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บทคัดยอ 
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัส หลังการ
จัดการเรียนรูตามแนวคดิ CCR กับเกณฑ รอยละ 80 เพ่ือเปรยีบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัส 
กอน และหลังการจัดการเรยีนรูตามแนวคิด CCR เพ่ือศึกษาทักษะการแกปญหา เรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัส ของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2/3 หลังการจดัการเรียนรูตามแนวคดิ CCR และเพ่ือศึกษาเจตคตติอคณติศาสตรของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 2/3 หลังการจัดการเรียนรูตามแนวคิด CCR เรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัส ประชากรเปนนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 2/3 โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร-ชุม ดีสารอุปถัมภ) สังกัดเทศบาลเมืองกําแพงเพชร อําเภอเมือง
กําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร ภาคเรยีนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 จํานวน 39 คน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยไดแก 
แผนการจดัการเรียนรูตามแนวคิด CCR เรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัส แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน แบบสังเกต
ทักษะการแกปญหา และแบบวัดเจตคติตอคณิตศาสตร สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมลู ไดแก คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน และการทดสอบใชคาที  
 ผลการวิจัยพบวา 
 1.  นักเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน เรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัส หลังการจัดการเรยีนรูตามแนวคิด CCR สูง
กวาเกณฑรอยละ 80 อยางมีนัยสาํคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 2.  นักเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน เรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัส หลังการจัดการเรยีนรูตามแนวคิด CCR สูง
กวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 3.  นักเรียนมีทักษะการแกปญหา หลังการจัดการเรียนรูตามแนวคดิ CCR โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเปนรายขอ พบวานักเรียนมีความเขาใจในความคิดรวบยอด แสดงใหเห็นถึงความเขาใจในความคิดรวบยอดท่ี
สัมพันธกับความตองการของโจทยปญหา รองลงมาคือ นักเรียนมีสวนรวมในการอภิปราย และแสดงความคิดเห็น และ
นักเรียนสามารถคิดไดอยางเปนข้ันตอนตามลําดับ 
 4.  นักเรียนมีเจตคตติอคณติศาสตรหลังการจัดการเรียนรูตามแนวคิด CCR โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเปนรายขอ พบวาขาพเจาชอบเรียนวิชาคณติศาสตรมีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ขาพเจารูสกึภูมิใจมากถาตอบ
คําถามในวิชาคณิตศาสตรไดถูกตอง และขาพเจาชอบเลนเกมทางคณิตศาสตร ตามลําดับ 
 
คําสําคัญ: การจัดการเรยีนรูตามแนวคิด CCR / ทักษะการแกปญหา / เจตคตติอคณิตศาสตร /  
  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
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Abstract 
 This research aims to : To comparative of achievement in mathematics Pythagorean 
theorem after instructional management using CCR technique with criteria 80% To Compare learning 
achievement Pythagoras Theorem before and after instructional management using CCR technique 
To study problem solving skills. of Grade 8 students after instructional management using CCR 
technique on Pythagorean theorem. To study the attitude towards mathematics of students in Grade 
8 students after instructional management using CCR technique on Pythagorean theorem. Population 
for this research is the in term in Grade 8 students Chakungrao Wittaya School Kamphaeng Phet 
Municipality, Muang District, Kamphaengphet Province in 2nd term year 2560’s number of 39 studens 
Tools used in the research are ; Planning of instructional management using CCR technique about 
Pythagorean theorem. the achievement test. Observation form mathematical problem solving skills 
and the attitude towards mathematics test Statistics used were average standard deviation and t-
test.  
 The result found that ; 
 1.  Students have learning achievement Pythagorean theorem after instructional 
management using CCR technique was higher than 80% was significance at .05 level. 
 2.  Students have learning achievement. Pythagorean theorem after instructional 
management using CCR technique than before. was significant at .05 level. 
 3.  Students have problem solving skills. after instructional management using CCR 
technique overall, it was at a high level. When considering overall score, it was found that Students 
have an understanding of the concept. demonstrate understanding of the concepts that are relevant 
to the problem. Secondly, students participate in discussions and comments. and students can think 
step by step respectively. 
 4.  Students' attitudes toward mathematics after instructional management using CCR 
technique was at a high level. When considered individually, I like that mathematics has the highest 
average was minor and I feel very proud if answering questions in math was correct. I like playing 
games math, respectively. 
 
Keyword : CCR learning management / problem solving skills /  
  attitude towards mathematics / learning achievement 

 
ความเปนมาและความสําคัญ 
 การศึกษาเปนกระบวนการท่ีสําคญัในการพัฒนาคนใหมีคณุภาพ ซึง่หลักสูตรแกนกลาง การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 น้ันมุงพัฒนาผูเรียนทุกคนซึ่งเปนกําลังของชาติใหเปน มนุษยท่ีมีความสมดุลท้ังดานรางกาย ความรู 
คุณธรรม มีจติสํานึกในความเปนพลเมืองไทยและ พลโลก ยดึมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  มีความรูและทักษะพ้ืนฐาน รวมท้ังเจตคติท่ีดีท่ีจําเปนตอการศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน 
การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุงเนนผูเรียนเปนสาํคัญ บนพ้ืนฐานความเช่ือวา ทุกคนสามารถเรียนรู
และพัฒนาตนเองไดเต็มตามศักยภาพ รวมท้ังมุงพัฒนาผูเรียนใหบรรลุมาตรฐานการเรียนรู  ท่ีกําหนดน้ันจะชวยให
ผูเรยีนเกิดสมรรถนะสําคัญ 5 ประการ ไดแก 1) ความสามารถในการสื่อสาร 2) ความสามารถในการคดิ                  
3) ความสามารถในการแกปญหา 4) ความสามารถในการใชทักษะชีวิต และ 5) ความสามารถในการใชเทคโนโลยี ซึ่งใน
ขอท่ี 3 ระบุไววา “ความสามารถในการแกปญหา เปนความสามารถในการแกปญหาและอุปสรรคตางๆท่ีเผชิญไดอยาง
ถูกตองเหมาะสมบนพ้ืนฐาน ของหลักเหตุผล คุณธรรมและขอมลูสารสนเทศ เขาใจความสัมพันธและการเปลีย่นแปลง
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ของ เหตุการณตางๆในสังคม แสวงหาความรู ประยุกตความรูมาใชในการปองกันและแกไขปญหาและมี การตัดสินใจท่ีมี
ประสิทธิภาพ โดยคาํนึงถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึนตอตนเอง สังคมและสิง่แวดลอม” (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)   
 หลักสตูรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กลาวไววาวิชาคณิตศาสตรมีบทบาทสําคญัยิ่งตอ
การพัฒนาความคิดมนุษย ทําใหมนุษย มีความคิดสรางสรรคคิดอยางมีเหตุผล เปนระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห
ปญหาหรือสถานการณไดอยางถ่ีถวนรอบคอบ ชวยใหคาดการณ วางแผน ตัดสินใจ แกปญหาได และนําไปใชใน
ชีวิตประจําวันไดอยางถูกตองเหมาะสม นอกจากน้ีคณิตศาสตรยังเปนเครื่องมือในการศึกษาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี 
และศาสตรอ่ืนๆ คณติศาสตรจึงมปีระโยชนตอการดํารงชีวิตชวยพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดีข้ึน ใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณ และ
สามารถอยูรวมกับ ผูอ่ืนไดอยางมคีวามสุข (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) 
 ธรรมชาติของวิชาคณติศาสตรมีลกัษณะเปนนามธรรมมีโครงสรางซึง่ประกอบดวยคําอนิยาม บทนิยาม 
สัจพจน ท่ีเปนขอตกลงเบ้ืองตน จากน้ันจึงใชการใหเหตุผลท่ีสมเหตสุมผลมาสรางทฤษฎีบทตางๆ และนําไปใชอยางเปน
ระบบ คณติศาสตรมีความถูกตองเท่ียงตรง คงเสนคงวา (กรมวิชาการ, 2545 : 2) จากสภาพของโรงเรยีนชากังราววิทยา 
(อินทร-ชุม ดีสารอุปถัมภ) สังกัดเทศบาลเมืองกําแพงเพชร อําเภอเมืองกําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร เปดสอน
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ถึงช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 ปจจุบันมีนักเรียนท้ังหมด 558 คน จากขอมูลผลการทดสอบ
ระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-Net) ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ป การศึกษา 2559 พบวา ในกลุมสาระการเรียนรูคณติศาสตร มี
คะแนนเฉลีย่ 29.31 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 15.74 และฐานนิยม 22.40 ซึ่งถือวาอยูในเกณฑท่ีต่ําเมือ่เทียบกับคะแนน
เต็ม (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ, 2559) จากความสําคญัดังกลาวครูตองคํานึงถึงความแตกตางระหวาง
บุคคล เพราะบางคนใชเวลาในการเรียนรูมากบางคนใชเวลาในการเรียนรูนอย โดยธรรมชาติของเด็กจะเรียนรูจาก
รูปธรรมไปสูนามธรรม ดังน้ันการจัดการเรียนการสอนตองไมยึดครูเปนศูนยกลางในการเรียนการสอน แตควรเปนการ
จัดการเรียนการสอนท่ีครเูปนผูเตรียมการเรยีนการสอนเพ่ือใหเน้ือหาบทเรียนมาความเปนรูปธรรมและงายตอการเรยีนรู
อันจะชวยใหเด็กสามารถเรียนรูและจดจําไดดียิ่งข้ึน แมวาคณิตศาสตรจะมีความสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
มนุษยแตการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตรในปจจุบันยังไมประสบความสําเร็จเทาท่ีควรโดยพบวาวิธีสอนของครูสวน
ใหญเปนการสอนแบบบรรยาย ถามตอบ ไมเนนเรื่องกระบวนการสรางองคความรูดวยตนเอง มุงไปท่ีคาํตอบมากกวา
กระบวนการทางคณิตศาสตร ท้ังน้ีในการแกปญหาครูควรจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนนใหผูเรียนสรางความรู มี
สวนรวมในการจัดการเรยีนการสอน สามารถนําความรูไปประยุกตใชได การเลือกวิธีการจัดการเรียนรูตามแนวคดิCCR 
ในการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมจะชวยใหผูเรยีนสามารถเรียนรูคณติศาสตรไดดีข้ึน และมเีจตคติท่ีดีตอวิชาคณิตศาสตร 
 การจัดการเรยีนรูตามแนวคิด CCR เปนรูปแบบการเรียนการสอนหน่ึงท่ีนาสนใจ มีความเหมาะสมและ
สอดคลองกับสภาพปญหาในปจจบัุนเพราะเปนการสอนท่ียึดผูเรียนเปนสําคญั ซึ่งการจัดการเรียนรูตามแนวคิด CCR 
ประกอบไปดวย 
 Contemplative Education เปนการสอนท่ีมุงเนนใหเกิดการพัฒนาดานในซึ่งประกอบดวยจิตและการคิด 
ผานการฝกปฏิบัติกิจกรรมท่ีหลากหลาย ทําใหเกิดกระบวนการคิดใครครวญดวยจติท่ีมีความเมตตากรุณา ทําจติใจให
เปดกวาง สามารถทําความเขาใจกับสิ่งตางๆ (เสกสรร ประเสริฐกุล, 2553 : 91) 
 Coaching คือการเรียนรูงานโดยมีผูบังคับบัญชา หรือผูเช่ียวชาญเปนพ่ีเลี้ยงสอนงานใหอยางมีข้ันตอน และให
ผูรับการสอนลง มือปฏิบัติ มีการตดิตามการทํางานเพ่ือใหผูรบัการสอนมีการนําไปใชปรับปรุงการทํางานใหดีข้ึน ชวย
พัฒนาทักษะในการทํางาน คิดเปนทําเปนชวยแกปญหาในการทํางานและเกิดความมั่นใจ (ชนิตวสรณ ตรีทยาภูม,ิ 2558) 
 Research-Based Learning เปนสภาพการณของการจดัการเรียนรูท่ีใหผูเรียนใชกระบวนการวิจัย หรอื
ผลการวิจัยเปนเครื่องมือในการเรยีนรูเน้ือหาสาระตางๆ โดยอาจใชการประมวลผลงานวิจัย (Research review) มา
ประกอบการสอนเน้ือหาสาระ ใชผลการวิจัยมาเปนเน้ือหาสาระในการเรยีนรูใชกระบวนการวิจัยในการศึกษาเน้ือหา
สาระ หรือใหผูเรียนลงมือทําวิจัยโดยตรง หรือชวยฝกฝนทักษะการวิจัยตางๆ ใหแกผูเรียน (ทิศนา แขมมณ,ี 2552 : 
144-145) 
 ทฤษฎีบทพีทาโกรัสเปนทฤษฎบีทท่ีมีความสําคัญบทหน่ึงในเรขาคณติ ท่ีฝกใหนักเรียนมีความสามารถดาน
ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร และเปนพ้ืนฐานสําหรับการนําไปใช ท้ังดานเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร การ
ออกแบบดานสัญลักษณและเครื่องกล การสํารวจ สถาปตยกรรม ชางไม เปนตน อีกท้ังทฤษฎีบทพีทาโกรัส ยังมคีวาม
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เก่ียวของกับกลุมสาระการเรยีนรูอ่ืน ๆ และเปนพ้ืนฐานในการเรยีนข้ันท่ีสูงข้ึนดวย จึงจําเปนท่ีครูควรตระหนักถึง
ความสําคญัของการจัดกิจกรรมการเรยีนรูและตองสรางความเขาใจท่ีถูกตองท่ีจะชวยใหผูเรียนไดมีความรู ความเขาใจ
และทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตรท่ีจะนําไปใชตอไปในอนาคต 
 จากเหตผุลดังกลาวขางตน จึงเปนแรงจูงใจใหผูวิจิยตองการศึกษา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่องทฤษฎี      
บทพีทาโกรัส โดยการใชกิจกรรมการเรยีนรูท่ีเนนการจัดการเรยีนรูตามแนวคิด CCR ศึกษาทักษะการแกปญหา และ
ศึกษาเจตคติหลังการจัดการเรยีนรูตามแนวคดิ CCR ซึ่งผลจากการวิจัยครั้งน้ีจะเปนแนวทางในการปรับปรุงและ
พัฒนาการจัดการเรยีนการสอนคณิตศาสตรใหมีประสิทธิภาพมากข้ึนพรอมท้ังสงเสริมใหนักเรียนไดมกีารพัฒนาการ
เรียนคณิตศาสตรตามศักยภาพของตน และนําไปใชในชีวิตประจําวันใหไดประโยชนสูงสุด อีกท้ังยังเปนแนวทางใหผูท่ี
เก่ียวของกับการจัดการเรยีนรูนํากิจกรรมการเรียนรูท่ีเนนทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตรเรื่องทฤษฎีบทพีทา
โกรัสไปใชตอไป 
 
วัตถุประสงคการวิจัย 
 1.  เพ่ือเปรยีบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรสั หลังการจดัการเรียนรูตามแนวคิด CCR 
กับเกณฑ (รอยละ 80) 
 2.  เพ่ือเปรยีบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรสั กอนและหลังการจดัการเรียนรูตาม
แนวคิด CCR  
 3.  เพ่ือศึกษาทักษะการแกปญหา เรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัส ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2/3 หลังการ
จัดการเรียนรูตามแนวคดิ CCR 
 4.  เพ่ือศึกษาเจตคติตอคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2/3 หลังการจัดการเรยีนรูตามแนวคิด 
CCR เรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัส 
 
สมมติฐานการวิจัย 
 1.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัส หลังการจัดการเรยีนรูตามแนวคิด CCR สูงกวาเกณฑ  
รอยละ 80 
 2.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัส หลังการจัดการเรยีนรูตามแนวคิด CCR สูงกวากอน
เรียน 
 
ขอบเขตการวิจัย 
 เน้ือหา 
  เน้ือหาท่ีใชในการสรางการจัดการเรียนรูตามแนวคดิ CCR คือ เน้ือหารายวิชาคณติศาสตร เรื่องทฤษฎ ี
บทพีทาโกรัส ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ซึ่งประกอบดวย สมบัติของรูปสามเหลี่ยมมมุฉาก ทฤษฎีบทพีทาโกรัส และบทกลับ
ของทฤษฎีบทพีทาโกรัส 
  ตัวแปร 
   ตัวแปรตน ไดแก การจัดการเรยีนรูตามแนวคิด CCR 
   ตัวแปรตาม ไดแก - ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
        - ทักษะการแกปญหา 
        - เจตคติตอคณิตศาสตร 
กรอบแนวคิดในการศึกษาคนควา 
 

 
 
 

การจัดการเรยีนรูตาม

แนวคิด CCR 

- ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
- ทักษะการแกปญหา 
- เจตคติตอคณิตศาสตร 
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วิธีดําเนินการวิจัย 
  ประชากร 
   ประชากรท่ีใชในการวิจัยในครั้งน้ี คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2/3 โรงเรียนชากังราววิทยา 
(อินทร - ชุม   ดีสารอุปถัมภ) จังหวัดกําแพงเพชร ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2561 จํานวน 1 หองเรียน จํานวนนักเรียน 
39 คน  
  เครื่องมือวิจัย 
   1.  แผนการจัดการเรียนรูตามเทคนิค CCR เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส จํานวน 10 แผน แผนละ 1 
ช่ัวโมง รวมเวลา 10 ช่ัวโมง ไมนับเวลาท่ีใชในการทดสอบกอนเรียน และทดสอบหลังเรียน การจัดการเรียนรูตามเทคนิค 
CCR มี 5 ข้ันตอน คือ 
 
   ข้ันเตรียมความพรอม : ตระหนักรูคือพรอม 
   ข้ันแสวงหาความรู : ถามคือสอน 
   ข้ันเช่ือมโยงสูการปฏิบัติ : ปฏิบัติไดคือเขาใจ 
   ข้ันประเมินและแลกเปลี่ยนเรียนรู : สะทอนคิดคือเรียนรู 
   ข้ันสะทอนการเรียนรูสูการพัฒนา : เขียนคือคิด  
  2.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัส ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2/3 โดยใช
แผนการจัดการเรียนรูตามเทคนิค CCR เปนแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ มีคาความเท่ียงตรง 
โดยการหาคาความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงค (IOC) อยูระหวาง 0.67 - 1.00  หาคาความเช่ือมั่น 
(Reliability) โดยใชสูตร KR-20 ของคูเดอร ริชารดสัน (Kuder Richardson) เทากับ 0.93 คาความยากงาย (p) อยู
ระหวาง 0.46 - 0.66 และคาอํานาจจําแนก (r) อยูระหวาง 0.32 - 0.93 
  3.  แบบสังเกตทักษะการแกปญหา เรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัส ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2/3 มีคาความเท่ียงตรง 
โดยการหาคาความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงค (IOC) อยูระหวาง 0.50 - 1.00 และคาความเช่ือมั่นตาม
วิธีของครอนบาค (Cronbach’s alpha) หรือสัมประสิทธ์ิแอลฟา (α –Coefficient) เทากับ 0.70 
  4.  แบบวัดเจตคติตอคณิตศาสตรเรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัส ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2/3 เปนแบบมาตร
ประเมินคา 5 ระดับตามแบบของลิเคอรท (Likert scale) จํานวน 10 ขอ ขอคําถามมีท้ังขอความเชิงบวกและเชิงลบ มี
คาความเท่ียงตรง โดยการหาคาความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงค (IOC) อยูระหวาง 0.50 - 1.00 และ
คาความเช่ือมั่นตามวิธีของครอนบาค (Cronbach’s alpha) หรือสัมประสิทธ์ิแอลฟา (α – Coefficient) เทากับ 0.83 
  การเก็บรวบรวมขอมูล 
   1.  นักเรียนทําแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรกอนเรียน 
   2.  จัดการเรียนการสอนตามแผนการจดัการเรียนรูโดยใชเทคนิค CCR และทําแบบสังเกตทักษะการ
แกปญหาทางคณิตศาสตรระหวางเรียน  
   3.  นักเรียนทําแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร และแบบวัดเจตคติตอคณิตศาสตร 
หลังเรียน 
  การวิเคราะหขอมูล 
   1.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัส หลังการจัดการเรียนรูตาม
แนวคิด CCR กับเกณฑ (รอยละ 80) ใชการทดสอบคาที (t-test One Group) 
   2.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัส กอน และหลังการจัดการ
เรียนรูตามแนวคิด CCR ใชการทดสอบคาที (t-test Dependent) 
   3.  การศึกษาทักษะการแกปญหา และเจตคติตอคณิตศาสตร เรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัส ของนักเรียน

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2/3 หลังการจัดการเรียนรูตามแนวคิด CCR วิเคราะหขอมูลโดยการหาคาเฉลี่ย ( x) และสวน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) แปลผลความหมายคาเฉลี่ย ดังน้ี 
    4.50 – 5.00 หมายถึง ทักษะการแกปญหา/เจตคติตอคณิตศาสตร ระดับมากท่ีสุด 
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    3.50 – 4.59 หมายถึง ทักษะการแกปญหา/เจตคติตอคณิตศาสตร ระดับมาก 
    2.50 – 3.49 หมายถึง ทักษะการแกปญหา/เจตคติตอคณิตศาสตร ระดับปานกลาง 
     1.50 – 2.49 หมายถึง ทักษะการแกปญหา/เจตคติตอคณิตศาสตร ระดับนอย 
     1.00 – 1.49 หมายถึง ทักษะการแกปญหา/เจตคติตอคณิตศาสตร ระดับนอยท่ีสุด 
ผลการวิเคราะหขอมูล 
 1.  การเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรสั หลังการจดัการเรียนรูตามแนวคิด CCR 
กับเกณฑ (รอยละ 80) พบผลดังตาราง 1 
 
ตาราง 1   แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัส ของนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปท่ี 
   2/3 หลังการจัดการเรียนรูตามแนวคิด CCR กับเกณฑ (รอยละ 80) 

 N K μ  σ  t Sig. 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 39 24 25.28 1.79 4.470 .000 

 *ระดับนัยสําคัญท่ี .05 
 จากตาราง 1 พบวา นักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปท่ี 2/3 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังการจดัการเรียนรูตาม
แนวคิด CCR สูงกวาเกณฑรอยละ 80 อยางมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 25.28 สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐานเทากับ 1.79 และคา t = 4.470 
 
 2.  การเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรสั กอนและหลังการจดัการเรียนรูตาม
แนวคิด CCR พบผลดังตาราง 2 
 
ตาราง 2   แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัส ของนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปท่ี 
   2/3 กอน และหลังการจัดการเรยีนรูตามแนวคิด CCR 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน N μ  σ  t Sig. 
กอนเรียน 39 10.51 2.46 

-36.479 .000 
หลังเรียน 39 25.28 1.79 

 *ระดับนัยสําคัญท่ี .05  
 จากตาราง 2 พบวา นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2/3 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรสั หลัง
การจัดการเรยีนรูตามแนวคิด CCR สูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสาํคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยมี t = -36.479 
 
 3.  การศึกษาทักษะการแกปญหา เรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัส ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2/3 หลังการ
จัดการเรียนรูตามแนวคดิ CCR พบผลดังตาราง 3 
 
ตาราง 3   แสดงคาเฉลีย่ ( X ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของทักษะการแกปญหา หลังการจดัการเรียนรูแบบ 
   CCR เรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรสั ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2/3 

ทักษะการแกปญหา μ  σ  แปลผล 
1. นักเรียนมีทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร 3.82 0.91 มาก 
2. นักเรียนมีทักษะการทํางานท่ีเปนระบบ รอบคอบ 3.79 1.00 มาก 
3. นักเรียนมีความเขาใจในความคดิรวบยอด แสดงใหเห็นถึงความเขาใจใน

ความคิดรวบยอดท่ีสมัพันธกับความตองการของโจทยปญหา 
4.13 0.77 มาก 

4. นักเรียนมีกระบวนการ และยุทธวิธีการเลือกการแกปญหา และการ   
ตรวจสอบ 

3.79 0.89 มาก 

5. นักเรียนมีการถาม – ตอบสมเหตุสมผล 3.77 0.78 มาก 
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6. นักเรียนรับฟงความคดิเห็นของผูอ่ืน 3.92 0.74 มาก 
7. นักเรียนมีความกระตือรือรนในการทํางาน 3.85 0.99 มาก 
8. นักเรียนสามารถคดิไดอยางเปนข้ันตอน 3.92 1.00 มาก 
9. นักเรียนมีสวนรวมในการทํากิจกรรม ชวยกันคิด ชวยกันทํางาน 3.79 0.92 มาก 
10. นักเรียนมีสวนรวมในการอภิปราย และแสดงความคิดเห็น 4.08 0.81 มาก 

รวม 3.89 0.13 มาก 

 จากตาราง 3 พบวา นักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปท่ี 2/3 มีทักษะการแกปญหา หลังการจัดการเรยีนรูตามแนวคิด 
CCR โดยรวมอยูในระดับมาก ( X= 3.89, S.D. = 0. 13) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวานักเรยีนมีความเขาใจใน
ความคิดรวบยอด แสดงใหเห็นถึงความเขาใจในความคดิรวบยอดท่ีสัมพันธกับความตองการของโจทยปญหา ( X= 4.13, 
S.D = 0.77) รองลงมาคือ นักเรียนมีสวนรวมในการอภิปราย และแสดงความคดิเห็น ( X= 4.08, S.D. = 0.81) และ
นักเรียนสามารถคิดไดอยางเปนข้ันตอน ( X= 3.92, S.D. = 1.00) ตามลําดับ 
 
 4.  เพ่ือศึกษาเจตคติตอคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2/3 หลังการจัดการเรยีนรูตามแนวคิด 
CCR เรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัส พบผลดังตาราง 4 
 
ตาราง 4   แสดงคาเฉลีย่ ( X) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เจตคติตอคณติศาสตรหลังการจดัการเรียนรูตาม   

แนวคิด CCR เรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัส ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2/3 

เจตคติตอคณิตศาสตร μ  σ  แปลผล 
1. ขาพเจาชอบเรียนวิชาคณติศาสตร 4.59 0.59 มากท่ีสุด 
2. ขาพเจาชอบทําการบานวิชาคณิตศาสตร 3.97 0.90 มาก 
3. ขาพเจาชอบใชเวลาวางในการทบทวนวิชาคณิตศาสตร 4.18 0.82 มาก 
4. ขาพเจาชอบเลนเกมทางคณิตศาสตร 4.26 0.75 มาก 
5. ขาพเจารูสึกภูมิใจมากถาตอบคาํถามในวิชาคณิตศาสตรไดถูกตอง 4.38 0.71 มาก 
6. ขาพเจารูสึกวาเวลาท่ีเรียนวิชาคณิตศาสตรแตละครั้งนานมาก 3.62 1.02 มาก 
7. วิชาคณิตศาสตรเปนวิชาท่ีขาพเจาเรียนแลวไมรูเรื่อง 3.64 0.90 มาก 
8. กิจกรรมทางคณติศาสตรเปนเรือ่งท่ีหนักสมอง 3.85 0.90 มาก 
9. วิชาคณิตศาสตรเปนวิชาท่ียากเกินไป 2.64 0.81 ปานกลาง 
10. ขาพเจารูสึกวิตกกังวลเมื่อตองสอบวิชาคณิตศาสตร 3.64 1.06 มาก 

รวม 3.81 0.87 มาก 

 
  จากตาราง 4 พบวา นักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปท่ี 2/3 มีเจตคติตอคณิตศาสตรหลังการจัดการเรยีนรูตาม

แนวคิด CCR โดยรวมอยูในระดับมาก ( X= 3.81, S.D. = 0.87) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาขาพเจาชอบเรียนวิชา

คณิตศาสตร ( X= 4.59, S.D. = 0.59) รองลงมาคือ ขาพเจารูสึกภูมิใจมากถาตอบคําถามในวิชาคณิตศาสตรไดถูกตอง  

( X= 4.38, S.D. = 0.71) และ ขาพเจาชอบเลนเกมทางคณิตศาสตร ( X= 4.26, S.D. = 0.75) ตามลําดับ 
 
สรุปผลการวิจัย 
 1.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2/3 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนหลังการจัดการเรยีนรูตามแนวคิด CCR สูงกวา
เกณฑ รอยละ 80 อยางมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 
 2.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2/3 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน เรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัส หลังการจัดการเรยีนรู
ตามแนวคิด CCR สูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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 3.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2/3 มีทักษะการแกปญหา หลังการจัดการเรียนรูตามแนวคดิ CCR โดยรวมอยู
ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวานักเรียนมีความเขาใจในความคิดรวบยอด แสดงใหเห็นถึงความเขาใจใน
ความคิดรวบยอดท่ีสมัพันธกับความตองการของโจทยปญหา รองลงมาคือ นักเรียนมีสวนรวมในการอภิปราย แสดง
ความคิดเห็น และนักเรียนสามารถคิดไดอยางเปนข้ันตอนตามลําดบั 
 4.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2/3 มีเจตคตติอคณติศาสตรหลังการจัดการเรียนรูตามแนวคดิ CCR โดยรวม
อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาขาพเจาชอบเรียนวิชาคณิตศาสตรมีคาเฉลี่ยสูงสดุ รองลงมาคือ ขาพเจา
รูสึกภมูิใจมากถาตอบคําถามในวิชาคณิตศาสตรไดถูกตอง และ ขาพเจาชอบเลนเกมทางคณติศาสตรตามลําดับ 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 1.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2/3 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนหลังการจัดการเรยีนรูตามแนวคิด CCR สูงกวา
เกณฑ รอยละ 80 อยางมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 ผลดังกลาวมาจากการจดัการเรียนรูตามแนวคิด CCR 
ประกอบดวยการเรียนรูจติปญญาศึกษา (Contemplative Education) ระบบพ่ีเลี้ยง (Coaching) และการจัดการ
เรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐาน (RBL) ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ วิมลรัตน สุนทรโรจน (2559) ไดทําการวิจัย การพัฒนา
ความสามารถดานการทําวิจัยในช้ันเรียนของนิสิตสาขาวิชาภาษาไทยช้ันปท่ี 3 โดยใชกระบวนการ Coaching และ 
Mentoring ผลการวิจยัพบวา นิสติสาขาวิชาภาษาไทยช้ันปท่ี 3 ท่ีไดรับการจัดการเรียนรูเรื่องการทําวิจัยในช้ันเรียน 
โดยใชกระบวนการ Coaching และ Mentoring โดยมีนิสติสาขาวิชาภาษาไทยช้ันปท่ี 4 เปนผูดูแล มีความสามารถดาน
การทําวิจัยในช้ันเรียน ไดตามเกณฑรอยละ 80 ท่ีกําหนดไวทุกคน 
 2.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2/3 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน เรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัส หลังการจัดการเรยีนรู
ตามแนวคิด CCR สูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ผลดังกลาวมาจากการจดัการเรยีนรูตาม
แนวคิด CCR ประกอบดวยการเรยีนรูจิตปญญาศึกษา (Contemplative Education) ระบบพ่ีเลี้ยง (Coaching) และ
การจัดการเรยีนรูโดยใชวิจัยเปนฐาน (RBL) ซึ่งสอดคลองกับงานวิจยัของ ฆนัท ธาตุทอง (2552) ไดทําการวิจัย การ
พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนท่ีเนนกระบวนการเรยีนรูแบบจติตปญญาศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะทางปญญาตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย ผลการวิจัยพบวา ทักษะทางปญญาไดรับอิทธิพลจาก ความสามารถ
ในการคิดวิเคราะหมากกวาความสามารถในการแกปญหา และข้ันการจัดระบบความคิดสูสมองมีอิทธิพลตอทักษะการ
คิดมากท่ีสดุ และหลังจากใชรูปแบบการเรยีนการสอนแลว นักศึกษามีทักษะทางปญญาสูงข้ึนกวากอนการใชรูปแบบการ
เรียนรู และแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 3.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2/3 มีทักษะการแกปญหา หลังการจัดการเรียนรูตามแนวคดิ CCR โดยรวมอยู
ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวานักเรียนมีความเขาใจในความคิดรวบยอด แสดงใหเห็นถึงความเขาใจใน
ความคิดรวบยอดท่ีสมัพันธกับความตองการของโจทยปญหา รองลงมาคือ นักเรียนมีสวนรวมในการอภิปราย แสดง
ความคิดเห็น และนักเรียนสามารถคิดไดอยางเปนข้ันตอนตามลําดบั เพราะการจัดการเรยีนรูตามแนวคิด CCR เปนการ
จัดการเรียนรูท่ีบูรณาการจติตปญญา (Contemplative Education) ระบบพ่ีเลี้ยง (Coaching) และการจัดการเรยีนรู
โดยใชวิจัยเปนฐาน (RBL) เปนการจัดการเรยีนรูท่ีเนนการลงมือปฏบัิติจริง มีทักษะการแกปญหา นักเรียนมสีวนรวมใน
การจัดการเรยีนรู ทักษะการทํางานกลุม มีครูเปนผูคอยช้ีแนะ โดยการจัดการเรยีนรูท่ีใชวิจัยเปนฐาน (RBL) ชวยให
ผูเรยีนไดพัฒนาความสามารถในการแกปญหาหรือทักษะในการแกปญหา ซึ่งสอดคลองกับ กีรตาพันธุ ฝาชัยภูมิ (2554 : 
30) ท่ีไดกลาววา การเรียนการสอนท่ีเนนการวิจัยหรือใชวิจัยเปนฐาน (RBL) ทําใหผูเรียนไดพัฒนาทักษะทางปญญา 
ทักษะการอานจากการคนควาทักษะการเขียน ทักษะการพูด ทักษะการอภิปราย ทักษะการคดิข้ันสูง คิดไตรตรอง คิด
อยางมีวิจารณญาณ คิดใชเหตผุลในการแกปญหา ทักษะทางสังคม ทักษะการทํางานรวมกันมีการประสานสัมพันธ การ
วางแผนการวิจัย การประเมินผล ไดเรียนรูองคความรูใหมไดเรียนรูวิธีวิจัยหรือวิธีแสวงหาความรูและไดเรียนรู
กระบวนการ/ข้ันตอน/วิธีท่ีตนเองเกิดการเรียนรู 
 4.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2/3 มีเจตคตติอคณติศาสตรหลังการจัดการเรียนรูตามแนวคดิ CCR โดยรวม
อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาขาพเจาชอบเรียนวิชาคณิตศาสตรมีคาเฉลี่ยสูงสดุ รองลงมาคือ ขาพเจา
รูสึกภมูิใจมากถาตอบคําถามในวิชาคณิตศาสตรไดถูกตอง และขาพเจาชอบเลนเกมทางคณิตศาสตรตามลําดับ เน่ืองจาก
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การจัดการเรยีนรูตามแนวคิด CCR ใชกระบวนการท่ีกระตุนสรางแรงจูงใจใหนักเรียนโดยยึดหลักจติวิทยาการเรยีนการ
สอนของเพียเจท คือจัดสภาพแวดลอมใหผูเรียนมีอิสระไดทํากิจกรรมในเรื่องท่ีนักเรียนสนใจ ไดลงมือปฏิบัติกิจกรรม
ดวยตนเองเพ่ือสรางความรูสึกท่ีดแีกนักเรียน ไดใชความรู ความสามารถดวยตนเองในการปฏิบัติกิจกรรมท่ีเนน
กระบวนการและการมสีวนรวมของนักเรียน การไดลงมือปฏิบัติในทุกข้ันตอนทําใหนักเรียนเกิดความสนุกสนาน
เพลิดเพลิน และเห็นถึงประโยชนท่ีสามารถนําไปใชไดจริง ในชีวิตประจําวัน สงเสรมิใหเกิดการเรียนรูเชิงลึกมากกวาการ
จําซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สุบิน ยมบานกวย (2559) ไดทําการศึกษาเรื่องผลการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร เรื่องการ
สํารวจความคิดเห็น ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศลิปากร อําเภอเมอืงนครปฐม 
จังหวัดนครปฐม โดยใชการวิจัยเปนฐาน ผลการวิจัยพบวาความพึงพอใจของนักเรียนตอการเรียนดวยการจัดกิจกรรม
การเรยีนรูโดยใชการวิจัยเปนฐานโดยภาพรวมอยูในระดับมาก 
 
ขอเสนอแนะในการวิจัย 
 ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
  1.  ในการนําการจัดการเรียนรูตามแนวคิด CCR ไปใชในการเรียนการสอน ผูสอนควรศึกษา ตัวช้ีวัด 
จุดประสงคการเรียนรู เน้ือหา แผนการจัดการเรียนรู และกิจกรรมการเรียนรู แลวจึงช้ีแนะใหนักเรียนปฏิบัติในข้ันตอน
ตาง ๆ อยางถูกตอง เพ่ือใหการจัดการเรียนรูตามแนวคิด CCR มีประสิทธิภาพ 
  2.  ควรเสรมิแรงดานบวก เพ่ือแสดงใหเห็นวา การใหกําลังใจ กลาวชมเชย ขณะท่ีนักเรยีนทากิจกรรม 
และนําเสนอผลงานไดถูกตอง เปนการสงเสริมใหเห็นถึงการทํากิจกรรมรวมกันในดานบวก เปนกระบวนการคิดท่ี
สรางสรรค มคีุณคา มีประโยชน สามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได 
  3.  การใชเวลาในการทํากิจกรรมของนักเรียนตองใชเวลาในการทําความเขาใจ เรื่องการใหเหตผุล ครู
ตองมีเอกสารนําเพ่ือใหนักเรยีนเกิดความเขาใจกอน แลวจึงทํากิจกรรมของบัตรกิจกรรมตอไปไดอยางตอเน่ือง 
 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 
  1.  ควรจะมีการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีไดรับการสอนแบบ CCR กับเน้ือหาคณิตศาสตรเรื่องอ่ืนๆ
หรือระดับช้ันเรียนอ่ืนๆตอไป 
  2.  ควรมีการศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ CCR ท่ีสงผลตอตัวแปรอ่ืน ๆ เชน ความคงทนในการ
เรียนรู ความคิดสรางสรรค เปนตน  
  3.  ควรมีการจัดกิจกรรมการเรยีนรูแบบ CCR สําหรับใชในการเรียนการสอนวิชาอ่ืน ๆ 
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