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บทคัดยอ 

  การวิจัยในครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือเปรยีบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณติศาสตรหลังการจัดการเรียนการ
สอนโดยใชเทคนิค CCR ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 กับเกณฑรอยละ 80 เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนคณิตศาสตรกอนและหลังการจัดการเรียนการสอนโดยใชเทคนิค CCR ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 เพ่ือ
เปรียบเทียบความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรกอนและหลังการจัดการเรียนการสอนโดยใชเทคนิค CCR 
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 เพ่ือศึกษาความมีวินัยในตนเองหลังการจัดการเรียนการสอนโดยใชเทคนิค CCR ของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 ประชากร ท่ีใชในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนบานเพชรนิยม 
จังหวัดกําแพงเพชร ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 จํานวน 8 คน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย คือ แผนการจัดการเรียนรู
ดวยเทคนิค CCR แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร แบบวัดความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร 
และแบบวัดความมีวินัยในตนเอง วิเคราะหขอมูลโดยใชคา เฉลี่ย  คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคาที  
(t-test Dependent) 
  ผลการวิจัยพบวา  
  1. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรหลังการจัดการเรียนการสอนโดยใช
เทคนิค CCR สูงกวาเกณฑรอยละ 80 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
  2. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรหลังการจัดการเรียนการสอนโดยใช
เทคนิค CCR สูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
  3. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 มีความสามารถในการแกปญหาทางคณติศาสตรหลังการจัดการเรียนการสอน
โดยใชเทคนิค CCR สูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
  4. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 มีความมีวิ นัยในตนเองหลังการจัดการเรียนการสอนโดยใช เทคนิค CCR 
โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา นักเรียนเขา เรียนและทํากิจกรรมตางๆไดทันเวลา มีคาเฉลี่ย
สูงสุด รองลงมา คือ นักเรียนปฏิบัติหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายจากครูกับนักเรียนสงงานท่ีไดรับมอบหมายตรงเวลา และ
เมื่อนักเรียนไดรับมอบหมายงานนักเรียนจะใหความสนใจทํางานใหดีท่ีสุด ตามลําดับ 
 

คําสําคัญ: ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณติศาสตร / ความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร / ความมีวินัยในตนเอง 
  / การจัดการเรียนการสอนโดยใชเทคนิค CCR 
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Abstract 
  The purposes of this research were to compare achievement in mathematics of Grade 4  
students after the learning activities CCR method with the set 80 percents criterion, to compare 
achievement in mathematics of Grade 4 students before and after the learning activities CCR 
method, to compare problem solving ability in mathematics of Grade 4 students before and after 
the learning activities CCR method and to study self-discipline of students Grade 4 After learning 
activities CCR method. The population in this study were Grade 4 students, second semester of 
academic year 2017 at Banphetniyom School, Kamphaeng Phet Province 8 people. Tools used in the 
research are Planning of learning management  by using CCR method about fraction (total of 8 
plans), mathematical learning achievement test, mathematical problem solving ability test and self-
discipline measure. The statistics used for data analysis the average, A standard deviation and t-test 
Dependent samples. 
  The study indicated that 
  1.  The grade 4 student had achievement in mathematics after learning activities CCR 
method higher than the 80 percent level of statistical significance .05. 
  2.  The grade 4 student had achievement in mathematics after learning activities CCR 
method higher than the previous class. The statistical significance level .05. 
  3.  The grade 4 student had problem solving ability in mathematics after learning activities 
CCR method higher than the previous class. The statistical significance level .05. 
  4.  The grade 4 student had Self-disc ipl ine After learning activit ies CCR method in high 
level. The highest average score on the students attend classes and activities on time, then they 
perform duties assigned by the teacher and Submit assignments on time, and When they are 
assigned to they interested in working for the best. 
 

The Keywords: Mathematics Learning Achievement / Problem - solving Ability in Mathematics /  
      Self – discipline / CCR method 
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ความเปนมาและความสําคัญ 
  สังคมไทยในปจจุบัน พบวา กําลังประสบกับปญหาความไรวินัยของคนในสังคม เห็นไดจากการท่ีสังคมเต็ม
ไปดวยอันตรายและความเสี่ยงหลายประการ ท้ังปญหายาเสพติด การแกงแยงชิงด ีการทุจริตและประพฤติมิชอบ การขาด
ความรับผิดชอบ การทารุณและทํารายรางกาย อาชญากรรม เปนตน และยังพบวา เด็กไทยเอาแตใจตนเองขาดการควบคุม
ตนเอง เน่ืองจากพอแมและผูปกครองไมมีเวลาอบรมและตามใจ เด็กจึงไมไดรับการปลูกฝงวินัยในตน ดวยเหตุน้ีภาระหนัก
จึง เปนหนา ท่ีสําคัญของโรงเรียนในการสรางความมีวินัย อบรมเด็กใหมีวินัย และเนนกระบวนการท่ีควรปลูกฝงตั้งแต
เยาววัยหรือในระดับประถมศึกษาเพ่ือใหเด็กมีท้ังความรู ความเขาใจ ตลอดจนจริยธรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค 
(จิตรา  เสริมศรี, 2559: 1-2) ในการจัดการศึกษาใหผู เรียนน้ันนอกจากจะพัฒนาใหผูเรียนมีความรูแลวยังตองพัฒนา
ผูเรียนใหเปนบุคคลท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงคอ่ืนๆ ควบคูไปดวย การจัดการศึกษาตอง
เปนไปเพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณท้ังรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรูและคุณธรรม มีจริยธรรมและ
วัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 
2545) กระทรวงศึกษาธิการไดจัดใหมีการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตรข้ึนในทุกระดับช้ัน (สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, กระทรวงศึกษาธิการ, 2552) แตนักเรียนสวนมากไมประสบความสําเร็จในการเรียนคณิตศาสตร
เทาท่ีควร โดยเห็นไดจากผลการประเมินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) วิชาคณิตศาสตรช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 6 ปการศึกษา 2557 2558 และ 2559 ในระดับประเทศนักเรียนสอบไดคะแนนเฉลี่ย 38.06 43.47 
และ 40.47 ตามลําดับ จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ, 2560) จากขอมูลดังกลาว
สะทอนใหเห็นวาการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตรยังไมประสบผลสําเร็จเทาท่ีควร ดังน้ัน จึงตองพัฒนาผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนคณิตศาสตร และทักษะทางคณิตศาสตร เชน ความสามารถในการแกปญหาการแกปญหา เปนตน  
   การจัดการเรียนการสอนโดยใช เทคนิค CCR เปนการจัด กิจกรรมการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ ให
ผูเรียนไดเรียนรูจากการปฏิบัติจริง และสรางคานิยมท่ีดีใหกับนักเรียน การจัดการเรียนการสอนโดยใชเทคนิค CCR เปน
การจัดการเรียนรู ที่ ร วมแนวคิดจิตตปญญา (Contemplative Education) การโคชช่ิง (Coaching) และการเรียน
การสอนท่ีเนนการวิจัยหรือใชวิจัยเปนฐาน (Researching base Learning) ไวดวยกัน ปจจุบันไดมีกระแสความตื่นตัว
และสนใจแนวคิดจิตตปญญา (Contemplative Education) ข้ึนในสังคมอยางกวางขวาง เน่ืองจากมองเห็นวาเรากําลัง
ทบทวนและปฏิวัติการเรียนรูของมนุษยใหมอยางเรงดวน เพราะกระบวนการเรียนรูท่ีเปนกระแสหลักของสังคมใน
ปจจุบันมิไดเปนกระบวนการเรียนรูท่ีสามารถตอบโจทยของโลกและมนุษยได แตกลับสรางและสะสมปญหาท่ีเรงใหเกิด
วิกฤตท่ีรุนแรงและขยายตัวไปอยางรวดเร็ว และเห็นวามีแตการเรียนรูแบบใหมท่ีมุงพัฒนาในดานการวางพ้ืนฐานจิตใจ
และกระบวนทัศนใหมท่ีเปนองครวมอยางแทจริง และเนนการสงเสริมศักยภาพของมนุษยในการเขาถึงความจริง ความงาม
และความดีเทาน้ันท่ีจะชวยนําพาสังคมโลกไปสูความสุขท่ีแทจริงได (ธนา  นิลชัยโกวิทย, 2551: 5) การโคชช่ิง (Coaching) 
หรือสอนแนะ คือ การท่ีโคช (Coach) ใหคําแนะนํา ชวยเหลือ พัฒนาและคนหาศักยภาพในตัว และแกไขปญหา ในการ
โคชช่ิงผูสอนมีบทบาทเปนผูใหคําปรึกษา แนะนํา สนับสนุนผูเรียน การเรียนการสอนท่ีเนนการวิจัยหรือใชวิจัยเปนฐาน 
(Researching base Learning) เปนวิธีการสอนท่ีสนับสนุนแนวคิดการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง สงเสริม
ใหผูเรียนแสวงหาความรูดวยตนเอง โดยลักษณะการจัดการเรียนรูโดยอาศัยการวิจัยเปนฐานเนนการสงเสริมใหผูเรียนมี
ทักษะพ้ืนฐานท่ีจําเปนสําหรับดําเนินการวิจัย ดวยการนําเน้ือหาท่ีไดจากการวิจัยมาใชควบคูกับการสอนกระบวนการวิจัยทีละ
ข้ันตอนอยางเปนลําดับ จนผูเรียนเกิดทักษะในการดําเนินการทําวิจัยอยางถูกตอง (ไพฑูรย  สินลารัตน, 2555) 
  จากความสําคัญและเหตุผลดังกลาวผูวิจัยจึงมีความมุงหมายท่ีจะพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน
คณิตศาสตร เรื่อง เศษสวน ช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 โดยใชเทคนิค CCR เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร 
และความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร รวมถึงความมีวินัยในตนเองของนักเรียน 
 
วัตถุประสงคการวิจัย 
  1.  เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรหลังการจัดการเรียนการสอนโดยใชเทคนิค CCR 
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนบานเพชรนิยม จังหวัดกําแพงเพชร กับเกณฑรอยละ 80 
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  2.  เพ่ือเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนคณติศาสตรกอนและหลังการจัดการเรียนการสอนโดยใชเทคนิค 
CCR ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนบานเพชรนิยม จังหวัดกําแพงเพชร  
  3.  เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรกอนและหลังการจัดการเรียนการสอน
โดยใชเทคนิค CCR ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนบานเพชรนิยม จังหวัดกําแพงเพชร  
  4.  เพ่ือศึกษาความมี วิ นัยในตนเองหลังการจัดการเรียนการสอนโดยใชเทคนิค CCR ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนบานเพชรนิยม จังหวัดกําแพงเพชร  
 
สมมติฐานการวิจัย 
  1.  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนบานเพชรนิยม จังหวัดกําแพงเพชร มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
คณิตศาสตรหลังการจัดการเรียนการสอนโดยใชเทคนิค CCR สูงกวาเกณฑรอยละ 80 
  2.  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนบานเพชรนิยม  จังหวัดกําแพงเพชร มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
คณิตศาสตรหลังการจัดการเรียนการสอนโดยใชเทคนิค CCR สูงกวากอนเรียน 
  3.  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนบานเพชรนิยม จังหวัดกําแพงเพชร มีความสามารถในการ
แกปญหาทางคณิตศาสตรหลังการจัดการเรียนการสอนโดยใชเทคนิค CCR สูงกวากอนเรียน 
 
ขอบเขตการวิจัย 
  เน้ือหา 
  เน้ือหาท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก สาระการเรียนรูทางคณิตศาสตร เรื่อง เศษสวน ช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
  ตัวแปร 
   ตัวแปรตน  ไดแก  การจัดการเรียนการสอนโดยใชเทคนิค CCR 
   ตัวแปรตาม  ไดแก - ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร 
       - ความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร 
       - ความมีวินัยในตนเอง 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
   
  
 
 
 
 
วิธีการดําเนินการวิจัย 
  ประชากร 
  ประชากรท่ีใช ในการวิจัย คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนบานเพชรนิยม จังหวัดกําแพงเพชร
ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 จํานวน 8 คน 
  เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
  1.  แผนการจัดการเ รียนรูดวยเทคนิค CCR เ รื่ อ ง  เศษสวน ชั้นประถมศึกษาป ที่  4 จํานวน 8 แผน 
ดําเนิน 
การสรางโดยเนนการศึกษาจากการปฏิบัติ โดยมี 5 ข้ันตอนดังน้ี ข้ันท่ี 1 เตรียมความพรอม: ตระหนักรูคือพรอม ข้ันท่ี 2 
แสวงหาความรู: ถามคือสอน ข้ันท่ี 3 เช่ือมโยงสูการปฏิบัติ: ปฏิบัติไดคือเขาใจ ข้ันท่ี 4 ประเมินและแลกเปลี่ยนเรียนรู: 

การจัดการเรยีนการสอน 
โดยใชเทคนิค CCR 

- ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณติศาสตร 
- ความสามารถในการแกปญหาคณิตศาสตร 
- ความมีวินัยในตนเอง 
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สะทอนคิดคือรู ข้ันท่ี 5 สะทอนการเรียนรูสูการพัฒนา: เขียนคือคิด และนําไปใหผูเช่ียวชาญจํานวน 3 ทานพิจารณา
ความถูกตองและเหมาะสมในการท่ีจะนําไปใชสอนจริง  
  2.  แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรเปนแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ มี
คุณภาพดานความเ ท่ียงตรง  โดยการหาคาความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงค (IOC) พบวา มีคา  
อยูระหวาง 0.67–1.00 คาความเ ช่ือมั่น ตามวิ ธีของ Kuder-Richardson (KR-20) เทากับ 0.88 คาความยากงาย  (p) 
อยูระหวาง 0.4-0.7 และคาอํานาจจําแนก (r) อยูระหวาง 0.27-0.47 
  3.  แบบวัดความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรเปนแบบอัตนัย จํานวน 8 ขอ มีคาคุณภาพดาน
ความเท่ียงตรง โดยการหาคาความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงค (IOC) เทากับ 1.00 และคาความเช่ือมั่น

โดยการหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา (α–Coefficient) เทากับ 0.89 
  4.  แบบวัดความมีวินัยในตนเองเปนแบบสอบถาม 5 ระดับ จํานวน 17 ขอ มีคาคุณภาพดานความเท่ียงตรง 
โดยการหาคาความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงค (IOC) อยูระหวาง 0.67–1.00 และคาความเช่ือมั่นโดย

การหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา (α–Coefficient) เทากับ 0.79 
  การเก็บรวมรวมขอมูล 
  1.  ใหนักเรียนทําแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรและแบบวัดความสามารถในการแกปญหา
ทางคณิตศาสตรกอนเรียน 
  2.  จัดการเรียนการสอนโดยใชเทคนิค CCR ตามแผนการจัดการเรียนรู จํานวน 8 แผน แผนละ 1 ช่ัวโมง 
  3.  ให นักเรียนทําแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร  แบบวัดความสามารถในการแกปญหาทาง
คณิตศาสตร และแบบวัดความมีวินัยในตนเองหลังเรียน 
  การวิเคราะหขอมูล 
  1.  การเปรียบเทียบผลสัมฤท ธิ์ทางการ เรียนคณิตศาสตรหลังการจัดการเรียนการสอนโดยใช เทคนิค 
CCR ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนบานเพชรนิยม จังหวัดกําแพงเพชร กับเกณฑรอยละ 80 ใชการ
ทดสอบคาที (t-test one group) 
  2.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรกอนและหลงัการจัดการเรยีนการสอนโดยใชเทคนิค
CCR ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนบานเพชรนิยม จังหวัดกําแพงเพชร ใชการทดสอบคาที (t-test Dependent) 
  3.  การเปรียบเทียบความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรกอนและหลังการจัดการเรียนการสอน
โดยใชเทคนิค CCR ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนบานเพชรนิยม  จังหวัด กําแพงเพชร ใชการทดสอบ
คาที (t-test Dependent) 
  4.  การศึกษาความมีวินัยในตนเองหลังการจัดการ เรียนการสอนโดยใช เทคนิค  CCR ของนักเรียน

ช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนบานเพชรนิยม จังหวัดกําแพงเพชร วิเคราะหคาเฉลี่ย (µ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (σ) 
และแปลผลคาเฉลี่ย ดังน้ี 
   คาเฉลี่ย 4.50-5.00 ความมีวินัยในตนเอง ระดับมากท่ีสุด 
   คาเฉลี่ย 3.50-4.49 ความมีวินัยในตนเอง ระดับมาก 
   คาเฉลี่ย 2.50-3.49 ความมีวินัยในตนเอง ระดับปานกลาง 
   คาเฉลี่ย 1.50-2.49 ความมีวินัยในตนเอง ระดับนอย 
   คาเฉลี่ย 1.00-1.49 ความมีวินัยในตนเอง ระดับนอยท่ีสุด 
 
ผลการวิเคราะหขอมูล 
  1.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรหลังการจัดการ เรียนการสอนโดยใชเทคนิค 
CCRของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนบานเพชรนิยม จังหวัดกําแพงเพชร กับเกณฑรอยละ 80 ผลดังตาราง 1 
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ตาราง 1 แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรหลังการจัดการเรียนการสอนโดยใชเทคนิค CCR 
     ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนบานเพชรนิยม จังหวัดกําแพงเพชร กับเกณฑรอยละ 80  

 N k µ σ t Sig 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร 8 24.00 27.00 2.62 3.240 .014 

  p < .05 
  จากตาราง 1 พบวา นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนบานเพชรนิยม จังหวัด กําแพงเพชร มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรหลังการจัดการเรียนการสอนโดยใชเทคนิค CCR สูงกวาเกณฑรอยละ 80 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 27 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เทากับ 2.62 และ t = 3.240 
 
 2.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรกอนและหลังการจัดการเรียนการสอนโดยใชเทคนิค CCR 
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนบานเพชร นิยม จังหวัดกําแพงเพชร ผลดังตาราง 2 
 
ตาราง 2 แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรกอนและหลังการจัดการเรียนการสอนโดยใช
     เทคนิค CCR ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนบานเพชรนิยม จังหวัดกําแพงเพชร 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร N µ σ t Sig 

กอนเรียน 8 12.25 2.62 
16.364 .000 

หลังเรียน 8 27.00 5.45 

  p < .05 
  จากตาราง 2 พบวา นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนบานเพชรนิยม จังหวัดกําแพงเพชรมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนคณิตศาสตรหลังการจัดการเรียนการสอนโดยใชเทคนิค CCR สูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ .05 โดยมี t = 13.502 
 
  3.  การเปรียบเทียบความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรกอนและหลังการจัดการเรียนการสอน
โดยใชเทคนิค CCR ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนบานเพชรนิยม จังหวัดกําแพงเพชร ผลดังตาราง 3 
 
ตาราง 3 แสดงผลการเปรียบเทียบความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรกอนและหลังการจัดการเรียน 
     การสอนโดยใชเทคนิค CCR ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนบานเพชรนิยม จังหวัดกําแพงเพชร 

ความสามารถในการแกปญหาทาง
คณิตศาสตร 

N µ σ t Sig 

กอนเรียน 8 25.50 7.051 
19.625 .000 

หลังเรียน 8 53.50 9.695 

  p < .05 
  จากตาราง 3 พบวา นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนบานเพชรนิยม จังหวัดกําแพงเพชร มี
ความสามารถในการแกปญหาทางคณติศาสตรหลังการจัดการเรียนการสอนโดยใชเทคนิค CCR สูงกวากอนเรียน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยมี t = 19.625 
 
  4.  การศึกษาความมีวินัย ในตนเองหลังการจัดการ เรียนการสอนโดยใชเทคนิค CCR ของนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนบานเพชรนิยม จังหวัดกําแพงเพชร ผลดังตาราง 4 
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ตาราง 4 แสดงผลแสดงคาเฉลี่ย (µ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (σ) ของความมีวินัยในตนเองหลังการจัดการเรียนการสอน
     โดยใชเทคนิค CCR ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนบานเพชรนิยม จังหวัดกําแพงเพชร 

ความมีวินัยในตนเอง µ σ แปลผล 

ดานความเช่ือมั่นในตนเอง    
1. เมื่อไดรับมอบหมายใหทํากิจกรรมนักเรยีนมั่นใจวาสามารถทําได 4.00 0.00 มาก 
2. นักเรียนมีความมั่นใจวาสามารถทําไดเมื่อไดรับคัดเลือกใหเปนตัวแทนของกลุม 
    เขาแขงขันตางๆ 

4.13 0.64 มาก 

3. นักเรียนกลาเสนอความคิดเห็นอยางมั่นใจ 3.75 0.71 มาก 
ดานความตั้งใจจริง    
4. เมื่อนักเรียนไดรบัมอบหมายงานนักเรียนจะใหความสนใจทํางานใหดีท่ีสุด 4.63 0.52 มากท่ีสุด 
5. นักเรียนสนใจท่ีทําสิ่งใดนักเรียนจะพยายามหาหนทางทําจนบรรลุผลสําเร็จ 3.63 0.52 มาก 
6. นักเรียนมีความตั้งใจเรียนขณะครูสอน 4.13 0.35 มาก 
ดานความรบัผิดชอบ    
7. นักเรียนติดตามการบานท่ีสงครเูพ่ือแกไขขอบกพรองใหถูกตอง 4.13 0.64 มาก 
8. นักเรียนปฏิบัติหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายจากคร ู 4.75 0.46 มากท่ีสุด 
9. นักเรียนปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และขอตกลงรวมกัน 4.13 0.35 มาก 
ดานความเปนผูนํา    
10. นักเรียนมีความสามารถในการโนมนาวจติใจเพ่ือนใหรวมมือกันทํางาน 4.13 0.64 มาก 
11. นักเรียนเสียสละเวลาในการทํางานกลุมใหสําเร็จ 4.38 0.52 มาก 
12. นักเรียนจะฟงเหตผุลของผูรวมงานแลวนํามาไตรตรองกอนตัดสนิใจ 3.38 0.52 ปานกลาง 
ดานความอดทน    
13. มีความอดทนตอการทํางาน ไมวางานน้ันจะยากเพียงใดก็จะทําจนสําเร็จ 3.75 0.46 มาก 
14. เมื่อถูกตําหนินักเรียนจะไมโตตอบทันทีจะรับฟงเหตผุลกอน 4.00 0.76 มาก 
15. เมื่อมผีูมาแสดงความคิดเห็นขัดแยง นักเรียนจะรับฟงจนจบกอนท่ีจะแสดง 
     เหตุผล 

4.13 0.64 มาก 

ดานตรงตอเวลา    
16. นักเรียนสงงานท่ีไดรับมอบหมายตรงเวลา 4.75 0.46 มากท่ีสุด 
17. นักเรียนเขาเรยีนและทํากิจกรรมตางๆไดทันเวลา 5.00 0.00 มากท่ีสุด 

รวม 4.12 0.40 มาก 

  จากตาราง 4 พบวา นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนบานเพชรนิยม  จังหวัด กําแพงเพชรมี

ความมีวินัยในตนเอง หลังการจัดการเรียนการสอนโดยใชเทคนิค CCR โดยรวมอยูในระดับมาก (µ = 4.12 และ  σ = 0.40) 

เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา นักเรียนเขาเรียนและทํากิจกรรมตางๆไดทันเวลามีคาเฉลี่ยสูงสุด (µ = 5.00 และ σ= 0.00) 

รองลงมา คือ นักเรียนปฏิบัติหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายจากครูกับนักเรียนสงงานท่ีไดรับมอบหมายตรงเวลา (µ = 4.75 และ 

σ= 0.46) และเมื่อนักเรียนไดรับมอบหมายงานนักเรียนจะใหความสนใจทํางานใหดีท่ีสุด  (µ = 4.63 และ σ = 0.52) 
ตามลําดับ 
 
สรุปผลการวิจัย 
  1.  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนบานเพชรนิยม จังหวัดกําแพงเพชร มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
คณิตศาสตรหลงัการจัดการเรยีนการสอนโดยใชเทคนิค CCR สูงกวาเกณฑรอยละ 80 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
  2.  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนบานเพชรนิยม จังหวัดกําแพงเพชรมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
คณิตศาสตรหลังการจัดการเรียนการสอนโดยใชเทคนิค CCR สูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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  3.  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนบานเพชรนิยม จังหวัดกําแพงเพชร มีความสามารถในการแกปญหา
ทางคณิตศาสตรหลังการจัดการเรียนการสอนโดยใชเทคนิค CCR สูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
  4.  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนบานเพชรนิยม จังหวัดกําแพงเพชร มีความมีวินัยในตนเองหลัง
การจัดการเรียนการสอนโดยใชเทคนิค CCR โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา นักเรียนเขาเรียน
และทํากิจกรรมตางๆไดทันเวลามีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ นักเรียนปฏิบัติหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายจากครูกับนักเรียน
สงงานท่ีไดรับมอบหมายตรงเวลา และเมื่อนักเรียนไดรับมอบหมายงานนักเรียนจะใหความสนใจทํางานใหดีท่ีสุด 
ตามลําดับ 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
  1.  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนบานเพชรนิยม จังหวัดกําแพงเพชร มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
คณิตศาสตรหลังการจัดการเรียนการสอนโดยใชเทคนิค CCR สูงกวาเกณฑรอยละ 80 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
ท้ัง น้ี เปนเพราะการจัดการเรียนการสอนแบบ CCR เปนการจัดการเรียนรูท่ีบูรณาการจิตตปญญา (Contemplative 
Education) สอนแนะหรือโคชช่ิง  (Coaching) และการเรียนการสอนท่ีเนนการวิจัยหรือใชวิจัยเปนฐาน (Researching 
base Learning) เปนกระบวนการสอนท่ีเนนใหผูเรียนไดเรียนรูจากการปฏิบัติจริงไดลงมือหาคําตอบดวยตนเองโดยครู
เปนเพียงผูแนะนําใหผูเรียนไดพัฒนาเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไดตามเปาหมายท่ีกําหนดไว การจัดการเรียนการสอนแบบ 
CCR ยังเปนการจัดการเรียนการสอนท่ีใหผูเรียนไดรูจักตนเองท้ังจุดเดนและจุดดอยทําใหผูเรียนสามารถวิเคราะหตนเอง 
และสามารถพัฒนาตนเองไดดวยซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของสุบิน  ยมบานกวย (2559) ไดทําการวิจัยผลการเรียนรูวิชา
คณิตศาสตร เรื่อง การสํารวจความคิดเห็น ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร 
อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม โดยใชวิจัยเปนฐาน (RBL) ผลการวิจัย พบวา การจัดการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร โดยใชการ
วิจัยเปนฐาน (RBL) ผูเรียนมีความกาวหนาในการเรียนรอยละ 73 
  2.  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนบานเพชรนิยม จังหวัดกําแพงเพชรมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
คณิตศาสตรหลังการจัดการเรียนการสอนโดยใชเทคนิค CCR สูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
ท้ังน้ีอาจเปนเพราะการจัดการเรียนการสอนแบบ CCR เปนการจัดการเรียนรูท่ีบูรณาการจิตตปญญา (Contemplative 
Education) สอนแนะหรือโคชช่ิง (Coaching) และการเรียนการสอนท่ีเนนการวิจัยหรือใชวิจัยเปนฐาน (Researching 
base Learning) เปนกระบวนการสอนท่ีเนนใหผูเรียนไดเรียนรูจากการปฏิบัติจริงไดลงมือหาคําตอบดวยตนเองโดยครู
เปนเพียงผูแนะนําใหผูเรียนไดพัฒนาเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไดตามเปาหมายท่ีกําหนดไวนอกจากน้ี การจัดการ เรียน
การสอนแบบ CCR ยังเปนการจัดการเรียนการสอนท่ีใหผูเรียนไดรูจักตนเองท้ังจุดเดนและจุดดอยทําใหผูเรียนสามารถ
วิเคราะหตนเอง และสามารถพัฒนาตนเองไดดวยการคิดใครครวญอยางมีสติสัมปชัญญะ  ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ 
ปยะรัตน  อินทะสุข (2557) ท่ีไดศึกษาการพัฒนารูปแบบการสอนตามแนวคิดจิตตปญญา เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทาง 
การเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทยของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 โดยใชรูปแบบการสอนตามแนวคิดจิตตปญญาศึกษามีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน
สูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
  3.  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนบานเพชรนิยม จังหวัดกําแพงเพชร มีความสามารถในการแกปญหา
ทางคณิตศาสตรหลังการจัดการเรียนการสอนโดยใชเทคนิค CCR สูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.05 ท้ังน้ีอาจเปนเพราะการจัดการเรียนการสอนแบบ CCR เปนการจัดการเรียนรู ท่ีบูรณาการจิตตปญญา 
(Contemplative Education) สอนแนะหรือโคชช่ิง (Coaching) และการเรียนการสอนท่ีเนนการวิจัยหรือใชวิจัยเปน
ฐาน (Researching base Learning) เปนกระบวนการสอนท่ีเนนใหผูเรียนไดเรียนรูจากการปฏิบัติจริงไดลงมือหา
คําตอบดวยตนเองโดยครูเปนเพียงผูแนะนําใหผูเรียนไดพัฒนาเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไดตามเปาหมายท่ีกําหนดไว
โดยเฉพาะการเรียนการสอนท่ีเนนการวิจัยหรือใชวิจัยเปนฐาน (Researching base Learning) ชวยใหผูเรียนได
พัฒนาความสามารถในการแกปญหาหรือทักษะในการแกปญหา ซึ่งสอดคลองกับกีรตาพันธุ  ฝาชัยภูมิ (2554: 30) ท่ีได
กลาววา การ เรียนการสอนที่ เนนการวิจัยหรือใชวิจัยเปนฐาน (Researching base Learning) ทํา ใหผูเรียนได
พัฒนาทักษะทางปญญา  ทักษะการอานจากการคนควาทักษะการเขียน ทักษะการพูด ทักษะการอภิปราย ทักษะการ
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คิดข้ันสูง คิดไตรตรอง คิดอยางมีวิจารณญาณ คิดใชเหตุผลในการแกปญหา ทักษะทางสังคม ทักษะการทํางานรวมกันมีการ
ประสานสัมพันธ  การวางแผนการวิจัย  การประเมินผล ไดเรียนรูองคความรูใหมไดเรียนรูวิธีวิจัยหรือวิธีแสวงหา
ความรูและไดเรียนรูกระบวนการ/ข้ันตอน/วิธีท่ีตนเองเกิดการเรียนรู 
  4.  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนบานเพชรนิยม จังหวัดกําแพงเพชร มีความมีวินัยในตนเองหลัง
การจัดการเรียนการสอนโดยใชเทคนิค CCR โดยรวมอยู ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา นักเรียนเขาเรียน
และทํากิจกรรมตางๆไดทันเวลามคีาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ นักเรียนปฏิบัติหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายจากครู กับนักเรียน
สงงานท่ีไดรับมอบหมายตรงเวลา และเมื่อนักเรียนไดรับมอบหมายงานนักเรียนจะใหความสนใจทํางานใหดีท่ีสุด 
ตามลําดับ ท้ังน้ีเปนการจัดการเรียนการสอนแบบ  CCR เปนจัดการเรียนรูท่ีบูรณาการจิตตปญญา (Contemplative 
Education) สอนแนะหรือโคชช่ิง (Coaching) และการเรียนการสอนท่ีเนนการวิจัยหรือใชวิจัยเปนฐาน (Researching 
base Learning) ซึ่งเปนกระบวนการสอนท่ีเนนใหผูเรียนไดเรียนรูจากการปฏิบัติจริงไดลงมือหาคําตอบดวยตนเองโดย
ครูเปนเพียงผูแนะนําใหผูเรียนไดพัฒนาเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไดตามเปาหมายท่ีกําหนดไว นอกจากน้ีจิตตปญญา
(Contemplative Education) ยังส ง เสริมใหผู เ รียนได เรียนรูการพัฒนาจิตใจ  การรู จักตนเอง และสัมพันธกับ
สิ่งแวดลอม เกิดปญญาเขาใจและเขาถึงความจริงอันสูงสุด เกิดความรัก ความเมตตาตอเพ่ือนมนุษย เกิดจิตสํานึกตอ
สวนรวม อันนําไปสูการอยูรวมกันในสังคมอยางมีความสุข โดยเนนการศึกษาจากการปฏิบัติทําใหผูเรียนไดฝกฝนการมี
วินัยในตนเองเพ่ือการอยูรวมกันอยางมีความสุขซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของพระมหาสายัณห วงศสุรินทร และคณะ 
(2558) ไดทําการศึกษาการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูตามแนวคิดจิตตปญญาศึกษาเพ่ือพัฒนาความมีวินัยของ
นักเรียนมัธยมศึกษาในโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา พบวา องคประกอบความมีวินัย มี 5 องคประกอบ 
ไดแก วินัยในหนาท่ี วินัยในตนเอง วินัยตอสวนรวม วินัยของคฤหัสถและสามเณร และวินัยของสามเณร โดยมีความตรง

เชิงโครงสรางจากการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันดวยคาดัชนีความสอดคลอง ดังน้ี คา χ2= 453.28, คา df = 206, 
คา p-value = 0.00000, คา RMSEA = 0.038, คา GFI = 0.95, คา AGFI = 0.93, คา CFI = 0.98, RMR =0.52, และ 
CN = คา 475.10 
 
ขอเสนอแนะ 
  ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
  1.  ในการจัดการเรียนการสอนโดยใชเทคนิค CCR เปนกระบวนการจัดการเรียนรูโดยเนนใหผูเรียนไดปฏิบัติ
จริงหาคําตอบดวยตนเอง ดังน้ันในการจัดกิจกรรมแตละครั้งผูสอนจึงตองจัดกิจกรรมท่ีสอดคลองกับเ น้ือหาและผู เรียน
มากท่ีสุด  
  2.  ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนผูสอนควรจัดกิจกรรมท่ีมีความสัมพันธกับชีวิตประจําวันของผูเรียน 
  3.  เบ้ืองตนในการจัดกิจกรรมครูผูสอนควรมีคําช้ีแนะหรืออธิบายเพ่ิมเติมเพ่ือกระตุนใหผูเรียนเกิดความ
สนใจ 
  ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 
  1.  ควรนํากิจกรรมการจัดการเรียนการสอนโดยใชเทคนิค CCR ไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพ่ือ
พัฒนาทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตรอ่ืนๆ เชน ความสามารถในการใหเหตุผลทางคณิตศาสตร ความสามารถในการ
เช่ือมโยงทางคณิตศาสตร เปนตน 
  2.  ควรมีการศึกษาผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชเทคนิค CCR ในเน้ือหาวิชาคณิตศาสตรอ่ืนๆ เชน  
ความนาจะเปน เปนตน 
  3.  ควรมีการศึกษาผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชเทคนิค CCR ในดานของความพึงพอใจของ
ผูเรียน 
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