


632 
 

 

การศึกษาการจัดการเรียนรูแบบ CCR เร่ือง การหาร 
เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร 

และสงเสริมเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 2 
โรงเรียนบานหนองกรด 

The Study of Teaching by CCR Model on Divisions 
to Develop Learning Achievement Mathematics Problem Solving Skills 
and Promote Attitudes Towards Mathematics for Students in Grade 8 

 
ทัศนัย  จุลนัน1  เบญจวรรณ ชัยปลัด2 และ พวงพิศ ญาณพันธ3 

Thatsanai Chulanan1  Benjawan Chaiplad2  and Poungpig Yanpan3 

 
1นักศึกษาโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

    2อาจารยโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภฏักาํแพงเพชร 
    3ครู โรงเรียนหนองกรด จังหวัดกําแพงเพชร 

 
บทคัดยอ 

 การศึกษาวิจัยครั้งน้ี มี วัตถุประสงคเ พ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 2  กอนและหลังการจัดการเรยีนรูแบบ CCR และหลังการจัดการเรียนรูแบบ CCR กับเกณฑ รอยละ 75 ของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 2 และเพ่ือศึกษาทักษะการแกปญหาและเจตคติตอคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 
2 หลังการจัดการเรียนรูแบบ CCR ประชากรเปนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนบานหนองกรด จํานวน 30 คน 
เครื่องมือวิจัย ไดแก แผนการจัดการเรียนรู แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร แบบวัดทักษะการแกปญหา และแบบ
วัดเจตคติตอคณิตศาสตร สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคาที  
 ผลการวิจัยพบวา  
 1.  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนบานหนองกรด มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรหลังการเรยีนการ
สอนโดยใชการจัดการเรียนรูแบบ CCR สูงกวาเกณฑ รอยละ 75  อยางไมมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 
 2.  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนบานหนองกรด มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรหลังการจัดการ
เรียนการสอนโดยใชการจัดการเรยีนรูแบบ CCR สูงกวากอนเรยีน อยางมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 
  3.  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 2 มีทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร หลังการจดัการเรียนรูแบบ CCR โดยรวม
อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา นักเรียนมคีวามเขาใจในความคิดรวบยอด แสดงใหเหน็ถึงความเขาใจใน
ความคิดรวบยอดท่ีสมัพันธกับความตองการของโจทยปญหา มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ นักเรียนมสีวนรวมในการอภิปราย 
และแสดงความคดิเห็น และนักเรยีนสามารถคิดไดอยางเปนข้ันตอน ตามลําดับ 
  4.  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 2 มีเจตคติตอคณิตศาสตรหลังการจดัการเรียนรูแบบ CCR โดยรวมอยูในระดับปาน
กลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขาพเจาชอบเรียนวิชาคณติศาสตร มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คอื ขาพเจารูสึกภูมิใจมาก
ถาตอบคําถามในวิชาคณติศาสตรไดถูกตอง และขาพเจาชอบเลนเกมทางคณิตศาสตร ตามลําดับ 
 
คําสําคญั:  การจัดการรูแบบ CCR  / ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร / ทักษะการแกปญหา / เจตคติตอคณิตศาสตร 
 
 

Abstract 
  The purposes of this research were to compare mathematics achievement between before and 
after learning CCR model and after learning CCR model with 75% of criterion, to study about problem-
solving skills and attitude toward mathematics after learning CCR model of second the population were 
30 students from grad 2 at Bannongkrut school, Khampangphet province Research tools including lesson 
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plan, mathematics achievement test, the guestionaive about problem solving skills’ attitude toward 
mathematics. Data analysis by mean, standand deviation, an t-test. 

The rese arch found that 
  1.  Grade 2 students at BanNongkrot School, had mathematics achievement after learning CCR 
model higher than 75% was not significant at .05 level. 
  2.  Grade 2 students at BanNongkrot School, had mathematics achievement after learning CCR 
model higher than before was significant at .05 level. 
  3.  Grade 2 students at BanNongkrot School, had problem solving skills after learning CCR model 
in  high level. The highest average score on the students had an understanding of the concept. 
demonstrate understanding of the concepts that are relevant to the problem, then the student 
participation in the discussion, and comment and students can think step by step, respectively. 
  4.  Grade 2 students at BanNongkrot School, had attitude toward mathematic after learning CCR 
model using CCR learning in middle level. The highest average score on I really like to study mathematic, 
then I'm proud when I can answer the question about mathematic, and I like to play games mathematical 
respectively. 
 
The Keyword:  CCR model / Mathematics achievement  / Solving skills / Attitudes toward mathematics 
 
ความเปนมาและความสําคัญ 
 คณิตศาสตรเปนศาสตรท่ีมีบทบาทสําคัญยิ่งตอการพัฒนาความคดิของมนุษย ทําใหมนุษยมีความคิดสรางสรรค คดิ
อยางมีเหตผุล เปนระบบ ระเบียบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะหปญหาและสถานการณไดอยางถ่ีถวนรอบคอบ ทําใหสามารถ
คาดการณ วางแผน ตัดสินใจและแกปญหาไดอยางถูกตองและเหมาะสม คณิตศาสตรเปนเครื่องมือในการศึกษาวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีตลอดจนศาสตรอ่ืนๆท่ีเก่ียวของคณิตศาสตรจึงมีประโยชนตอการดํารงชีวิต และชวยพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดีข้ึน
นอกจากน้ีคณิตศาสตรยังชวยพัฒนาคนใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณ มีความสมดุลท้ังทางรางกาย จิตใจ สตปิญญา และอารมณ 
สามารถคิดเปน ทําเปน แกปญหาเปน และสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข (กรมวิชาการ. 2545 : 1) สอดคลองกับ
แนวคิดของ (ยุพิน พิพิธกุล.2539 : 1) ท่ีกลาววาวิชาคณติศาสตรถือวาเปนวิชาท่ีมีความสําคัญยิ่งเพราะเปนศาสตรท่ีตองอาศัย
ขอเท็จจริง หลักการ วิธีการ เหตุและผล เปนปจจัยสาํคัญในการพิจารณาหาขอยุติ วิชาคณติศาสตรจึงเปนวิชาท่ีมีบทบาท
สําคัญตอการพัฒนาความคิดของผูเรยีนใหเปนคนท่ีคิดอยางมีเหตผุล คิดอยางมรีะบบและเปนเครื่องมือในการพัฒนา
ความกาวหนาของแขนงวิชาตางๆ ท้ังทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เศรษฐศาสตร ภูมิศาสตร และดานสังคมวิทยา ซึ่ง
ลวนแตอาศัยหลักทางคณติศาสตรเปนพ้ืนฐานท้ังสิ้น นอกจากน้ีคณิตศาสตรยังมีประโยชนตอการดําเนินชีวิตประจําวันของทุก
คน ทุกระดับและทุกอาชีพ โดยท่ีทุกคนใชคณิตศาสตรในชีวิตประจาํวันโดยไมรูตัว เชน การดูเวลาการกะระยะทาง การซื้อขาย 
การกําหนดรายรับรายจาย หรือแมแตการเลนกีฬา (พิศมัย ศรีอําไพ.2533 : 6)กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการไดกําหนด
วิสัยทัศนของกลุมสาระคณติศาสตรไววาการศึกษาคณติศาสตรสําหรบัหลักสตูรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 มุงพัฒนาผูเรียนทุกคนซางเปนกําลังของชาติใหเปนมนุษยท่ีมคีวามสมดุลท้ังดานรางกายความรู คุณธรรม มีจิตสํานึกใน
ความเปนพลเมืองไทยและเปนพลโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มี
ความรูและทักษะพ้ืนฐาน รวมท้ังเจตคติท่ีจําเปนตอการศึกษาตอการประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุงเนน
ผูเรยีนเปนสาํคัญ บนพ้ืนฐานความเช่ือวา ทุกคนสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดเต็มตามศักยภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ, 
2551, น.12) 

การจัดการเรยีนการสอนในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรท่ีผานมาพบวายังไมประสบผลสําเร็จเทาท่ีควรนักเรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอยูในเกณฑต่ําท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจากสาเหตุและปจจยัหลายประการ เชน หลักสูตร เน้ือหา ครผููสอน 
นักเรียน สภาพแวดลอม ผูปกครอง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ตลอดจนเทคนิคและวิธีการสอนของครู และอาจ
เน่ืองมาจากครูท่ัวไปมักเขาใจวา การสอนคณิตศาสตรคือสอนหรืออธิบายเน้ือหาสาระ แลวใหนักเรียนทําแบบฝกหัดก็เปนการ
เพียงพอ แทท่ีจริงการสอนคณติศาสตรทุกเรื่องตองพยายามใหนักเรยีนไดปฏิบัติจริงควบคูกับการคํานวณ สิ่งแรกคือ การลงมือ
ปฏิบัติ การพิสูจน การตรวจสอบ แลวใหทําแบบฝกหดัและในบางเรือ่งครูตองสาธิตใหเขาใจหลักการควบคูกับการอธิบาย 
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(สมนึก ภัททิยธนี. 2546 : 3) ซึ่งสาเหตุและปจจยัตาง ๆ เหลาน้ีทําใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของกลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตรอยูในเกณฑต่ําและจากการศึกษาปญหาในการเรยีนการสอนกลุมสาระการเรียนรูคณติศาสตรในระดับช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 2 พบวามีปญหาในการจัดการเรียนการสอนอยูหลายประการ เชน อาจเกิดจากนักเรยีนสวนมากไมชอบ
คณิตศาสตร และมีความคิดวาคณติศาสตรเปนวิชาท่ียาก นาเบ่ือหนายมีการพลิกแพลง มีกฎระเบียบท่ีตองทองจํามาก และ
เปนวิชาท่ีตองทําแบบฝกหัดมาก นักเรียนจึงรูสึกกลัวทอแท ขาดความมั่นใจในการเรียน ปญหาท่ีพบคอื เรื่อง การหาร 
นักเรียนยังขาดทักษะการคิดคํานวณคิดวิเคราะห ดังน้ัน การจัดเน้ือหาสาระทางคณติศาสตรตองคํานึงถึงความยาก งาย ความ
ตอเน่ืองและลําดับข้ันของเน้ือหา และการจัดกิจกรรม การเรยีนการสอนตองคํานึงถึงลําดับข้ันของการเรียนรูใหผูเรียนได
เรียนรูจากประสบการณจริงควรจดัการเรียนรูใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียน โดยคํานึงถึงความแตกตาง
ระหวางบุคคลรวมท้ังวุฒิภาวะของผูเรียน อีกท้ังควรจัดประสบการณใหผูเรียนไดเกิดการเรียนรูท้ังสามดาน คือ ดานความรู 
ดานทักษะกระบวนการ และดานคุณธรรม จรยิธรรมและคานิยมท่ีดี (สํานักทดสอบทางการศึกษา. 2546 : 5) ท้ังน้ีเพ่ือให
ผูเรยีนมีความรูความเขาใจในคณติศาสตรพ้ืนฐาน มีทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตรท่ีจําเปนไดแกความสามารถในการ
แกปญหาท่ีหลากหลาย การใหเหตุผล การสื่อสาร สื่อความหมายทางคณิตศาสตร และการนําเสนอ การมีความคิดรเิริ่ม
สรางสรรค การเช่ือมโยงความรูตางๆทางคณิตศาสตร มีความสามารถในการทํางานอยางเปนระบบ มรีะเบียบ มีความ
รอบคอบ มีความรบัผิดชอบ มีวิจารณญาณ มคีวามเช่ือมั่นในตนเอง พรอมท้ังตระหนักในคณุคา และมเีจตคติท่ีดีตอ
คณิตศาสตร 
 การจัดการเรียนรูตามแนวคิด CCR ในหนวยการเรียน เรื่องการหาร ช้ันประถมศึกษาปท่ี 2 เปนการจัดการเรียนรู
เพ่ือใหผูเรียนมีความรูความสามารถตามมาตรฐานการเรียนรู สมรรถนะสําคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงคตามท่ีกําหนดไว
ในหลักสูตรแกนกลางการ ศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยยึดหลักวาผูเรียนมีความสําคัญท่ีสุด เช่ือวาทุกคนมีความสามารถเรียนรูและ
พัฒนาตนเองได ยึดประโยชนท่ีเกิดกับผูเรียน กระบวนการจัดการเรียนรูตองสงเสริมใหผูเรียน สามารถพัฒนา ตามธรรมชาติ
และเต็มตามศักยภาพ คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลและพัฒนาการทางสมอง  เนนใหความสําคัญท้ังความรูและ
คุณธรรม ซึ่งประกอบดวย 
  C = Contemplative (จิตตปญญาศึกษา) เปนการพัฒนาจิตใจ มุงเนนใหผูเรียนเกิดการเรียนรูดวยใจ มีใจ
พรอมท่ีจะเรียนวิชาคณิตศาสตร สงผลใหนักเรียนมีเจตคติท่ีดีตอวิชาคณิตศาสตร เมื่อนักเรียนมีเจตคติท่ีดี สงใหมีความตั้งใจ
เรียน มีความพยายาม ขยัน สงใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องการหาร สูงข้ึน  
  C = Coaching เปนการเรียนรูโดยมีครู เปนพ่ีเลี้ยงสอนงานใหอยางมีข้ันตอน และใหนักเรียนลงมือปฏิบัติ มี
การติดตามการทํางานเพ่ือใหนักเรียนมีการนําไปใชปรับปรุงการทํางานใหดียิ่งข้ึน ชวยพัฒนาทักษะเรื่องการหาร ใหคิดเปน ทํา
เปน ชวยแกปญหาในการทํางานและเกิดความมั่นใจ 
  R = Research-Based Learning (RBL) หมายถึง การจัดสภาพการณของการเรียนการสอนท่ีใหผูเรียนใช
กระบวนการวิจัย หรือผลการวิจัยเปนเครื่องมือในการเรียนรูเน้ือหาเรื่องการหาร โดยอาจใชการประมวลผลงานวิจัยมา
ประกอบการสอนเน้ือหาสาระ ใชผลการวิจัยมาเปนเน้ือหาสาระในการเรียนรู ใชกระบวนการวิจัยในการศึกษาเน้ือหา  
  จากเหตุผลดังกลาวขางตน จึงเปนแรงจูงใจใหผูวิจิยตองการศึกษา 1) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่อง 
การหาร โดยการใชกิจกรรมการเรียนรูท่ีเนนการจัดการเรียนรูแบบ CCR 2) ศึกษาทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร และ 
3) ศึกษาเจตคติหลังการจัดการเรียนรูแบบ CCR ซึ่งผลจากการวิจัยครั้งน้ีจะเปนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนคณิตศาสตรใหมี ประสิทธิภาพมากข้ึนพรอมท้ังสงเสริมใหนักเรียนไดมีการพัฒนาการเรียนคณิตศาสตรตาม
ศักยภาพของตน และนําไปใชในชีวิตประจําวันใหได    ประโยชนสูงสุด อีกท้ังยังเปนแนวทางใหผูท่ีเก่ียวของกับการจัดการ
เรียนรูนํากิจกรรมการเรียนรูท่ีเนนทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร เรื่องการหาร ไปใชตอไป 
 
วัตถุประสงคการวิจัย 

1.  เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 2  กอน และหลังการ
จัดการเรียนรูแบบ CCR 

2.  เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 2  หลังการจัดการเรียนรู
แบบ CCR กับเกณฑรอยละ 75 

3.   เพ่ือศึกษาทักษะการแกปญหา ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 2 หลังการจัดการเรียนรูแบบ CCR 
4.  เพ่ือศึกษาเจตคติตอคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 2 หลังการจัดการเรียนรูแบบ CCR  
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สมมติฐานการวิจัย 

1.  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 2  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรหลังการจัดการเรียนรูแบบ CCR สูงกวา
กอนเรียน 

2.  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 2  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรหลังการจัดการเรียนรูแบบ CCR สูงกวา
เกณฑรอยละ 75 
 
ขอบเขตการวิจัย 

 ตัวแปรท่ีใชในการวิจัย 
 ตัวแปรตน  ไดแก การจัดการเรียนรูแบบ CCR  
 ตัวแปรตาม ไดแก- ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร 

  - ทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร 
  - เจตคติตอคณิตศาสตร 

 
กรอบแนวคิดในการศึกษาคนควา 

 
 
 

 
 
 
วิธีการดํางานวิจัย 

ประชากร 
 ประชากร คือ นักเรยีนช้ันประถมศึกษาปท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศกึษา 2560 โรงเรียนหนองกรด อําเภอเมือง 

จังหวัดกําแพงเพชร จํานวน 30 คน 
เครื่องมือวิจัยท่ีใชในการทําวิจัย  
 1.  แผนการจัดการเรยีนรูแบบ CCR จํานวน 11 แผน และเวลา 16 ช่ัวโมง หาคุณภาพโดยใหผูเช่ียวชาญ

จํานวน 3 ทาน พิจารณาความถูกตองและเหมาะสมในการท่ีจะนําไปใชสอนจริง  
 2.  แบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรเปนแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 

จํานวน 25 ขอ มีคุณภาพดานความเท่ียงตรง โดยการหาคาความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงค (IOC) พบวามี
คาอยูระหวาง 0.67–1.00 คาความเช่ือมั่น โดยวิธีการของครอนบาค (KR-20) พบวา มีคาเทากับ 0.75 

 3.  แบบวัดเจตคตติอวิชาคณิตศาสตร ซึ่งเปนแบบประเมิน 5 ระดับจํานวน 10 ขอ มีคาคุณภาพดานความ 
เท่ียงตรงโดยการหาคาความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงค (IOC) อยูระหวาง 0.67–1.00 และคาสัมประสิทธ์ิ
แอลฟา (α - Coefficient ) ของครอนบาค (Cronbach) พบวามีคาเทากับ .75 

การเก็บรวบรวมขอมลู 
 1.  นักเรียนทําแบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรกอนเรียน (Pretest) เรื่อง การ

หาร 
 2.  จัดการเรยีนการสอนตามแผนการจัดการเรยีนรู การแกปญหาทางคณิตศาสตร เรื่อง การหาร และทํา

แบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร เรื่อง การหาร แปรเดียวหลังเรยีน (Posttest)  
 3.  นักเรียนทําแบบวัดเจตคตติอคณิตศาสตร  
การวิเคราะหขอมลู  
  1.  การเปรียบเทียบความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร เรื่องการหาร ของนักเรียนช้ันประถมศึกษา

ปท่ี 2 หลังการจดัการเรียนรูแบบ CCR กับเกณฑ รอยละ 75 โดยใช t-test One Samples  

การจัดการเรียนรูตาม

แนวคิด CCR 

-ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร 
-ความสามารถในการแกปญหาคณิตศาสตร 
-เจตคติตอวิชาคณิตศาสตร 
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 2.  การเปรียบเทียบความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรเรื่องการหารของนักเรยีนช้ันประถมศึกษาป
ท่ี 2 กอนและหลังการจัดการเรียนรูแบบ CCR โดย การทดสอบคาที (t – test Dependent Samples) 

 3.  การศึกษาทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร เรื่องการหาร ของนักเรียนช้ัน ประถมศึกษาปท่ี 2 หลังการ
จัดการเรียนรูแบบ CCR โดยใช คาเฉลี่ย (Mean) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) แปลผลคาเฉลี่ยดังน้ี 
    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 1.50-1.49 ทักษะการแกปญหาทางคณติศาสตร ระดับนอยท่ีสุด 

 4.  การศึกษาเจตคติตอคณิตศาสตร เรื่องการหาร ของนักเรียนช้ัน ประถมศึกษาปท่ี 2 หลังการจัดการเรียนรู
แบบ CCR โดยใชรอยละ (Mean) คาเฉลี่ย (Percentage) คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
    คาเฉลี่ย 4.50-5.00 เจตคติตอคณติศาสตรระดับมากท่ีสุด  
   คาเฉลี่ย 3.50-4.49 เจตคติตอคณติศาสตรระดับมาก  
   คาเฉลี่ย 2.50-3.49 เจตคติตอวิชาคณิตศาสตรระดับปานกลาง  
   คาเฉลี่ย 1.50-2.49 เจตคติตอคณติศาสตรระดับนอย  
   คาเฉลี่ย 1.50-1.49 เจตคติตอคณติศาสตรระดับนอยท่ีสุด 
 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

1.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 2  กอน และหลังการ
จัดการเรียนรูแบบ CCR พบผลดังตาราง 1 

 
ตาราง 1   แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร เรือ่งการหาร ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 2    

หลังการจดัการเรียนรูแบบ CCR กับเกณฑ (รอยละ 75) 

 N k µ σ t Sig. 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร 30 19 19.40 1.58 1.379 .178 

 p < .05 
 จากตาราง 1 พบวา นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 2 มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนคณติศาสตรหลังการจดัการเรยีนรูแบบ 
CCR สูงกวาเกณฑรอยละ 75 อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 19.40 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
เทากับ 1.45 และคา t = 1.379 
 

2.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 2  หลังการจัดการเรียนรู
แบบ CCR กับเกณฑรอยละ 75 พบผลดังตาราง 2 

 

ตาราง 2   แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร เรือ่งการหาร ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 2 
กอนและหลังการจัดการเรียนรูแบบ CCR 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร N µ σ t Sig. 

กอนเรียน 30 9.90 2.38 
17.13 .000 

หลังเรียน 30 19.40 1.58 

  p < .05 
 จากตาราง 2 พบวา นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 2 มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนคณติศาสตร เรื่องการหาร หลังการ
จัดการเรียนรูแบบ CCR สูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยมี t = 17.13 
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3. การศึกษาทักษะการแกปญหา ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 2 หลังการจัดการเรียนรูแบบ CCR พบผลดัง
ตาราง 3 

 

ตาราง 3   แสดงคาเฉลีย่ และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร หลังการ จัดการเรียนรู 
  แบบ CCR เรื่องการหาร ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 2  

ทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร µ σ แปลผล 

1. นักเรียนมีการกระตุนในการแกปญหาทาง   คณิตศาสตร 4.37 0.49 มาก 
2. นักเรียนมีการนํากฎ สตูร ความคิดรวบยอด 4.47 0.50 มาก 
3. นักเรียนมีความเขาใจในการเรยีนวิชาคณิตศาสตร 4.40 0.49 มาก 
4. นักเรียนมีการฟงความคิดเห็นของเพ่ือนๆ 4.30 0.46 มาก 
5. นักเรียนมีการกระตุนการทํางานท่ีเปนระบบรอบคอบ 4.30 0.50 มาก 
6. นักเรียนมีการแกปญหาอยางเหมาะสม 4.50 0.50 มากท่ีสุด 
7. นักเรียนมีความกระตือรือรนในการทํางาน 4.47 0.50 มาก 
8. นักเรียนสามารถคดิไดอยางเปนข้ันตอน 4.47 0.50 มาก 
9. นักเรียนมีสวนรวมในการทํากิจกรรม ชวยกันคิด ชวยกันทํางาน 4.43 0.50 มาก 
10. นักเรียนมีสวนรวมในการอภิปราย และแสดงความคิดเห็น 4.43 0.50 มาก 

รวม 4.41 0.12 มาก 
จากตาราง 3 พบวา นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 2 มีทักษะการแกปญหาทางคณติศาสตร หลังการจดัการเรียนรู

แบบ CCR โดยรวมอยูในระดบัมาก (µ =4.41, σ= 0.12) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวานักเรียนมีความเขาใจในความคิดรวบ

ยอด แสดงใหเห็นถึงความเขาใจในความคิดรวบยอดท่ีสมัพันธกับความตองการของโจทยปญหา (µ = 4.47, σ= 0.50) 

รองลงมาคือ นักเรียนมีสวนรวมในการอภิปราย และแสดงความคิดเห็น (µ = 4.43, σ= 0.50) และนักเรียนสามารถคิดได

อยางเปนข้ันตอน (µ =4.47, σ=0.50) ตามลําดับ 
4.  การศึกษาเจตคติตอคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 2 หลังการจัดการเรียนรูแบบ CCR พบผลดัง

ตาราง 4 
 

ตาราง 4   แสดงคาเฉลีย่ และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เจตคติตอคณิตศาสตรหลังการจดัการเรียนรูแบบ CCR  
  เรื่องการหาร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 

เจตคติตอวิชาคณิตศาสตร µ σ แปลผล 

1. ขาพเจาชอบเรียนวิชาคณติศาสตร 4.47 0.50 มาก 
2. ขาพเจาชอบทําการบานวิชาคณิตศาสตร 4.37 0.49 มาก 
3. ขาพเจาชอบใชเวลาวางในการทบทวนวิชาคณิตศาสตร 4.47 0.50 มาก 
4. ขาพเจาชอบเลนเกมทางคณิตศาสตร 4.57 0.50 มากท่ีสุด 
5. ขาพเจารูสึกภูมิใจเมื่อมีการทําแบบทดสอบได 4.43 0.50 มาก 
6. ขาพเจารูสึกวาเวลาท่ีเรียนวิชาคณิตศาสตรใชเวลานาน 1.80 0.61 นอย 
7. วิชาคณิตศาสตรเปนวิชาท่ีขาพเจาเรียนแลวไมรูเรื่อง 1.97 0.50 นอย 
8. กิจกรรมทางคณติศาสตรเปนวิชาท่ีใชความจําอยางเดียว 1.83 0.64 นอย 
9. วิชาคณิตศาสตรเปนวิชาท่ีทําความเขาใจยาก 1.90 0.54 นอย 
10. ขาพเจารูสึกวิตกกังวลเมื่อถึงเวลาสงการบาน 1.83 0.59 นอย 

รวม 3.16 0.55 มาก 

จากตาราง 4 พบวา นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 2 มีเจตคตติอวิชาคณิตศาสตรหลังการจัดการเรียนรูแบบ CCR 

โดยรวมอยูในระดับปานกลาง (µ = 3.16, σ= 0.55) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาขาพเจาชอบเรียนวิชาคณิตศาสตร (µ = 
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4.47, σ= 0.50) รองลงมาคือ ขาพเจารูสึกภูมิใจมากถาตอบคําถามในวิชาคณิตศาสตรไดถูกตอง (µ = 4.43, σ= 0.50) และ 

ขาพเจาชอบเลนเกมทางคณิตศาสตร (µ = 4.57, σ= 0.50) ตามลําดับ 
 
สรุปผลการวิจัย 
 1.  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนบานหนองกรด จังหวัดกําแพงเพชรมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน
คณิตศาสตรหลังการเรียนการสอนโดยใชการจัดการเรียนรูแบบ CCR สูงกวา เกณฑ รอยละ 75  อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 
 2.  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนบานหนองกรด จังหวัดกําแพงเพชรมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน
คณิตศาสตรหลังการจัดการเรียนการสอนโดยใชการจัดการเรียนรูแบบ CCR สูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 
.05 
 3.  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 2 มีทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร หลังการจดัการเรียนรูแบบ CCR โดยรวม
อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวานักเรียนมีความเขาใจในความคิดรวบยอด แสดงใหเหน็ถึงความเขาใจใน
ความคิดรวบยอดท่ีสมัพันธกับความตองการของโจทยปญหา รองลงมาคือ นักเรียนมีสวนรวมในการอภิปราย และแสดงความ
คิดเห็นและนักเรียนสามารถคิดไดอยางเปนข้ันตอน ตามลําดับ 

4.  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 2 มีเจตคติตอวิชาคณติศาสตรหลังการจัดการเรยีนรูแบบ CCR โดยรวมอยูในระดับ
ปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาขาพเจาชอบเรียนวิชาคณติศาสตร รองลงมาคือ ขาพเจารูสกึภูมิใจมากถาตอบ
คําถามในวิชาคณิตศาสตรไดถูกตอง และ ขาพเจาชอบเลนเกมทางคณิตศาสตร ตามลําดับ 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 1.  นักเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนคณิตศาสตร เรื่องการหาร หลังไดรับการจัดการเรียนรูแบบ CCR สูงกวาเกณฑ
รอยละ 75 อยางไมมีนัยสาํคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไวเน่ืองจากทางบานของเด็กเกิดปญหา
ผูปกครองไมมีการใสใจดูแลตอตัวนักเรียน แตนักเรียนยังมผีลการเรยีนรูท่ีดีข้ึนและท้ังน้ีอาจเปนเพราะ นักเรียนมีความรู 
ความสามารถ และมวลประสบการณของบุคคล ซึ่งเปนผลมาจากการจัดการเรยีนรูแบบ CCR จึงทําใหนักเรียนเกิดการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในดานตาง ๆ ซึ่งตรวจสอบไดจากการวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน (น่ิมนอย  แพงปสสา, 2551) และ
นักเรียนไดรับการพัฒนาใหสามารถใชกระบวนการวิจัยเปนเครื่องมอืในการแสวงหาความรู คิดคนคําตอบและตัดสินใจในการ
เรียนรูของตนเองและผูเรยีนไดเรียนรูและใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร เพ่ือแสวงหาความรูใหมหรือคนหาคําตอบท่ีเช่ือถือ
ได โดยอาศัยกระบวนการสืบสอบในศาสตรท่ีเก่ียวของกับเรื่องท่ีศึกษาวิจัยในการดําเนินการสืบคน พิสูจน ทดสอบ เก็บ
รวบรวมขอมลู และวิเคราะหขอมลู (ลัดดา  ภูเกียรต,ิ 2552) จึงทําใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรหลังการจดัการ
เรียนรูแบบ CCR สูงกวากอนเรียน 
 2.  นักเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนคณิตศาสตร เรื่องการหาร หลังการจัดการเรยีนรูแบบ CCR สูงกวากอนเรียน 
75 อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไวเน่ืองจากทางบานของเดก็เกิดปญหาผูปกครองไม
มีการใสใจดแูลตอตัวนักเรยีน แตนักเรียนยังมผีลการเรียนรูท่ีดีข้ึนท้ังน้ีอาจเปนเพราะ นักเรียนไดรับการช้ีแนะ การแนะนําจาก
ครูผูสอนอยางมีข้ันตอน และใหนักเรียนลงมือปฏิบัติ มีการตดิตามการเรยีน การทํางานเพ่ือใหนักเรยีนนําไปใชปรับปรุงการ
เรียนใหดีข้ึน ชวยพัฒนาทักษะในดานตาง ๆ คิดเปน ทําเปนชวยแกปญหาการเรียน และเกิดความมั่นใจ (ชนิตวสรณ ตรีทยา
ภูม,ิ 2558) 
 3.  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 2 มีทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร หลังการจดัการเรียนรูแบบ CCR โดยรวม
อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวานักเรียนมีความเขาใจในความคิดรวบยอด แสดงใหเหน็ถึงความเขาใจใน
ความคิดรวบยอดท่ีสมัพันธกับความตองการของโจทยปญหา รองลงมาคือ นักเรียนมีสวนรวมในการอภิปราย และแสดงความ
คิดเห็นและนักเรียนสามารถคิดไดอยางเปนข้ันตอน ตามลําดับ เน่ืองจากนักเรียนมีทักษะ กระบวนการในการประยุกตความรู
ทางคณิตศาสตร ข้ันตอน /กระบวนการแกปญหา ยุทธวิธีแกปญหา และประสบการณท่ีมีอยูไปใชในการคนหาคําตอบของ
ปญหาทางคณติศาสตรไดซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สถาบันสงเสรมิการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี(2550) และ
นักเรียนไดรับการพัฒนาใหสามารถใชกระบวนการวิจัยเปนเครื่องมอืในการแสวงหาความรู คิดคนคําตอบและตัดสินใจในการ
เรียนรูของตนเองและผูเรยีนไดเรียนรูและใชกระบวนการทางคณติศาสตรเพ่ือแสวงหาความรูใหมหรือคนหาคําตอบท่ีเช่ือถือได 
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โดยอาศัยกระบวนการสืบสอบในศาสตรท่ีเก่ียวของกับเรื่องท่ีศึกษาวิจัยในการดําเนินการสืบคน พิสูจน ทดสอบ เก็บรวบรวม
ขอมูล และวิเคราะหขอมูล (ลัดดา  ภูเกียรต,ิ 2552) 

4.  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 2 มีเจตคติตอวิชาคณติศาสตรหลังการจัดการเรยีนรูแบบ CCR โดยรวมอยูในระดับ
ปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาขาพเจาชอบเรียนวิชาคณติศาสตร รองลงมาคือ ขาพเจารูสกึภูมิใจมากถาตอบ
คําถามในวิชาคณิตศาสตรไดถูกตอง และ ขาพเจาชอบเลนเกมทางคณิตศาสตร ตามลําดับ เพราะนักเรียนมีความสนใจและใน
การเรยีนวิชาคณิตศาสตรซึ่งสอดคลองกับ (AiKin, 1979) กลาววานักเรียนมีความเพลิดเพลิน มีแรงจูงใจ ใหความสําคัญ และ
ความเปนอิสระจากความกลัววิชาคณิตศาสตร  
 
ขอเสนอแนะในการวิจัย 
 ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
  1.  ในการนําการจัดการเรียนรูแบบ CCR ไปใชในการเรียนการสอน ผูสอนควรศึกษา ตัวช้ีวัด จุดประสงคการ
เรียนรู เน้ือหา แผนการจัดการเรียนรู และกิจกรรมการเรียนรู แลวจึงช้ีแนะใหนักเรียนปฏิบัติในข้ันตอนตาง ๆ อยางถูกตอง 
เพ่ือใหการจัดการเรียนรูแบบ CCR มีประสิทธิภาพ 
   2.  ควรเสรมิแรงดานบวก เพ่ือแสดงใหเห็นวา การใหกําลังใจ กลาวชมเชย ขณะท่ีนักเรยีนทากิจกรรม และ
นําเสนอผลงานไดถูกตอง เปนการสงเสริมใหเห็นถึงการทํากิจกรรมรวมกันในดานบวก เปนกระบวนการคิดท่ีสรางสรรค มี
คุณคา มีประโยชน สามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได 
  3.  การใชเวลาในการทํากิจกรรมของนักเรียนตองใชเวลาในการทําความเขาใจ เรื่องการใหเหตผุล ครูตองมี
เอกสารนําเพ่ือใหนักเรียนเกิดความเขาใจกอน แลวจึงทํากิจกรรมของบัตรกิจกรรมตอไปไดอยางตอเน่ือง 
 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 
  1.  ควรจะมีการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีไดรับการสอนแบบ CCR กับเน้ือหาคณิตศาสตรเรื่องอ่ืนๆหรือ
ระดับช้ันเรียนอ่ืนๆตอไป 
  2.  ควรมีการศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ CCR ท่ีสงผลตอตัวแปรอ่ืน ๆ เชน ความคงทนในการเรยีนรู 
ความคิดสรางสรรค เปนตน  
  3.  ควรมีการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ CCR สําหรับใชในการเรียนการสอนวิชาอ่ืนๆ 
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