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ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CCR เร่ือง พหุนาม ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะการแก้ปัญหา และเจตคติต่อ
วิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียน ชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 1/1 โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ)์ 
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บทคัดย่อ 
  การวิจัยครั้งนี้มีวตัถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง พหุนาม ของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/1 โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CCR กับเกณฑ์ร้อยละ 70 ก่อนและหลงัการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบ CCR และศึกษาทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และเจตคตติ่อวิชาคณติศาสตร์ เรื่อง พหุนาม ของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/1 ท่ีได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CCR  ประชากรที่ใช้ในงานวิจัย ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 1/1 โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 32 คน เครื่องมือท่ีใช้
ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจดัการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง พหุนาม ช้ันมัธยมศึกษา ปีท่ี 1 โดยใช้การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบ CCR แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน แบบสังเกตทักษะการแก้ปัญหาทางคณติศาสตร์ และแบบวดัเจต
คติต่อวิชาคณติศาสตร์  สถติิที่ใช้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐานโดยใช้ t-test 
Dependent และ t-test One Group 
  ผลการวิจัยปรากฏดังนี ้
   1. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/1 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนคณติศาสตร์ เรื่อง พหุนาม หลังการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบ CCR สูงกว่าเกณฑ์ ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
   2. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/1 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง พหุนาม หลังการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบ CCR สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
   3. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/1 มีทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง พหุนาม หลังการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบ CCR อยู่ในระดับมาก 
   4. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/1 มีเจตคตติ่อวิชาคณิตศาสตร์ หลงัการจัดกิจกรรมการเรยีนรู้แบบ CCR 
อยู่ในระดับมาก 
 
ค าส าคัญ:  กิจกรรมการเรียนรู้แบบ CCR / ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน / ทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ /  
  เจตคตติ่อวิชาคณติศาสตร ์

                                                           
1นักศึกษาโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฎัก าแพงเพชร 
2อาจารย์โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฎัก าแพงเพชร 
3ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนชากังราววิทยา 
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Abstract 

  The purposes of this research were to: compare mathematic achievement applications on 
polynomial for grade 7 students after study by using CCR model with 70% criteria, before and after study 
by using CCR model. study mathematical problem solving skills and attitude toward mathematics on 
polynomial for grade 7 students after study by using CCR model. The research population consisted of 
32 grade 7 students attending Chakungraowittaya School in the second semester of academic year 2017. 
The instruments used in the study were : plans by using CCR model, achievement test, mathematical 
problem solving observation form, and attitude toward mathematics test. The statistical method 
employed for data analysis were mean, standard deviation and t-test (dependent samples), t-test (one 
sample) which were used in the testing hypotheses. 
  The results of the research were as follows: 
   1. The grade 7 students who learned by using CCR model on polynomial had 
mathematical achievement higher than the 70% criteria at .05 level of significance. 
   2. The grade 7 students who learned had mathematical achievement on polynomial after 
learning by using CCR model higher than before learning at .05 level of significance. 
   3. The grade 7 students had mathematical problem solving skills of polynomial were 
good. 
   4. The grade 7 students had attitude toward mathematics of polynomial were good. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



3 
 

ความเป็นมาและความส าคัญ 
 การจัดการเรยีนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ท่ีเน้นนักเรียนเป็นส าคญั 
ได้แก่ การให้ความส าคัญต่อการเรยีนรู้ของนักเรียนเป็นอันดับแรกนอกจากนี้หลักสตูรแกนกลางการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 ยังได้ก าหนดให้สาระการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรูค้ณติศาสตร์ประกอบด้วย 6 สาระโดยสาระที่ 6 
เป็นทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ (กระทรวงศึกษาธิการ,2551) เป้าหมายส าคัญของการจัดการเรยีนรู้คณิตศาสตร์ 
คือ การพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาคณิตศาสตรไ์ด้อย่างหลากหลาย (Wilson, 1993) โดยที่ทักษะการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์เป็นทักษะหนึ่งใน 5 ทักษะที่ผู้เรียนควรจะเรียนรู้และฝกึฝน และพัฒนาให้เกดิทักษะขึ้นในตัวนักเรียนจะช่วยให้
ผู้เรยีนมีแนวทางการคดิที่หลากหลาย มีนสิัยกระตือรือร้น ไม่ย่อท้อ และมีความมั่นใจในการแก้ปญัหาที่เผชิญอยู่ทั้งภายใน
และภายนอกห้องเรียนตลอดจนเป็นทักษะพื้นฐานที่ผู้เรียนสามารถน าติดตัวไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันได้นานตลอดชีวิต 
(สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย,ี2555) 
 แม้ว่าการจัดการเรียนการสอนคณติศาสตร์ในโรงเรียนจะมีความส าคญั แต่พบว่าการจดัการเรียนการสอนคณิตศาสตร์
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ยังไม่ประสบความส าเร็จเท่าที่ควร ซึ่ง การจัดการเรียนการสอนของกลุม่สาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์ - ชุ่มดีสารอุปถัมภ์) สังกัดกองการศึกษาเทศบาลเมืองก าแพงเพชร พบว่า ปี
การศึกษา 2558 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนคณติศาสตร์ของนักเรียน มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 57.50 และปีการศึกษา 2559 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 เฉลี่ยร้อยละ 58.25 ซึ่งต่ ากว่าเกณฑ์ที่โรงเรียนตั้งไว้ 
คือ ร้อยละ 70 เมื่อพิจารณาเป็นหน่วยการเรยีนรู้ พบว่าหน่วยการเรยีนรู้ที่ 2 เรื่อง พหุนาม มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
คณิตศาสตร์ต่ า  
 การแก้ปัญหาที่ท าใหผ้ลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่ านั้นมีหลายวิธี การพฒันาวิธีสอนของ ครูผู้สอนก็เป็นแนวทางหนึ่งในการ
แก้ปัญหา การที่ครูปรับปรุงวิธีการสอนให้เหมาะสมกับเนื้อหา และวยัของผู้เรียน โดยให้นักเรียนได้มสีว่นร่วมในกิจกรรมการ
เรียนการสอน เสริมสร้าง บรรยากาศที่ดีในการเรียน ย่อมท าให้นักเรยีนเกิดความสนใจ เกิดการเรียนรู้ เกิดความรู้สึกท่ีดี ไม่
เบื่อหน่ายกับการฝึกทักษะทางคณติศาสตร์ ตลอดจนมีทักษะการแกป้ัญหาทางคณติศาสตร์ และเจตคติที่ดีต่อวิชา
คณิตศาสตร์ การสอน ท่ีดีควรจะตอ้งค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ซึ่งผูส้อนต้องระลึกไวเ้สมอว่า ผู้เรียนมี
ความสามารถในการเรียนรู้ที่แตกต่างกันครูผูส้อนจะต้องเลือกใช้วิธีการสอนให้เหมาะสมกับ ความสามารถท่ีแตกต่างกัน (ดวง
เดือน อ่อนน่วม, 2537) 
 นวัตกรรมอย่างหนึ่งที่น ามาจัดกิจกรรมทีส่นองความแตกต่าง คือ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CCR เป็นการจัด
กิจกรรมเรียนรู้แบบหนึ่งที่ประกอบด้วย C = Contemplative จิตตปัญญาศึกษา คือ การศึกษาที่เนน้การพัฒนาจิตใจ ซึ่ง
เป็นคุณภาพภายในของมนุษย์ เพ่ือให้เกิดความตระหนักรู้ถึงคุณค่าของสิ่งต่าง ๆ โดยปราศจากอคติ ท าให้เกิดความรักความ
เมตตา มีจิตส านึกต่อส่วนรวม และเป็นการร่วมสร้างสังคมพื้นฐานปญัญา สามารถอธิบายความเป็นหนึ่งเดียวของทุกสรรพสิ่ง 
รวมทั้งการฝึกฝนในเรื่องของจิตใจ การฝึกสติ สมาธิ สุขภาพกายและใจจะดีขึ้น ผลการเรยีนย่อมดีขึ้นเรียนอย่างมีความสุข 
(วิจักขณ์ พานิช, 2550) C = Coaching การชี้แนะ คือ การช้ีให้เห็นแนวทาง และเรียนรู้ร่วมกันกับบคุคลหรือกลุ่มบุคคล มี
จุดหมายเพื่อให้บุคคลได้ค้นพบวิธีการแก้ปัญหาของตนเองเน้นกระบวนการพัฒนาท่ียั่งยืน (Vincent, 2004) และ  
R = Research Base Learning การจัดการเรยีนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน คือ การจัดกระบวนการเรยีนการสอนเพื่อค้นหา
ค าตอบหรือค้นหาองค์ความรู้ใหม่ โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และกระบวนการสืบค้นเพื่อหาค าตอบภายใต้ศาสตร์ที่
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เกี่ยวข้องกับเรื่องท่ีศึกษาวิจัย เพื่อสืบค้น พิสูจน์ ทดสอบ เก็บข้อมูลน าไปวิเคราะห์ข้อมลูซึ่งเป็นการเรยีนรู้อย่างเฉพาะเจาะจง
และอยู่บนพื้นฐานของปัญหาที่เกดิขึ้นจริงในโลก (กีรตาพันธ์ุ ฝาชัยภูม,ิ 2554) 
 ด้วยเหตผุลดังกล่าว ผู้วจิัยจึงสนใจที่จะพัฒนาการเรียนรู้คณิตศาสตร ์เรื่อง พหุนาม โดยใช้วิธีจัดการกิจกรรมการเรยีนรู้
แบบ CCR ของนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 1 เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน ทักษะการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ของนักเรียน และเจตคติต่อวิชาคณติศาสตร์ของนักเรยีน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรยีนรู้
ต่อไป 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย  
 1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง พหุนาม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/1 โดยใช้
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CCR กับเกณฑร์้อยละ 70 
 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง พหุนาม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/1 ก่อน
และหลังการจัดกจิกรรมการเรียนรู้แบบ CCR 
 3. เพื่อศึกษาทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง พหุนาม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/1 ที่ได้รับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบ CCR 
 4. เพือ่ศึกษาเจตคตติ่อวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/1 ที่ได้รับการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบ 
CCR 
 

สมมติฐานการวิจัย 
 1. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง พหุนาม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/1 หลังการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบ CCR สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 
 2. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง พหุนาม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/1 หลังการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบ CCR สูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CCR 
 

ขอบเขตการวิจัย 
 เนื้อหา 
  การวิจัยในครั้งน้ีมุ่งศึกษา เรื่อง พหุนาม ในรายวิชาเสริมทักษะคณติศาสตร์ 2 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ตามหลักสูตร
สถานศึกษาโรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) พุทธศักราช 2557 และหลักสตูรแกนกลางการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551  
 ตัวแปร 
  ตัวแปรต้น ได้แก่   การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CCR 
  ตัวแปรตาม    ได้แก่   1. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 
              2. ทักษะการแก้ปัญหาทางคณติศาสตร ์
              3. เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร ์
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กรอบแนวคิดการวิจัย 

 
 

 

 

 

ประชากร 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/1 โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์–ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) 
สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองก าแพงเพชร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 32 คน 
 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการท าวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แผนการจัดการเรยีนรู้วิชาคณิตศาสตร์โดยการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบ CCR 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณติศาสตร์ แบบสังเกตทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร ์และแบบวัดเจตคติ
ต่อวิชาคณิตศาสตร ์รายละเอียด ดังนี้ 
  1. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CCR กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง พหุนาม ช้ันมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 จ านวน 24 แผน แผนละ 1 ช่ัวโมง รวมเวลา 24 ช่ัวโมง (ไม่นับเวลาที่ใช้ในการทดสอบก่อนเรียน และทดสอบหลัง
เรียน)  
  2. แบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุม่สาระการเรยีนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง พหุนาม ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตวัเลือก จ านวน 30 ข้อ ด าเนินการหาคุณภาพ ดังนี ้  
   - หาค่าความสอดคล้องระหว่างข้อสอบแต่ละข้อกับจุดประสงค์การเรยีนรู้ โดยใช้สตูร IOC ดัชนีความ
สอดคล้อง ระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์การเรียนรู้ โดยมีคา่ IOC อยู่ระหว่าง 0.67 ถึง 1.00 (ภาคผนวก ค) 
   - หาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) โดยใช้สูตร KR-20 ของคูเดอร์ ริชาร์ดสัน (Kuder Richardson) ซึ่ง
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมีคา่ความเชื่อมั่น (Reliability) เท่ากับ  0.97 (ภาคผนวก ค) 
   - หาค่าความยากง่าย(p) ของแบบทดสอบ โดยใช้เกณฑ์ความยากง่ายระหว่าง 0.20-0.80 ซึ่งแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ได้ค่าความยากง่าย(p) ระหว่าง 0.41-0.72 (ภาคผนวก ค) 
   - หาค่าอ านาจจ าแนก (r) ของแบบทดสอบ โดยใช้เกณฑ์อ านาจจ าแนก 0.20 ข้ึนไป ซึ่งแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธ์ิทางการเรยีนได้ค่าความยากง่าย(p) ระหว่าง 0.48-0.74 (ภาคผนวก ค) 
  3. แบบสังเกตทักษะการแก้ปญัหาทางคณิตศาสตร์ จ านวน 15 ข้อ มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating scale) ชนิด 5 ระดับ คือ เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง หาค่าความสอดคล้อง 
โดยใช้สูตร IOC ดัชนีความสอดคลอ้ง อยู่ระหว่าง 0.67 ถึง 1.00 (ภาคผนวก ง) 
  4. แบบวัดเจตคติต่อวิชาคณติศาสตร์ จ านวน 20 ข้อ มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 
ชนิด 5 ระดับ คือ เห็นด้วยอย่างยิง่ เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยอยา่งยิ่ง หาค่าความสอดคล้อง โดยใช้สตูร IOC 
ดัชนีความสอดคล้อง อยู่ระหว่าง 0.67 ถึง 1.00 (ภาคผนวก จ) 

การจัดกิจกรรม 
การเรยีนรู้แบบ CCR 

1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
   วิชาคณิตศาสตร์        
2. ทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
3. เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ 
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้ศึกษาได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามล าดับขั้นตอน ดังนี ้
  1. นักเรียนท าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียน (Pretest)  
  2. ด าเนินการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบ CCR ด้วยตนเองตามแผนการจัดการเรยีนรู้ที่ได้สร้างไว้ จ านวน 24 
แผน  
  3. นักเรียนท าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรยีน (Port test) 
  4. ครูประเมินแบบสังเกตทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
  5. นักเรียนท าแบบวัดเจตคตติ่อวชิาคณิตศาสตร์  
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้ศึกษาได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลตามล าดับขั้นตอน ดังนี ้
  1. การเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง พหุนาม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โดย
ใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CCR กับเกณฑ์ร้อยละ 70 ใช้การทดสอบค่าที (t-test One Group) 
  2. การเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง พหุนาม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CCR ใช้การทดสอบค่าท ี 
(t-test Dependent) 
  3. การศึกษาทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่องพหุนาม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/1 ทีไ่ด้รัยการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CCR วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย ( x ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แปลผลค่าเฉลี่ย ดังนี้  
    ค่าเฉลี่ย 4.50 - 5.00 ทักษะการแก้ปัญหาทางคณติศาสตร์ ระดับมากท่ีสุด  
    ค่าเฉลี่ย 3.50 - 4.49 ทักษะการแก้ปัญหาทางคณติศาสตร์ ระดับมาก 
    ค่าเฉลี่ย 2.50 - 3.49 ทักษะการแก้ปัญหาทางคณติศาสตร์ ระดับปานกลาง 
    ค่าเฉลี่ย 1.50 - 2.49 ทักษะการแก้ปัญหาทางคณติศาสตร์ ระดับน้อย 
    ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.49 ทักษะการแก้ปัญหาทางคณติศาสตร ์ระดับน้อยที่สุด 
  4. การศึกษาเจตคติต่อวิชาคณติศาสตร์ ของนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/1 ที่ได้รับการจดักิจกรรมการเรียนรู้
แบบ CCR วิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้ค่าเฉลี่ย ( x ) และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลผลคา่เฉลีย่ ดังนี้  
    ค่าเฉลี่ย 4.50 - 5.00 เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ ระดับมากท่ีสดุ  
    ค่าเฉลี่ย 3.50 - 4.49 เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ ระดับมาก 
    ค่าเฉลี่ย 2.50 - 3.49 เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ ระดับปานกลาง 
    ค่าเฉลี่ย 1.50 - 2.49 เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ ระดับน้อย 
    ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.49 เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ ระดับน้อยท่ีสุด 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
  ตอนที่ 1 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณติศาสตร์ เรื่อง พหุนาม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 
1/1 โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CCR กับเกณฑร์้อยละ 70 ดังตาราง 3 
 

ตาราง 3 แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณติศาสตร์ เรื่อง พหุนาม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 
  ปีท่ี 1/1 โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CCR กับเกณฑ์ร้อยละ 70 

 n   X  S.D. t 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร ์ 32 21 22.38 2.56 3.589* 

 *ระดับนัยส าคัญที่ .05 
  จากตาราง 3 พบว่านักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/1 มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนคณติศาสตร์ เรื่อง พหุนาม หลัง
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CCR สูงกว่าเกณฑ์ ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
22.38 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.56 และค่า t = 3.589 
 

  ตอนท่ี 2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณติศาสตร์ เรื่อง พหุนาม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 
1/1 ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการเรยีนรู้แบบ CCR ดังตาราง 4 
ตาราง 4  แสดงผลการเปรียบเทียบผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรือ่ง พหุนาม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 
  ปีท่ี 1/1 ก่อนและหลังการจดักิจกรรมการเรยีนรู้แบบ CCR 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร ์ n X  S.D. t 

ก่อนเรียน 32 13.53 3.63 
1.412* 

หลังเรียน 32 22.38 2.56 

   *ระดับนัยส าคัญที่ .05 
  จากตาราง 4 พบว่านักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/1 มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง พหุนาม 
หลังการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบ CCR สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่า t = 1.412 
 

  ตอนท่ี 3 การศึกษาทักษะการแกป้ัญหาทางคณติศาสตร์ เรื่อง พหุนาม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/1 ที่ได้รับ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CCR ดังตาราง 5 
 

ตาราง 5  แสดงผลการศึกษาทักษะการแก้ปญัหาทางคณติศาสตร์ เรื่อง พหุนาม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/1  
  หลังไดร้ับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CCR 

ข้อ ข้อความ X  S.D. ระดับทักษะ 

1 นักเรียนสามารถให้เหตผุลในการแก้ปัญหา 4.19 0.45 มาก 

2 นักเรียนสามารถตัดสินใจได้เหมาะสมกับวัย 4.14 0.41 มาก 

3 นักเรียนมีการเช่ือมโยงความรู ้ 4.27 0.50 มาก 
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ข้อ ข้อความ X  S.D. ระดับทักษะ 

4 นักเรียนมีการถาม-ตอบสมเหตสุมผล 4.16 0.43 มาก 

5 นักเรียนมีกระบวนการท างานและวางแผนงาน 4.18 0.45 มาก 

6 นักเรียนรับฟังความคิดเห็นของเพื่อน 4.11 0.54 มาก 

7 นักเรียนสามารถประยุกต์ความรู้มาใช้แก้ปัญหา 4.17 0.58 มาก 

8 นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการหาค าตอบ 4.16 0.53 มาก 

9 นักเรียนสามารถคิดอย่างเป็นขั้นตอน 4.25 0.58 มาก 

10 นักเรียนสามารถอธิบายได้ เมื่อเพือ่นถาม 4.09 0.42 มาก 

รวม 4.17 0.49 มาก 
 

  จากตาราง 5 พบว่านักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/1 มีทักษะการแกป้ัญหาทางคณติศาสตร์ เรื่อง พหุนาม หลัง

ได้รับการจัดกจิกรรมการเรียนรู้แบบ CCR โดยรวมมีทักษะการปญัหาทางคณิตศาสตร์อยู่ในระดับมาก ( X  = 4.17,  
S.D. = 0.49) เมื่อพิจาณารายข้อพบว่า ทุกข้อมีทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์อยู่ในระดับมากทุกข้อ และข้อท่ีมี
ค่าเฉลี่ยสูงสดุ 3 อันดับแรก ได้แก ่นักเรียนมีการเช่ือมโยงความรู้ นักเรียนสามารถคิดอย่างเป็นขั้นตอน และนักเรยีนสามารถ
ให้เหตุผลในการแก้ปญัหา ตามล าดับ 
 

  ตอนท่ี 4 การศึกษาเจตคตติ่อวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/1 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบ CCR ดังตาราง 6 
 

ตาราง 6  แสดงผลการศึกษาเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/1 หลังได้รับการจดักจิกรรม 
  การเรยีนรู้แบบ CCR  

ข้อ ข้อความ X  S.D. ระดับเจตคต ิ

1 ครูมีความตั้งใจสอนเป็นอย่างยิ่ง 4.11 0.67 มาก 
2 ครูท าให้การเรียนคณิตศาสตร์น่าเบื่อ 4.05 0.72 มาก 
3 การสอนของครูท าให้ฉันตื่นเต้นกบัปัญหาใหม่ ๆ ที่ท้าทาย 4.23 0.71 มาก 
4 การสอนของครูท าให้ฉันได้ฝึกทักษะและน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 4.18 0.71 มาก 
5 การสอนของครูท าให้ฉันรูส้ึกถึงประโยชน์ของคณิตศาสตร ์ 4.30 0.55 มาก 
6 การสอนของครูท าให้ฉันมโีอกาสได้แสดงความคิดเห็นน้อยลง 4.14 0.67 มาก 
7 การสอนของครูท าให้บรรยากาศในช้ันเรียนเคร่งเครียด 3.95 0.75 ปานกลาง 
8 การสอนของครูไม่เสริมสรา้งให้นักเรียนตดัสินใจและแก้ปญัหาได้ 4.18 0.72 มาก 
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ข้อ ข้อความ X  S.D. ระดับเจตคต ิ

9 อุปกรณ์ในห้องเรียนท าให้ฉันเรียนอย่างสนุกสนาน 4.16 0.78 มาก 
10 ใบงานของครูยากเกินไปท าให้ฉันไม่เข้าใจ 4.20 0.67 มาก 

รวม 4.15 0.70 มาก 
 

  จากตาราง 6 พบว่านักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/1 มีเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ หลังได้รับการจดักิจกรรมการ

เรียนรู้แบบ CCR โดยรวมมเีจตคตติ่อวิชาคณิตศาสตร์อยู่ในระดับมาก ( X  = 4.15, S.D. = 0.70) เมื่อพิจาณารายข้อพบว่า 
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ การสอนของครูท าให้ฉันรู้สกึถึงประโยชน์ของคณิตศาสตร์ การสอนของครูท าให้ฉัน
ตื่นเต้นกับปญัหาใหม่ ๆ ที่ท้าทาย และนักเรียนสามารถใหเ้หตผุลในการแก้ปัญหา ตามล าดับ 

สรุปผลการวิจัย 
 1. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/1 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนคณติศาสตร์ เรื่อง พหุนาม หลังการจัดกจิกรรมการเรียนรู้
แบบ CCR สูงกว่าเกณฑ์ ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถติิที่ระดับ .05 
 2. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/1 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง พหุนาม หลังการจัดกิจกรรม 
การเรยีนรู้แบบ CCR สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถติิที่ระดับ .05 
 3. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/1 มีทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง พหุนาม หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบ CCR โดยรวมมีทักษะการปญัหาทางคณติศาสตร์อยู่ในระดับมาก 
 4. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/1 มีเจตคตติ่อวิชาคณิตศาสตร์ หลงัการจัดกิจกรรมการเรยีนรู้แบบ CCR โดยรวม 
มีเจตคติต่อวิชาคณติศาสตร์อยู่ในระดับมาก 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการวิจัย ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CCR เรื่อง พหุนาม ท่ีมีต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ทักษะการ
แก้ปัญหา และเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/1 โรงเรียนชากังราววิทยา  
(อินทร์-ชุ่ม  ดีสารอุปถัมภ์) ผู้วิจัยอภิปรายผลไดด้ังนี้ 
  1. นักเรียนที่ไดร้ับการจัดกิจกรรมการเรยีนรู้แบบ CCR กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องพหุนาม มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว่าเกณฑ์ ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั .05 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการจัดการเรยีน
การสอนแบบ CCR เป็นการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการจิตตปญัญา (Contemplative Education) ช้ีแนะ (Coaching) และ
การสอนที่เน้นการวิจัยเป็นฐาน (Researching base Learning) เปน็กระบวนการสอนที่เน้นให้ผูเ้รียนได้เรียนรูจ้ากการ
ปฏิบัติจริงไดล้งมือหาคาตอบด้วยตนเองโดยครูเป็นเพยีงผู้แนะน าใหผู้้เรยีนได้พัฒนาเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมได้ตามเป้าหมายที่
ก าหนดไว้นอกจากน้ี การจัดการเรยีนการสอนแบบ CCR ยังเป็นการจัดการเรียนการสอนที่ให้ผูเ้รียนไดรู้้จักตนเองทั้งจุดเด่น
และจุดด้อยทาให้ผูเ้รียนสามารถวิเคราะห์ตนเอง และสามารถพัฒนาตนเองไดด้้วย การคดิใคร่ครวญอย่างมีสตสิัมปชัญญะ ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวจิัยศจีรัตน์ ศรพีล (2549) ที่ได้ศึกษาผลการสอนเขียนบรรยายความภาษาอังกฤษแบบช้ีแนะ ของนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 ผลการวิจัยพบว่า ความสามารถในการเขียนบรรยายความภาษาอังกฤษ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษา
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ปีท่ี 4 ที่ได้รับการสอนเขียนบรรยายภาษาอังกฤษแบบช้ีแนะ หลังเรยีนสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานของโรงเรียนอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดบั .01  
  2. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/1 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง พหุนาม หลังการจัดกิจกรรม
การเรยีนรู้แบบ CCR สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถติิที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการจัดการเรียนการสอน
แบบ CCR เป็นการจัดการเรียนรูท้ี่บูรณาการจิตตปัญญา (Contemplative Education) ช้ีแนะ (Coaching) และการสอนที่
เน้นการวิจัยเป็นฐาน (Researching base Learning) เป็นกระบวนการสอนที่เน้นใหผู้้เรยีนไดเ้รียนรู้จากการปฏิบตัิจริงได้ลง
มือหาคาตอบด้วยตนเองโดยครเูปน็เพียงผู้แนะน าใหผู้้เรยีนได้พัฒนาเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้
นอกจากน้ี การจัดการเรียนการสอนแบบ CCR ยังเป็นการจัดการเรยีนการสอนที่ให้ผูเ้รียนไดรู้้จักตนเองทั้งจุดเด่นและจดุด้อย
ทาให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะหต์นเอง และสามารถพัฒนาตนเองได้ดว้ย การคิดใครค่รวญอยา่งมีสตสิัมปชัญญะ ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของกิติพงษ์ แหน่งสกูล (2557) ได้ศึกษาการพัฒนาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน และทักษะการปฏิบัติงาน เรื่อง การ
ใช้โปรแกรมประมวลค า กลุม่สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ของนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 โดยใช้วิธีสอน
แบบช้ีแนะร่วมกับรูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบตัิของแฮรโ์รว์ ผลการวิจยัพบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรยีน
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 เรื่อง การใช้โปรแกรมประมวลค า หลังจากการใช้วิธีการสอนแบบช้ีแนะร่วมกบัรูปแบบการเรียนการ
สอนทักษะปฏิบัติของแฮร์โรว์ สูงกว่าก่อนใช้อย่างมีนัยส าคัญทางสถติิที่ระดับ .01 และสอดคล้องกับงานวิจัยของนิลวรรณ 
เกษมโศธน์ (2552 : 185) ได้ศึกษาการพัฒนาชุดการสอนแบบใช้วิจัยเป็นฐานวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง สารและการ
เปลี่ยนแปลง ส าหรับนักเรยีนช้ันมธัยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา
กาญจนบุรี เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า ผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนของชุดการสอนแบบใช้วิจัยเป็นฐาน พบวา่คะแนนหลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียนด้วยชุดการสอน อยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ .01 
  3. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/1 มีทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง พหุนาม หลังการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบ CCR โดยรวมมีทักษะการปัญหาทางคณิตศาสตร์อยู่ในระดับมาก ท้ังนี้อาจเป็นเพราะการจัดการเรียนการสอน
แบบ CCR เป็นการจัดการเรียนรูท้ี่บูรณาการจิตตปัญญา (Contemplative Education) ช้ีแนะ (Coaching) และการสอนที่
เน้นการวิจัยเป็นฐาน (Researching base Learning) เป็นกระบวนการสอนที่เน้นใหผู้้เรยีนไดเ้รียนรู้จากการปฏิบตัิจริงได้ลง
มือหาคาตอบด้วยตนเองโดยครเูปน็เพียงผู้แนะน าใหผู้้เรยีนได้พัฒนาเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้
นอกจากน้ี การจัดการเรียนการสอนแบบ CCR ยังเป็นการจัดการเรยีนการสอนที่ให้ผูเ้รียนไดรู้้จักตนเองทั้งจุดเด่นและจดุด้อย
ทาให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะหต์นเอง และสามารถพัฒนาตนเองได้ดว้ย การคิดใครค่รวญอยา่งมีสตสิัมปชัญญะ ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของพวงพิศ เรืองศิริกุล (2541) ได้เปรียบเทียบทักษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยที่ไดร้ับประสบการณ์
จากการเล่นมุมบล็อกแบบอิสระ กับแบบครูช้ีแนะ ผลการวิจยัพบว่า เด็กปฐมวัยที่รบัการจดัประสบการณ์การเล่นมมุบล็อก
แบบครูช้ีแนะ มีทักษะทางคณติศาสตรส์ูงกว่าเด็กปฐมวัยที่รับการจดัประสบการณ์การเล่นมุมบล็อกแบบอิสระ อย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ .05 
   4. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/1 มีเจตคตติ่อวิชาคณิตศาสตร์ หลงัการจัดกิจกรรมการเรยีนรู้แบบ CCR 
โดยรวมมีเจตคตติ่อวิชาคณติศาสตร์อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการจดัการเรียนการสอนแบบ CCR เป็นการจัดการ
เรียนรู้ที่บรูณาการจติตปญัญา (Contemplative Education) ช้ีแนะ (Coaching) และการสอนที่เนน้การวิจัยเป็นฐาน 
(Researching base Learning) เป็นกระบวนการสอนที่เน้นให้ผูเ้รียนได้เรียนรูจ้ากการปฏิบัติจริงไดล้งมือหาคาตอบด้วย
ตนเองโดยครูเป็นเพยีงผู้แนะน าใหผู้้เรยีนได้พัฒนาเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไวน้อกจากน้ี การจัดการ



11 
 

เรียนการสอนแบบ CCR ยังเป็นการจัดการเรยีนการสอนที่ให้ผู้เรียนได้รูจ้ักตนเองทั้งจุดเด่นและจุดด้อยทาให้ผู้เรยีนสามารถ
วิเคราะหต์นเอง และสามารถพัฒนาตนเองไดด้้วย การคดิใคร่ครวญอย่างมีสตสิัมปชัญญะ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
บรรพต แสนสุวรรณ (2558) ได้พฒันาหลักสตูรเสรมิทักษะชีวิตตามแนวคิดจิตตปญัญาศึกษาส าหรับนกัเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี
ที่ 2 ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนกลุ่มทดลองมีระดับเจตคติต่อหลกัสูตรเสริมทักษะชีวิต
ตามแนวคิดจติตปญัญาศึกษาส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในระดับมาก 
 

ข้อเสนอแนะในการวิจัย 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
  1.1 ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CCR ครูควรแนะน า ท าความเข้าใจกับนักเรียนให้เกดิความเข้าใจแต่ละ
ขั้นตอน ของการจัดกิจกรรมการเรียนก่อน เพื่อจะได้ปฏิบตัิตนได้อย่างถูกต้องและไม่เกิดปญัหา การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบ CCR เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นส าคญั นักเรียนท ากิจกรรมด้วยตนเอง ใช้ความคิดและ
ความสามารถของตนเองซึ่งครตู้องค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบคุคล อารมณ์ สังคม สติปญัญา และความรู้พื้นฐานเดิมของ
นักเรียน ครจูะต้องให้นักเรยีนได้ฝกึกระท าด้วยตนเอง 
  1.2 ครูควรเตรียมเนื้อหา สื่อการสอน และวิธีการสอน ใบความรู้ ใบงาน ให้พร้อมสะดวกในการใช้ ควรเสนอแนะ
แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ฝึกให้ผูเ้รียนได้ใช้ประกอบการแสวงหาความรู ้และศึกษาค้นคว้าอย่างพอเพยีง และให้การ
เสรมิแรงในระหวา่งที่นักเรียนท ากิจกรรม เพื่อช่วยให้นักเรียนรูส้ึกภมูิใจ 
  1.3 ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CCR ไม่ควรจ ากดัเวลาในการท ากิจกรรมของนักเรยีนจนเกินไป ควรมี
เวลาให้นักเรียนท ากิจกรรมอย่างเต็มความสามารถ 
  1.4 ครูควรกระตุ้นให้ก าลังใจผูเ้รียนเกิดความมั่นใจในการเรยีน และกล้าแสดงความคิดเห็นขอตนเองตอ่กลุ่ม 
 2. ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอ่ไป 
  2.1 ควรศึกษาถึงปัจจัยอื่นๆ ท่ีส่งผลถึงผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
คณิตศาสตร ์
  2.2 ควรน าการจัดกิจกรรมการเรยีนรู้แบบ CCR ไปใช้ระดับมัธยมศกึษาตอนปลายหรือระดับประถมศกึษา เพื่อ
เปรียบเทยีบผลการศึกษาว่าเหมือนหรือต่างกันอย่างไร 
  2.3 ควรน าการจัดกิจกรรมการเรยีนรู้แบบ CCR ไปศึกษาและพัฒนาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในกลุ่มสาระ
หรือวิชาอื่น 
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