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บทคัดยอ 
 การวิจัยในครั้งน้ี มีวัตถุประสงค เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เพ่ือเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
เพ่ือเปรียบเทียบทักษะการคดิคํานวณ เพ่ือศึกษาเจตคติท่ีมีตอวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 เรื่องการ
บวกและการลบจํานวนท่ีมผีลลัพธและตัวตั้งไมเกิน 100 โดยใชแนวคิด CCR ประชากรนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 ภาค
เรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 โรงเรียนบานเขาพริกไทย สาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2 จํานวน 
16 คน จาก 1 หองเรียน เครื่องมอืท่ีใชในการวิจัย ไดแก แผนการจดัการเรียนรูโดยใชแนวคิด CCR เรือ่ง การบวกและการลบ
จํานวนท่ีมีผลลัพธและตัวตั้งไมเกิน 100 จํานวน 10 แผน แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร แบบวัดทักษะการคดิ
คํานวณ แบบวัดเจตคติท่ีมีตอวิชาคณิตศาสตร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 ผลการวิจัยพบวา 
 1  .ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 เรื่อง การบวกและการลบจํานวนท่ีมผีลลัพธและตัว
ตั้งไมเกิน 100 โดยใชแนวคิด CCR สูงกวาเกณฑ (รอยละ 70) อยางมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 
 2.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 เรื่อง การบวกและการลบจํานวนท่ีมผีลลัพธและตัว
ตั้งไมเกิน 100 ท่ีเรียนโดยใชแนวคิด CCR แตกตางกันหากพิจารณาจากคาเฉลีย่พบวาหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมี
นัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 
 3.  ทักษะการคิดคํานวณของนักเรยีนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 เรื่อง การบวกและการลบจํานวนท่ีมีผลลพัธและตัวตั้ง
ไมเกิน 100 ท่ีเรียนโดยใชแนวคิด CCR หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 
 4.  เจตคติตอวิชาคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนบานเขาพริกไทยหลังการจดัการเรียน
การสอนโดยใชแนวคิด CCR โดยรวมอยูในระดับมากท่ีสดุ เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา การสอนของครูทําใหฉันไดมี
โอกาสแสดงความคดิเห็นมคีาเฉลีย่สูงสุด รองลงมา คือ ครูทําใหการเรียนคณติศาสตรสนุกสนานและอุปกรณในหองเรียนทํา
ใหฉันเรียนอยางสนุกสนานตามลาํดับ 
 
คําสําคัญ: การจัดการเรยีนการสอนโดยใชแนวคิด CCR /ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน/ ทักษะการคดิคํานวณ/ 
  เจตคตติอวิชาคณติศาสตร 
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Abstract 
 The odjectives of this research are ;To compare the academic achievement results.To compare 
the calculation skills.To analyze  the attitude of first Grade students regarding mathematical learning 
about subtraction and addition of the value and multiplicand less than 100 by using CCR.Total number 
of students in first Grade second semester of academic year 2017 of Baan Khoa Prikthai school, 
Kamphaeng Phet Primary Educational Service area office 2  are 16 students from 1 classroom.Tools used 
in the research are ;Planning of learning management  by using CCR method about addition and 
subtraction of the value and multiplicands less than 100 (total of 10 plans).Achievement measures of  
mathematics learning. Measure of calculation skills.Measure of student’s attitude over learning of 
mathematics. 
 Result of the research : 
 1.  Academic results of first Grade students about addition and subtraction of the value and 
multiplicands less than 100 by using CCR method are above average (70%) of statistical significance level 
.05. 
 2.  Academic results of  first Grade students about addition and subtraction of the value and 
multiplicands less than 100 by using CCR method are different considering from after learning average 
are higher than before learning average . The statistical significance level .05. 
 3.  Calculation skills of  first Grade students about addition and subtraction of the value and 
multiplicands less than 100 by using CCR method found that the students gain higher skills after 
complete learning. . The statistical significance level .05. 
 4.  First Grade students of Ban Khao Prikthai school posses a great attitude towards learning of 
mathematics after completing the learning prosess. 
 
Keywords : CCR method / Mathematic Learning Achievement / Academic results of  first Grade students  
      attitude towards learning of mathematics. 
 
ความเปนมาและความสําคัญ 
 การจัดการศึกษาตองยึดหลักผูเรียนทุกคนมีความสามารถท่ีจะเรียนรูและพัฒนาได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญ
ท่ีสุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตนเองตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ (พระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ, 2545) การเรียนรูคณิตศาสตรจึงมีความมคีวามสาํคัญอยางยิ่งในการพัฒนามนุษยทําใหมนุษยมคีวามคิด สรางสรรค 
คิดอยางมีเหตุผล เปนระบบระเบียบ มีแบบแผนสามารถวิเคราะหปญหา และแกสถานการณไดอยางถ่ีถวน รอบคอบ ทําให
สามารถคาดการณวางแผน ตัดสินใจ และแกปญหาไดอยางถูกตองเหมาะสม นอกจากน้ีคณิตศาสตรยังเปนเครื่องมือใน
การศึกษาดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและศาสตรอ่ืน ๆ คณิตศาสตรจึงมีประโยชนตอการดํารงชีวิต ชวยพัฒนาคุณภาพใหดี
ข้ึน และสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนอยางมีความสุข (หลักสูตรแกนกลางข้ันพ้ืนฐาน, 2551) 
 คณิตศาสตร มีความสําคัญยิ่งตอการพัฒนาความคิดมนุษยทําใหมนุษยมีความคิด สรางสรรค คิดอยางมีเหตุผลเปน 
ระบบ ระเบียบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะหปญหา และสถานการณไดอยางถ่ีถวน รอบคอบ ทําใหสามารถคาดการณ 
วางแผน ตัดสินใจ และแกปญหาไดอยางถูกตองและเหมาะสม นอกจากน้ันคณิตศาสตรยังเปนเครื่องมือในการศึกษาวิทยา
ศาสตร และเทคโนโลยี  ตลอดจนศาสตรอ่ืนๆ  ท่ีเก่ียวของคณิตศาสตรจึงเปนประโยชนตอการดํารงชีวิต และชวยพัฒนา
คุณภาพชีวิตใหดีข้ึน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546 ) นอกจากน้ีคณิตศาสตรยังชวยพัฒนาคนใหเปนมนุษยท่ีมีความสมดุลท้ัง



751 
 

 

ทางรางกาย  จิตใจ  สติปญญา และอารมณ สามารถคิดเปน ทําเปน แกปญหาเปน และสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยาง มี
ความสุข คณิตศาสตรมีบทบาทสําคัญตอการพัฒนาความคิดของมนุษยเพราะคณิตศาสตรเปนวิชาท่ีมีบทบาทสําคัญตอการ
พัฒนากระบวนการคิด กระบวนการแกปญหา กระบวนการใหเหตุผล กระบวนการเช่ือมโยง กระบวนการนําเสนอ ตลอดจน
การพัฒนาความคิดสรางสรรคของมนุษย (พิศมัย ศรีอําไพ, ม.ป.ป. )  
 สภาพปจจุบันปญหาการเรียนการสอนในโรงเรียนยังไมประสบผลสําเร็จตามจุดมุงหมายของหลักสูตร อาจสืบ
เน่ืองมาจากปญหาท่ีสําคัญคือ ครูผูสอน ขาดเทคนิควิธีสอนท่ีทําใหเกิดความงายตอการเรียนรูไมทราบจุดออนของลักษณะ
เน้ือหาวิชาท่ีสอนเปนวิชาท่ีสอนยากและไมมีการเปลี่ยนแปลงวิธีสอนใหเหมาะสม นักเรียนไมชอบเรียนวิชาคณิตศาสตร เชน  
แบบฝกหัดยาก แบบฝกหัดไมเหมาะสม ตรวจการบานไมทันทําใหนักเรียนไมทราบสิ่งท่ีตนยังไมเขาใจ ครูอธิบายภาษาคอน  
ขางเขาใจยาก สื่อการเรียนการสอนมีนอย บางทานไมคอยเห็นความสําคัญของการใชสื่อ จากปญหาดังกลาวน้ี ผูศึกษา
คนควาไดศึกษาแนวทางปรับปรุงการเรียนการสอน  เพ่ือตองการใหนักเรียนไดเรียนวิชาคณติศาสตรไดมีความสุขมีคณุคาและ
เห็นความสําคัญ คนพบขอสรุปไดดวยตนเอง คิดเปน ทําเปน และแกปญหาเปนโดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือใหสอด
คลองกับหลักสูตรและตัวผู  เรียน ใชเทคนิควิธีการสอนท่ีเราความสนใจและฝกใหนักเรียนเกิดความคิดรวบยอดใช
กระบวนการคมีเหตุผล นอกจากน้ีนักเรียนสามารถท่ีจะเรียนไดดวยตนเองได อยางสะดวกตามความสามารถของแตละบุคคล 
และจากการศึกษารูปแบบวิธีการสอนท่ีเหมาะสมกับการสอนในเน้ือหากลุมสาระการสอนคณิตศาสตรมากท่ีสุด คือ แนวคิด CCR 
 วิธีการสอนแบบ Contemplative Education เปนกระบวนการในการเรียนรูของบุคคลท่ีเนนการเรียนรูจาก 
ภายใน คิดและใครครวญจนเกิดความรู ความเขาใจ และตระหนักถึงความสําคัญของสิ่งท่ีเรียนรู เกิดความ เขาใจในความเปน
ธรรมชาติของสิ่งตางๆท่ีเก่ียวของ เกิดปญญา ทําใหจิตใจไดรับการพัฒนาอยางแทจริง จิตตปญญาศึกษา นับเปนอีกแนวคิด
หน่ึงท่ีนาสนใจในการนําไปบูรณาการกับการเรียนการสอน (สลักจิต ตรีรณโอภาส, 2556) 
 วิธีการสอนแบบ Coaching เปนการสอนงานลูกนองของตนเอง ผูสอนงาน (Coach) ซึ่งผูบริหารทุกระดับสามารถ
เปนผูสอนงานได ผูถูกสอนงาน (Coachee) สวนใหญจะเปนลูกนองท่ีอยูในทีมหรือกลุมงานเดียวกัน การสอนงานจะเนนไปท่ี
การพัฒนาผลการปฏิบัติงาน (Individual Performance) และพัฒนาศักยภาพ (Potential) ของลูกนอง Coaching เปนการ
สื่อสารอยางหน่ึงท่ีเปนทางการและไมเปนทางการระหวางหัวหนาและลูกนองเปนการสื่อสารแบบสองทาง (Two Way 
Communication) ทําใหหัวหนาและลูกนองไดรวมกันแกไขปญหาตางๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการทํางาน กอใหเกิดความสัมพันธอัน
ดี ระหวางหัวหนาและลูกนอง อยางไรก็ตามการท่ีจะ Coaching ไดดีน้ัน ตองมีความพรอมท้ังผูสอนและผูถูกสอน (เกศรา  
รักชาติ, 2549) 
 วิธีการสอนแบบ Research-based Learning ลักษณะของการจัดการศึกษาแบบ RBLประกอบดวย หลักการท่ี 1 
แนวคิดพ้ืนฐาน เปลี่ยนแนวคิดจากเรียนรูโดยการฟง ตอบใหถูกเปนการถาม หาคําตอบเอง หลักการท่ี 2 เปาหมาย เปลี่ยน
เปาหมายจากการเรียนรูโดยการจํา ทํา ใช เปนการคิดคนแสวงหา หลักการท่ี 3 วิธีสอน เปลี่ยนวิธีสอนจากการเรียนรูโดย
การบรรยาย เปนการใหคําปรึกษา และหลักการท่ี 4 บทบาทผูสอน เปลี่ยนบทบาทผูสอนจากการเปนผูปฏิบัติเอง เปนการ
จัดการผูเรียน (ไพฑูรย สินลารัตน, 2555) 
 จากหลักการและเหตุผลดังกลาว  ผูวิจัยเห็นวารูปแบบการจัดการเรียนรูโดยใชแนวคิด CCR เปนวิธีการจัดการ
เรียนรูท่ีเอ้ืออํานวยตอการเรียนรูของนักเรียน และนาจะทําใหนักเรียนประสบผลสําเร็จในการเรียนคณิตศาสตรไดดี  โดย
เลือกนักเรยีนระดับ ช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 เพราะเปนกลุมท่ีตองฝกใหเกิดความคิดรวบยอด คิดเปน แกปญหาเปนและ คณิต
ศาสตรถือวาเปนกลุมสาระหน่ึงท่ีจะตองใหผูเรียนเรียนรูและเกิดทักษะ โดยเฉพาะทักษะการบวกและการลบซึ่งเปน ทักษะท่ี
จําเปนมากสําหรับนักเรียนช้ันตน ๆ ถือเปนทักษะพ้ืนฐานท่ีจะ นําไปสูการคูณและการหารถานัก เรียนมี พื้นฐานในการบวก
และการลบไมดีพอ เมื่อไปเรียนการคูณ และการหารก็จะทําใหเกิดปญหากับนักเรียนเปนอยางมากซึ่งจะสงผลไปถึงผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนักเรียนดวย ดังน้ันผูศึกษาคนควาไดเลือกเน้ือหา กลุมสาระการเรยีนรูคณติศาสตร ระดับช้ันประถมศึกษาป
ท่ี 1 เรื่อง การบวกและการลบจํานวนท่ีมีผลลัพธและตัวตั้งไมเกิน 100 โดยใชแนวคิด CCR เพ่ือเปนแนวทางในการนํา
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รูปแบบการสอนไปใชใหเหมาะสม เพ่ือใหผูเรียนเกิดผลการเรียนรูสูงสุดและเพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรระดับประถมศึกษาใหมีประสิทธิภาพ   
 
วัตถุประสงคการวิจัย 
 1.  เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรยีนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1เรื่อง การบวกและการลบจํานวนท่ี
มีผลลัพธและตัวตั้งไมเกิน 100 โดยใชแนวคิด CCR กับเกณฑ (รอยละ 70) 
 2.  เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรยีนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 เรื่อง การบวกและการลบจํานวนท่ี
มีผลลัพธและตัวตั้งไมเกิน 100 ท่ีเรียนโดยใชแนวคิด CCR กอนเรียน และหลังเรียน 
 3.  เพ่ือเปรียบเทียบทักษะการคิดคํานวณของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 เรื่อง การบวกและการลบจํานวนท่ีมี
ผลลัพธและตัวตั้งไมเกิน 100 ท่ีเรียนโดยใชแนวคิด CCR กอนเรียน และหลังเรียน 
 4.  เพ่ือศึกษาเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 ท่ีไดรับการจดัการเรียนการสอนโดยใช
แนวคิด CCR 
 
สมมติฐานการวิจัย 
 1.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1เรื่อง การบวกและการลบจาํนวนท่ีมีผลลัพธและตัว
ตั้งไมเกิน 100 โดยใชแนวคิด CCR สูงกวาเกณฑ (รอยละ 70) 
 2.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 เรื่อง การบวกและการลบจํานวนท่ีมผีลลัพธและตัว
ตั้งไมเกิน 100 ท่ีเรียนโดยใชแนวคิด CCR หลังเรียนสูงกวากอนเรียน 
 3.  ทักษะการคิดคํานวณของนักเรยีนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 เรื่อง การบวกและการลบจํานวนท่ีมีผลลพัธและตัวตั้ง
ไมเกิน 100 ท่ีเรียนโดยใชแนวคิด CCR หลังเรียนสูงกวากอนเรียน 
 
ขอบเขตการวิจัย 
 เน้ือหา 
 เน้ือหาท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ เรือ่ง การบวกและการลบจํานวนท่ีมผีลลัพธและตัวตั้งไมเกิน 100 ช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 1 ตามหลักสูตรแกนกลาง พุทธศักราช 2551 
 ตัวแปร 
 ตัวแปรตน ไดแก  การจัดการเรยีนรูโดยใชแนวคิด CCR 
 ตัวแปรตาม ไดแก  - ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
    -. ทักษะการคิดคํานวณ 
    -. เจตคติตอวิชาคณิตศาสตร  
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 
 

 
 
 
 

การจัดการเรยีนรูโดยใชแนวคิด CCR 
-ผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน 

-ทักษะการคิดคํานวณ 

-เจตคติตอวิชาคณิตศาสตร 
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วิธีดําเนินการวิจัย 
  ประชากร 
 ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 โรงเรียนบาน เขา
พริกไทย สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศกึษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2 จํานวน 16 คน จาก 1 หองเรียน 
  เครื่องมือท่ีใชในการทําวิจัย 
 1.  แผนการจัดการเรียนรูโดยใชแนวคิด CCR อธิบายลักษณะ การบวกและการลบจํานวนท่ีมีผลลัพธและตัวตั้งไม
เกิน 100  ช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 โดยใชแนวคิด CCR จํานวน 10 แผน  โดยมีข้ันตอนการสอนดังน้ี 
  1. ข้ันเตรียมความพรอม : ตระหนักรูคือพรอม 
  2. ข้ันแสวงหาความรู : ถามคือตอบ 
  3. ข้ันเช่ือมโยงสูการปฏิบัติ : ปฏิบัติไดคือเขาใจ  
  4. ข้ันประเมินและแลกเปลี่ยนเรียนรู 
  5. ข้ันสรุปบทเรียน/สะทอนการเรียนรูสูการพัฒนา 
 2.  แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่องการบวกและการลบจํานวนท่ีมีผลลัพธและตัวตั้งไมเกิน 100  
ช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 จํานวน 20 ขอ 3 ตัวเลือก ดําเนินการสรางและหาคุณภาพโดยนําไปใหครูพ่ีเลี้ยง อาจารยท่ีปรึกษา 
หัวหนาฝายวิชาการตรวจสอบ เพ่ือหาความเท่ียง ใชวิธีการหาคา IOC พบวามีคาระหวาง 0.67 – 1.00 นําไปทดลองใชกับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 2 จํานวน 30 คน นํามาวิเคราะหดังน้ี คาความเช่ือมั่น โดยวิธีการของ คูเดอรขริชารดสัน 
(Kuder – Richarson :KR-20)มีคาเทากับ 0.73  คาความยาก งาย พบวา มีคาอยูระหวาง 0.20 – 0.89 คาอํานาจจําแนก 
พบวา มีคาอยูระหวาง 0.38 –0.88 
 3.  แบบวัดทักษะการคิดคํานวณเรื่องการบวกและการลบจํานวนท่ีมีผลลัพธและตัวตั้งไมเกิน 100  ช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 1 จํานวน 20 ขอ ดําเนินการสรางและหาคุณภาพดังน้ี หาความเท่ียง ใชวิธีการหาคา IOC พบวามีคา
ระหวาง 0.67 – 1.00 นําไปทดลองใชกับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 2 จํานวน 30 คน นํามาวิเคราะหคาความเช่ือมั่น โดย
วิธีการของครอนบารค(Cronbach’s alpha) พบวา มีคาเทากับ 0.81 
 4.  แบบวัดเจตคติตอวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1  จํานวน 10 ขอ ดําเนินการสรางและหา
คุณภาพโดยใชวิธีการหาคา IOC ซึ่งครูพ่ีเลี้ยง อาจารยท่ีปรึกษา หัวหนาฝายวิชาการ ใหคะแนนตามเกณฑ พบวามีคาระหวาง 
0.67 – 1.00 นําไปทดลองใชกับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 2 จํานวน 30 คน นํามาวิเคราะหคาความเช่ือมั่น โดยวิธีการ
ของครอนบารค(Cronbach’s alpha)พบวา มีคาเทากับ 0.76 
  การเก็บรวบรวมขอมลู 
 1.  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 ทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ และแบบวัดทักษะการคิดคํานวณกอนเรียนเพ่ือ
วัดความรูพ้ืนฐานและเก็บผลการทดสอบไปเปรียบเทียบกับผลสอบหลังเรียนโดยการจัดกิจกรรมเรียนรูตามแนวคดิ CCR 
 2.  จัดการเรยีนการสอนตามแผนการจัดการเรยีนรู จํานวน 10 แผนโดยใชแนวคิด CCR 
 3.  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 ทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนและแบบวัดทักษะการคดิคํานวณ
หลังเรียน 
 4.  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 ทําแบบวัดเจตคติตอวิชาคณติศาสตรหลังเรียน 
  การวิเคราะหขอมลู 
 1.  การเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรยีนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1เรื่อง การบวกและการลบจํานวนท่ีมี
ผลลัพธและตัวตั้งไมเกิน 100 โดยใชแนวคิดนวัตกรรม CCR กับเกณฑ (รอยละ 70) .ใชการทดสอบคาที (t – test One 
Group) 
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 2.  การเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรยีนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 เรื่อง การบวกและการลบจํานวนท่ี
มีผลลัพธและตัวตั้งไมเกิน 100 ท่ีเรียนโดยใชแนวคิดนวัตกรรม CCR กอนเรียน และหลังเรยีนใชการทดสอบคาที (t – test 
Dependent) 
 3.  การเปรียบเทียบทักษะการคดิคํานวณของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 เรื่อง การบวกและการลบจํานวนท่ีมี
ผลลัพธและตัวตั้งไมเกิน 100 ท่ีเรียนโดยใชแนวคิดนวัตกรรม CCRกอนเรียน และหลังเรียนใชการทดสอบคาที (t – test 
Dependent) 
 4.  การศึกษาเจตคติตอวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 ท่ีไดรบัการจดัการเรียนการสอนโดยใช
แนวคิด CCR วิเคราะหคาเฉลี่ย (µ ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (σ ) และแปลผลคาเฉลี่ยดังน้ี 

  คาเฉลี่ย  4.50 – 5.00 เห็นดวยมากท่ีสุด 
  คาเฉลี่ย  3.50 – 4.49 เห็นดวยมากมาก 
  คาเฉลี่ย  2.50 – 3.49 เห็นดวยปานกลาง 
  คาเฉลี่ย  1.50 – 2.49 เห็นดวยนอย 
  คาเฉลี่ย  1.00 – 1.49 เห็นดวยนอยท่ีสุด 
 
ผลการวิเคราะหขอมูล 
 1.  การเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรยีนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 เรื่อง การบวกและการลบจํานวน
ท่ีมีผลลัพธและตัวตั้งไมเกิน 100 โดยใชแนวคิดนวัตกรรม CCR กับเกณฑ (รอยละ 70) ดังตาราง 1 
 
ตาราง 1 แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1เรื่อง การบวกและการลบ 

จํานวนท่ีมีผลลัพธและตัวตั้งไมเกิน 100 โดยใชแนวคิด CCR กับเกณฑ (รอยละ 70) 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน N μ  σ  k t Sig 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรยีนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 16 22.15 0.54 30 20.45* .000 

 *p< .05 

 จากตาราง 1 พบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1เรื่อง การบวกและการลบจํานวนท่ี

มีผลลัพธและตัวตั้งไมเกิน 100 โดยใชแนวคิด CCR สูงกวาเกณฑ (รอยละ 70)อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยมี

คาเฉลี่ยเทากับ 22.15 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.54 และคา t = 5.662 

 

 2.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 เรื่อง การบวกและการลบจํานวนท่ี

มีผลลัพธและตัวตั้งไมเกิน 100 ท่ีเรียนโดยใชแนวคิด CCR กอนเรียน และหลังเรียน ดังตาราง 2 

 

ตาราง 2 แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 เรื่อง การบวกและการลบ 

จํานวนท่ีมีผลลัพธและตัวตั้งไมเกิน 100 ท่ีเรียนโดยใชแนวคิด CCR กอนเรียน และหลังเรียน 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน N μ  σ  t Sig. 
กอนเรียน 16 11.75 0.63 

-3.91* .000 
หลังเรียน 16 22.15 0.54 

 *p< .05 
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 จากตาราง 2 พบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 เรื่อง การบวกและการลบจํานวนท่ี

มีผลลัพธและตัวตั้งไมเกิน 100 ท่ีเรียนโดยใชแนวคิดCCR แตกตางกันหากพิจารณาจากคาเฉลี่ยพบวาหลังเรียนสูงกวากอน

เรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยมีคา t = -3.91 

 3.  การเปรียบเทียบทักษะการคิดคํานวณของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 เรื่อง การบวกและการลบจํานวนท่ีมี

ผลลัพธและตัวตั้งไมเกิน 100 ท่ีเรียนโดยใชแนวคิด CCR กอนเรียนและหลังเรียน ดังตาราง 3  

ตาราง 3 แสดงผลการเปรียบเทียบทักษะการคิดคํานวณของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 เรื่อง การบวกและการลบจํานวน 

ท่ีมีผลลัพธและตัวตั้งไมเกิน 100 ท่ีเรียนโดยใชแนวคิด CCR กอนเรียนและหลังเรียน 

ทักษะการคิดคํานวณ N µ  σ . t Sig. 
กอนเรียน 16 10.44 0.62 

10.22* .000 
หลังเรียน 16 16.30 0.50 

 *p< .05 

 จากตาราง 3 พบวา ทักษะการคิดคํานวณของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 เรื่อง การบวกและการลบจํานวนท่ีมี

ผลลัพธและตัวตั้งไมเกิน 100 ท่ีเรียนโดยใชแนวคิด CCR สูงกวากลุมท่ีไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบปกติ อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยมีคา t = 10.22 

 

 4.  การศึกษาเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 ท่ีไดรับการจดัการเรียนการสอนโดยใช
แนวคิด CCR ดังตาราง 4 
 
ตาราง 4 แสดงผลการศึกษาเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 ท่ีไดรับการจัดการเรียนการสอน 

โดยใชแนวคิด CCR 
เจตคติตอวิชาคณิตศาสตร µ  σ  ความหมาย 

1.ครูทําใหการเรียนคณิตศาสตรสนุกสนาน 4.34 0.67 มาก 
2.ครูใหคําแนะนําเปนอยางดีเมื่อฉันไมเขาใจสิ่งท่ีเรียน 4.21 0.75 มาก 
3.การสอนของครูทําใหฉันไดมีโอกาสแสดงความคิดเห็น 4.38 0.68 มาก 
4.การสอนของครูทําใหฉันเขาใจมากข้ึน 4.19 0.90 มาก 
5.อุปกรณในหองเรียนทําใหฉันเรยีนอยางสนุกสนาน 4.26 0.85 มาก 
6.การสอนของครูทําใหฉันรูสึกถึงประโยชนของคณติศาสตร 2.45 1.10 นอย 
7.ฉันอยากใหเวลาเรียนคณิตศาสตรผานไปเร็วๆ 2.53 1.06 ปานกลาง 
8.การสอนของครูทําใหฉันไดแสดงความสามารถของตนเอง 3.15 0.96 ปานกลาง 
9.การสอนของครูทําใหฉันไดฝกทักษะและนําไปใชใน
ชีวิตประจําวันได 

3.30 0.95 
ปานกลาง 

10.ครูมีความพรอมท่ีดีในการสอน 3.94 0.64 มาก 
รวม 3.84 0.73 มาก 

 จากตาราง 4 พบวา นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนบานเขาพริกไทยมเีจตคติตอวิชาคณติศาสตรหลังการ

จัดการเรียนการสอนโดยใชแนวคิดนวัตกรรม CCR โดยรวมอยูในระดับมาก (µ= 3.84 และ σ  = 0.73) เมื่อพิจารณาเปน

รายขอ พบวา การสอนของครูทําใหฉันไดมโีอกาสแสดงความคิดเห็นมีคาเฉลีย่สูงสุด (µ  = 4.38 และ σ = 0.68) รองลงมา 
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คือ ครูทําใหการเรียนคณิตศาสตรสนุกสนาน(µ= 4.34 และ σ  = 0.67) และอุปกรณในหองเรียนทําใหฉันเรียนอยาง

สนุกสนาน (µ= 4.26 และ σ  = 0.67) ตามลําดับ 

 

สรุปผลการวิจัย 
 1.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 เรื่อง การบวกและการลบจํานวนท่ีมผีลลัพธและ
ตัวตั้งไมเกิน 100 โดยใชแนวคิด CCR สูงกวาเกณฑ (รอยละ 70) อยางมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 
 2.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 เรื่อง การบวกและการลบจํานวนท่ีมผีลลัพธและ
ตัวตั้งไมเกิน 100 ท่ีเรียนโดยใชแนวคิดม CCR แตกตางกันหากพิจารณาจากคาเฉลี่ยพบวาหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมี
นัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 
 3.  ทักษะการคิดคํานวณของนักเรยีนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 เรื่อง การบวกและการลบจํานวนท่ีมีผลลพัธและตัว
ตั้งไมเกิน 100 ท่ีเรียนโดยใชแนวคิด CCR หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 
 4.  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนบานเขาพริกไทยมีเจตคติตอวิชาคณิตศาสตรหลังการจดัการเรยีนการ
สอนโดยใชแนวคิด CCR โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา การสอนของครูทําใหฉันไดมโีอกาสแสดง
ความคิดเห็นมีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ครูทําใหการเรียนคณิตศาสตรสนุกสนานและอุปกรณในหองเรียนทําใหฉันเรียน
อยางสนุกสนาน ตามลําดับ 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 1.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 เรื่อง การบวกและการลบจํานวนท่ีมีผลลัพธและตัว
ตั้งไมเกิน 100 โดยใชแนวคิด CCR สูงกวาเกณฑ (รอยละ 70)อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ท้ังน้ีอาจเปนเพราะการ
จัดการเรียนการสอนแบบ CCR เปนการจัดการเรียนรูท่ีบูรณาการจิตตปญญา (Contemplative Education) สอนแนะหรือ
โคชช่ิง (Coaching) และการเรียนการสอนท่ีเนนการวิจัยหรือใชวิจัยเปนฐาน (Researching base Learning) เปน
กระบวนการสอนท่ีเนนใหผูเรียนไดเรียนรูจากการปฏิบัติจริงไดลงมือหาคําตอบดวยตนเองโดยครูเปนเพียงผูแนะนําใหผูเรียน
ไดพัฒนาเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไดตามเปาหมายท่ีกําหนดไวนอกจากน้ี การจัดการเรียนการสอนโดยใชแนวคิด CCR ยังเปน
การจัดการเรียนการสอนท่ีใหผูเรียนไดรูจักตนเองท้ังจุดเดนและจุดดอยทําใหผูเรียนสามารถวิเคราะหตนเอง และสามารถ
พัฒนาตนเองไดดวยการคิดใครครวญอยางมีสติสัมปชัญญะซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย (ธัญพร ช่ืนกลิ่น 2553)  ทําวิจัยเรื่องการ
พัฒนารูปแบบการโคช  เพ่ือพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรูท่ีสงเสริมทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณของนักศึกษาการ
วิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงคพัฒนารูปแบบการโคช  เพ่ือพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรูท่ีสงเสริมทักษะการคิดอยางมี
วิจารณญาณของนักศึกษาในสังกัดสถาบันพระราชชนก ผลการทดลอง พบวา รูปแบบการโคชมีสมรรถนะการโคชแตกตางกัน 
สูงกวาเกณฑ(รอยละ 65)อยางมีนัยสําระดับ .05   
 2.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 เรื่อง การบวกและการลบจํานวนท่ีมีผลลัพธและตัว
ตั้งไมเกิน 100 ท่ีเรียนโดยใชแนวคิด CCR แตกตางกันหากพิจารณาจากคาเฉลี่ยพบวาหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ท้ังน้ีอาจเปนเพราะการจัดการเรียนการสอนโดยใชแนวคิด CCR เปนการจัดการเรียนรูท่ีบูรณา
การจิตตปญญา (Contemplative Education) สอนแนะหรือโคชช่ิง (Coaching) และการเรียนการสอนท่ีเนนการวิจัยหรือ
ใชวิจัยเปนฐาน (Researching base Learning) เปนกระบวนการสอนท่ีเนนใหผูเรียนไดเรียนรูจากการปฏิบัติจริงไดลงมือหา
คําตอบดวยตนเองโดยครูเปนเพียงผูแนะนําใหผูเรียนไดพัฒนาเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไดตามเปาหมายท่ีกําหนดไวนอกจากน้ี 
การจัดการเรียนการสอนโดยใชแนวคิด CCR ยังเปนการจัดการเรียนการสอนท่ีใหผูเรียนไดรูจักตนเองท้ังจุดเดนและจุดดอย
ทําใหผูเรียนสามารถวิเคราะหตนเอง และสามารถพัฒนาตนเองไดดวยการคิดใครครวญอยางมีสติสัมปชัญญะ ซึ่งสอดคลอง
กับงานวิจัยของ กัลยาณี ชูศรีวัน ( 2555) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง พัฒนาทักษะการ แสวงหาความรูและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน



757 
 

 

ดวยการจัดการเรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐาน สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนกาฬสินธุพิทยาสรรพ ผลวิจัยพบวา
นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน รอยละ 79.00 หลังเรียนสูงกวากอนเรียน 
 3.  ทักษะการคิดคํานวณของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 เรื่อง การบวกและการลบจํานวนท่ีมีผลลัพธและตัว
ตั้งไมเกิน 100 ท่ีเรียนโดยใชแนวคิด CCR สูงกวากลุมท่ีไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 ท้ังน้ีอาจเปนเพราะการจัดการเรียนการสอนแบบ CCR เปนการจัดการเรียนรู ท่ีบูรณาการจิตตปญญา 
(Contemplative Education) สอนแนะนําหรือโคชช่ิง (Coaching) และการเรียนการสอนท่ีเนนการวิจัยหรอืใชวิจัยเปนฐาน 
(Researching base Learning) เปนกระบวนการสอนท่ีเนนใหผูเรียนไดเรียนรูจากการปฏิบัติจริงไดลงมือหาคําตอบดวย
ตนเองโดยครูเปนเพียงผูแนะนําใหผูเรียนไดพัฒนาเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไดตามเปาหมายท่ีกําหนดไวนอกจากน้ี การจัดการ
เรียนการสอนโดยใชแนวคิด CCR ยังเปนการจัดการเรียนการสอนท่ีใหผูเรียนไดรูจักตนเองท้ังจุดเดนและจุดดอยทําใหผูเรียน
สามารถวิเคราะหตนเอง และสามารถพัฒนาตนเองไดดวยการคิดใครครวญอยางมีสติสัมปชัญญะ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย
ของ(จุฑา ธรรมชาติ, 2555) ไดวิจัยเรื่อง การวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรูแบบใชวิจัยเปนฐานในรายวิชาการวิจัยทาง
การศึกษา ผลการวิจัยพบวา การจัดการเรียนรูแบบใชวิจัยเปนฐานท่ีผูวิจัยพัฒนามีลักษณะสําคัญ คือ ฝกใหผูเรียนตั้งปญหา
และหาแนวทางแกไขอยางเปน ระบบ บูรณาการเทคนิคการจัดการเรียนรู แบบหลากหลายวิธี สงเสริมผูเรียนใหมีทักษะ
พ้ืนฐานท่ี จําเปนตอการเรียน ฝกทักษะวิจัยใหแกผูเรียนทีละนอยตามลําดับข้ันตอน นําผลวิจัยมาสอนควบคูกับการเรียนรู
กระบวนการวิจัยอยางสมดุล และกระตุนผูเรียนดวยการประเมินอยางตอเน่ือง ผลการทดลองจัดการ เรียนรูแบบใชวิจัยเปน
ฐาน พบวา นักศึกษากลุม ทดลองมีคาเฉลี่ยคะแนนความรูพ้ืนฐานทางการวิจัยทักษะการคิดคํานวณ การแกปญหาทางการ
วิจัย และคุณลักษณะของนักวิจัยสูงกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี ระดับ .05 
 4.  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนบานเขาพริกไทยมีเจตคติตอวิชาคณิตศาสตรหลังการจัดการเรียนการ
สอนโดยใชแนวคิด CCR โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา การสอนของครูทําใหฉันไดมีโอกาสแสดง
ความคิดเห็นมีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ครูทําใหการเรียนคณิตศาสตรสนุกสนานและอุปกรณในหองเรียนทําใหฉันเรียน
อยางสนุกสนาน ตามลําดับ ท้ังน้ีอาจเปนเพราะการจัดการเรียนการสอนโดยใชแนวคิด CCR เปนการจัดการเรียนรูท่ีบูรณา
การจิตตปญญา (Contemplative Education) สอนแนะนําหรือโคชช่ิง (Coaching) และการเรียนการสอนท่ีเนนการวิจัย
หรือใชวิจัยเปนฐาน (Researching base Learning) เปนกระบวนการสอนท่ีเนนใหผูเรียนไดเรียนรูจากการปฏิบัติจริงไดลง
มือหาคําตอบดวยตนเองโดยครูเปนเพียงผูแนะนําใหผูเรียนไดพัฒนาเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไดตามเปาหมายท่ีกําหนดไว
นอกจากน้ี การจัดการเรียนการสอนโดยใชแนวคิด CCR ยังเปนการจัดการเรียนการสอนท่ีใหผูเรียนไดรูจักตนเองท้ังจุดเดน
และจุดดอยทําใหผูเรียนสามารถวิเคราะหตนเอง และสามารถพัฒนาตนเองไดดวยการคิดใครครวญอยางมีสติสัมปชัญญะ ซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยของบรรพต แสนสุวรรณ (2558) ไดพัฒนาหลักสูตรเสริมทักษะชีวิตตามแนวคิดจิตตปญญาศึกษา
สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ผลการวิจัยพบวา นักเรียนกลุมทดลองมีระดับ
เจตคติตอหลักสูตรเสริมทักษะชีวิตตามแนวคิดจิตตปญญาศึกษาสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ในโรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษาในระดับมาก 
 
ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะในการนําผลวิจยัไปใช 
 1. แผนการจัดการเรียนรู ทําใหนักเรียนพอใจตอการจัดการเรียนรู เพราะนักเรียนไดมสีวนรวมในการจัดกิจกรรม มี
โอกาสไดแลกเปลี่ยนซักถามขอคิดเห็น ทําใหนักเรียนมคีวามคุนเคยกันเขาใจกัน ชวยเหลือซึ่งกันและกัน มีความกลา
แสดงออก มีความรับผิดชอบ ซึ่งจะชวยพัฒนาผลการเรยีนของนักเรยีนใหดีข้ึนและชวยฝกใหนักเรยีนไดพัฒนาทักษะทาง
สังคมมากข้ึน ดังน้ันผูบริหาร ครผููสอนควรไดรับการสนับสนุนสงเสรมิและนําไปใชในการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอนใหเกิด
ประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค 
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 2. นําแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชแนวคิด CCR กลุมสาระการเรยีนรูคณิตศาสตร เรื่อง การบวกและการ
ลบจํานวนท่ีมผีลลัพธไมเกิน 100 ไปใช ครูผูสอนควรศึกษาหลักการและข้ันตอนของการจดักิจกรรมโดยละเอียด เพ่ือเกิด
ประโยชนอยางแทจริง 
 3. ผูมีหนาท่ีรับผิดชอบในการสงเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอน เชน ผูบริหาร ครูผูสอน ฝาย
วิชาการ หรือศูนยเครือขายโรงเรียนควรนําการสอนแบบ CCR ไปเผยแพร เพ่ือนําไปใชในการจัดกิจกกรมการเรียนการสอน 
 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 
 1. ควรสรางแผนการจดักิจกรรมการเรยีนรูท่ีจัดการเรียนการสอนโดยใชแนวคิด CCR ในเน้ือหาวิชาอ่ืนๆ  
 2. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนของนักเรียนท่ีเรียนโดยใชแนวคิด CCR ในวิชาคณิตศาสตร
กับเทคนิควิธีการสอนอ่ืนๆ เพ่ือเปรียบเทียบความแตกตางของผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
 3. ควรมีการพัฒนาการสอนโดยใชแนวคิด CCR กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ในระดับช้ันตางๆ และ
เน้ือหาวิชาอ่ืนๆ เชน ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร เปนตน 
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