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บทคัดยอ 

 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาประสทิธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชการบูรณการ
แนวคิด CCR ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 เพ่ือใหไดเกณฑประสิทธิภาพ 80/80 เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน และเพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนตอกิจกรรมการเรียนรูโดยใชการบูร
ณาการแนวคิด CCR กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งน้ีคือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนอนุบาลไทรงาม ภาค
เรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 จํานวน 20 คน เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก แผนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู แบบทดสอบวัดสัมฤทธ์ิทางการเรียน และสอบถามความพึงพอใจ วิเคราะหขอมูลโดยใชประสิทธิภาพของ
ผลลัพธ (E1/E2) t-test dependent sample  ความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัยพบวา: 
1. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชการบูรณาการแนวคิด CCR ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 มี

ประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑมาตรฐาน 80/80 ซึ่งมีคาเทากับ 85.5 / 84.17 
2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชการบูรณา
การแนวคิด CCR สูงกวาเกณฑรอยละ 60 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

3. ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 ตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชการบูรณาการ
แนวคิด CCR อยูในระดับมาก 
  
คําสําคัญ: การบูรณาการแนวคิด CCR / ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร / ความพึงพอใจ 
 

Abstract 
The purposes of this research were to investigate the efficiency of lesson plan of learning 

activities using CCR concept integration of grade 3 students in order to have the efficiency criteria 
80/80, to compare science learning achievement between before and after learning and to study 
the students’ satisfaction toward CCR concept integration learning activities. A sample group for 
this research was 20 students in grade 3 of Anubansaingam School during the second semester in 
the academic year of 2017. Instruments used for gathering the information included lesson plans, 
the learning achievement testing, the evaluation of the students’ satisfaction toward learning 
activities. Data were analyzed by using efficiency (E1/E2), T-test dependent sample, frequency, 
percentage, mean and standard deviation. 
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Research Results were found that: 
1. The efficiency of Learning Activities with CCR concept integration in grade 3 students 

was higher than the standard criterion 80/80, which total mean was 85.5/84.17. 
2. The science learning achievement of grade 3 students shown that after learning was 

higher than before learning at the 0.05 level of significance, which the students had science 
learning achievement after using CCR concept integration in learning activities was higher than 
60% at the 0.05 level of significance. 

3. The students’ satisfaction toward learning activities by using CCR concept integration 
was good. 

 
Keyword : CCR / science learning achievement / satisfaction 
 
ความเปนมาและความสําคัญ 
 การศึกษามีความสําคัญสูงสุดและมีบทบาทท่ีสําคัญตอประเทศ การศึกษาไทยมีการเปลี่ยนแปลงตามยุค
สมัยทําใหมีการจัดระบบการศึกษาและแนวการจัดการศึกษาใหมตามแผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติฉบับท่ี 12 ท่ีวา
ผูเรียนไดเรียนรูและพัฒนาทักษะความรูโดยเนนการฝกทักษะการปฏิบัติ ทักษะการคิดการใชเหตุผล ทักษะ
กระบวนการกลุมใหมากข้ึนโดยผูสําเร็จการศึกษาจะตองเปนบุคคลท่ีมีความรู มีทักษะตามมาตรฐานหลักสูตร คือมี
ทักษะการดํารงชีวิตและคุณลักษณะความเปนพลเมืองท่ีดี สอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 
2542 (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2542) ไดกําหนดแนวทางการจัดการศึกษาท่ีวาผูเรียนทุกคนมี
ความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดและถือวาผูเรียนมีความสําคัญท่ีสุดในกระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริม
ผูเรียน พัฒนาตามความสามารถของตนเองและการจัดกระบวนการเรียนรูตองผสมผสานความรูตางๆ ตองมีลักษณะ
ท่ีหลากหลาย และ คํานึงถึงความแตกตางของบุคคล  

วิทยาศาสตรมีบทบาทสําคัญยิ่งในสังคมโลกปจจุบันและอนาคต เพราะวิทยาศาสตรเก่ียวของกับทุกคนท้ัง
ในชีวิตประจําวันและการงานอาชีพตางๆ ตลอดจนเทคโนโลยี เครื่องมือเครื่องใชและผลผลิตตางๆ ท่ีมนุษยไดใชเพ่ือ
อํานวยความสะดวกในชีวิตและการทํางาน เหลาน้ีลวนเปนผลของความรูวิทยาศาสตร ผสมผสานกับความคิด
สรางสรรคและศาสตรอ่ืนๆ วิทยาศาสตรชวยใหมนุษยไดพัฒนาวิธีคิด ท้ังความคิดเปนเหตุเปนผล คิดสรางสรรค คิด
วิเคราะห วิจารณ มีทักษะสําคัญในการคนควาหาความรู มีความสามารถในการแกปญหาอยางเปนระบบ สามารถ
ตัดสินใจโดยใชขอมูลท่ีหลากหลายและมีประจักษพยานท่ีตรวจสอบได วิทยาศาสตรเปนวัฒนธรรมของโลกสมัยใหม
ซึ่งเปนสังคมแหงการเรียนรู (knowledge-based society) ดังน้ันทุกคนจึงจําเปนตองไดรับการพัฒนาใหรู
วิทยาศาสตร เพ่ือท่ีจะมีความรูความเขาใจในธรรมชาติและเทคโนโลยีท่ีมนุษยสรางสรรคข้ึน สามารถนําความรูไปใช
อยางมีเหตุผล สรางสรรค และมีคุณธรรม (หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช  ๒๕๕๑, 2551)  

ในปจจุบันการจัดการเรียนรูของครูท่ีเปนกระบวนการจัดการเรียนรูแบบ Active Learning มีเทคนิคการ
สอน ท่ีหลากหลายเพ่ือใหเด็กเกิดทักษะตางๆ ท่ีจําเปนในการดํารงชีวิต เนนใหเด็กไดเรียนรูจากการปฏิบัติจริงและ
เรียนรูจากสถานการณปญหาท่ีเกิดข้ึนจริงในชีวิตประจําวันเพ่ือใหไดฝกทักษะการคิด โดยมีการวางเง่ือนไขและกติกา
ในการรวมกิจกรรม ซึ่งกิจกรรมการเรียนรูท่ีจัดข้ึนเนนใหผูเรียนไดฝกกระบวนการทํางานกลุม การรับฟงความ
คิดเห็นของผูอ่ืน ตลอดจนทักษะการสื่อสารท่ีถือวามีความจําเปนและสําคัญตอการดํารงชีวิตอยางมาก โดยเด็กจะ
เสนอสิ่งท่ีตนเองอยากเรียนรูข้ึนมาและครมูีบทบาทเปนผูช้ีแนะ ดังน้ันผูสอนจึงควรจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีเหมาะสม
และสอดคลองกับผูเรียนโดยมุงเนนใหผูเรียนไดฝกกระบวนการคิดแกปญหาตางๆทางการเรียนวิทยาศาสตรเพ่ือ
พัฒนาสภาพการเรียนการสอนวิทยาศาสตรซึ่งการจัดการเรียนรูท่ีสามารถนํามาพัฒนาทักษะกระบวน การเรียน 
วิทยาศาสตร ของผูเรียนไดคือการจัดการเรียนรูโดยใช การบูรณาการแนวคิด CCR ซึ่งเปนการบูรณาการจัดการ
เรียนรู จิตตปญญาศึกษา (Contemplative) การศึกษาท่ีเนนการพัฒนาจิตใจและปญญาอยางแทจริงเห็นคุณคาและ
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ใสใจใน จิตใจของมนุษย โดยมุงพัฒนาคุณภาพดานในหรือมิติทางดานจิตใจและจิตวิญญาณของมนุษย และการ
ตระหนักรูในตนเอง (ศศิลักษณ ขยันกิจ, 2553) ระบบพ่ีเลี้ยง (Coaching and Mentoring) เปนการพัฒนาครูโดย
ใชกระบวนการสรางระบบพ่ีเลี้ยงในการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยครูมีบทบาทหนาท่ีคอยใหคําปรึกษา
และแนะนําชวยเหลือใหนักเรียนเกิดทักษะกระบวนการเรียนรู (อัญชลี  ธรรมะวิธีกุล, 2552) และกิจกรรมการ
เรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐาน (Research Based Learning) การจัดการเรียนการสอนโดยใชกระบวนการวิจัย เปน
รูปแบบหรือวิธีการสอนท่ีมีความเหมาะสมกับการจัดกระบวนการแสวงหาความรูความจริงดวยตนเอง เพ่ือ
พัฒนาการเรียนรูสรางเสริมความรูความเขาใจเก่ียวกับการเรียนวิทยาศาสตร ซึ่งการจัดการเรียนรูเหลาน้ีทําให
นักเรียนไดเรียนรู ฝกปฏิบัติ ทดลองและสรุปผลทุกกระบวนการ (สินธะวา คามดิษฐ, 2557)  
 จากท่ีมาและความสําคัญของปญหาท่ีกลาวมาขางตนผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาผลการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูโดยใชการบูรณาการแนวคิด CCR เพ่ือสงเสริมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร เรื่องนํ้าเพ่ือชีวิต ของ 
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนอนุบาลไทรงาม และเปนแนวทางในการจัดวิธีการเรียนการสอนแบบการ
เรียนรูโดยใชการบูรณาการแนวคิด CCR ในวิชาวิทยาศาสตร และนําไปประยุกตใชกับวิชาอ่ืนๆ 
 
วัตถุประสงคการวิจัย 

1. เพ่ือหาประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชการบูรณาการแนวคิด CCR เพ่ือสงเสริม
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร เรื่องนํ้าเพ่ือชีวิต ของนักเรียนช้ันประถมศึกษา 
ปท่ี 3 ตามเกณฑ 80/80  

2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชการบูรณาการ
แนวคิด CCR เพ่ือสงเสริมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร เรื่องนํ้าเพ่ือชีวิต ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาป
ท่ี 3  

3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจในการเรียนรูของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 ท่ีไดรับการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูโดยใชการบูรณาการแนวคิด CCR เพ่ือสงเสริมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร เรื่องเรื่องนํ้าเพ่ือชีวิต  
 
สมมติฐานของการวิจัย 

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชการบูรณาการแนวคิด CCR สงเสริมผลการเรียนวิชาวิทยาศาสตร  
 
ขอบเขตของการวิจัย 

ดานเนื้อหา 
 เน้ือหาท่ีนํามาใชในการวิจัยครั้งน้ี เปนเน้ือหาในวิชาวิทยาศาสตรตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาช้ัน

พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 จํานวน 1 สาระไดแก สาระท่ี 6 กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก 
     ดานตัวแปร 
 ตัวแปรตน ไดแก แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชการบูรณาการแนวคิด CCR เพ่ือสงเสริมผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนวิชาเรื่องนํ้าเพ่ือชีวิต ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3  
ตัวแปรตาม ไดแก ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร และความพึงพอใจท่ีมีตอการจัดกิจกรรมการ

เรียนรูโดยใชการบูรณาการแนวคิด CCR 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 ประชากร 

ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี เปนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 
โรงเรียนอนุบาลไทรงาม อําเภอไทรงาม จังหวัดกําแพงเพชร จํานวน 84 คน 
 กลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 โรงเรียน
อนุบาลไทรงาม จํานวน 20 คน โดยวิธีการสุมแบบกลุม  

เครื่องมือวิจัย 

1. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชการบูรณาการแนวคิด CCR จํานวน 9 แผน ไดแก  
 แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ี 1 เรื่องการเปลี่ยนสถานะของนํ้า 
 แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ี 2 เรื่องความสัมพันธของสถานะของนํ้า 
กับสภาพอากาศ 
 แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ี 3 เรื่องสารท่ีละลายในนํ้า 
 แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ี 4 เรื่องการเปลี่ยนแปลงรูปรางของนํ้า 
 แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ี 5 เรื่องการรักษาระดับผิวหนาของนํ้า 
ในแนวราบ 
 แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ี 6 เรื่องสมบัติทางกายภาพของนํ้า 
 แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ี 7 เรื่องคุณภาพของนํ้า 
 แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ี 8 เรื่องการใชนํ้าในชีวิตประจําวัน 
 แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ี 9 เรื่องการใชนํ้าอยางประหยัด 
 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร เรื่องนํ้าเพ่ือชีวิต สําหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 3 จํานวน 1 ฉบับ เปนแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 30 ขอ 

3. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 ท่ีมีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใช
การบูรณาการแนวคิด CCR เรื่องนํ้าเพ่ือชีวิต  

การสรางและหาคุณภาพของเครื่องมือ 
 1. การสรางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชการบูรณาการแนวคิด CCR ผูวิจัยได

ดําเนินการสรางตามข้ันตอน ดังน้ี 
  1.1 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  

   1.2 ศึกษาคนควา ตํารา ท่ีเก่ียวของกับการสรางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใช
การบูรณาการแนวคิด CCR  

  1.3 กําหนดเน้ือหาท่ีเก่ียวของกับหนวยการเรียนรูท่ี 12 เรื่องนํ้าเพ่ือชีวิต  
1.4 ดําเนินการสรางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชการบูรณาการแนวคิด CCR 
1.5 นําแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชการบูรณาการแนวคิด CCR ไปให 

แผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดย

ใช้การบรูณาการแนวคิด CCR 

ความพงึพอใจตอ่แผนการจดักิจกรรมการ

เรียนรู้โดยใช้การบรูณาการแนวคดิ CCR 

ทดสอบก่อนเรียน – หลงัเรียน 

 

หาประสิทธิภาพ 
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ผูเช่ียวชาญ 3 ทาน ตรวจสอบความถูกตองเหมาะสม      
   1.6 แกไขและปรับปรุง แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชการบูรณาการแนวคิด 

CCR  
  1.7 นําตนฉบับแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชการบูรณาการแนวคิด CCR ให

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 ปการศึกษา 2560 จํานวน 20 คนทดลองใชและนําผลมาวิเคราะหหาประสิทธิภาพ
ของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามเกณฑประสิทธิภาพ 80/80 

   1.8 นําแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชการบูรณาการแนวคิด CCR จํานวน 9 
แผน ท่ีมีความสมบูรณพรอมไปใชจริงกับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 

 2. การสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร เรื่องนํ้าคือชีวิต สําหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 จํานวน 1 ฉบับ เปนแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 30 ขอ ผูวิจัยไดดําเนินการ
สรางแบบทดสอบตามลําดับข้ันตอน ดังน้ี 

  2.1 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  
   2.2 ศึกษาทฤษฎี หลักการ และแนวคิดในการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ      
ทางการเรียน   

2.3 ศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวของกับ เรื่อง นํ้าเพ่ือชีวิต วิชาวิทยาศาสตร ช้ันประถม    
ศึกษาปท่ี 3 

  2.4 สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง นํ้าเพ่ือชีวิต วิชาวิทยาศาสตร 
ช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 เปนขอทดสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ 

  2.5 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ท่ีสรางข้ึนเสนอตอผูเช่ียวชาญ เพ่ือ
ประเมินความสอดคลองระหวาง  

   2.6 นําแบบทดสอบยอยชุดการเรียนรูหนวยการเรียนรู เรื่องนํ้าเพ่ือชีวิต ไปให
ผูเช่ียวชาญจํานวน 3 คน (ชุดเดิม) ตรวจสอบความเท่ียงตรง (Validity) ความถูกตองเชิงเน้ือหาและคาดัชนีความ
สอดคลองโดยใชคา IOC และนําขอมูลท่ีรวบรวมจากความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญมาคํานวณหาคา IOC โดยใชดัชนี
ความสอดคลอง (Index of Item Objective Congruence) ของผูเช่ียวชาญมาคํานวณคาดัชนีความสอดคลอง 
แลวเลือกคาดัชนีความสอดคลองตั้งแต 0.5 ข้ึนไป   

       2.7 นําขอสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องนํ้าเพ่ือชีวิต มาแกไขตามคําแนะนําของ
ผูเช่ียวชาญและนําไปทดลองกับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 จํานวน 56 คน โรงเรียนอนุบาลไทรงาม ปการศึกษา 
2560 และปรับปรุงแกไขจนถูกตองสมบูรณมีคุณภาพ 

   2.8 นําผลการทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องนํ้าเพ่ือชีวิต ไปหาคาความยาก
งาย (p) คาอํานาจจําแนก (r) ซึ่งการพิจารณาคัดเลือกขอคําถามท่ีมีพอเหมาะสามารถนําไปใชในการเก็บรวบรวม
ขอมูลตอไป คาความยากงาย (p) ควรอยูระหวาง 0.20 - 0.80 และคาอํานาจจําแนก (r) ควรมีคาตั้งแต 0.20 ข้ึนไป 
หลังจากน้ันนําไปหาคาความเช่ือมั่น โดยใชสูตร KR-20 ซึ่งคาความเช่ือมั่นของแบบทดสอบควรมีคาเขาใกล 1.00  

   2.9 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องนํ้าเพ่ือชีวิต ท่ีมีประสิทธิภาพ ไป
ใชจริง  

3. การสรางแบบสอบถามความพึงพอใจ 
  3.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เก่ียวกับความพึงพอใจ   

3.2 ศึกษาเทคนิคการสรางแบบสอบถามความพึงพอใจ  
  3.3 ศึกษาวิธีการสราง แบบสอบถามความพึงพอใจ  
  3.4 สรางแบบสอบถามตามจุดมุ งหมาย ซึ่ งมีลักษณะเปนแบบมาตราสวน       

ประมาณคา (Rating Scale) มี 5 ระดับ 
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  3.5 นําแบบสอบถามความพึงพอใจ เสนอผูเช่ียวชาญชุดเดิม จํานวน 3 คน ประเมิน
ความสอดคลอง ขอคําถามกับจุดประสงคเชิงพฤติกรรม  

  3.6 วิเคราะหขอมูลการหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามของแบบสอบถาม
กับจุดประสงคเชิงพฤติกรรม โดยใชสูตร IOC ปรากฏวาแบบสอบถาม มีคา IOC เทากับ 1.00  
   3.7 นําแบบสอบถามไปทดลองใชกับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนอนุบาล
ไทรงาม อําเภอไทรงาม จังหวัดกําแพงเพชร จํานวน 56 คน หลังจากทดลองเรียนโดยใชแผนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู แลวนําผลการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ มาหาคาอํานาจจําแนกรายขอ พบวา แบบสอบถามมีคา
อํานาจจําแนก (r) รายขอระหวาง 0.29 ถึง 0.89 และนําแบบสอบถามมาหาคาความเช่ือมั่นท้ังฉบับดวยสัมประสิทธ์ิ
แอลฟา พบวา มีคาความเช่ือมั่นของแบบสอบถามท้ังฉบับ เทากับ 0.97  

การเก็บรวบรวมขอมลู 
การเก็บรวบรวมขอมลู ดําเนินการ 5 ข้ันตอน ดังน้ี 

  1. ทําการทดสอบกอนการทดลอง (Pre-test) โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
เรื่อง นํ้าเพ่ือชีวิต ท่ีผูรายงานสรางข้ึนกอนการทดลอง 1 วัน โดยใชเวลาในการสอบ 1 ช่ัวโมง 
  2. ดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยใชแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชการบูรณาการ
แนวคิด CCR ใชเวลาวันละ 1 ช่ัวโมง สัปดาหละ 2 วัน ซึ่งการทดลองกระทําในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 ใน
เดือนพฤศจิกายน 2560 ถึงเดือน ธันวาคม 2560 
  3. ทําการทดสอบหลังเรียน (Post-test) และสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนตอการเรียน
การสอนโดยใชแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
  4. วิเคราะหขอมูล โดยใชวิธีการทางสถิติ  

การวิเคราะหขอมลู 
ผูศึกษาคนควาไดดําเนินการวิเคราะหขอมูล ดังน้ี 

 1. การหาประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชการบูรณาการแนวคดิ CCR เพ่ือสงเสริม
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร เรื่องนํ้าเพ่ือชีวิต ของนักเรยีนช้ันประถมศึกษา 
ปท่ี 3 ตามเกณฑ 80/80 ดวยคาประสิทธิภาพของกระบวนการ และประสิทธิภาพของผลลัพธ (E1/E2) 
 2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 กอนเรียน
และหลังไดรับการสอนโดยใชแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชการบูรณาการแนวคิด CCR โดยใชการวิเคราะห
ผลแบบการทดสอบ t-test แบบ Dependent Samples 
 3. วิเคราะหผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 ท่ีมีตอการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูโดยใชการบูรณาการแนวคิด CCR เรื่องนํ้าเพ่ือชีวิต วิเคราะหโดยใชคาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ
แปลผลคาเฉลี่ย ดังน้ี 
  คาเฉลี่ย 4.50-5.00  พึงพอใจมากท่ีสุด 
  คาเฉลี่ย 3.50-4.49  พึงพอใจมาก 
  คาเฉลี่ย 2.50-3.49  พึงพอใจปานกลาง 
  คาเฉลี่ย 1.50-2.49  พึงพอใจนอย 
  คาเฉลี่ย 1.00-1.49  พึงพอใจนอยท่ีสุด 
 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

1. การหาประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชการบูรณาการแนวคิด CCR เรื่องนํ้าเพ่ือ
ชีวิต ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 ตามเกณฑ 80/80 
 
ตารางท่ี 1 แสดงผลการหาประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชการบูรณาการแนวคิด CCR  
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เพ่ือสงเสริมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร เรื่องนํ้าเพ่ือชีวิต ของ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3  
ตามเกณฑ 80/80 (E1/E  2)  

 
รายการ คะแนนกอนเรียน 

(คะแนนเต็ม 80 คะแนน) 
คะแนนหลังเรียน 

(คะแนนเต็ม 30 คะแนน) 

คะแนนรวม 1368 505 

คะแนนเฉลีย่ 68.4 25.25 

S.D. 2.35 1.71 

รอยละของคะแนนเฉลี่ย 85.5 84.17 

ประสิทธิภาพของแผนการจดักิจกรรมการเรยีนรู (E1/E  2) เทากับ 85.5/84.17 
 

จากตารางท่ี 1 ประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชการบูรณาการแนวคิด CCR เพ่ือ
สงเสริมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร เรื่องนํ้าเพ่ือชีวิต ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 ตามเกณฑ 
80/80 พบวา รอยละของคาเฉลี่ยของคะแนนจากการจัดกิจกรรมระหวางเรียน (E1) มีคาเทากับ 85.5 และรอยละ
ของคาเฉลี่ยของคะแนนจากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หลังเรียน (E2)  มีคาเทากับ 84.17 
แสดงวา ประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู มีคาเทากับ 85.5/84.17 หมายความแผนการจัดกิจกรรม
การเรียนรูโดยใชการบูรณาการแนวคิด CCR เพ่ือสงเสริมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร เรื่องนํ้าเพ่ือชีวิต 
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 มีประสิทธิภาพดานกระบวนการชวยใหนักเรียนเกิดการเรียนรู โดยเฉลี่ยรอยละ 
85.5 และมีประสิทธิภาพดานผลลัพธสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรูของผูเรียนโดยเฉลี่ยรอยละ 84.17 
จากเกณฑท่ีตั้งไว E1/ E  2 เทากับ 80/ 80 แสดงวา แผนการจัดกิจกรรมการเรยีนรูโดยใชการบูรณาการแนวคิด CCR 
เพ่ือสงเสริมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร เรื่องนํ้าเพ่ือชีวิต ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 มี
ประสิทธิภาพของกระบวนการ และมีประสิทธิภาพของผลลัพธสูงกวาเกณฑท่ีตั้งไว 

2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชการบูรณาการ
แนวคิด CCR เรื่องนํ้าเพ่ือชีวิต ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 
 
ตารางท่ี 2 แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใช 

การบูรณาการแนวคิด CCR เพ่ือสงเสริมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร   เรื่องนํ้าเพ่ือชีวิต  
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 

ผลการทดสอบ n x� �D �D2 df t 
Sig. (2-
tailed) 

กอนเรียน 20 8.70 
331 5577 19 32.43* .000 

หลังเรียน 20 25.25 
*P < .05 
 จากตารางท่ี 2 เมื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร เรื่องนํ้าเพ่ือชีวิต ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 3 หลังจากไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชการบูรณาการแนวคิด CCR พบวา คาเฉลี่ยของ
คะแนนสอบกอนเรียน (X) เทากับ 8.70 และคาเฉลี่ยของคะแนนสอบหลังเรียน (X) เทากับ 25.25 แสดงใหเห็นวา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 
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3. การวิเคราะหความแตกตางระหวางคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนกับเกณฑ การจัด
กิจกรรมการเรียนรูโดยใชการบูรณาการแนวคิด CCR ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 เรื่อง นํ้าเพ่ือชีวิต 
 
ตารางท่ี 3 การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนกับเกณฑโดยใชการจัดกิจกรรมการ 

เรียนรูโดยใชการบูรณาการแนวคิด CCR ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 เรื่อง นํ้าเพ่ือชีวิต 

ผลการทดสอบ n µ x� S.D. t Sig. (2-tailed) 

หลังเรียน 20 - 25.25 3.91 
8.29* .000 

เกณฑรอยละ 60 - 18.00 - - 
*P < .05 

 จากตารางท่ี 3 เมื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร เรื่อง นํ้าเพ่ือชีวิต ของนักเรียน

ช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 หลังจากไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชการบูรณาการแนวคิด CCR พบวา คะแนน

เฉลี่ยของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 เทากับ 25.25 ซึ่งมีคะแนนสูงกวา

เกณฑรอยละ 60 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

4. การศึกษาความพึงพอใจในการเรียนรูของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 ท่ีไดรับการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูโดยใชการบูรณาการแนวคิด CCR เรื่องนํ้าเพ่ือชีวิต 
 

ตารางท่ี 4 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 ตอ 
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชการบูรณาการแนวคิด CCR เพ่ือสงเสริมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร เรื่องเรื่องนํ้าเพ่ือชีวิต 

รายการประเมิน x� S.D. 
    ระดับ 
ความพึงพอใจ 

1. เน้ือหาท่ีกําหนดในกิจกรรมการเรียนเหมาะสมกับนักเรียน 4.2 0.52 มาก 

2. เน้ือหาในใบความรู ใบกิจกรรม อานแลวเขาใจงายมีความชัดเจน 4.2 0.52 มาก 

3. เน้ือหาท่ีนํามาใหนักเรียนอานในแตละเรื่องมีประโยชนตอนักเรียน 4.1 0.85  มาก 

4. ครูจัดกิจกรรมการเรยีนการสอนโดยใหนักเรียนไดทํากิจกรรมดวยตนเอง 4.1 0.83  มาก 

5. นักเรียนชอบและสนุกกับการทํากิจกรรม 4.0 0.73 มาก 

6. ครูจัดกิจกรรมการเรยีนรูไดนาสนใจ 4.1 0.85  มาก 

7. นักเรียนทุกคนมีสวนรวมในการทํากิจกรรม 4.3 0.66 มาก 

8. การจัดกิจกรรมการเรยีนรูมีความเหมาะสมกับเวลา 4.1 0.72 มาก 

9. นักเรียนไดทราบผลการประเมนิงานของตนเองทุกช่ัวโมงท่ีเรียน 3.9 0.67 มาก 

10. นักเรียนพอใจกับผลงานของตวัเอง 4.1 0.83  มาก 
11. กิจกรรมการเรียนการสอนสงเสริมใหนักเรียนมีวินัยและรับผิดชอบในการ
ทํางาน 

4.3 0.72 มาก 

12. กิจกรรมการเรียนการสอนสงเสริมนักเรียนใหไดประเมิน ปรับปรุงตนเอง
และยอมรับผูอ่ืนตลอดจนใฝหาความรูอยางตอเน่ือง   

3.9 0.72 มาก 

13. เมื่อนักเรียนเรียนจบในแตละเน้ือหาแลวมีความเขาใจและชอบวิชา
วิทยาศาสตรมากข้ึน 

4.2 0.75 มาก 

14. เน้ือหาท่ีเรยีนเปนเรื่องท่ีฉันชอบและอยากเรียน 
4.0 0.83  

มาก 
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รายการประเมิน x� S.D. 
    ระดับ 
ความพึงพอใจ 

15. วิธีการสอนท่ีครูใชสอนทําใหนักเรียนเกิดการเรียนรูและประสบผลสําเร็จ
ในการเรียนเพ่ิมข้ึน 

4.1 0.76 มาก 

16. วิธีสอนท่ีครูใชสอนทําใหนักเรยีนกลาแสดงความคดิเห็นมากข้ึน 4.1 0.83  มาก 
17. นักเรียนตื่นเตนและชอบเมื่อไดลงมือปฏิบัติกิจกรรม 4.2 0.81 มาก 
18. นักเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมตลอดเวลา 4.0 0.69 มาก 
19. การเรียนโดยใชการบูรณาการแนวคิด CCR ทําใหนักเรียนมีความรู เรื่อง 
นํ้าเพ่ือชีวิต มากข้ึน 

4.0 0.79 มาก 

20. เน้ือหาในกิจกรรมการเรียนรูมคีวามยากงายเหมาะสมกับนักเรียน 4.2 0.88  มาก 
รวมเฉลี่ย 4.08 0.75 มาก 

จากตารางท่ี 4 ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 ตอแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใช
การบูรณาการแนวคิด CCR เพ่ือสงเสริมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร เรื่องนํ้าเพ่ือชีวิต พบวา เน้ือหาใน
กิจกรรมการเรียนรูมีความยากงายเหมาะสมกับนักเรียน มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก (X = 4.2, S.D. = 0.88) 
เน้ือหาท่ีนํามาใหนักเรียนอานในแตละเรื่องมีประโยชนตอนักเรียน และครูจัดกิจกรรมการเรียนรูไดนาสน มีความพึง
พอใจอยูในระดับมาก (X = 4.1, S.D. = 0.85) และครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใหนักเรียนไดทํากิจกรรม
ดวยตนเอง นักเรียนพอใจกับผลงานของตัวเอง เน้ือหาท่ีเรียนเปนเรื่องท่ีฉันชอบและอยากเรียน และวิธีสอนท่ีครูใช
สอนทําใหนักเรียนกลาแสดงความคิดเห็นมากข้ึน มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก (X = 4.1, S.D. = 0.83) 
ตามลําดับ ซึ่งผลการศึกษาช้ีใหเห็นวาในแตละความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 โดยรวมอยูในระดับ
มาก 

 
สรุปผลการวิจัย 

1. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชการบูรณาการแนวคิด CCR ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 มี
ประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑมาตรฐาน 80/80 ซึ่งมีคาเทากับ 85.5 / 84.17 

2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชการบูรณา
การแนวคิด CCR สูงกวาเกณฑรอยละ 60 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

3. ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 ตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชการบูรณาการ
แนวคิด CCR อยูในระดับมาก 

 
อภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการศึกษาคนควา ผูรายงานสามารถอภิปรายผล ไดดังน้ี 
 1. เมื่อหาประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชการบูรณาการแนวคิด CCR เรื่องนํ้าเพ่ือ
ชีวิต ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 ตามเกณฑ 80/80 พบวา รอยละของคาเฉลี่ยของคะแนนจากการจัด
กิจกรรมระหวางเรียน (E1) มีคาเทากับ 85.5 และรอยละของคาเฉลี่ยของคะแนนจากการทําแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธ์ิทางการเรียน หลังเรียน (E2)  มีคาเทากับ 84.17 แสดงวา ประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
มีคาเทากับ 85.5/84.17 แสดงวา แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชการบูรณาการแนวคิด CCR มีประสิทธิภาพ
ของผลลัพธสูงกวาเกณฑท่ีตั้งไว ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ กฤติยา จงรักษ และประสาท เนืองเฉลิม (2559) ไดทํา
การวิจัยเก่ียวกับการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและการคิดวิเคราะหของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาป ท่ี 4 โดยใช
กิจกรรมการเรียนรูดวยสื่อสังคมออนไลนรวมกับการใชปญหาเปนฐานโดยเทียบกับเกณฑประสิทธิภาพ 75/75  
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ผลการวิจัยพบวา กิจกรรมการจัดการเรียนรูโดยใชสื่อสังคมออนไลนรวมกับการใชปญหาเปนฐานมีประสิทธิภาพ
เทากับ 79.71/75.20   

2. เมื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร เรื่องนํ้าเพ่ือชีวิต ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 3 หลังจากไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชการบูรณาการแนวคิด CCR พบวา ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
และหลังจากไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชการบูรณาการแนวคิด CCR หลังเรียนสูงกวาเกณฑรอยละ 60  
เชนเดียวกับงานวิจัยของ ศิริชัย เพชรรักษ (2559) ไดทําการวิจัยเก่ียวกับการพัฒนาผูเรียนจากประสบการณจริงโดย
ใชกระบวนการวิจัยเปนฐานของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการปกครองทองถ่ิน คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีท่ีศึกษารายวิชา ปท 2209202 เศรษฐกิจชุมชนทองถ่ิน ผลการวิจัย 
พบวา จากการวิเคราะหขอมูลจากคะแนนแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนการสอน พบวา ในการสอบปลาย
ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2558 จากการลงทะเบียน 104 คน ในการสอบปลายภาคของนักศึกษาสวนมากสอบผาน
ทุกคน และสอดคลองกับงานวิจัยของ สุพจน อิงอาจ (2555) ท่ีไดทําการวิจัยเรื่องการจัดการเรียนการสอนโดยการ
เรียนรูแบบวิจัยเปนฐาน วิชาการวิจัยทางเทคโนโลยีการศึกษาเบ้ืองตน ระดับปริญญาตรี ผลการวิจัยพบวา การ
จัดการเรียนการสอนดวยการเรียนรูโดยอาศัยการวิจัยเปนฐานสําหรับนักศึกษาปริญญาตรี ท่ีเรียนวิชาการวิจัยทาง
เทคโนโลยีการศึกษาเบ้ืองตน (ECT4001) คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง นักศึกษาเขาช้ันเรียนอยาง
สม่ําเสมอ นักศึกษามีความตั้งใจ มีความสนใจ มีความกระตือรือรนในการเรียน มีการทํางานภาคปฏิบัติ การทํา
แบบฝกหัด การทํารายงานบุคคล และงานกลุมนักศึกษาใหความรวมมือในกิจกรรมการการสอนโดยเฉพาะการ
ทํางานเปนกลุม และในการสอบปลายภาคสวนมากนักศึกษาสอบผาน 
 3. เมื่อศึกษาความพึงพอใจในการเรียนรูของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 ท่ีไดรับการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูโดยใชการบูรณาการแนวคิด CCR เพ่ือสงเสริมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร เรื่องนํ้าเพ่ือชีวิต 
พบวา เน้ือหาในกิจกรรมการเรียนรูมีความยากงายเหมาะสมกับนักเรียน มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก (X = 4.2, 
S.D. = 0.88)  เน้ือหาท่ีนํามาใหนักเรียนอานในแตละเรื่องมีประโยชนตอนักเรียน และครูจัดกิจกรรมการเรียนรูไดนา
สน มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก (X = 4.1, S.D. = 0.85) และครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใหนักเรียนได
ทํากิจกรรมดวยตนเอง นักเรียนพอใจกับผลงานของตัวเอง เน้ือหาท่ีเรียนเปนเรื่องท่ีฉันชอบและอยากเรียน และวิธี
สอนท่ีครูใชสอนทําใหนักเรียนกลาแสดงความคิดเห็นมากข้ึน มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก (X = 4.1, S.D. = 
0.83) ตามลําดับ ซึ่งผลการศึกษาช้ีใหเห็นวาในแตละความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 โดยรวมอยูใน
ระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของมณฑา ชุมสุคนธ และนิลมณี พิทักษ (2559) ไดทําการวิจัยเก่ียวกับผลการ
จัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐาน (RBL) ในการสอนรายวิชาการศึกษาเพ่ือการพัฒนาสิ่งแวดลอม ผลการวิจัย
พบวา นักศึกษามีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมการการเรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐาน (RBL) ในรายวิชาการศึกษาเพ่ือ
การพัฒนาสิ่งแวดลอมใน ภาพรวมอยูในระดับมาก (x = 4.09, S.D. = 0.18) ท้ังในดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู
โดยใชปญหาเปนฐาน และประโยชนตอนักศึกษา 
 ซึ่งการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชการบูรณาการแนวคิด CCR เปนการนํากระบวนการจิตตปญญามาชวย
ในการสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร ซึ่งการสอนมุงพัฒนาจิตใจของผูเรียนเปนการพัฒนาปญญาและคุณลักษณะไป
พรอมกัน เกิดความไวใจระหวางผูเรียนกับผูสอน กอใหเกิดพ้ืนท่ีปลอดภัยในหองเรียน ผูเรียนมีอิสระทางความคิด 
กลาท่ีจะคิด กลาท่ีจะพูดมากข้ึน เปนผลทําใหผูเรียนอยากจะเรียนรูดวยตนเอง (พิเชษฐ พินิจ และอนุศิษฏ อันมานะ
ตระกูล, 2558) และการสอนแบบระบบพ่ีเลี้ยงเปนการสรางความตื่นตัวใหกับผูเรียน โดยผูสอนจะคอยตั้งคําถาม
กระตุนใหผูเรียนเกิดการคิด วิเคราะหและเกิดการเรยีนรูเพ่ือใหและนําความรูไปเช่ือมโยงและประยุกตใชไดจริง และ
การจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการวิจัย หรือ Research – Based Learning : RBL เปนรูปแบบการเรียนการสอน
ท่ีผูเรียนไดเรียนรูโดยการปฏิบัติจริง เผชิญเหตุการณจริง สรางสรรคผลงาน จากกระบวนการคิด การทํางานท่ีเปน
ระบบ สรางองคความรูดวยตนเอง ใชกระบวนการวิจัยในการแกปญหา คนควาตอบจากการสืบคน และวิเคราะห
ขอมูลดวยตนเอง ซึ่งจะชวยใหผูเรียนไดพัฒนาศักยภาพในทุกๆ ดาน (สินธะวา คามดิษฐ, 2557) ซึ่งการจัดกิจกรรม
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การเรียนรูโดยใชการบูรณาการแนวคิด CCR ในวิชาวิทยาศาสตร สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 เรื่อง นํ้า
เพ่ือชีวิต เปนการปลูกฝง และสงเสริมใหนักเรียนเกิดการเรียนรูดวยใจ เรียนรูอยางตอเน่ือง และสามารถนําความรูท่ี
ไดไปใชในการเรียนรูและแสวงหาความรูดวยตนเองได 
 
ขอเสนอแนะ 
 1. ขอเสนอแนะในการนําไปใช 
  1.1 ครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร สามารถนําแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใช
การบูรณาการแนวคิด CCR วิชาวิทยาศาสตร สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 เรื่อง นํ้าเพ่ือชีวิต ท่ีผูวิจัย
พัฒนาข้ึนไปใชประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพ่ือใหนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิสูงข้ึนโดยทําการประยุกต
เน้ือหาใหเหมาะสมกับบริบทของนักเรียนและชุมชน 
  1.2 แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชการบูรณาการแนวคิด CCR วิชาวิทยาศาสตร สําหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 เรื่อง นํ้าเพ่ือชีวิต ท่ีผูวิจัยสรางข้ึน สามารถนําไปประยุกตใชในการเรียนการใน
ระดับช้ันอ่ืน หรือสาระการเรียนรูอ่ืนๆ ได ท้ังน้ี โดยการประยุกตเน้ือหาและขอคําถามตางๆ ใหมีความยากงาย
สอดคลองกับพัฒนาการเรียนรูของนักเรียน 
 2. ขอเสนอแนะในการศึกษาคนควาตอไป 
  2.1 ควรนําการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชการบูรณาการแนวคิด CCR ไปประยุกตใชกับวิชา
อ่ืนๆ   

2.2 ควรมีการนําการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชการบูรณาการแนวคิด CCR ไปทดลองใชกับ 
หลายๆ โรงเรียนเพ่ือจะไดขอสรุปผลการวิจัยท่ีชัดเจนยิ่งข้ึน 
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