7) น าแบบสังเกตทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 ของโรงเรียนไทรงามพิทยาคม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 22 คน        
 4. แบบประเมินการมีเจตคติทางวิทยาศาสตร์ 

   การวัดเจตคติทางวิทยาศาสตร์ครั้งน้ี ผู้วิจัยใช้แบบวัดการมีเจตคติทางวิทยาศาสตร์ที่ประกอบด้วย ประโยค
บอกเล่าเก่ียวกับความคิดที่มีต่อวิทยาศาสตร์ หลังจากได้รับการสอนด้วยแผนการจัดการเรียนรู้แบบ CCR โดยด าเนินการ
สร้างและหาคุณภาพ ดังน้ี          
    4.1) ศึกษาเก่ียวกับตัวแปร 
    4.2) ศึกษาเก่ียวกับการสร้างแบบสอบถาม  
    4.3) สร้างแบบสอบถาม  
               4.4) น าไปให้ครูพี่เลี้ยง อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย และหัวหน้าฝ่ายวิชาการตรวจสอบ เพื่อหาความเที่ยง โดย
ใช้วิธีการหาค่า IOC (ถ้า IOC เป็นการวิเคราะห์เน้ือหา ขึ้นอยู่กับตัวแปร เป็นคุณภาพรายข้อ ทุกข้อควรมีค่าตั้ งแต่ 0.5 
ขึ้นไป) พบว่ามีค่าอยู่ระหว่าง 0.50 – 1.0 
    4.5) ปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของครูพี่เลี้ยง อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย และหัวหน้าฝ่ายวิชาการ 
               4.6) น าไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 30 คน (อย่างน้อย 30) แล้วน ามาวิเคราะห์ 

ค่าความเชื่อม่ันโดยวิธีการของ ∝ - Coefficient (สัมประสิทธ์ิแอลฟา) พบว่ามีค่าอยู่ระหว่าง 0.90 ขึ้นไป ใช้ได้  
              4.7) น าแบบประเมินการมีเจตคติทางวิทยาศาสตร์ ไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ของโรงเรียนไทรงามพิทยาคม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 22 คน    
 การเก็บรวบรวมข้อมูล        
 1. นักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงที่กระท า
ต่อวัตถุ ก่อนเรียน          
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 2. นักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างท าแบบประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ก่อนเรียน 
 3. ด าเนินการสอนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CCR เรื่อง แรงที่กระท าต่อวัตถุ จ านวน 6 แผนการ
เรียนรู้ จ านวน 6 คาบใช้ระยะเวลา 8 ช่ัวโมง ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ผู้วิจัยที่สังเกตละบันทึกผลพฤติกรรม
การเรียนรู้ คะแนนการเรียนรู้ระหว่างเรียนของนักเรียนอย่างละเอียดทุกขั้นตอน    
 4. ทดสอบหลังเรียน โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงที่กระท าต่อวัตถุ 
ซ่ึงเป็นแบบทดสอบชุดเดียวกันกับแบบทดสอบก่อนเรียนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยเป็นแบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 
ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ และน าข้อมูลที่ได้ทั้งหมดไปวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ    
 5. ครูผู้สอนประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนด้วยการสังเกตการท างานของนักเรียน
ขณะด าเนินกิจกรรมด้วยแบบสังเกตทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์    
 6. นักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงที่กระท า
ต่อวัตถุ หลังเรียน          
 7. นักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างท าแบบประเมินการมีเจตคติทางวิทยาศาสตร์ หลังเรียน  
 การวิเคราะห์ข้อมูล         
 1. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง  แรงที่กระท าต่อวัตถุ ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CCR กับเกณฑ์ ร้อยละ 70 ใช้การทดสอบค่าที่ (t – test One 
Group)           
 2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงที่กระท าต่อวัตถุ ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ก่อนและหลังจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CCR ใช้การทดสอบค่าที่ (t – test Dependent) 
 3. การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยเปรียบเทียบผลก่อน
และหลังจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CCR ใช้การทดสอบค่าที่ (t – test Dependent)   
 4. การศึกษาเจตคติทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CCR 
วิเคราะห์ข้อค่าเฉลี่ย (X̅) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลผลค่าเฉลี่ย ดังน้ี 

ค่าเฉลี่ย  4.50 – 5.00 เจตคติต่อวิทยาศาสตร์  ระดับมากที่สุด   
   ค่าเฉลี่ย  3.50 – 4.49 เจตคติต่อวิทยาศาสตร์  ระดับมาก 
  ค่าเฉลี่ย  2.50 – 3.49 เจตคติต่อวิทยาศาสตร์  ระดับปานกลาง 
  ค่าเฉลี่ย  1.50 – 2.49 เจตคติต่อวิทยาศาสตร์  ระดับน้อย 
  ค่าเฉลี่ย  1.00 – 1.49 เจตคติต่อวิทยาศาสตร์  ระดับน้อยที่สุด   
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงที่กระท าต่อวัตถุ ทักษะกระบวนการและเจตคติ
ทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนไทรงามพิทยาคม โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CCR 
ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลดังน้ี 

1. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงที่กระท าต่อวัตถุ ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CCR กับเกณฑ์ ร้อยละ 70  

2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงที่กระท าต่อวัตถุ ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ก่อนและหลังจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CCR   
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3. การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยเปรียบเทียบผลก่อน
และหลังจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CCR  

4. การศึกษาเจตคติทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CCR 
โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

ตาราง 1 แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงที่กระท าต่อวัตถุ ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CCR กับเกณฑ์ ร้อยละ 70 
 

การทดสอบ n 𝐗 S.D. 𝛍𝟎(𝟕𝟎%) t p 

ผลสัมฤทธ์ทางการเรียน 22 24.04 2.39 21 1.5167 .000 

     * P < .05 
จากตาราง พบว่า ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงที่กระท าต่อวัตถุ ของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CCR สูงกว่าเกณฑ์ ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 

ตารางที ่2  แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงที่กระท าต่อวัตถุ ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ก่อนและหลังจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CCR   
 

การทดสอบ N �̅� S.D. t p 
ก่อนเรียน 22 12.72 3.20 1.467 .000 

หลังเรียน 22 24.04 2.99 

     * P < .05 
จากตารางที่ 2 พบว่า การทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CCR  เรื่อง แรง

ที่กระท าต่อวัตถุ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน 12.00 คะแนน และเม่ือเปรียบเทียบ
ระหว่างคะแนนก่อนเรียนกับหลังเรียนของนักเรียน พบว่า คะแนนหลังเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 

ตารางที่ 3  แสดงผลการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดย
เปรียบเทียบผลก่อนและหลังจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CCR 
 

การทดสอบ N �̅� S.D. t p 

ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม 22 31.20 1.05 1.06 .000 

หลังเข้าร่วมกิจกรรม 22 42.20 .67 

     * P < .05 
จากตารางที่ 3 พบว่า ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยผลหลังเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CCR  

เรื่อง แรงที่กระท าต่อวัตถุของนักเรียน สูงกว่าก่อนเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CCR  เรื่อง แรงที่กระท าต่อวัตถุของ
นักเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 



 

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

 

9 

 

 
รายงานสบืเนือ่งการประชมุวชิาการระดบัชาต ิ 

ครศุาสตรศ์กึษาครัง้ที ่2 (Proceedings) 

ตารางที ่4  แสดงผลการศึกษาเจตคติทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบ CCR 

 

ข้อที่ เจตคติทางวิทยาศาสตร์  �̅� S.D. ความหมาย 

1 ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ไม่ว่าในอดีต ปัจจุบัน หรืออนาคต มีส่วนช่วยสนับสนุน
ให้การศึกษาค้นคว้าวิทยาศาสตร์มีความน่าสนใจ  

4.45 0.50 มาก 

2 วิทยาศาสตร์มีบทบาทอย่างมากในการด ารงชีวิตประจ าวันของนักเรียน 4.60 0.55 มากที่สุด 

3 นักเรียนมีความตั้งใจที่จะเข้าเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ทุกครั้ง 4.68 0.55 มากที่สุด 

4 เม่ือครูให้นักเรียนท าการทดลอง นักเรียนมีความกระตือรือร้น สนใจ และ
อยากให้มีการทดลองบ่อย ๆ 

4.53 0.60 มากที่สุด 

5 ก่อนที่จะเรียนทุกครั้ง นักเรียนจะอ่านเน้ือหาในหนังสือก่อนเสมอ เพื่อ
เตรียมความพร้อมในการเรียน 

4.40 0.63 มาก 

6 ครูสร้างบรรยากาศในห้องเรียนให้มีความเป็นกันเอง จึงท าให้นักเรียนอยาก
เรียนรู้และกล้าแสดงความคิดเห็น 

2.48 0.47 น้อย 

7 นักเรียนอยากให้มีเวลาในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์มากกว่าน้ี 2.31 0.53 น้อย 

8 นักเรียนมีความต้องการศึกษาหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์เพิ่มเติม เน่ืองจาก
เห็นว่าวิทยาศาสตร์มีความส าคัญมากกับการด ารงชีวิตของนักเรียน 

4.38 0.59 มาก 

9 กิจกรรมที่นักเรียนได้ปฏิบัติมีความน่าสนใจ 3.20 0.51 น้อย 

10 ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความสามารถอย่างเต็มที่ 2.45 0.43 น้อยที่สุด 

 เฉลี่ย 4.42 0.58 มาก 

* P < .05 
จากตารางที่ 4 พบว่า นักเรียนมีเจตคติทางวิทยาศาสตร์ หลังจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CCR อยู่ระดับมาก มี

ค่า X̅ เท่ากับ 4.42 มีค่า S.D. เท่ากับ 0.58 เ ม่ือพิจารณารายข้อ พบว่า นักเรียนมีความตั้งใจที่จะเข้าเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์ทุกครั้ง เจตคติทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนอยู่ในระดับมากท มีค่า X̅ เท่ากับ 4.68 มีค่า S.D. เท่ากับ 0.55 
ลองลงมาคือ วิทยาศาสตร์มีบทบาทอย่างมากในการด ารงชีวิตประจ าวันของนักเรียน  เจตคติทางวิทยาศาสตร์ของ
นักเรียน มีค่า X̅ เท่ากับ 4.60 มีค่า S.D. เท่ากับ 0.55 และเม่ือครูให้นักเรียนท าการทดลอง นักเรียนมีความกระตือรือร้น 
สนใจ และอยากให้มีการทดลองบ่อย ๆ เจตคติทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน มีค่า X̅ เท่ากับ 4.53 มีค่า S.D. เท่ากับ 
0.60  
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สรุปผลการวิจัย          

 จากการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงที่กระท าต่อวัตถุ ทักษะกระบวนการและเจต
คติทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนไทรงามพิทยาคม โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 
CCR           
 1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงที่กระท าต่อวัตถุ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลัง
จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CCR สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงที่กระท าต่อวัตถุ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดย
จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CCR พบว่า คะแนนหลังเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05
 3. นักเรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หลังเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CCR เรื่อง แรงที่กระท า
ต่อวัตถุของนักเรียน สูงกว่าก่อนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05   
 4. นักเรียนมีเจตคติทางวิทยาศาสตร์ หลังจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CCR อยู่ระดับมาก มีค่า X̅  เท่ากับ 4.42 
มีค่า S.D. เท่ากับ 0.58 เม่ือพิจารณารายข้อ เม่ือพิจารณารายข้อ พบว่า นักเรียนมีความตั้งใจที่จะเข้าเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์ทุกครั้ง เจตคติทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนอยู่ในระดับมาก มีค่า X̅  เท่ากับ 4.68 มีค่า S.D. เท่ากับ 0.55 
ลองลงมาคือ วิทยาศาสตร์มีบทบาทอย่างมากในการด ารงชีวิตประจ าวันของนักเรียน เจตคติทางวิทยาศาสตร์ของ
นักเรียน มีค่า X̅  เท่ากับ 4.60 มีค่า S.D. เท่ากับ 0.55 และเม่ือครูให้นักเรียนท าการทดลอง นักเรียนมีความกระตือรือร้น 
สนใจ และอยากให้มีการทดลองบ่อย ๆ เจตคติทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน มีค่า X̅  เท่ากับ 4.53 มีค่า S.D. เท่ากับ 
0.60             

อภิปรายผลการวิจัย         

 1. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงที่กระท าต่อวัตถุ ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CCR สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
เน่ืองจากการกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CCR ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดีขึ้น ซ่ึงเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่มี
ครูเป็นผู้ให้ค าปรึกษาและดูแลอย่างใกล้ชิด ประกอบกับการเอาใจใส่โดยค านึงถึงจิตใจผู้เรียนเป็นส าคัญ จึงส่งผลให้
นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธงชัย ช่อพฤกษา (2552) ที่ได้ท าการศึกษาผลการ
ใช้วิธีสอนด้วยการใช้กิจกรรมจิตตปัญญาศึกษาบูรณาการในกิจกรรมการเรียนการสอน ซ่ึงเป็นอีกกระบวนการหน่ึงใน
กระบวนการสอนแบบ CCR พบว่าวิธีการสอนด้วยการใช้กิจกรรมเชิงจิตตปัญญาศึกษาท าให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นักศึกษาสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05           
 2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงที่กระท าต่อวัตถุ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดย
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CCR พบว่า คะแนนหลังเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 เน่ืองจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CCR มีกิจกรรมการเรียนการสอนโดยให้ครูเป็นพี่เลี้ยงคอยให้ค าปรึกษา
อย่างใกล้ชิดและตั้งค าถามเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ จึงส่งผลให้คะแนนหลังเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียน ซ่ึงสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ สมเกียรติ   ทานอก และคณะ (2556) ที่ได้ท าการวิจัยเรื่องการพัฒนาครู โดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่
เลี้ยง Coaching and Mentoring ซ่ึงเป็นอีกกระบวนการหน่ึงในกระบวนการสอนแบบ CCR ผลการวิจัยพบว่า 
สมรรถนะพื้นฐานด้านความรู้ของครูหลังเข้าร่วมโครงการสูงกว่าก่อนเข้าร่วมโครงการอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 ส่วนสมรรถนะพื้นฐานด้านการปฏิบัติงานของครูหลังเข้าร่วมโครงการสูงกว่าก่อนเข้าร่วมโครงการอย่างมีนัยส าคัญ
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ทางสถิติที่ระดับ .01          
 3. นักเรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หลังเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CCR  เรื่อง แรงที่
กระท าต่อวัตถุของนักเรียน สูงกว่าก่อนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 เน่ืองจากกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบ CCR เป็นการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐานซ่ึงผู้เรียนจะได้ใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในหลายๆด้าน
อย่างเต็มที่ในการใช้ศึกษาหาความรู้และแก้ปัญหา จึงส่งผลให้นักเรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สูงขึ้น ซ่ึง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ไชยยันต์ จรูญเสาวภกิจ (2552) ที่ได้ท าการวิจัยการเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้กิจกรรมการเรียนโดยใช้วิจัยเป็นฐาน พบว่า นักเรียน
ที่เรียนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการหลังเรียน
โดยรวมและเป็นรายด้าน 5 ด้าน สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05    
 4. ผลการศึกษาเจตคติทางวิทยาศาสตร์ หลังจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CCR พบว่า นักเรียนมีเจตคติทาง
วิทยาศาสตร์อยู่ระดับมาก มีค่า X̅  เท่ากับ 4.42 มีค่า S.D. เท่ากับ 0.58 เม่ือพิจารณารายข้อ พบว่า นักเรียนมีความตั้งใจ
ที่จะเข้าเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ทุกครั้ง เจตคติทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่า X̅  เท่ากับ 4.68 มี
ค่า S.D. เท่ากับ 0.55 รองลงมา คือ วิทยาศาสตร์มีบทบาทอย่างมากในการด ารงชีวิตประจ าวันของนักเรียน เจตคติทาง
วิทยาศาสตร์ของนักเรียน มีค่า X̅  เท่ากับ 4.60 มีค่า S.D. เท่ากับ 0.55 และเม่ือครูให้นักเรียนท าการทดลองนักเรียนมี
ความกระตือรือร้น สนใจและอยากให้มีการทดลองบ่อย ๆ เจตคติทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน มีค่า X̅  เท่ากับ 4.53 มี
ค่า S.D. เท่ากับ 0.60 ซ่ึงการกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CCR จะเป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่ค านึงถึงจิตใจผู้เรียนเป็น
ส าคัญ โดยจะสอบถามความคิดเห็น ความต้องการของผู้เรียนและเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมกิจกรรม
ร่วมกับเพื่อนเป็นกลุ่มเพื่อช่วยกันหาค าตอบและแก้ปัญหาอย่างมีหลักการทางวิทยาศาสตร์ นักเรียนจึงเกิดความท้าทาย
และมีความสุขขณะที่เรียน จึงส่งผลให้นักเรียนมีเจตคติทางวิทยาศาสตร์อยู่ระดับมาก ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
จินตนา รุกขชาติ (2556) ที่ศึกษาเจตคติของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบจิตตปัญญาศึกษา ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีเจตคติต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบจิตต
ปัญญาศึกษา อยู่ในระดับสูง นอกจากน้ันการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบจิตตปัญญาศึกษาในรายวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง 
ร่างกายมนุษย์ ได้เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ท ากิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียน มีการปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับเพื่อนเป็น
กิจกรรมกลุ่มเพื่อช่วยกันหาค าตอบและแก้ปัญหาอย่างมีหลักการทางวิทยาศาสตร์ และกิจกรรมเป็นรายบุคคล นักเรียน
จึงไม่เกิดความเบื่อหน่ายและมีความสุขขณะที่เรียน  

ข้อเสนอแนะในการวิจัย         

 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้       
 1. ก่อนที่จะน าแผนการจัดการเรียนรู้แบบ CCR เรื่อง แรงที่กระท าต่อวัตถุ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
3 ไปใช้ ผู้สอนควรศึกษาขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ให้ดี อันจะท าให้กิจกรรมการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 2. ควรส่งเสริมให้นักเรียนใช้กระบวนการคิด ผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้สามารถวิเคราะห์เก่ียวกับ
สถานการณ์ที่เก่ียวข้องกับแรงที่กระท าต่อวัตถุได้และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันได้  
 3. ครูควรเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง โดยครูเป็นผู้กระตุ้น ชี้แนะ และให้ความช่วยเหลือในกรณี
จ าเป็น เพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะกระบวนการคิด เกิดเจตคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์และใช้ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้        
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ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยต่อไป        
 1. ควรสร้างแผนการจัดการเรียนรู้แบบ CCR ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในเน้ือหาอ่ืน ๆ หรือในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้อ่ืน แต่ต้องค านึงถึงธรรมชาติของรายวิชาน้ัน ๆ ด้วย     
 2. การเลือกพัฒนาแผนการเรียนรู้หรือชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ควรเลือกเน้ือหาให้เหมาะสมกับผู้เรียนและ
ก าหนดเวลาให้เพียงพอในการท ากิจกรรม ในแต่ละชุดกิจกรรมการเรียนรู้      
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  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.                                                                                                                                 
จนิตนา  รุกขชาติ. (2556) การศกึษาเจตคตของนกัเรยีนทีเ่รยีนด้วยชดุกจิกรรมการเรยีนรูแ้บบจติตปญัญาศึกษา 
 ส าหรบันักเรยีนชั้นมัธยมศึกษาปทีี ่3. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.  
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