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บทคัดย่อ 

 การวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน เพื่อเปรียบเทียบทักษะการคิดค านวณ เพื่อศึกษาเจตคติของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 ที่มีตอการจัดการเรียนรวูิชา
คณิตศาสตร เรื่องการบวกและการลบจ านวนที่มีผลลัพธและตัวตั้งไมเกิน 100 โดยใชแนวคิด CCR ประชากรนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนบานเขาพริกไทย ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ก าแพงเพชร เขต2 จ านวน 16 คน จาก 1หองเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้โดยใชแนวคิด CCR 
เรื่อง การบวกและการลบจ านวนที่มีผลลัพธและตัวตั้งไม เกิน 100 จ านวน 10 แผน แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร์ แบบวัดทักษะการคิดค านวณ 4. แบบวัดเจตคติที่มีตอการจัดการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร์  
 ผลการวิจัยพบว่า 
 1.ผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 เรื่อง การบวกและการลบจ านวนท่ีมีผลลัพธและตัว
ตั้งไมเกิน 100 โดยใชแนวคิด CCR สูงกว่าเกณฑ์ (ร้อยละ 70) 
 2. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 เรื่อง การบวกและการลบจ านวนท่ีมีผลลัพธและ
ตัวตั้งไมเกิน 100 ที่เรียนโดยใช้แนวคิด CCR แตกต่างกันหากพิจารณาจากค่าเฉลี่ยพบว่าหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
 3.ทักษะการคิดค านวณของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 เรื่อง การบวกแลการลบจ านวนที่มผีลลัพธและตัวตั้ง
ไมเกิน 100 ที่เรียนโดยใช้แนวคิด CCR หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
 4. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนบ้านเขาพริกไทยมเีจตคตติ่อวิชคณิตศาสตร์หลังการจัดการเรียนการ
สอนโดยใช้แนวคิด CCR โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การสอนของครูท าให้ฉันได้มโีอกาสแสดง
ความคิดเห็นมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ครูท าให้การเรียนคณิตศาสตรส์นุกสนานและอุปกรณ์ในห้องเรียนท าให้ฉันเรียน
อย่างสนุกสนานตามล าดับ 
คําสําคัญ: การจัดการเรยีนการสอนโดยใช้แนวคิด CCR / ทักษะการคิดค านวณ/ เจตคติที่มตี่อคณติศาสตร ์
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Abstract 
 The odjectives of this research are ;To compare the academic achievement results.To compare 
the calculation skills.To analyze  the attitude of first Grade students regarding mathematical learning 
about subtraction and addition of the value and multiplicand less than 100 by using CCR.Total number 
of students in first Grade second semester of academic year 2017 of Baan Khoa Prikthai school, 
Kamphaeng Phet Primary Educational Service area office 2  are 16 students from 1 classroom.Tools used 
in the research are ;Planning of learning management  by using CCR method about addition and 
subtraction of the value and multiplicands less than 100 (total of 10 plans).Achievement measures of  
mathematics learning. Measure of calculation skills.Measure of student’s attitude over learning of 
mathematics 
 Result of the research : 
 1. Academic results of first Grade students about addition and subtraction of the value and 
multiplicands less than 100 by using CCR method are above average (70%) 
 2. Academic results of  first Grade students about addition and subtraction of the value and 
multiplicands less than 100 by using CCR method are different considering from after learning average 
are higher than before learning average  
 3. Calculation skills of  first Grade students about addition and subtraction of the value and 
multiplicands less than 100 by using CCR method found that the students gain higher skills after 
complete learning 
 4. First Grade students of Baan Khao Prikthai school posses a great attitude towards learning of 
mathematics after completing the learning prosess. 
 
ความเป็นมาและความสําคัญ 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา22กล่าวว่าการจัด
การศึกษาต้องยึดหลักผู้เรียนทุกคนมีความสามารถท่ีจะเรียนรู้และพัฒนาได้ และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด กระบวนการ
จัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ (หลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน , 
2551, หน้า 56)การเรียนรู้คณิตศาสตร์จึงมีความมีความส าคัญอย่างยิ่งในการพัฒนามนุษย์ท าให้มนุษย์มีความคิด สร้างสรรค์ 
คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบระเบียบ มีแบบแผนสามารถวิเคราะห์ปัญหา และแก้สถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วน รอบคอบ ท าให้
สามารถคาดการณ์วางแผน ตัดสินใจ และแก้ปัญหาได้อยางถูกต้องเหมาะสม นอกจากนี้คณิตศาสตร์ยังเป็นเครื่องมือใน
การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและศาสตร์อื่น ๆ คณิตศาสตร์จึงมีประโยชน์ต่อการด ารงชีวิต ช่วยพัฒนาคุณภาพให้ดี
ขึ้น และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข  
 (กระทรวงศึกษาธิการ. 2545 :  33)คณิตศาสตร มีความส าคัญยิ่งตอการพัฒนาความคิดมนุษย ท าใหมนุษยมี
ความคิด สรางสรรค คิดอยางมีเหตุผล เปนระบบ ระเบียบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะหปญหา และสถานการณไดอยางถี่  
ถวนรอบคอบ ท าใหสามารถคาดการณ วางแผน ตัดสินใจ และแกปญหา ไดอยางถูกตองและเหมาะสม  นอกจากนั้นคณิต
ศาสตรยังเปนเครื่องมือในการศึกษาวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี  ตลอดจนศาสตรอื่นๆ  ที่เกี่ยวของคณิตศาสตรจึงเปนประ
โยชนตอการด ารงชีวิต และชวยพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดีขึ้น (พิศมัย ศรีอ าไพ.  ม.ป.ป. )นอกจากนี้คณิตศาสตร์ยังช่วยพัฒนา
คนใหเปนมนุษยทีม่ีความสมดุลทั้งทางรางกาย  จิตใจ  สติปญญา และอารมณ์ สามารถคิดเปน  ท าเปน  แกปญหาเป็น และ
สามารถอยูรวมกบัผูอื่นไดอยาง  มีความสุข คณิตศาสตร มีบทบาทส าคัญตอการพัฒนาความคิดของมนุษยเพราะคณิตศาสตร
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เปนวิชาที่มีบทบาทส าคัญ ตอการพัฒนากระบวนการคิด  กระบวนการแกปญหา  กระบวนการใหเหตุผล  กระบวนการ
เชื่อมโยง   กระบวนการน าเสนอ  ตลอดจนการพัฒนาความคิดสรางสรรคของมนุษย  
 สภาพปจจุบันปญหาการเรียนการสอนในโรงเรียนยังไมประสบผลส าเร็จตามจุดมุงหมายของหลักสูตร อาจสืบ
เนื่องมาจากปญหาที่ส าคัญคือ ครูผูสอน ขาดเทคนิควิธสอนที่ท าใหเกิดความงายต่อการเรียนรูไมทราบจุดออนของลักษณะ
เนื้อหาวิชาที่สอนเป็นวิชาที่สอน ยากและไมมีการเปลี่ยนแปลงวิธีสอนใหเหมาะสม นักเรียนชอบเรียนวิชาคณิตศาสตร เช่น  
แบบฝกหัดยาก  แบบฝกหัดไมเหมาะสม  ตรวจการบ้านไม่ทันท าใหนักเรียนไมทราบสิ่งที่ตนยังไมเขาใจ  ครูอธิบายภาษาค
อนขางเขาใจยาก  สื่อการเรียนการสอนมีนอย  บางทานไมคอยเห็นความส าคัญของการใชสื่อ  จากปญหาดังกลาวนี้  ผูศึกษา
ค้นคว้าไดศึกษาแนวทางปรับปรุงการเรียนการสอน  เพื่อตองการใหนักเรียนไดเรียนวิชาคณติศาสตรไดม้ีความสุขมีคณุคาและ
เห็นความส าคัญ  คนพบขอสรุปไดดวยตนเอง คิดเปน ท าเปน และแกปญหาเปนโดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อใหสอด
คลองกับหลักสูตรและตัวผู เรียน ใชเทคนิควิธีการสอนที่เร าความสนใจและฝกใหนักเรียนเกิดความคิดรวบยอดใช
กระบวนการคมีเหตุผล  นอกจากนี้นักเรียนสามารถที่จะเรียนไดดวยตนเองได อย่างสะดวกตามความสามารถของแตละ
บุคคล และจากการศึกษารูปแบบวิธีการสอนที่เหมาะสมกับการสอนในเนื้อหากลุ่มสาระการสอนคณิตศาสตร์มากที่สุด คือ 
แนวคิดนวัตกรรม CCR 
 (สลักจิต ตรีรณโอภาส. - : 8) วิธีการสอนแบบ Contemplative Education เป็นกระบวนการในการเรียนรู้ของ
บุคคลที่เน้นการเรียนรู้จาก ภายใน  คิดและใคร่ครวญจนเกิดความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงความส าคัญของสิ่งที่เรียนรู้ 
เกิดความ เข้าใจในความเป็นธรรมชาติของสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้อง เกิดปัญญา ท าให้จิตใจได้รับการพัฒนาอย่างแท้จริง จิตต
ปัญญาศึกษา นับเป็นอีกแนวคิดหนึ่งท่ีน่าสนใจในการน าไปบูรณาการกับการเรียนการสอน  
 (เกศรา  รักชาติ. 2549 : 1)วิธีการสอนแบบ Coachingเป็นการสอนงานลูกน้อง ของตนเอง ผู้สอนงาน (Coach) 
ซึ่งผู้บริหารทุกระดับสามารถเป็นผู้สอนงานได้ ผู้ถูกสอนงาน (Coachee) ส่วนใหญ่จะเป็นลูกน้องที่อยู่ในทีมหรือกลุ่มงาน
เดียวกัน การสอนงานจะเน้นไปที่การพัฒนาผลการปฏิบัติงาน ( Individual Performance) และพัฒนาศักยภาพ 
(Potential) ของลูกน้อง Coaching เป็นการสื่อสารอย่างหนึ่งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการระหว่างหัวหน้าและลูกน้อง
เป็นการสื่อสารแบบสองทาง (Two Way Communication) ท าให้หัวหน้าและลูกน้องได้ร่วมกันแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น
จากการท างาน ก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดี ระหว่างหัวหน้าและลูกน้อง อย่างไรก็ตามการที่จะ Coaching ได้ดีนั้น ต้องมี
ความพร้อมทั้งผู้สอนและผู้ถูกสอน  
 (ไพฑูรย์ สินลารัตน์ 2555 : -)วิธีการสอนแบบ Research-based Learning ลักษณะของการจัดการศึกษาแบบ 
RBLประกอบด้วย หลักการที่ 1 แนวคิดพื้นฐาน เปลี่ยนแนวคิดจากเรียนรู้โดยการฟัง ตอบให้ถูกเป็นการถาม หาค าตอบเอง 
หลักการที่ 2 เป้าหมาย เปลี่ยนเป้าหมายจากการเรียนรู้โดยการจ า ท า ใช้ เป็นการคิดค้นแสวงหา หลักการที่ 3 วิธีสอน 
เปลี่ยนวิธีสอนจากการเรียนรู้โดยการบรรยาย เป็นการให้ค าปรึกษา และหลักการที่ 4 บทบาทผู้สอน เปลี่ยนบทบาทผู้สอน
จากการเป็นผู้ปฏิบัติเอง เป็นการจัดการผู้เรียน  
 จากหลักการและเหตุผลดังกลาว  ผูศึกษาคนควาเห็นวารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวคิด CCR เปนวิธีการ
จัดการเรียนรูที่เอื้ออ านวยตอการเรียนรูของนักเรียน  และนาจะท าใหนักเรียนประสบผลส าเร็จในการเรียนคณิตศาสตรไดดี  
โดยเลือกกลุมตัวอยางเปนนักเรียนระดับ ช้ันประถมศึกษาปที่  1  เพราะเปนกลุมที่ตองฝกใหเกิดความคิดรวบยอด  คิดเปน  
แกปญหาเป็นและ คณิตศาสตรถือวาเปนกลุมสาระหนึ่งที่จะตองใหผูเรียนเรียนรูและเกิดทักษะ  โดยเฉพาะทักษะการบวก
และการลบ  ซึ่งเปนทักษะที่จ าเปนมากส าหรับนักเรียนช้ันตน ๆ  ถือเปนทักษะพื้นฐานที่จะ น าไปสูการคูณ  และการหารถา
นักเรียนมีพื้นฐานในการบวกและการลบไม ดีพอ เมื่อไปเ รียนการคูณ และการหารก็จะท าให เกิดป ญหากับ
นัก เรียนเป นอย างมาก ซึ่งจะสงผลไปถึงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนดวย  ดังนั้นผูศึกษาคนคว้าไดเลือกเนื้อหา  
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1  เรื่อง  การบวกและการลบจ านวนที่มีผลลัพธและตัวตั้งไมเกิน 
100  โดยใชแนวคิด CCR เพื่อเปนแนวทางในการน ารูปแบบการสอนไปใชใหเหมาะสม เพื่อให้ผู้เรียนเกิดผลการเรียนรูสูงสุด
และเพื่อเปนแนวทางในการพัฒนากิจกรรมการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรู้คณิตศาสตรระดับประถมศึกษาใหมีประสิทธิภาพ   
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วัตถุประสงค์ 
 1.เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนของนักเรียนช้ันประถมศกึษาปีท่ี 1เรื่อง การบวกและการลบจ านวนที่มี
ผลลัพธและตัวตั้งไมเกิน 100 โดยใชแนวคิด CCR กับเกณฑ์ (ร้อยละ 70) 
 2.เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนของนักเรียนช้ันประถมศกึษาปที่ 1 เรื่อง การบวกและการลบจ านวนที่มี
ผลลัพธและตัวตั้งไมเกิน 100 ท่ีเรียนโดยใช้แนวคิด CCR ก่อนเรียน และหลังเรียน 
 3.เพื่อเปรียบเทียบทักษะการคดิค านวณของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 เรื่อง การบวกและการลบจ านวนที่มี
ผลลัพธและตัวตั้งไมเกิน 100 ท่ีเรียนโดยใช้แนวคิด CCR ก่อนเรียน และหลังเรียน 
 4.เพื่อศึกษาเจตคติของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 ท่ีมีตอการจดัการเรียนรวูิชาคณิตศาสตร เรื่องการบวกและ
การลบจ านวนทีม่ีผลลัพธและตัวตัง้ไมเกิน 100 ช้ันประถมศึกษาปที่ 1  โดยใชแนวคิด CCR 
 
สมมติฐาน 
 1.ผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1เรื่อง การบวกและการลบจ านวนที่มีผลลพัธและตัวตั้ง
ไมเกิน 100 โดยใชแนวคิด CCR สูงกว่าเกณฑ์ (ร้อยละ 70) 
 2.ผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 เรื่อง การบวกและการลบจ านวนท่ีมีผลลัพธและตัว
ตั้งไมเกิน 100 ที่เรียนโดยใช้แนวคิด CCR หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
 3.ทักษะการคิดค านวณของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 เรื่อง การบวกและการลบจ านวนที่มผีลลัพธและตัวตั้ง
ไมเกิน 100 ที่เรียนโดยใช้แนวคิดCCRหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรยีน 
 
ขอบเขตการวิจัย 
 เนื้อหา 
 เนื้อหาท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ เรือ่ง การบวกและการลบจ านวนที่มีผลลัพธและตัวตั้งไมเกิน 100 ช้ัน
ประถมศึกษาปที่ 1 ตามหลักสูตรแกนกลาง พุทธศักราช 2551 
 
 ตัวแปร 
 ตัวแปรต้น ได้แก ่  การจัดการเรยีนรู้โดยใช้แนวคิดนวตักรรม CCR 
 ตัวแปรตาม ได้แก ่ -ผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน 
    - ทักษะการคิดค านวณของของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1   
    - เจตคติของนักเรียนช้ันประถมศกึษาปที่ 1 มีตอการจัดการเรียนร ู
    วิชาคณิตศาสตร  
กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 
 
 
 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 โรงเรียนบาน 
เขาพริกไทย ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต2 จ านวน 17 คน จาก 1 หองเรียน 

การจัดการเรยีนรู้โดยใช้แนวคิด CCR 

- ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
- ทักษะการคิดค านวณ 
- เจตคติของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 มีตอการ
จัดการเรียนรู้ 
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เคร่ืองมือท่ีใช้ในการทําวิจัย 
 1. แผนการจัดการเรียนรู้โดยใชแนวคิด CCR อธิบายลักษณะ การบวกและการลบจ านวนที่มีผลลัพธและตัวตั้งไม
เกิน 100  ช้ันประถมศึกษาปที่ 1 โดยใชแนวคิด CCR จ านวน 10 แผน  โดยมีขั้นตอนการสอนดังนี ้
  1. ขั้นเตรียมความพร้อม : ตระหนักรู้คือพร้อม 
  2. ขั้นแสวงหาความรู้ : ถามคือตอบ 
  3. ขั้นเชื่อมโยงสู่การปฏิบัติ : ปฏิบัติได้คือเข้าใจ  
  4. ขั้นประเมินและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
  5. ขั้นสรุปบทเรียน/สะท้อนการเรียนรู้สู่การพัฒนา 
 2.แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่องการบวกและการลบจ านวนที่มีผลลัพธและตัวตั้งไมเกิน 100  
ช้ันประถมศึกษาปที่ 1 จ านวน 20 ข้อ 3 ตัวเลือก ด าเนินการสร้างและหาคุณภาพโดยน าไปให้ครูพี่เลี้ยง อาจารย์ที่ปรึกษา 
หัวหน้าฝ่ายวิชาการตรวจสอบ เพื่อหาความเที่ยง ใช้วิธีการหาค่า IOC พบว่ามีค่าระหว่าง 0.67 – 1.00 น าไปทดลองใช้กับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 จ านวน 30 คน น ามาวิเคราะห์ดังนี้ ค่าความเช่ือมั่น โดยวิธีการของ คูเดอร์ขริชาร์ดสัน 
(Kuder – Richarson :KR-20)มีค่าเท่ากับ 0.73  ค่าความยาก ง่าย พบว่า มีค่าอยู่ระหว่าง 0.20 – 0.89 ค่าอ านาจจ าแนก 
พบว่า มีค่าอยู่ระหว่าง 0.38 –0.88 
 3. แบบวัดทักษะการคิดค านวณเรื่องการบวกและการลบจ านวนที่มีผลลัพธ และตัวตั้งไมเกิน 100  ช้ัน
ประถมศึกษาปที่ 1 จ านวน 20 ข้อ ด าเนินการสร้างและหาคุณภาพดังนี้ หาความเที่ยง ใช้วิธีการหาค่า IOC พบว่ามีค่า
ระหว่าง 0.67 – 1.00น าไปทดลองใช้กับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 จ านวน 30 คน น ามาวิเคราะห์ค่าความเช่ือมั่น โดย
วิธีการของครอนบาร์ค(Cronbach’s alpha) พบว่า มีค่าเท่ากับ 0.81 
 4.แบบวัดเจตคติที่มีตอการจัดการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 เรื่องการบวกและ
การลบจ านวนที่มีผลลัพธและตัวตัง้ไมเกิน 100 จ านวน 10 ข้อ ด าเนินการสร้างและหาคุณภาพโดยใช้วิธีการหาค่า IOC ซึ่งครู
พี่เลี้ยง อาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าฝ่ายวิชาการ ให้คะแนนตามเกณฑ์ พบว่ามีค่าระหว่าง 0.67 – 1.00 น าไปทดลองใช้กับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 จ านวน 30 คน น ามาวิเคราะห์ค่าความเช่ือมั่น โดยวิธีการของครอนบาร์ค(Cronbach’s 
alpha)พบว่า มีค่าเท่ากับ0.76 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้ศึกษาได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลตามล าดับขั้นตอนดังนี ้
 1. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิก่อนเรียนเพื่อวัดความรู้พื้นฐานและเกบ็ผลการ
ทดสอบไปเปรียบเทียบกับผลสอบหลังเรียนโดยการจัดกจิกรรมเรียนรู้ตามแนวคดิ CCR 
 2. จัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรยีนรู้ จ านวน10 แผนโดยใช้แนวคิด CCR 
 3. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนหลังเรียน เพื่อวัดความรูพ้ื้นฐานและ
เก็บผลการทดสอบก่อนเรียนโดยจดัการเรียนการสอนตามแนวคิด CCR 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1.การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนของนักเรียนช้ันประถมศกึษาปีท่ี 1เรื่อง การบวกและการลบจ านวนที่
มีผลลัพธและตัวตั้งไมเกิน 100 โดยใชแนวคิดนวัตกรรม CCR กับเกณฑ์ (ร้อยละ 70) .ใช้การทดสอบค่าที (t – test One 
Group) 
 2.การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนของนักเรียนช้ันประถมศกึษาปที่ 1 เรื่อง การบวกและการลบจ านวนที่
มีผลลัพธและตัวตั้งไมเกิน 100 ที่เรียนโดยใช้แนวคิดนวัตกรรม CCR ก่อนเรียน และหลังเรยีนใช้การทดสอบค่าที (t – test 
Dependent) 
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 3.การเปรียบเทียบทักษะการคิดค านวณของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 เรื่อง การบวกและการลบจ านวนที่มี
ผลลัพธและตัวตั้งไมเกิน 100 ที่เรียนโดยใช้แนวคิดนวัตกรรม CCRก่อนเรียน และหลังเรียนใช้การทดสอบค่าที (t – test 
Dependent) 
 4.การศึกษาเจตคติของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 ที่มีตอการจดัการเรียนรวูิชาคณิตศาสตร เรื่องการบวก
และการลบจ านวนที่มผีลลัพธและตัวตั้งไมเกิน 100 ช้ันประถมศึกษาปที่ 1  โดยใชแนวคิดนวัตกรรม CCR วิเคราะห์คา่เฉลีย่   
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลผลค่าเฉลี่ยดังนี ้
  ค่าเฉลี่ย  4.50 – 5.00 เห็นด้วยมากทีสุ่ด 
  ค่าเฉลี่ย  3.50 – 4.49 เห็นด้วยมากมาก 
  ค่าเฉลี่ย  2.50 – 3.49 เห็นด้วยปานกลาง 
  ค่าเฉลี่ย  1.50 – 2.49 เห็นด้วยน้อย 
  ค่าเฉลี่ย  1.00 – 1.49 เห็นด้วยน้อยทีสุ่ด 
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ตาราง 1 แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1เรื่อง การบวกและ
การลบจ านวนที่มีผลลัพธและตัวตั้งไมเกิน 100 โดยใชแนวคิด CCR กับเกณฑ์ (ร้อยละ 70) 
 

การทดสอบ n X  S.D. K t 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรยีนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 16 22.15 0.54 30 20.45* 
 *p< .05 
 จากตารางพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1เรื่อง การบวกและการลบจ านวนที่มี
ผลลัพธและตัวตั้งไมเกิน 100 โดยใชแนวคิดCCR สูงกว่าเกณฑ์ (ร้อยละ 70)อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
 ตาราง 2 แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 เรื่อง การบวกและ
การลบจ านวนที่มีผลลัพธและตัวตั้งไมเกิน 100 ที่เรียนโดยใช้แนวคิด CCR ก่อนเรียน และหลังเรียน 

การทดสอบ n X  S.D. t 

ก่อนเรียน 16 11.75 0.63 
-3.91* 

หลังเรียน 16 22.15 0.54 
 *p< .05 
 จากตารางพบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 เรื่อง การบวกและการลบจ านวนที่มี
ผลลัพธและตัวตั้งไมเกิน 100 ที่เรียนโดยใช้แนวคิดCCR แตกต่างกันหากพิจารณาจากค่าเฉลี่ยพบว่าหลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
 ตาราง 3 แสดงผลการเปรียบเทียบทักษะการคิดค านวณของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 เรื่อง การบวกและการ
ลบจ านวนที่มีผลลัพธและตัวตั้งไมเกิน 100 ที่เรียนโดยใช้แนวคิด CCR ก่อนเรียนและหลังเรียน 
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การทดสอบ n X  S.D. t 
ก่อนเรียน 16 10.44 0.62 

10.22* 
หลังเรียน 16 16.30 0.50 

 *p< .05 
 จากตารางพบว่า ทักษะการคิดค านวณของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 เรื่อง การบวกและการลบจ านวนที่มี
ผลลัพธและตัวตั้งไมเกิน 100 ที่เรียนโดยใช้แนวคิดCCR สูงกว่ากลุ่มที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
 ตาราง 4 แสดงผลการศึกษาเจตคติของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 ที่มีตอการจัดการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร
เรื่องการบวกและการลบจ านวนที่มีผลลัพธและตัวตั้งไมเกิน 100 ช้ันประถมศึกษาปที่ 1  โดยใชแนวคิดนวัตกรรม CCR 

รายการประเมิน μ    ความหมาย 
1.ครูท าให้การเรียนคณิตศาสตร์สนุกสนาน 4.34 0.67 มากที่สุด 
2.ครูให้ค าแนะน าเป็นอย่างดีเมื่อฉันไม่เข้าใจสิ่งที่เรียน 4.21 0.75 มาก 
3.การสอนของครูท าให้ฉันได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็น 4.38 0.68 มาก 
4.การสอนของครูท าให้ฉันเข้าใจมากข้ึน 4.19 0.90 มาก 
5.อุปกรณ์ในห้องเรียนท าให้ฉันเรยีนอย่างสนุกสนาน 4.26 0.85 มาก 
6.การสอนของครูท าให้ฉันรูส้ึกถึงประโยชน์ของคณติศาสตร์ 2.45 1.10 น้อย 
7.ฉันอยากให้เวลาเรียนคณิตศาสตร์ผ่านไปเร็วๆ 2.53 1.06 ปานกลาง 
8.การสอนของครูท าให้ฉันได้แสดงความสามารถของตนเอง 3.15 0.96 ปานกลาง 
9.การสอนของครูท าให้ฉันได้ฝึกทักษะและน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได ้

3.30 0.95 
ปานกลาง 

10.ครูมีความพร้อมที่ดีในการสอน 3.94 0.64 มาก 
รวม 3.84 0.73 มาก 

 
 จากตาราง พบว่า นักเรยีนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนบ้านเขาพริกไทยมเีจตคติต่อวิชาคณติศาสตร์หลังการ

จัดการเรียนการสอนโดยใช้แนวคิดนวัตกรรม CCR โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.84 และ S.D. = 0.73) เมื่อพิจารณาเป็น

รายข้อ พบว่า การสอนของครูท าให้ฉันได้มโีอกาสแสดงความคิดเห็นมีค่าเฉลีย่สูงสุด ( X  = 4.38 และ S.D. = 0.68) 

รองลงมา คือ ครูท าให้การเรียนคณิตศาสตร์สนุกสนาน( X = 4.34 และ S.D. = 0.67) และอุปกรณ์ในห้องเรียนท าให้ฉันเรียน

อย่างสนุกสนาน ( X = 4.26 และ S.D. = 0.67) ตามล าดับ 
 
สรุปผลการวิจัย 
 การจัดการเรยีนการสอนโดยใช้แนวคิดนวัตกรรม CCR สรุปผลการวจิัยดังนี ้
 1.ผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 เรื่อง การบวกและการลบจ านวนท่ีมีผลลัพธและตัว
ตั้งไมเกิน 100 โดยใชแนวคิด CCR สูงกว่าเกณฑ์ (ร้อยละ 70)อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติทีร่ะดับ .05 
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 2. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 เรื่อง การบวกและการลบจ านวนท่ีมีผลลัพธและ
ตัวตั้งไมเกิน 100 ท่ีเรียนโดยใช้แนวคิดม CCR แตกต่างกันหากพิจารณาจากค่าเฉลี่ยพบว่าหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
 3.ทักษะการคิดค านวณของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 เรื่อง การบวกและการลบจ านวนที่มผีลลัพธและตัวตั้ง
ไมเกิน 100 ท่ีเรียนโดยใช้แนวคิด CCR หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
 4. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนบ้านเขาพริกไทยมเีจตคตติ่อวิชาคณิตศาสตร์หลังการจัดการเรียนการ
สอนโดยใช้แนวคิด CCR โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การสอนของครูท าให้ฉันได้มโีอกาสแสดง
ความคิดเห็นมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ครูท าให้การเรียนคณิตศาสตรส์นุกสนานและอุปกรณ์ในห้องเรียนท าให้ฉันเรียน
อย่างสนุกสนานตามล าดับ 
 
อภิปรายผลการวิจัย  
  1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 เรื่อง การบวกและการลบจ านวนที่มี
ผลลัพธและตัวตั้งไมเกิน 100 ที่เรียนโดยใช้แนวคิดCCR แตกต่างกันหากพิจารณาจากค่าเฉลี่ยพบว่าหลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียนทั้งนี้อาจเป็นเพราะการจัดการเรียนการสอนแบบCCR เป็นการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการจิตตปัญญา (Contemplative 
Education) สอนแนะหรือโค้ชช่ิง (Coaching) และการเรียนการสอนที่เน้นการวิจัยหรอืใช้วิจัยเป็นฐาน (Researching base 
Learning) เป็นกระบวนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริงได้ลงมือหาค าตอบด้วยตนเองโดยครูเป็นเพียงผู้
แนะน าให้ผู้เรียนได้พัฒนาเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้นอกจากน้ี การจัดการเรียนการสอนแบบ CCR 
ยังเป็นการจัดการเรียนการสอนที่ให้ผู้เรียนได้รู้จักตนเองทั้งจุดเด่นและจุดด้อยท าให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ตนเอง และ
สามารถพัฒนาตนเองได้ด้วยการคิดใคร่ครวญอย่างมีสติสัมปชัญญะซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย (ธัญพร ช่ืนกลิ่น 2553)  ท าวิจัย
เรื่องการพัฒนารูปแบบการโค้ช   เพื่อพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของอาจารย์พยาบาล  ที่ส่งเสริมทักษะการวิจัยครั้งนี้   
มีวัตถุประสงค์  คือ  1)  พัฒนารูปแบบการโค้ช  เพื่อพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ยาบาล  ที่ส่งเสริมทักษะการคิดอย่าง
มีวิจารณญาณของนักศึกษาในสังกัดสถาบันพระราชชนก  กระทรวงสาธารณสุข  และ  2)  ตรวจสอบประสิทธิภาพเชิง
ประจักษ์ของรูปพัฒนาขึ้น  ด าเนินการวิจัยด้วยวิธีการวิจัยและและพัฒนา  (Research  and  Development)  และ การ
วิจัย  แบบผสม  (Mixed  method)  ด าเนินการทดลองโดยประยุกต์การวิจัยแบบดุลและกลุ่มตัวอย่างของการทดลอง
ต่อเนื่อง  มีการทดสอบก่อนและหลังการทดลอง ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ ผลการทดลอง  พบว่า  รูปแบบการโค้ชพีพีซีอีมี  
ก่อนและหลังการทดลองอาจารย์พยาบาลมีสมรรถนะการโค้ชแตกต่างกันอย่างมีนัยส าระดับ .05  มีสมรรถนะการจัดการ
เรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 นักศึกษาพยาบาลมีทักษะการคิดแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  อาจารย์พยาบาลและผู้บริหารมีครูปแบบการโค้ชพีพีซีอีในระดับมากที่สุด  รวมทั้ง
นักศึกษาพยาบาลมีความคิดเห็นส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณมีความเหมาะสมในระดับมาก 
  2. ทักษะการคิดค านวณของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 เรื่อง การบวกและการลบจ านวนที่มีผลลัพธ
และตัวตั้งไมเกิน 100 ท่ีเรียนโดยใช้แนวคิด CCR สูงกว่ากลุ่มที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ
การจัดการเรียนการสอนแบบ CCR เป็นการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการจิตตปัญญา (Contemplative Education) สอน
แนะน าหรือโค้ชช่ิง (Coaching) และการเรียนการสอนที่เน้นการวิจัยหรือใช้วิจัยเป็นฐาน (Researching base Learning) 
เป็นกระบวนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริงได้ลงมือหาค าตอบด้วยตนเองโดยครูเป็นเพียงผู้แนะน าให้
ผู้เรียนได้พัฒนาเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้นอกจากนี้ การจัดการเรียนการสอนแบบ CCR ยังเป็น
การจัดการเรียนการสอนที่ให้ผู้เรียนได้รู้จักตนเองทั้งจุดเด่นและจุดด้อยท าให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ตนเอง และสามารถ
พัฒนาตนเองได้ด้วยการคิดใคร่ครวญอย่างมีสติสัมปชัญญะ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ(จุฑา ธรรมชาติ 2555) ได้วิจัยเรื่อง 
การวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบใช้วิจัยเป็นฐานในรายวิชาการวิจัยทางการศึกษา ผลการวิจัยพบว่า การจัดการ
เรียนรู้แบบใช้วิจัยเป็นฐานที่ผู้วิจัยพัฒนามีลักษณะส าคัญ คือ  ฝึกให้ผู้เรียนตั้งปัญหาและหาแนวทางแก้ไขอย่างเป็น ระบบ 
บูรณาการเทคนิคการจัดการเรียนรู้ แบบหลากหลายวิธี ส่งเสริมผู้เรียนให้มีทักษะพื้นฐานที่ จ าเป็นต่อการเรียน ฝึกทักษะวิจัย
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ให้แก่ผู้เรียนทีละน้อยตามล าดับขั้นตอน น าผลวิจัยมาสอนควบคู่กับการเรียนรู้กระบวนการวิจัยอย่างสมดุล และ กระตุ้น
ผู้เรียนด้วยการประเมินอย่างต่อเนื่อง ผลการทดลองจัดการ เรียนรู้แบบใช้วิจัยเป็นฐาน พบว่า นักศึกษากลุ่ม ทดลองมี
ค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้พื้นฐานทางการ วิจัย ทักษะการคิดแก้ปัญหาทางการวิจัย และคุณลักษณะของนักวิจัยสูงกว่ากลุ่ม
ควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 
  3. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านเขาพริกไทยมีเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์หลังการจัดการ
เรียนการสอนโดยใช้แนวคิดนวัตกรรม CCR โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การสอนของครูท าให้ฉัน
ได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นมคี่าเฉลีย่สูงสุด รองลงมา คือ ครูท าให้การเรียนคณิตศาสตร์สนุกสนานและอุปกรณ์ในห้องเรียน
ท าให้ฉันเรียนอย่างสนุกสนานตามล าดับทั้งนี้อาจเป็นเพราะการจัดการเรียนการสอนแบบ CCR เป็นการจัดการเรียนรู้ที่
บูรณาการจิตตปัญญา (Contemplative Education) สอนแนะหรือโค้ชช่ิง (Coaching) และการเรียนการสอนที่เน้นการ
วิจัยหรือใช้วิจัยเป็นฐาน (Researching base Learning) เป็นกระบวนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริงได้
ลงมือหาค าตอบด้วยตนเองโดยครูเป็นเพียงผู้แนะน าให้ผู้เรียนได้พัฒนาเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้
นอกจากน้ี การจัดการเรียนการสอนแบบ CCR ยังเป็นการจัดการเรียนการสอนที่ให้ผูเ้รียนได้รูจ้ักตนเองทั้งจุดเด่นและจุดด้อย
ท าให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ตนเอง และสามารถพัฒนาตนเองได้ด้วยการคิดใคร่ครวญอย่างมีสติสัมปชัญญะ ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ บังอร เสรีรัตน์ (2552, น.34-41) ผู้วิจัยได้ศึกษาการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน ตามแนวจิตตปัญญา
ศึกษาส าหรับนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
  ผลการวิจัยพบว่ารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวจิตตปัญญาศึกษาส าหรับนักศึกษาปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาประกอบด้วย 8 องค์ประกอบ คือ หลักการ/ แนวคิด วัตถุประสงค์ของรูปแบบ 
กระบวนการจัดการเรียนรู้ เทคนิคส าคัญ ตัวบ่งช้ีการสอน ผลที่ได้รับ และปัจจัยสนับสนุน นักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่เรียนรู้ด้วยรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวจิตตปัญญาศึกษาเกิดความเปลี่ยนแปลง 3 ด้าน 
คือ การเปลี่ยนแปลงความคิดต่อตนเอง ผู้อื่น การใช้ชีวิตและการประกอบอาชีพ และนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิ ทยาลัย   
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่เรียนรู้ด้วยรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษามีความพึงพอใจต่อการ
เรียนรู้ในระดับดีมาก 
  4.นักเรียนมีเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์หลังการจัดการเรียนรู้แบบ CCR โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย  X  เท่ากับ 3.47 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.91ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ นักเรียนมีความเพลิดเพลิน มี
แรงจูงใจ ให้ความส าคัญ และความเป็นอิสระจากความกลัววิชาคณิตศาสตร์ (AiKin, 1979) 
 
ข้อเสนอแนะในการวิจัย 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจยัไปใช้ 
  1.แผนการจดัการเรียนรู้ ท าให้นักเรียนพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ เพราะนักเรยีนได้มสี่วนร่วมในการจัด
กิจกรรม มโีอกาสได้แลกเปลี่ยนซกัถามข้อคิดเห็น ท าให้นักเรียนมีความคุ้นเคยกันเข้าใจกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีความ
กล้าแสดงออก มีความรับผิดชอบ ซึ่งจะช่วยพัฒนาผลการเรียนของนักเรียนให้ดีขึ้นและช่วยฝึกให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะทาง
สังคมมากข้ึน ดังนั้นผูบ้ริหาร ครผููส้อนควรได้รับการสนับสนุนส่งเสรมิและน าไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอนให้เกิด
ประสิทธิภาพตามวตัถุประสงค ์
  2. น าแผนการจัดกจิกรรมการเรียนรู้โดยใช้แนวคิด CCR กลุ่มสาระการเรยีนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก
และการลบจ านวนที่มผีลลัพธ์ไม่เกิน 100 ไปใช้ ครูผู้สอนควรศึกษาหลักการและขั้นตอนของการจดักจิกรรมโดยละเอียด เพื่อ
เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง 
  3. ผู้มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกจิกรรมการเรยีนการสอน เช่น ผู้บริหาร 
ครูผูส้อน ฝ่ายวิชาการ หรือศูนย์เครือข่ายโรงเรียนควรน าการสอนแบบ CCR ไปเผยแพร่ เพื่อน าไปใช้ในการจัดกิจกกรมการ
เรียนการสอน 
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 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยต่อไป 
  1.ควรสร้างแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ที่จัดการเรียนการสอนโดยใช้แนวคิด CCR ในเนื้อหาวิชาอื่นๆ  
  2.ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้แนวคิด CCR ในวิชา
คณิตศาสตร์กับเทคนิควิธีการสอนอื่นๆ เพื่อเปรียบเทียบความแตกตา่งของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
  3. ควรมีการพัฒนาการสอนโดยใช้แนวคิด CCR กลุ่มสาระการเรียนรูค้ณิตศาสตร์ ในระดับชั้นต่างๆ และ
เนื้อหาวิชาอื่นๆ เช่น ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ เป็นต้น 
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