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การศึกษาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ทักษะการท างานเป็นทีม  
และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการก าลังสองตัวแปรเดียว  
โดยใช้การจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

A study of problem solving ability, effective teamwork skills,  
and motivation for achievement in mathematics with single variable quadratic 
equations by instructional management base on integration of CCR model for 

grade 8 students. 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการ
ก าลังสองตัวแปรเดียว โดยใช้การจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 กับเกณฑ์
ร้อยละ 70 เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการก าลังสองตัวแปรเดียว ก่อน
และหลังการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 เพื่อศึกษาทักษะการท างานเป็น
ทีมหลังได้รับการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 เพื่อศึกษาแรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ หลังได้รับการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 
2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 จ านวน 34 คน โรงเรียนชากังราววิทยา                     
(อินทร์-ชุ่ม สารดีอุปถัมภ์) จังหวัดก าแพงเพชร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR แบบทดสอบความสามารถในการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ แบบสอบถามทักษะการท างานเป็นทีม และแบบสอบถามแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบค่าที (Dependent Sample t-
test, One Sample t-test)  ผลการวิจัยพบว่า 
 1.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ หลังการจัดการเรียนรู้ 
ที่บูรณาการแนวคดิ CCR เรื่อง สมการก าลังสองตัวแปรเดียว สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 
 2.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการก าลังสอง 
ตัวแปรเดียว หลังสูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  3.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 มีทักษะการท างานเป็นทีมหลังการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า นักเรียนร่วมกันวางแผนในการแก้ปัญหาต่าง ๆ มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด รองลงมา คือ นักเรียนให้ความร่วมมือในการท างานกลุ่ม และนักเรียนเอาใจใส่และตั้งใจปฏิบัติกิจกรรมร่วมกัน 
ตามล าดับ 
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  4.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์หลังการจัดการเรียนรู้  
ที่บูรณาการแนวคิด CCR โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า นักเรียนชอบท าแบบฝึกหัด
คณิตศาสตร์ที่แปลกใหม่ท้าทายความสามารถ เช่น แบบทดสอบเชาว์ปัญญา มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ นักเรียน 
มีความสนุกสนานกับการเรียนคณิตศาสตร์เหมือน ๆ กับการเล่น และนักเรียนมักเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับ 
วิชาคณิตศาสตร์ ตามล าดับ 

ค าส าคัญ :  การจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR / ความสามารถในการแก้ปัญหาทางการเรียนคณิตศาสตร์  

ทักษะการท างานเป็นทีม / แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ /  

ABSTRACT 
  The objectives of the study were to compare problem solving ability in mathematics with 
single variable quadratic equations by instructional management base on integration of CCR model 
for grade 8 students with the criterion 70 percent: to compare problem solving ability in 
mathematics with single variable quadratic equations between pre-test and post-test instructional 
management base on integration of CCR model for grade 8, to compare effective teamwork skills 
after instructional management base on integration of CCR model for grade 8, and to study 
motivation for achievement in mathematics after instructional management base on integration of 
CCR model for grade 8. The sample group for this study consisted of 34 grade 8 students at 
Chakungrao Wittaya School, Kampaeng Phet Province during the second semester of the 2018 
academic year. The sample group was acquired using Cluster Random Sampling.  
Instruments used were instructional management base on integration of CCR model plans, learning 
achievement in mathematics tests, problem solving ability in mathematics test and achievement 
motivation test for mathematics. The data analysis was done by average, standard deviation, and 
dependent sample t-test and one sample t-test. 
  The results revealed that: 
 1. Students in grade 8 had increases in problem solving ability in mathematics after 
instructional management base on integration of CCR model on single variable quadratic equations. 
One variable was higher than the criterion 70 percent and was statistically significant at 0.5 level. 
 2. Students in grade 8 had increased problem solving ability in mathematics with single 
variable quadratic equations as post-test scores were higher than pre-test using instructional 
management base on integration of CCR model. The increase was statistically significant at 0.5 
level. 
 3. The students in grade 8 effective teamwork skills in mathematics after instructional 
management base on integration of CCR model as a whole were at a high level when considered in 
each aspect. It was found that the students’ plans for solving problems together had the highest 
average followed by students who were cooperating in teamwork groups and students 
attentiveness and determination to work together respectively.  
  4. Students in grade 8 motivations for achievement in mathematics after instructional 
management base on integration of CCR model as a whole was at the highest level. When each 
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aspect was considered, it was found that students who liked to do strange and challenging 
exercises such as intelligence quotient test (IQ) had the highest averages, followed by the students 
who enjoyed mathematics that were like play and students who often participated in mathematics 
activities respectively. 

Key words: instructional management base on integration of CCR model / problem solving ability 

in mathematics / effective teamwork skills / motivation for achievement in mathematics 

ความเป็นมาและความส าคัญ 
 การศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ในการเตรียมนักเรียนให้พร้อมกับชีวิตเป็นเรื่องส าคัญของกระแสการปรับเปลี่ยน 
ทางสังคมที่เกิดขึ้น ส่งผลต่อวิถีการด ารงชีพของสังคมอย่างท่ัวถึง ครูจึงต้องมีความตื่นตัวและเตรียมพร้อมในการจัดการ
เรียนรู้ เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักเรียนมีทักษะส าหรับการออกไปด ารงชีวิตในโลกในศตวรรษที่ 21 (วิจารณ์ พานิช, 
2555) คณิตศาสตร์มีบทบาทส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาความคิดของมนุษย์ ท าให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์  คิดอย่างมี
เหตุมีผลเป็นระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วน  รอบคอบ ช่วยคาดการณ์ 
วางแผน ตัดสินใจ แก้ปัญหา และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม นอกจากนี้คณิตศาสตร์ยังเป็น
เครื่องมือในการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและศาสตร์อื่น ๆ (ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2552) 
คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่เกี่ยวข้องกับความคิด กระบวนการและเหตุผล ฝึกให้คนคิดอย่างมีระเบียบและเป็นรากฐานของ
วิทยาการหลาย ๆ สาขา ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ ก็ล้วนอาศัยคณิตศาสตร์
ทั้งสิ้น (ยุพิน พิพิธกุล, 2539) 
  จากรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3  
โดยพิจารณาคะแนนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ , 2561) ซึ่งสรุปผลได้ดังนี้ ปี
การศึกษา 2560 นักเรียนท่ีเข้าสอบจ านวน 643,772 คน มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 26.30 โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์ – 
ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) จากผู้เข้าสอบ 102 คน มีคะแนนเฉลี่ย 19.61 จากผลการทดสอบวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ข้างต้น คะแนนยังอยู่ในระดับที่ไม่น่าพอใจ โดยมีคะแนนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ไม่ถึงร้อยละ 50 จาก
การศึกษาปัญหาดังกล่าวและจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาเสริมทักษะคณิตศาสตร์๔ ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ วิเคราะห์ได้ว่า ในบทเรียนที่มีเรื่องเกี่ยวกับการแก้ปัญหาโดยใช้ความสามารถใน
การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ผู้เรียนไม่สามารถแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง ท าให้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) อยู่ในเกณฑ์ต่ า และเมื่อผู้เรียนไม่สามารถแก้ปัญหาด้วยตนเองได้แล้ว ยังส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผู้เรียนอยู่ในเกณฑ์ต่ าด้วย แสดงให้เห็นว่า การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาความสามารถทางด้าน
คณิตศาสตร์ของนักเรียนยังคงเป็นปัญหา และจ าเป็นต้องมีการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน 
 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหม้ีประสิทธิภาพ ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ
ในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ครูต้องเปลี่ยนบทบาทจากผู้สอนมาเป็นผู้จัดสถานการณ์การเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้  
จัดสภาพแวดล้อมและสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองไว้อย่างเหมาะสม  (วิมลรัตน์ สุนทรโรจน์, 2549) กระบวนการจิตต
ปัญญาศึกษา เป็นการเรียนรู้โดยใช้จิตใจใคร่ครวญสิ่งต่าง ๆ ที่ปราศจากอคติ แล้วเกิดจิตที่ดีงาม เกิดปัญญาที่จะเข้าใจ
ในสรรพสิ่งรอบตัวได้อย่างแท้จริง เกิดความรัก ความเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ สิ่งแวดล้อมท่ีอยู่รอบตัวตลอดจนมีจติส านึก
ที่ดีต่อส่วนรวม สามารถท่ีจะเช่ือมโยงองค์ความรู้ต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ในการ ด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุข (สุพิชญา โค
ทวี, วารีรัตน์ แก้วอุไร, 2557) การน าเข้าสู่บทเรียนเริ่มจากการชี้แนะสิ่งต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความเข้าใจยิ่งขึ้น การด าเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ การชี้แนะ Coaching เป็นกระบวนการมีเป้าหมายที่ต้องการให้ไปถึง 3 ประการ คือ การแก้ปัญหาใน
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การท างาน การพัฒนาความรู้ ทักษะ หรือความสามารถในการท างาน และประยุกต์ใช้ทักษะหรือความรู้ในการท างาน
ตั้งอยู่บนหลักการของการเรียนร่วมกัน โดยยึดหลักว่าไม่มีใครรู้มากกว่าใคร จึงต้องเรียนไปพร้อม ๆ กัน เพื่อให้ค้นพบ
วิธีการแก้ไขปัญหาด้วยตนเองให้เกิดสิ่งใหม่ ๆ (เฉลิมชัย พันธ์เลิศ, 2549) และการใช้วิจัยเป็นฐาน เป็นกระบวนการใน
การแสวงหาความรู้อย่าง เป็นระบบ ทั้งยังเป็นการจัดสภาพการณ์ของการเรียนการสอนที่ให้นักเรียนใช้
กระบวนการวิจัยหรือผลการวิจัยเป็นเครื่องมือ ในการเรียนรู้ เนื้อหาสาระต่าง ๆ โดยอาจใช้การประมวลผลงานวิจัย มา
ประกอบการสอนเนื้อหาสาระใช้ผลการวิจัยมาเป็นเนื้อหาสาระในการเรียนรู้ใช้กระบวนการวิจัยในการศึกษาเนื้อหา
สาระหรือให้นักเรียนลงมือท าวิจัยโดยตรง หรือช่วยฝึกฝนทักษะการวิจัยต่าง ๆ ให้แก่นักเรียนโดยร่วมมือในการท างาน 
(ทิศนา แขมมณี, 2548) การรวมกลุ่มที่มีลักษณะการท างานเป็นทีม คือ การมีเป้าหมายร่วมกัน การมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงาน การประสานงานกันในกลุ่ม การตัดสินใจร่วมกัน มีผลประโยชน์ร่วมกัน การติดต่อสื่อสารกันในกลุ่ม ซึ่งจะ
ท าให้นักเรียนทุกคนมีความกระตือรือร้น เพียรพยายาม กล้าปรึกษากับเพื่อน เพื่อให้กลุ่มของตนประสบผลส าเร็จ    
(ทิศนา แขมมณี, 2545) และผู้ที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ เป็นผู้ที่มีความมาดมั่น พยายามอดทน เพื่อที่จะท างานให้บรรลุ
เป้าหมาย ต้องการท างานให้ดีที่สุด โดยเน้นถึงมาตรฐานที่ดีเลิศของความส าเร็จชอบความท้าทายของงาน ชอบ
แสดงออกถึงความรับผิดชอบเกี่ยวกับงาน โดยมุ่งท างานที่ส าคัญให้ประสบความส าเร็จ (พงษ์พันธ์ พงษ์โสภา, 2542) 
การสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Child Centered) (ยุพิน พิพิธกุล, 2539) ครูควรค้นหาวิธีการจัดการเรียนการ
สอนให้ผู้ เรียนเรียนด้วยความ  สนุก ไม่เบื่อหน่ายต่อการเรียน สร้างแรงจูงใจที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์  
มีการท างานร่วมกันเป็นกลุ่มแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ซึ่งเป็นผลท าให้อยากเรียนคณิตศาสตร์มากขึ้น   
แผนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR เป็นแนวคิดที่เริ่มต้นจากความร่วมมือระหว่างส านักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.) ที่ได้สนับสนุนและริเริ่มให้มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ได้ประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับ
ทิศทางการผลิตและพัฒนาครูของประเทศ ซึ่งจากที่ประชุมดังกล่าว มติที่ประชุมได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของการ
จัดการเรียนรู้ที่ใช้แนวคิด จิตตปัญญาศึกษา (Contemplative Education) ระบบพ่ีเลี้ยง (Coaching) และการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นวิจัยเป็นฐาน (Research base learning) จึงได้ด าเนินโครงการวิจัยและพัฒนากระบวนการผลิตและ
พัฒนาครู โดยบูรณาการแนวคิดจิตตปัญญา ระบบพี่เลี้ยง และการเรียนรู้ฐานวิจัย ซึ่งได้ริเริ่มโครงการมาตั้งแต่ปี 2559 
เพื่อให้มหาวิทยาลัยราชภัฏซึ่งถือเป็นสถาบันการศึกษาหลักในการผลิตนักศึกษาครูได้มีทิศทางเดียวกันในการพัฒนา
ศักยภาพของนักศึกษาเพื่อให้เป็นครูที่มีบทบาทในการจัดการ เรียนรู้ที่สอดคล้องกับบทบาทของการเป็นพี่เลี้ยง 
(Coaching) ในช้ันเรียน และสามารถจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถคิดเป็น แก้ปัญหาเป็น และมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
  จากความส าคัญและเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการจัดการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ เรื่อง 
สมการก าลังสองตัวแปรเดียว ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โดยบูรณาการแนวคิดระหว่างจิตตปัญญาศึกษา (Contemplative 
Education) การช้ีแนะ (Coaching) และการใช้วิจัยเป็นฐาน (Researching base Learning) โดยใช้ช่ือภายใต้การ
จัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR เพื่อศึกษาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ทักษะการท างานเป็น
ทีมและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 

จุดมุ่งหมายของการวิจัย 
 1.  เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการก าลังสองตัวแปรเดียว  
โดยใช้การจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 กับเกณฑ์ร้อยละ 70 
  2.  เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการก าลังสองตัวแปรเดียว ก่อน
และหลังการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
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 3.  เพื่อศึกษาทักษะการท างานเป็นทีมหลังได้รับการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 
  4.  เพื่อศึกษาแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ หลังได้รับการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด 
CCR ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

สมมติฐานของการวิจัย 
 1.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ หลังการจัดการเรียนรู้ที่  
บูรณาการแนวคิด CCR เรื่อง สมการก าลังสองตัวแปรเดียว สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 
 2.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการก าลังสอง 
ตัวแปรเดียว หลังสูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR  

ขอบเขตการวิจัย 

 ด้านเนื้อหา 
 เนื้อหาท่ีน ามาจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ครั้งนี้
ครอบคลุมเฉพาะเนื้อหา เรื่อง สมการก าลังสองตัวแปรเดียว ทั้งหมด 8 ช่ัวโมง 
 ด้านตัวแปร 
  ตัวแปรต้น ได้แก่ การจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR 
  ตัวแปรตาม ได้แก่ -  ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
     -  ทักษะการท างานเป็นทีม 
     -  แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ 
 ระยะเวลาในการวิจัย 
  ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย คือ ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 โดยด าเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล
ใช้เวลา 8 ช่ัวโมง ไม่นับรวมเวลาที่ใช้ในการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 

กรอบแนวคิดวิจัย 

 

 

 

 

วิธีการด าเนินงานวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  2 ทั้งหมด 4 ห้องเรียน จ านวน 145 คน 
โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม สารดีอุปถัมภ์) จังหวัดก าแพงเพชร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 
  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 จ านวน 34 คน โรงเรียนชากังราว

วิทยา (อินทร์-ชุ่ม สารดีอุปถัมภ์) จังหวัดก าแพงเพชร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบ

แบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling) 

 

การจัดการเรยีนรู ้

ทีบู่รณาการแนวคิด CCR 

1. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
   ทางคณิตศาสตร ์
2. ทักษะการท างานเป็นทีม 
3. แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิทางการเรยีน 
    คณิตศาสตร ์
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 เคร่ืองมือวิจัย 
  1. แผนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR เรื่อง สมการก าลังสองตัวแปรเดียว ช้ันมัธยมศึกษา 
ปีท่ี 2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2  จ านวน 8 แผน มีทั้งหมด 5 ข้ันตอน ดังนี ้
     ขั้นที่ 1 เตรียมความพร้อม หมายถึง เป็นขั้นทบทวนความรูเดิมและเตรียมความพร้อมในการเช่ือมโยง
ความรูใหม่ โดยผู้เรียนท ากิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา เพื่อ
กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจที่จะเรียนในเรื่องนั้น ๆ ผ่านกิจกรรมจิตตปัญญาต่าง ๆ ที่ครูได้เตรียมไว้ เช่น กิจกรรม
Body Scan กิจกรรมการฟังอย่างลึกซึ่ง 
      ขั้นที่ 2 แสวงหาความรู้ หมายถึง การใช้ค าถามที่กระตุ้นความคิดของผู้เรียนให้อยากคิดค้นหาค าตอบ 
อยากแก้ปัญหา และอยากคิดต่อ ท าให้ผู้เรียนเกิดแนวความคิดใหม่ ๆ ที่ถูกต้อง และกว้างขวางยิ่งขึ้น เพราะผู้เรียนจะ
เกิดทักษะในการค้นคว้าสิ่งท่ีต้องการจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ตามที่ตนเองสนใจ 
      ขั้นที่ 3 เช่ือมโยงสู่การปฏิบัติ หมายถึง การให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ เป็นขั้นที่ผู้เรียนจะต้อง
สร้างความหมายของข้อมูลที่ได้รับ/ประสบการณ์ใหม่ ๆ โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการกลุ่ม และสรุปความเข้าใจ
เกี่ยวกับข้อมูลนัน้ ๆ ซึ่งจ าเป็นต้องอาศยัความรู้เดิมและความรู้ที่ได้รับในช่ัวโมงนั้น ซึ่งการปฏิบัติกิจกรรมจริงสามารถ
วัดได้ 3ด้าน คือ ด้านพุทธิพิสัย ด้านจิตพิสัย และด้านทักษะพิสัย 
      ขั้นที่ 4 ประเมินแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หมายถึง กระบวนการในการประเมินผลงานของแต่ละกลุ่ม โดยน า
ผลงานออกมาน าเสนอหน้าช้ันเรียน เช่น น าเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหา ด้วยวิธีการต่าง ๆ ที่แตกต่างกันไปตามความรู้
หรือมวลประสบการณ์ของผู้เรียน สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานกลับกลุ่มอื่น ๆ ช่วยกันเสนอแนะ ช่ืนชม และครู
คอยช้ีแนะเพิ่มเติม 
      ขั้นที่ 5 สะท้อนการเรียนรู้สู่การพัฒนา หมายถึง กระบวนการสรุปความรู้ทั้งหมดที่ได้เรียนในเรื่องนั้น ๆ 
ด้วยตนเอง อาจจะสรุปเป็นแผนผังความคิด หรือจดสรุปในสมุดงาน เป็นต้น 
 2. แบบทดสอบความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เป็นข้อสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 
30 ข้อ มีค่าความเที่ยงตรง โดยการหาค่าความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ (IOC) อยู่ระหว่าง 0.67 – 
1.00 ค่าความเช่ือมั่นโดยวิธีการของคูเดอร์-ริชาร์ดสัน (KR-20) พบว่ามีค่าเท่ากับ 0.84 ค่าความยากง่าย (p) อยู่
ระหว่าง 0.42 – 0.72 และค่าอ านาจจ าแนก (r) อยู่ระหว่าง 0.21 – 0.63  
  3. แบบสอบถามทักษะการท างานเป็นทีม  เป็นแบบมาตรประเมินค่า 5 ระดับ จ านวน 9 ข้อ  
มีค่าความเที่ยงตรง โดยการหาค่าความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ (IOC) อยู่ระหว่าง 0.67 – 1.00  

ค่าความเชื่อมั่นโดยวิธีการของครอนบาค () พบว่า เท่ากับ 0.76 
  4. แบบสอบถามแรงจูงใจสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์  เป็นแบบมาตรประเมินค่า 5 ระดับ  
จ านวน 9 ข้อ มีค่าความเที่ยงตรง โดยการหาค่าความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ (IOC) อยู่ระหว่าง  

0.67 – 1.00 ค่าความเชื่อมั่นโดยวิธีการของครอนบาค () พบว่า เท่ากับ 0.80 

  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1.  นักเรียนท าแบบทดสอบความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ก่อนเรียน  
 2.  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่บูรณาการแนวคิด CCR จ านวน 8 ครั้ง ตามแผนการจัดการเรียนรู้ 
 3.  นักเรียนท าแบบทดสอบความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ หลังเรียน  
  4.  นักเรียนท าแบบสอบถามทักษะการท างานเป็นทีมและแบบสอบถามแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร์ 
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 การวิเคราะห์ข้อมูล 
  1.  การเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการก าลังสองตัวแปรเดียว โดย
ใช้การจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 กับเกณฑ์ร้อยละ 70 วิเคราะห์ข้อมูล 
โดยใช้ One Sample t-test 
  2.  การเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการก าลังสองตัวแปรเดียว ก่อน
และหลังการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ 
Dependent Sample t-test 
 3.  การศึกษาทักษะการท างานเป็นทีมและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ หลังได้รับการ
จัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย ( x ) ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลผลค่าเฉลี่ย ดังน้ี 
  ค่าเฉลี่ย  4.50 – 5.00  หมายถึง ทักษะการท างานเป็นทีม/แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์
ระดับมากท่ีสุด 
  ค่าเฉลี่ย  3.50 – 4.49  หมายถึง ทักษะการท างานเป็นทีม/แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์
ระดับมาก 
  ค่าเฉลี่ย  2.50 – 3.49  หมายถึง ทักษะการท างานเป็นทีม/แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ 
ระดับปานกลาง 
  ค่าเฉลี่ย  1.50 – 2.49  หมายถึง ทักษะการท างานเป็นทีม/แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์  
ระดับน้อย 
 ค่าเฉลี่ย  1.00 – 1.49  หมายถึง ทักษะการท างานเป็นทีม/แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์  
ระดับน้อยที่สุด 

  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. การเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการก าลังสองตัวแปรเดยีว โดยใช้
การจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 กับเกณฑ์ร้อยละ 70 พบดังตาราง 1 

ตาราง 1   แสดงผลการเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการก าลังสองตัวแปร
เดียวโดยใช้การจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 กับเกณฑ์ร้อยละ 70 

 n k x  S.D. t Sig 

ความสามารถในการแก้ปญัหาทางคณิตศาสตร ์ 34 21 23.03 1.71 6.90 .00 

 p < .05 

 จากตาราง 1 พบว่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 มีความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ หลังการ
จัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR เรื่อง สมการก าลังสองตัวแปรเดียว สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่า t = 6.90 และค่า Sig = .00 
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 2.  การเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการก าลังสองตัวแปรเดียว  
ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 พบดังตาราง 2 
ตาราง 2   แสดงผลการผลเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการก าลังสองตัวแปร
เดียวก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

ความสามารถในการแก้ปญัหาทางคณิตศาสตร ์ n 
x  S.D. t Sig 

ก่อนการจัดการเรียนรู ้ 34 12.35 1.90 
28.15 .00 

หลังการจดัการเรียนรู ้ 34 23.03 1.71 

 p < .05 

  จากตาราง 2 พบว่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  
เรื่อง สมการก าลังสองตัวแปรเดียว หลังสูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่า t = 28.15 และค่า Sig = .00 

 3.  การศึกษาทักษะการท างานเป็นทีม หลังได้รับการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 พบดังตาราง 3 
ตาราง 3  แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทักษะการท างานเป็นทีม หลั งได้รับการจัดการเรียนรู้ 
ที่บูรณาการแนวคิด CCR ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

 ทักษะการท างานเป็นทีม x  S.D. ระดับ 

1. นักเรียนให้ความร่วมมือในการท างานกลุ่ม 4.62 0.55 มากที่สุด 

2. นักเรียนพูดตอบโต้แสดงความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 4.47 0.66 มาก 

3. นักเรียนร่วมกันตัดสินใจ เพื่อให้งานกลุ่มประสบความส าเร็จ 4.29 0.84 มาก 

4. นักเรียนมีบทบาทหน้าที่ในการด าเนินงานของกลุ่ม 4.44 0.70 มาก 

5. นักเรียนมีการตดิต่อสื่อสาร สื่อความหมายต่อกันและกัน  

เพื่อเกิดความเข้าใจในการท างานรว่มกัน 

4.38 0.78 มาก 

6. นักเรียนรับรู้และเข้าใจเปา้หมายของการท างานในกลุ่ม 4.35 0.65 มาก 

7. นักเรียนร่วมกันวางแผนในการแกป้ัญหาต่าง ๆ 4.65 0.65 มากที่สุด 

8. นักเรียนยอมรับฟังความคิดเห็นกนัและกัน 4.50 0.62 มากที่สุด 

9. นักเรียนเอาใจใส่และตั้งใจปฏิบัติกจิกรรมร่วมกัน 4.53 0.61 มากทีสุ่ด 

รวม 4.47 0.09 มาก 

  จากตาราง 3 พบว่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีทักษะการท างานเป็นทีมหลังการจัดการเรียนรู้ที่บูรณา
การแนวคิด CCR โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x  = 4.47 และ S.D. = 0.09) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า นักเรียน
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ร่วมกันวางแผนในการแก้ปัญหาต่าง ๆ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( x  = 4.65 และ S.D. = 0.65) รองลงมา คือ นักเรียนให้ความ
ร่วมมือในการท างานกลุ่ม ( x  = 4.62 และ S.D. = 0.55) และนักเรียนเอาใจใส่และตั้งใจปฏิบัติกิจกรรมร่วมกัน         
( x  = 4.53 และ S.D. = 0.61)  ตามล าดับ 

 4.  การศึกษาแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังได้รับการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 พบดังตาราง 4 
ตาราง 4   แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์หลังการจัดการ
เรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

 แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ 
x  S.D. ระดับ 

1. นักเรียนมีความสนุกสนานกับการเรียนคณติศาสตรเ์หมือน ๆ กับการเล่น 4.68 0.53 มากที่สุด 

2. นักเรียนรูส้ึกภมูิใจท่ีได้ใช้ความสามารถของตนเองในการท าแบบฝึกหัดคณติศาสตร์ 4.47 0.66 มาก 

3. นักเรียนชอบท าแบบฝึกหดัคณติศาสตร์ที่แปลกใหม่ท้าทายความสามารถ เช่น 

แบบทดสอบเชาว์ปัญญา 

4.74 0.45 มากที่สุด 

4. นักเรียนมีความมุ่งมั่น พยายามในการเรยีนวิชาคณิตศาสตร ์ 4.59 0.56 มากที่สุด 

5. นักเรียนชอบเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิชาคณิตศาสตร์ 4.62 0.49 มากที่สุด 

6. นักเรียนมีความกระตือรือร้นท่ีจะหาความรูเ้กี่ยวกับคณิตศาสตร์ 4.29 0.68 มาก 

7. นักเรียนมีความกระตือรือร้นท่ีจะท ากิจกรรมทางคณิตศาสตร์ให้ส าเร็จ 4.59 0.50 มากที่สุด 

8. นักเรียนรูส้ึกว่าวิชาคณติศาสตร์ ช่วยให้คิดอย่างเป็นระบบ มีเหตุผล ช่วยในการ

ตัดสินใจได้เร็วขึ้น 

4.41 0.70 มาก 

9. นักเรียนมีความตั้งใจท่ีจะท าแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ให้ถูกต้องทุกข้อ 4.53 0.61 มากที่สุด 

รวม 4.55 0.09 มากที่สุด 

   จากตาราง 4 พบว่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์หลังการ
จัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( x  = 4.55 และ S.D. = 0.09) เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า นักเรียนชอบท าแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ที่แปลกใหม่ท้าทายความสามารถ เช่น แบบทดสอบเชาว์
ปัญญา มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( x  = 4.74 และ S.D. = 0.45) รองลงมา คือ นักเรียนมีความสนุกสนานกับการเรียน
คณิตศาสตร์เหมือน ๆ กับการเล่น ( x  = 4.68 และ S.D. = 0.53) และนักเรียนชอบเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับวิชาคณิตศาสตร์ ( x  = 4.62 และ S.D. = 0.49)  ตามล าดับ 

 

 

 



 

วันที่ 21-22 มีนาคม 2562 
ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอล ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทน์) 

65 

 

 
รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ  

ครุศาสตร์ศึกษาคร้ังท่ี2 (Proceedings) 

สรุปผลการวิจัย 
 1.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ หลังการจัดการเรียนรู้  
ที่บูรณาการแนวคิด CCR เรื่อง สมการก าลังสองตัวแปรเดียว สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 
  2.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการก าลังสอง 
ตัวแปรเดียว หลังสูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 3.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 มีทักษะการท างานเป็นทีมหลังการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า นักเรียนร่วมกันวางแผนในการแก้ปัญหาต่าง ๆ มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด รองลงมา คือ นักเรียนให้ความร่วมมือในการท างานกลุ่ม และนักเรียนเอาใจใส่และตั้งใจปฏิบัติกิจกรรมร่วมกัน 
ตามล าดับ 
  4.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์หลังการจัดการเรียนรู้ที่
บูรณาการแนวคิด CCR โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า นักเรียนชอบท าแบบฝึกหัด
คณิตศาสตร์ที่แปลกใหม่ท้าทายความสามารถ เช่น แบบทดสอบเชาว์ปัญญา มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ นักเรียนมี
ความสนุกสนานกับการเรียนคณิตศาสตร์เหมือน ๆ กับการเล่น และนักเรียนมักเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
วิชาคณิตศาสตร์ ตามล าดับ 

อภิปรายผล 
 1. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีความสามารถในการแก้ปัญหาทางการเรียนคณิตศาสตร์ หลังการจัดการ
เรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR เรื่อง สมการก าลังสองตัวแปรเดียว หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนและสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 
70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้เป็นผลมาจาก การใช้กิจกรรมการเรียนการสอนที่บูรณาการแนวคิด 
CCR ประกอบไปด้วย C = Contemplative Education จิตศึกษา หรือ จิตตปัญญาศึกษา เป็นกิจกรรมที่เตรียมความ
พร้อมให้กับนักเรียนก่อนเริ่มเรียน เพื่อให้นักเรียนตระหนักรู้ในตนเอง เกิดกระบวนการคิดอย่างใคร่ครวญในสิ่งที่ก าลัง
จะท าในอนาคต และมีสมาธิก่อนเริ่มบทเรียน เป็นกิจกรรมที่หลากหลายและผ่อนคลายท าให้นักเรียนรู้สึกตื่นเต้น มี
ความสุขเมื่อได้ท ากิจกรรมนั้น ๆ ส่งผลให้นักเรียนตั้งใจเรียน และมีความพร้อมจดจ่ออยู่กับสิ่งที่ครูให้นักเรียนปฏิบัติ 
สอดคล้องกับของ (ประจิม  เมืองแก้ว, 2558) การศึกษาที่มุ่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านในของตนเอง ซึ่งจะน าไปสู่
การเกิดจิตส านึกใหม่ที่มีความรักความเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติ อันเกิดจากลงมือปฏิบัติ กระบวนการคิด
ใคร่ครวญ ท าให้เกิดความตระหนักรู้ในตนเอง สามารถเช่ือมโยงสิ่งที่ได้เรียนรู้มาประยุกต์ใช้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง 
และผู้อื่น C = Coaching การชี้แนะ เป็นกิจกรรมการเรียนที่เพ่ิมพูนทักษะความรู้นอกเหนือจากเนื้อหาในหนังสือเรียน
ให้มีกิจกรรมที่หลากหลาย ครูคอยด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ด้วยการตั้งค าถามเพื่อให้นักเรียนเกิดกระบวนการคิด และ
เรียนรู้ด้วยตนเองกับสมาชิกภายในกลุ่ม นักเรียนจะช่วยกันตอบค าถาม ปรึกษาหารือกัน และรับฟังความคิดเห็นของ
สมาชิกกลุ่ม นักเรียนคนไหนที่สงสัยครูจะคอยช้ีแนะแนวทางให้พร้อมทั้งติดตามผลซึ่งท าให้นักเรียนมีความเช่ือมั่นใน
ตนเองมากขึ้น และนักเรียนท่ีเรียนได้ช้าสามารถเรียนรู้ไปพร้อมกับเพื่อน ๆ เข้าใจในเนื้อหามากยิ่งขึ้น เพราะเพื่อนแต่
ละกลุ่มจะช่วยกันสอน ช่วยกันอธิบายให้กับสมาชิกภายในกลุ่มของตนเองท าให้นักเรียนแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ 
ด้วยตนเองได้ สอดคล้องกับของ (ส านักทดสอบทางการศึกษา, 2553) เป็นวิธีการพัฒนาสมรรถภาพการทางานของ
บุคคล โดยเน้นไปที่การท างานให้ได้ตามเป้าหมายของงาน หรือการช่วยให้สามารถน าความรู้ความเข้าใจที่มีอยู่และ
ได้รับการอบรมมาไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ การช้ีแนะมีลักษณะเป็นกระบวนการ มีเป้าหมายที่ต้องการไป
ให้ถึง 3 ประการคือ การแก้ปัญหาในการท างาน การพัฒนาความรู้  ทักษะ หรือความสามารถในการท างาน และการ
ประยุกต์ใช้ทักษะหรือความรู้ในการทางานที่ตั้งอยู่บนหลักการของการเรียนรู้ร่วมกัน โดยยึดหลักว่าไม่มีใครรู้มากกว่า
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ใคร จึงต้องเรียนไปพร้อม ๆ กัน เพื่อให้ค้นพบวิธีการแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง R = Research base Learning การสอน
โดยเน้นการใช้วิจัยเป็นฐาน เป็นขั้นที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง ฝึกให้นักเรียนช่างสังเกต ช่วยกัน
แก้ปัญหาต่าง ๆ ตามสถานการณ์ที่ครูก าหนด ใช้กิจกรรมที่สวยงามและหลากหลาย เช่น เกม ใบกิจกรรม มาเป็นสื่อใน
การจัดการเรียนการสอน ท าให้นักเรียนมีความสนใจตั้งใจเรียน ตื่นเต้นและสนุกสนานกับกิจกรรม ส่งผลให้นักเรียนมี
ความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหามากยิ่งขึ้น อีกทั้งนักเรียนได้น าเสนองานของกลุ่มตนเอง เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนใน
ช้ันเรียน นอกจากนี้ในระหว่างที่มีการท าใบงานผู้รายงานมีบทบาทในการติดตาม สนับสนุนและช่วยเหลือนักเรียนที่มี
ปัญหาในการเรียน เช่น ให้ค าปรึกษา อธิบายรายละเอียดเพิ่มเติม และยังให้ก าลังใจนักเรียนโดยการเสริมแรง รวมทั้ง
กระตุ้นให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมนั้น ๆ จึงท าให้นักเรียนมีความเช่ือมั่นในตนเอง และสามรถแก้ปัญหาทางการเรียน
คณิตศาสตร์ได้ สอดคล้องกับของ (ศรัญญา ศิริวรศิลป์, 2557) พบว่า การน ากระบวนการวิจัย มาเป็นพื้นฐานในการ
จัดการเรียนรู้ โดยน าเอากระบวนการวิจัยมาเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะ
กระบวนการวิจัย และการศึกษาด้วยตนเอง โดยผู้สอนหรือครูใช้วิธีการสอนที่หลากหลายอันน าไปสูการสร้าง
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน (มานิต กีรตินิตยา, 2552) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็น
ฐาน ส่งผลให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ที่เป็นขั้นตอน มีทักษะกระบวนการวิจัย สามารถน าเสนอผลงานท่ีทีคุณภาพ และมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น 
  2.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 มีทักษะการท างานเป็นทีมหลังการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เป็นผลมาจาก การจัดกิจกรรมโดยใช้การจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR เป็น
กิจกรรมที่ให้นักเรียนท างานเป็นกลุ่ม เน้นเกม และใบกิจกรรมที่สามารถท างานร่วมกันเป็นกลุ่มได้ นักเรียนช่วยกัน
น าเสนอผลงานของกลุ่มตนเองและท ากิจกรรมให้ชนะหรือท าเสร็จก่อนกลุ่มเพื่อน ๆ เพื่อได้มาซึ่งความส าเร็จและภูมิใจ
กับกลุ่มของตนเอง นักเรียนร่วมกันเฉลยใบงานสร้างความมั่นใจในตนเองมากขึ้น ครูจัดกิจกรรมที่เน้นให้นักเรียนได้มี
ส่วนร่วมในการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ร่วมกันแสดงความคิดเห็น ร่วมมือกันวางแผนการท างาน และตั้งเป้าหมายให้
กลุ่มประสบความส าเร็จ นักเรียนจะช่วยกันระดมความคิดในการท ากิจกรรมต่าง ๆ โดยครูคอยช้ีแนะแนวทางหรือ
ด าเนินการ เพื่อให้นักเรียนท ากิจกรรมนั้นให้ส าเร็จ ท าให้นักเรียนเกิดทักษะการท างานเป็นทีม สอดคล้องกับของ (ฐา
กร  บุญสาร, 2560) กล่าวว่า กลุ่มของบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปที่ท างานร่วมกัน มีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างสมาชิกในทีม 
มีความรับผิดชอบร่วมกัน มีการช่วยกันท างานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเดียวกัน โดยที่ทุกคนในทีมมีบทบาทในการช่วย
ด าเนินงานของทีม ซึ่งต้องมีทักษะของการท างานที่ดี มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีการประสานงานและการ
ติดต่อสื่อสารที่ดี เพื่อให้ด าเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับของ (ทิศนา  แขมมณี, 2550) ลักษณะ
การท างานเป็นทีมประกอบด้วย 6 ด้าน คือ การมีเป้าหมายร่วมกัน การมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน การติดต่อสื่อสาร
กันในกลุ่ม การร่วมมือประสานงานในกลุ่ม การตัดสินใจร่วมกัน และการมีผลประโยชน์ร่วมกัน 
  3.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์หลังการจัดการเรียนรู้ที่
บูรณาการแนวคิด CCR โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้เป็นผลมาจาก การจัดกิจกรรมโดยใช้การจัดการเรียนรู้ที่
บูรณาการแนวคิด CCR เป็นกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง จิตตปัญญา
ศึกษาช่วยให้นักเรียนได้ฝึกสมาธิ ตระหนักรู้ในตนเอง เตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่บทเรียน กิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ 
เช่น เกม การร้องเพลงช่วยให้เด็กได้ผ่อนคลาย ได้ความรู้ สนุกสนาน มีความสุข นักเรียนพยายามจะแข่งขันเพื่อให้
ได้มาซึ่งความส าเร็จ มีความกระตือรือร้นในการค้นหาค าตอบ มีความเพียรพยายามที่จะน ากระบวนการคณิตศาสตร์ไป
ประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหา สอดคล้องกับของ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546) แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ หมายถึง ความปรารถนาของนักเรียนท่ีจะเรียนวิชาคณิตศาสตร์ให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดีพยายามหาวิธีการ
ต่าง ๆ เพื่อแก้ปัญหาอันจะน าตนไปสู่ความส าเร็จในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์พฤติกรรมที่แสดงถึงแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
ในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของผู้เรียนส่วนใหญ่แสดงออก มีความกระตือรือร้นที่จะสืบเสาะหาความรู้  กระตือรือร้นที่
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จะท ากิจกรรมทางคณิตศาสตร์ให้ประสบความส าเร็จ มีทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์และมีการประยุกต์ใช้ทักษะ
ต่าง ๆ เพื่อแก้ปัญหาหรือท าภาระงานที่ได้รับมอบหมายจนส าเร็จ  มีความเพียรพยายามในการหาค าตอบ มีความ
กระตือรือร้นที่จะแสวงหาค าตอบให้สมบูรณ์ครบถ้วนและถูกต้อง  มีความกระตือรือร้นที่จะแสวงหาความรู้ใน
สถานการณ์ใหม่ ๆ และค้นหาค าตอบที่สมบูรณ์ยิ่งข้ึน 

ข้อเสนอแนะ 
 1.  ควรน ากิจกรรมที่สนุกสนานมาใช้ในแผนที่เกี่ยวกับโจทย์ปัญหาสมการก าลังสองตัวแปรเดียว จะท าให้
นักเรียนรู้สึกผ่อนคลายไม่เครียด และใช้วิธีการสอนที่เข้าใจง่าย กระชับ เพื่อให้นักเรียนมีความสามารถในการแก้โจทย์
ปัญหาได้เร็วขึ้น 
  2.  ควรช้ีแจงเป้าหมายของการท างานกลุ่มทุกครั้ง เพื่อให้ผู้เรียนได้รับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการ
ท างานกลุ่ม 
  3.  ควรท าสื่อการสอนที่มีสีสันดึงดูดความสนใจของผู้เรียน เพื่อสร้างความกระตือรือร้นที่จะหาความรู้
เกี่ยวกับคณิตศาสตร์ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีสร้างขึ้น 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 1.  ควรน าวิธีการสอนโดยการใช้การจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์ในเนื้อหาอ่ืน ๆ และระดับช้ันอ่ืน ๆ 
  2.  ควรศึกษาวิธีการสอนโดยการใช้การจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR ร่วมกับความคิดสร้างสรรค์ 
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