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บทความวจิยัในชั้นเรยีน เรือ่ง การศกึษาเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวทิยาศาสตร ์ทกัษะในการ
ท างานเปน็ทมี และเจตคตติอ่วชิาวทิยาศาสตร ์ในระดบัชัน้ประถมศกึษาปทีี ่5 โดยใชแ้นวคิด จติต

ปญัญาศกึษา ระบบพีเ่ลีย้ง และการวจิยัเปน็ฐาน (CCR) เรือ่ง แรงและความดนั 
Comparative study of science learning achievement Team work skills and attitude 

towards science in grade 5, using the concept of intellectual education Mentor system 
And research as a base (CCR) about force and pressure 
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1นักศึกษาโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทัว่ไป คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฎก าแพงเพชร 
2ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลก าแพงเพชร อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร 

3อาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตรท์ั่วไป คณะครศุาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภัฎก าแพงเพชร 

บทคดัยอ่ 
การวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่องแรงและความดัน 

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบ CCR  2)ศึกษาทักษะในการท างานกลุ่มของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ CCR 3)ศึกษาเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ CCR กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัยครั้งน้ี คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 5/4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนอนุบาลก าแพงเพชร จ านวน 40 คน โดยวิธีการเลือกสุ่มอย่างง่าย 
เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยครั้งน้ี 1)แผนการจัดการเรียนรู้ CCR ที่ส่งเสริมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ทักษะในการท างาน
เป็นทีม และเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง แรงและความดัน โรงเรียนอนุบาล
ก าแพงเพชร จ านวน 8 แผน จ านวน 12 ชั่วโมง 2)แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง แรง
และความดัน จ านวน 20 ข้อ 3)แบบวัดทักษะในการท างานเป็นทีม เรื่อง แรงและความดัน 4)แบบวัดเจตคติทาง
วิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงและความดัน และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
วิทยาศาสตร์ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบ CCR ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ 
Dependent Sample t-test และศึกษาทักษะในการท างานเป็นทีมและเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์หลังการจัดการ

เรียนรู้แบบ CCR ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าเฉลี่ย (x̄ ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D)           
 ผลการวิจัยพบว่า 
 1. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่องแรงและความดัน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 5 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบ CCR มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์หลังสูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้
แบบ CCR อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่า t = 22.79 
 2. การศึกษาทักษะในการท างานกลุ่มของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ CCR 

โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (x̄  = 4.60 และ S.D. = 0.49) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า นักเรียนรู้จักตนเองและ

รู้จักผู้อ่ืน เข้าใจต่อเพื่อนร่วมงานและสามารถร่วมกลุ่มกันได้เป็นอย่างดี มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (x̄  = 4.88 และ S.D. = 0.46) 
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รองลงมา คือ มีการพัฒนาตนเอง (x̄  = 4.65 และ S.D. = 0.50) และร่วมมือกัน ใช้ความขัดแย้งในเชิงสร้างสรรค์ (x̄  
= 4.60 และ S.D. = 0.50) ตามล าดับ 
 3. การศึกษาเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ 

CCR โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (x̄  = 4.58 และ S.D. = 0.49) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มีความละเอียด

รอบคอบก่อนการตัดสินใจ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (x̄  = 4.75 และ S.D. = 0.49) รองลงมา คือ มีใจกว้าง (x̄  = 4.65 และ 

S.D. = 0.49) มีความซ่ือสัตย์และมีใจเป็นกลาง (x̄  = 4.58 และ S.D. = 0.50) ตามล าดับ 

ABSTRACT 
 This research Intended to 1) Comparison of science learning achievement force and pressure 
of grade 5 students before and after CCR learning management 2) Study the working skills of groups 
of grade 5 students receiving CCR learning management 3) To study the attitude towards science of 
grade 5 students who received CCR learning management. The sample group used in this research 
was the grade 5/4 students in the second semester of the academic year 2018, Kamphaeng Phet 
Kindergarten school, 40 students. By simple random selection methods. Tools used in this research 
1) CCR learning management plan that promotes academic achievement team work skills and 
attitude towards science of students in grade 5 on pressure and pressure Kamphaeng Phet 
Kindergarten school, number 8 plan, 12 hours 2) achievement test Learning about science on the 
force and pressure of 20 items 3) A measure of teamwork skills, force and pressure 4) Scientific 
attitude test on force and pressure. And the statistics used in data analysis are comparison of science 
learning achievement before and after CCR learning of grade 5 students. Data analysis using 
Dependent Sample t-test. And study team work skills and attitude towards science after CCR learning 

management of grade 5 students. Data were analyzed using mean (x̄ ) and standard deviation (S.D).  
 Research result 
 1. Comparison of science learning achievement force and pressure of grade 5 students before 
and after CCR learning management had higher analytical thinking ability than before CCR learning 
with statistical significance at .05 with t = 22.79 
 2. The study of working skills of the group of fifth grade 5 students who received the overall 

CCR learning management was at the highest level ( x̄  = 4.60 and S.D. = 0.49). Students know 
themselves and know others. Understand to colleagues and can join together as well. With the 

highest mean (x̄  = 4.88 and S.D. = 0.46), followed by self-development (x̄  = 4.65 and S.D. = 0.50) 

and cooperate Use creative conflict (x̄  = 4.60 and S.D. = 0.50) respectively 
 3. The study of attitude towards science of grade 5 students who received CCR learning 

management as a whole was at the highest level (x̄  = 4.58 and S.D. = 0.49). With carefulness before 

making a decision with the highest mean (x̄  = 4.75 and S.D. = 0.49), followed by being generous (x̄ 

= 4.65 and S.D. = 0.49) with honesty and neutrality (x̄  = 4.58 and S.D. = 0.50) respectively 
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ความเป็นมาและความส าคัญ 

 การศึกษามีความส าคัญมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เพราะเป็นรากฐานที่สร้างให้มนุษย์มีความรู้ มี
ความสามารถ เพื่อให้เป็นก าลังทรัพยากรที่มีคุณภาพของประเทศชาติต่อไป โดยความส าคัญของการศึกษาอยู่ที่การ
จัดการเรียนการสอน ซ่ึงในอดีตการจัดการเรียนสอนจะเน้นการอ่านเพื่อจ า  ท าให้นักเรียนไม่เกิดการเรียนรู้ที่ยั่งยืน ไม่
เกิดการกระบวนการคิดวิเคราะห์ ความรู้ที่มีอยู่ไม่นานก็ลืม แต่ปัจจุบันการจัดการเรียนการสอนน้ันมีมากขึ้น มีหลาย
ทฤษฎี หลายวิธีการ หลายเทคนิค ที่ใช้ส าหรับการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดพัฒนาการเรียนรู้ที่ยั่งยืน โดย
หลักการส่วนใหญ่ของทฤษฎีต่าง ๆ คือการเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เน้นให้เกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์ ให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้ด้วยตนเองและน าไปประยุกต์ใช้ได้หลายสถานการณ์ ไม่ใช่เน้นการจ าเหมือนการจัดการเรียนการสอนในอดีต ซ่ึง
วิชาวิทยาศาสตร์ก็มีความส าคัญตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันเช่นกัน เพราะเป็นวิชาที่เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ เน้น
ให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง จึงท าให้เกิดการเรียนรู้ที่ยั่งยืน  
 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ได้มีก าหนดให้สถานศึกษาจัดสาระการเรียนรู้ให้ครบทั้ง 8 กลุ่มสาระในทุก
ช่วงชั้น วิทยาศาสตร์เป็นสาระหน่ึงที่สถานศึกษาต้องจัดการเรียนการสอนที่ตอบสนองต่อหลักสูตรใหม่ เพราะตั้งแต่
อดีตที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันวิทยาศาสตร์มีความส าคัญยิ่งต่อโลกและการด าเนินชีวิต เพราะโลกปัจจุบันเป็นโลกของ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเราทุกคนต้องเก่ียวข้องตลอดเวลาไม่ว่าทางใดก็ทางหน่ึง อีกทั้งยังส าคัญต่อการพัฒนา
ประเทศให้เจริญก้าวหน้า ดังน้ันพลเมืองของประเทศจ าเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เพื่อชีวิตและสังคมที่มีคุณภาพทั้งในปัจจุบันและอนาคต (กรมวิชาการ. 2542:1) 
 กระบวนการ CCR เป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็ม
ตามศักยภาพ ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสมอง เน้นให้ความส าคัญทั้งความรู้และคุณธรรม 
ซ่ึงประกอบด้วย  
 C = Contemplative (จิตตปัญญาศึกษา) เป็นการพัฒนาจิตใจ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วย ใจ มีใจ
พร้อมที่จะเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ส่งผลให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์ เม่ือนักเรียนมีเจตคติที่ดีส่งผลให้มี
ความตั้งใจเรียน มีความพยายาม ขยัน ส่งให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องแรงและความดัน 
 C = Coaching เป็นการเรียนรู้โดยมีครูเป็นพี่เลี้ยงสอนงานให้อย่างมีขั้นตอน และให้นักเรียนลงมือ ปฏิบัติ มี
การติดตามการทางานเพื่อให้นักเรียนมีการน าไปใช้ปรับปรุงการท างานให้ดียิ่งขึ้น ช่วยพัฒนาทักษะเรื่องแรงและความ
ดันช่วยแก้ปัญหาในการท างานและเกิดความม่ันใจ  
 R = Research-Based Learning (RBL) หมายถึง การจัดสภาพการณ์ของการเรียนการสอนที่ให้ ผู้เรียนใช้
กระบวนการวิจัย หรือผลการวิจัยเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้เน้ือหาเรื่องแรงและความดันโดยอาจใช้ค าถามหรือการให้
ปฏิบัติกิจกรรมที่ใช้การวิจัยเป็นฐาน 
 อย่างไรก็ตามในการจัดการเรียนการสอนก็พบปัญหาและอุปสรรคบางประการที่ท าให้การเรียนการสอนยังไม่
บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ โดยส่วนใหญ่การจัดการเรียนรู้ยังเป็นรูปแบบเดิม ท าให้ผู้เรียนไม่สามารถเกิดการเรียนรู้ด้วย
ตนเองได้ เกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์น้อย มีความรู้ที่ไม่คงทนยั่งยืน  
 ด้วยสภาพปัญหาดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะน ากระบวนการ CCR มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน
ในหน่วยการเรียนรู้ที่ 5 แรงและความดัน ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลก าแพงเพชร เพื่อ
ศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ และทักษะในการท างานกลุ่ม ซ่ึงผู้วิจัยคาดว่าจะเป็นแนวทาง
ในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพต่อไป 
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จุดมุ่งหมายของการวิจัย 
 1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่องแรงและความดัน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 5 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบ CCR 
 2. เพื่อศึกษาทักษะในการท างานกลุ่มของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ CCR 
 3. เพื่อศึกษาเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ 
CCR 

สมมตฐิานการวจิยั         
 1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ CCR เรื่องแรงและความดัน มีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน       
 2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีทักษะในการท างานเป็นทีมหลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ CCR 
 3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีเจตคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์หลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ CCR 

ขอบเขตของการวิจัย  

           ขอบเขตดา้นประชากรและกลุ่มตัวอย่าง       
 1. ประชากร         
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ีเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2561 
โรงเรียนอนุบาลก าแพงเพชร ต าบลสระแก้ว อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร จ านวน 237 คน  
 2. กลุ่มตัวอย่าง             
 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยคือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียน
อนุบาลก าแพงเพชร ต าบลสระแก้ว อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร จ านวน 40 คน โดยวิธีการเลือกสุ่มอย่างง่าย 
 ขอบเขตด้านเนื้อหา 

การศึกษาค้นคว้าครั้งน้ีได้ด าเนินการในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา  2561 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ CCR 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง แรงและความดัน ซ่ึงเป็นเน้ือหาในรายวิชาวิทยาศาสตร์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาชั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
 ขอบเขตด้านระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย 

การศึกษาวิจัยครั้งน้ีด าเนินการ ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โดยใช้ระยะเวลาการสอน 2 คาบต่อ
สัปดาห์ จ านวน 10 คาบ คาบละ 2 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน ถึง 1 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
 ตัวแปรที่ศึกษา         
 ตัวแปรต้น  การจัดการเรียนรู้แบบ CCR เรื่อง แรงและความดัน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

ตัวแปรตาม  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ และทักษะในการท างานกลุ่มและเจตคติต่อวิชา
วิทยาศาสตร์หลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ CCR 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 

นยิามศพัท ์
 จิตตปัญญาศึกษา หมายถึง การเรียนรู้ที่เกิดมาจากด้านในทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตนเองของผู้บริหารและ
ครูด้านการพิจารณาด้วยใจอย่างใคร่ครวญ ความรักความเมตตาการเชื่อมโยงสัมพันธ์ การเข้าเผชิญ ความต่อเน่ือง 
ความมุ่งม่ัน และชุมชนแห่งการเรียนรู้ในการปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
 กระบวนการเรียนรู้แนวจิตตปัญญาศึกษา หมายถึง การอบรมเชิงปฏิบัติการด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่เปิด
โอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้สัมผัสกับความสุขจากภายใน โดยใช้ฐานของการเจริญสติภาวนา และใช้วิธีการสืบค้นถึงความรู้สึก
และความต้องการของตนเองเพื่อท าความเข้าใจตนเอง และเข้าใจสิ่งต่าง ๆ ตามความเป็นจริง รู้จักและยอมรับทั้ง
ศักยภาพและข้อจ ากัดของตนเอง ซ่ึงจะท าให้เกิดความอ่อนน้อมถ่อมตน และสามารถปฏิบัติต่อตนเอง ผู้อ่ื น และ
สิ่งแวดล้อมอย่างเข้าใจถึงความสัมพันธ์ของเหตุปัจจัย รวมทั้ง ฝึกทักษะของการรับฟังผู้อ่ืนอย่างลึกซ้ึง เกิดความรัก 
ความเมตตา และความเก้ือกูลทั้งต่อตนเอง ผู้อ่ืน และสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น 
 การสอนแบบระบบพี่เลี้ยงและการให้ค าปรึกษา (Coaching และ Mentoring) คือ เป็นเทคนิคในการ
พัฒนาการเรียนรู้ของบุคลากรในองค์กรที่ต้องการจะให้องค์กรเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ Coaching เป็นการสอนงาน
จากผู้บังคับบัญชาถึงผู้ ใต้บังคับบัญชาโดยตรง ด้วยวิธีการให้ค าแนะน าและสอนงานแบบสองทาง ( Two Way 
Communication) เพื่อให้ผู้ใต้บังคับบัญชาสามารถท างานที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ และมีโอกาสได้
พัฒนาศักยภาพของตนเองไปพร้อม ๆ กัน ส่วน Mentoring การเป็นพี่เลี้ยง เลือกจากผู้ที่มีความสามารถเป็นที่ยอมรับ
หรือผู้บริหารในหน่วยงานมาให้ค าปรึกษาและแนะน าช่วยเหลือรุ่นน้องหรือผู้ ที่อยู่ในระดับต่ ากว่าในเรื่องที่เป็น
ประโยชน์โดยตรงต่อการท างานเพื่อให้มีศักยภาพสูงขึ้น ซ่ึงอาจไม่เก่ียวกับหน้าที่ในปัจจุบันโดยตรงก็ได้ อย่างไรก็ตาม
ทั้ง Coaching และ Mentoring ต่างก็เป็นเทคนิค ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่จะท าให้ทั้งผู้บังคับบัญชา 
ผู้ใต้บังคับบัญชาท างานได้อย่างมีศักยภาพ และองค์กรมีความพร้อมในการรับการเปลี่ยนแปลง มีผลการปฏิบัติงาน
เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 จัดการเรียนรู้แบบใช้วิจัยเป็นฐาน หมายถึง แนวคิดที่รวมการวิจัยและการสอนเข้าด้วยกัน ซ่ึงการจัดการ
เรียนรู้แบบวิจัยเป็นฐานที่ดีน้ัน ต้องมาจากหลักสูตรที่ก าหนดให้มีการท าวิจัย ใช้กระบวนการวิจัยในการจัดการเรียนรู้
เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้มีการจัดการเรียนรู้ โดยให้ผู้เรียนใช้เครื่องมือในการวิจัยและมีการจัดการเรียนรู้โดยใช้
ผลงานวิจัยประกอบเน้ือหาที่ศึกษาให้แก่ผู้เรียน 

การจัดการเรียนรู้แบบ CCR 

หาประสทิธิภาพ 

1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์ 
2. ทักษะในการท างานกลุ่ม 
3. เจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ 
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 การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning) คือ เป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้
แบบ Active Learning ซ่ึงในการจัดท าคู่มือจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานครั้งน้ี ขอน าเสนอสาระส าคัญเก่ียวกับ
แนวคิดพื้นฐาน จุดมุ่งหมายของการจัดการเรียนรู้ ลักษณะของปัญหาในการจัดการเรียนรู้ การเตรียมตัวของครูก่อน
การจัดการเรียนรู้ ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ การประเมินผลการเรียนรู้ และบทบาทของครูในการจัดการเรียนรู้ 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ หมายถึง ความสามารถในความรู้ ความจ า ความเข้าใจ การน าความรู้
เก่ียวกับวิทยาศาสตร์ไปใช้ และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยวัดจากคะแนนที่ผู้เรียนได้รับจากการท า
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องแรงและความดันที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยวัดจากความสามารถต่างๆ 4 ด้าน คือ
 1. ความรู้ความจ า คือ ผู้ เรียนสามารถจดจ าสิ่งที่ เคยเรียนมาแล้วเ ก่ียวกับหลักการ และทฤษฎีทาง
วิทยาศาสตร์ 

2. ความเข้าใจ คือ ผู้เรียนสามารถในการอธิบายความหมาย ขยายความความรู้โดยอาศัยข้อเท็จจริง หลักการ 
และทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ 

3. การน าไปใช้ คือ ผู้เรียนสามารถในการน าความรู้ วิธีการทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
4. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ คือ ผู้เรียนสามารถในการสืบเสาะหาความรู้ผ่านการปฏิบัติและฝึกฝน

ความคิดอย่างมีระบบ ส าหรับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ประกอบด้วยทักษะการสังเกต การค านวณ การ
จ าแนกประเภท การลงความเห็นจากข้อมูล การจัดกระท าและสื่อความหมายข้อมูล การก าหนดและควบคุมตัวแปร 
การตั้งสมมติฐาน การทดลอง และการตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป 
 ทักษะการท างานเป็นทีม หมายถึง การร่วมกันท างานของสมาชิกที่มากกว่า 1 คน ซ่ึงครูให้นักเรียนท างาน
ร่วมกันเป็นกลุ่ม ร่วมมือกันศึกษาค้นคว้าหาวิธีการแก้ปัญหาหรือปฏิบัติกิจกรรมตามความสามารถ ความถนัด หรือ
ความสนใจ เป็นการฝึกให้นักเรียนท างานร่วมกันตามวิธีแห่งประชาธิปไตย โดยที่สมาชิกทุ กคน น้ันต้องมีเป้าหมาย
เดียวกันในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR 
 เจตคติต่อวิทยาศาสตร์ หมายถึง ความคิดเห็นของผู้เรียนที่มีต่อวิชาวิทยาศาสตร์ในด้านการเรียนการสอน 
เน้ือหาและประโยชน์ที่ได้รับหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR โดยผู้วิจัยได้พิจารณาเจตคติต่อ
วิทยาศาสตร์ด้านความรู้ ด้านความรู้สึก และด้านแนวโน้มเชิงพฤติกรรม โดยใช้แบบประเมินเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ที่
สร้างขึ้นตามวิธีการของลิเคิร์ท (Likert Scale) เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ คือ 5 , 4, 3, 2 และ1 ซ่ึง
หมายถึง เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย และไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ตามล าดับ 

วิธดี าเนนิการวจิยั 
 มีขั้นตอนการด าเนินการวิจัยดังต่อไปน้ี 

1. การก าหนดกลุ่มตัวอย่าง 
2. แบบแผนการด าเนินการศึกษา 
3. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า 
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
5. วิธีด าเนินการศึกษา 
6. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
การก าหนดกลุ่มตัวอย่าง        

 1. ประชากร  
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 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ีเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 
โรงเรียนอนุบาลก าแพงเพชร ต าบลสระแก้ว อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร จ านวน 237 คน 
 2. กลุ่มตัวอย่าง  
 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยคือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียน
อนุบาลก าแพงเพชร ต าบลสระแก้ว อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร จ านวน 40 คน โดยวิธีการเลือกแบบแบ่งกลุ่ม สุ่ม
อย่างง่าย 

แบบแผนการด าเนินการศึกษา 
 การวิจัยในครั้งน้ีใช้แบบแผนการวิจัยแบบ One-Group pretest posttest design มีลักษณะดังน้ี 
  E-group 
 
 

เม่ือ  E-group แทน กลุ่มทดลอง 
 X  แทน การจัดกระท าตามวิธีทดลอง  
       O1  แทน การทดสอบก่อนเรียน 
       O2  แทน การทดสอบหลังเรียน 
 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้ CCR หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง แรงและความ
ดัน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ แบบวัดทักษะในการท างานกลุ่ม และแบบวัดเจตคติต่อ
วิชาวิทยาศาสตร์ รายละเอียด ดังน้ี 
 1. แผนการจัดการเรียนรู้ CCR ที่ส่งเสริมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ทักษะในการท างานเป็นทีม และเจตคติต่อ
วิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลก าแพงเพชร จ านวน 8 แผน ได้แก่ 
  แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่องแรงลัพธ์ (ในทิศทางเดียวกัน) 
  แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่องแรงลัพธ์ (ในทิศทางตรงข้ามกัน) 
  แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่องแรงเสียดทาน 
  แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 ประโยชน์และการลดแรงเสียดทาน 
  แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 เรื่องความดันอากาศ 
  แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 เรื่องความดันของของเหลว 
  แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7 เรื่องแรงพยุงของของเหลว (แรงพยุงของน้ า) 
  แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8 เรื่องแรงพยุงของของเหลว (เรือด าน้ า) 
    1.1 ศึกษาเอกสาร ต ารา และงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับแผนการจัดการเรียนรู้ CCR  
    1.2 ศึกษาเอกสาร ต ารา และงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ 
    1.3 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
จัดท าค าอธิบายรายวิชา ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง จุดประสงค์การเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์ (ว 15101) 
    1.4 ด าเนินการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่องแรงและความดัน  

O1 X O2 
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    1.5 น าแผนการจัดการเรียนรู้ CCR หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่องแรงและความดัน ให้ครูพี่เลี้ยงตรวจสอบ
ความถูกต้องเหมาะสม หากมีข้อผิดพลาดปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน า 
    1.6 น าแผนการจัดการเรียนรู้ CCR หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่องแรงและความดัน ให้อาจารย์ที่ปรึกษา
ตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม หากมีข้อผิดพลาดปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน า 
    1.7 ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ CCR ให้สมบูรณ์และพร้อมที่จะน าไปใช้จริงต่อไป 

2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ด าเนินการสร้างและหาคุณภาพดังน้ี 
     2.1 ศึกษาตัวแปร 
     2.2 ศึกษาเก่ียวกับหลักการสร้างแบบทดสอบ 
     2.3 สร้างแบบทดสอบ 
     2.4 น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไปให้ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน เพื่อหาความเที่ยง ใช้วิธีการหาค่า 
IOC (Index of Item - Objective Congrance) มีรายละเอียดในการพิจารณาตรวจสอบ ดังน้ี 
    ให้คะแนน   + 1   เห็นด้วย 
    ให้คะแนน            0      ไม่แน่ใจ 
    ให้คะแนน       -1     ไม่เห็นด้วย 
 โ ด ย เ ลื อ ก แ บบ ทด สอ บ ที่ มี ค่ า เ ฉ ลี่ ย ตั้ ง แ ต่  0 . 5 0  ขั้ น ไ ป  แ บ บ ท ด ส อ บ ข้ อ ใ ดที่ มี ค่ า เ ฉ ลี่ ย 
ต่ ากว่า 0.50 ผู้ศึกษาได้ท าการปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้เกิดความเชื่อม่ันค าถามของ
แบบทดสอบสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 
       2.5 ปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ 
       2.6 น าไปใช้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 30 คน แล้วน ามาวิเคราะห์ ดังน้ี 
  - ค่าความเชื่อม่ัน โดยวิธีการหาจากสูตรของคูเดอร์และริชาร์ดสัน KR – 20 พบว่า มีค่าเท่ากับ 
0.72 (ภาคผนวก)          
  - ค่าความยากง่าย พบว่า มีค่าอยู่ระหว่าง 0.73 – 0.80 (ภาคผนวก) 
  - ค่าอ านาจจ าแนก พบว่า มีค่าอยู่ระหว่าง 0.20 – 0.40 (ภาคผนวก) 

3. แบบวัดทักษะในการท างานเป็นทีม ร่วมมือกันศึกษาค้นคว้า หรือหาวิธีการแก้ปัญหาในกิจกรรมต่าง ๆ 
ด าเนินการสร้างและหาคุณภาพดังน้ี 
    3.1 ศึกษาตัวแปร 
    3.2 ศึกษาเก่ียวกับหลักการสร้างแบบสอบถาม 
    3.3 สร้างแบบสอบถาม 
    3.4 น าไปให้ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่านตรวจสอบ เพื่อหาความเที่ยง ใช้วิธีการหาค่า IOC เป็นการวิเคราะห์เน้ือหา 
ขึ้นอยู่กับตัวแปร เป็นคุณภาพรายข้อทุกข้อควรมีค่าตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป) พบว่ามีค่าเท่ากับ 1.00 (ภาคผนวก) 
    3.5 ปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ 
    3.6 จัดพิมพ์แบบวัดทักษะการท างานเป็นทีม ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ส าหรับใช้เก็บ
รวบรวมข้อมูลเพื่อการศึกษาค้นคว้าต่อไป 
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4. แบบวัดเจตคติทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงและความดัน ด าเนินการสร้างและหาคุณภาพดังน้ี 
     4.1 ศึกษาตัวแปร        
     4.2 ศึกษาเก่ียวกับหลักการสร้างแบบสอบถาม      
     4.3 สร้างแบบสอบถาม        
     4.4 น าไปให้ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่านตรวจสอบ เพื่อหาความเที่ยง ใช้วิธีการหาค่า IOC เป็นการวิเคราะห์
เน้ือหา ขึ้นอยู่กับตัวแปร เป็นคุณภาพรายข้อทุกข้อควรมีค่าตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป) พบว่ามีค่าเท่ากับ 1.00 (ภาคผนวก)
     4.5 ปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ    
     4.6 จัดพิมพ์แบบสอบถามวัดเจตคติที่มีต่อวิชาวิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
ส าหรับใช้เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการศึกษาค้นคว้าต่อไป 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ในการทดลอง  ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามแผนการวิจัย  ดังน้ี 

1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียน โดยให้นักเรียนกลุ่ม
ตัวอย่างที่ยังไม่ได้ศึกษาหน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่องแรงและความดัน จ านวน 20 ข้อ  
 2. จัดการเรียนรู้โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ CCR หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่องแรงและความดัน ที่ผู้วิจัยสร้าง
ขึ้นโดยใช้ระยะเวลาการสอน 2 คาบต่อสัปดาห์ จ านวน 10 คาบ คาบละ 2 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน ถึง 1 
ธันวาคม พ.ศ. 2561  

3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 
เรื่องแรงและความดัน จ านวน 20 ข้อ แบบวัดทักษะในการท างานเป็นทีม และแบบวัดเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ 

4. น าผลการเก็บรวบรวมข้อมูลไปวิเคราะห์ผลต่อไป 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

 ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ดังน้ี 
 1ใ เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบ CCR ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ Dependent Sample t-test 
 2. เพื่อศึกษาทักษะในการท างานเป็นทีมและเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์หลังการจัดการเรียนรู้แบบ CCR ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กับเกณฑ์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และแปลผล
ค่าเฉลี่ย ดังน้ี          
  ค่าเฉลี่ย 4.50 – 5.00 ทักษะในการท างานเป็นทีม / เจตคติ ระดับมากที่สุด 
  ค่าเฉลี่ย 3.50 – 4.49 ทักษะในการท างานเป็นทีม / เจตคติ ระดับมาก 
  ค่าเฉลี่ย 2.50 – 3.49 ทักษะในการท างานเป็นทีม / เจตคติ ระดับปานกลาง 
  ค่าเฉลี่ย 1.50 – 2.49 ทักษะในการท างานเป็นทีม / เจตคติ ระดับน้อย 
  ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.49 ทักษะในการท างานเป็นทีม / เจตคติ ระดับน้อยที่สุด 
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สรุปผลการวิจัย 
 1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์หลังสูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้แบบ 
CCR อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีทักษะในการท างานเป็นทีมหลังการจัดการเรียนรู้แบบ CCR โดยรวมอยู่
ในระดับมากที่สุด เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า นักเรียนรู้จักตนเองและรู้จักผู้ อ่ืน เข้าใจต่อเพื่อนร่วมงานและ
สามารถร่วมกลุ่มกันได้เป็นอย่างดี มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ นักเรียนมีการพัฒนาตนเอง และร่วมมือกันใช้ความ
ขัดแย้งในเชิงสร้างสรรค์ ตามล าดับ 
 3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์หลังการจัดการเรียนรู้แบบ CCR โดยรวมอยู่
ในระดับมากที่สุด เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า นักเรียนมีความละเอียดรอบคอบก่อนการตัดสินใจ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
รองลงมา คือ มีใจกว้าง และมีความซ่ือสัตย์และมีใจเป็นกลาง ตามล าดับ 

อภิปรายผลการวิจัย 
 ผลการศึกษาค้นคว้าในครั้งน้ีปรากฏว่า ผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้ของนักเรียนหลังการจัดการเรียนรู้แบบ CCR มี
คุณภาพและประสิทธิภาพอย่างดียิ่ง ส่งผลให้มาตรฐานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มีระดับสูงขึ้น เป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้ง
ไว้ ด้วยเหตุผลดังต่อไปน้ี 
 1. แผนการจัดการเรียนรู้แบบ CCR ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เป็นแผนที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพตามผล
ของการวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าว 
 2. แผนการจัดการเรียนรู้แบบ CCR น้ีสร้างขึ้นอย่างถูกวิธี ได้ผ่านขั้นตอนการสร้างแลพัฒนาอย่างเป็นระบบ 
เริ่มตั้งแต่เอกสารหลักสูตรและเอกสารและเอกสารที่เก่ียวข้องในการใช้หลักสูตร และยังได้รับการแนะน า ข้อเสนอแนะ
จากผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ด้านเน้ือหาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ความเหมาะสมของเน้ือหา และรูปแบบที่
น าเสนอในแบบฝึกเสริมทักษะการกระบวนการแก้ปัญหา รวมทั้งการน าแบบฝึกไปทดลองใช้ 
 3. การสอนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ CCR นักเรียนเกิดความสนุกสนานในการเรียนรู้ 
 4. แผนการจัดการเรียนรู้แบบ CCR เรียงล าดับความยากง่ายสอดคล้องตามธรรมชาติการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนรู้
ผลการท าแบบฝึกของตนเองทุกครั้ง ท าให้เรียนรู้สึกว่าตนเองประสบความส าเร็จในการเรียนรู้ จึงสรุปได้ว่าแผนการ
จัดการเรียนรู้แบบ CCR ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีประสิทธิภาพอย่างยิ่งสามารถน าไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
และมีผลสัมฤทธ์ิสูงขึ้นตามเกณฑ์ทางการเรียนรู้ที่โรงเรียนตั้งไว้ 

ข้อเสนอแนะ  
 จากผลการศึกษาค้นคว้าครั้งน้ีมีข้อเสนอแนะ เพื่อประโยชน์ต่อวงการศึกษา ดังน้ี 
 1. แผนการจัดการเรียนรู้แบบ CCR ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 น าไปใช้ได้กับทุกแบบเรียน เช่น การจัดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบมุ่งประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร ์จะน าไปใช้กับขั้นตอนฝึกทักษะ ขั้นตอนที่ 5 ก็ได้ เพราะในการจัดท า
ได้ยึดหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นแนวทางในการจัดท า 
 2. ก่อนน าแผนการจัดการเรียนรู้แบบ CCR ไปใช้ผู้สอนควรศึกษารายละเอียดของทุกกิจกรรมก่อนน าไปใช้ 
 3. แผนการจัดการเรียนรู้แบบ CCR จะเกิดความสมบูรณ์ครูผู้สอนต้องใช้ควบคู่ไปกับการจัดกิจกรรมให้ครบ
ทุกขั้นตอน  
 4. ปรับและยืดหยุ่นกิจกรรมการเรียนรู้ได้ตามความเหมาะสม 
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 5. ท าการเผยแพร่แผนการจัดการเรียนรู้แบบ CCR เพื่อประโยชน์ต่อวงการศึกษาให้กว้างไกลที่สุด 
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