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บทคัดย่อ 
  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วนและ
ทศนิยม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 หลังได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CCR กับเกณฑ์ร้อยละ70 
เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ ก่อนและหลังเรียน เพื่อศึกษาทักษะในการแก้ปัญหา และการ
ตระหนักรู้ตนเองของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 หลังได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CCR ประชากรที่ใช้
ในการวิจัย คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์–
ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) จังหวัดก าแพงเพชร จ านวน 40 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องเศษส่วนและทศนิยม ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 โดยใช้การจัดกิจกรรมเรียนรู้แบบ CCR
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องเศษส่วนและทศนิยม แบบสังเกตทักษะการแก้ปัญหา 
เรื่องเศษส่วนและทศนิยม แบบสังเกตการตระหนักรู้ตนเอง เรื่องเศษส่วนและทศนิยม  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูลได้แก่ คือ ค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบค่าที (t-test One group และ t-test 
Dependent Samples) 
 ผลการวิจัยพบว่า 
 1. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/3 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนคณติศาสตร์ เรื่องเศษส่วนและทศนยิม หลัง
ได้รับการจัดกจิกรรมการเรียนรู้แบบ CCR สูงกว่าเกณฑร์้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติทีร่ะดับ .05 
 2. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/3 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนคณติศาสตร์ เรื่องเศษส่วนและทศนยิม หลัง
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CCR สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนยัส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 3. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/3 มีทักษะในการแก้ปัญหา เรื่องเศษส่วนและทศนิยม หลังได้รับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบ CCR โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
 4. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/3 มีการตระหนักรูต้นเอง หลังได้รบัการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CCR 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
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Abstract 
 
  This research study aimed to compare the mathematics achievement applications of 
fractions and decimals for grade 7/3 student after study by CCR model with 70% criteria .To 
compare the mathematics achievement applications before and after study by CCR model. To 
evaluate the  problem solving skills of fractions and decimals and self awareness for grade 7/3 
students after study by CCR model. The population were 40 students in grade 7/3 at second 
semester of academic year 2017 of  Chakungrao Wittaya School, Kamphaeng Phet Province. The 
research tools consisted of lesson plan based on the CCR models for grade 7/3 students, the 
achievement test for mathematic of fractions and decimals, observation skills problem solving for 
fractions and decimals, observation skills self awareness solving for fractions and decimals. 
The data were analyzed using the arithmetic mean, the standard deviation, t-test dependent 
samples and t-test one group. 
 The result of research founded that 
 1. The mathematics achievement of fractions and decimals for grade 7/3 students 
after study by CCR model with 70% criteria at .05 statistical significant levels. 
 2. The mathematics achievement of fractions and decimals for grade 7/3 students 
after study by CCR model was higher than before  at .05 statistical significant levels. 
 3. The  problem solving skills of fractions and decimals for grade 7/3 students after 
study by CCR model was found at the hight level. 
 4. The self awareness for grade 7/3 students after study by CCR model was found at 
the hight level. 
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ความเป็นมาและความส าคัญ 
 ในปัจจุบันการศึกษาของไทยอยู่ในยุคของการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ซึ่งเป็นการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนแสวงหา
ความรู้จากการลงมือปฏิบัติ ท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ได้พัฒนาความคิด จนเกิดทักษะการคิด
วิเคราะห์ การแก้ปัญหา และมีทักษะในการใช้ชีวิต (วิจารณ์ พานิช, 2556) จึงท าให้คณิตศาสตร์มีบทบาทส าคัญต่อ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพราะคณิตศาสตร์ช่วยพัฒนาความคิดของมนุษย์ให้มีความคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างเป็น
ระบบ มีระเบียบแบบแผน สามารถคิดวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาต่างๆได้อย่างละเอียดถี่ถ้วน รอบคอบ ช่วยให้
คาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ แก้ปัญหา และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้อง (ส านักวิชาการและมาตรฐาน
การศึกษา, 2551)  
 จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจ าปีการศึกษา 2559 ของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่าในระดับประเทศมีผลการทดสอบต่ าลงทุกปี โดยเฉพาะวิชาคณิตศาสตร์มีผู้เข้าร่วมท า
การทดสอบจ านวน 637,256 คน มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 29.31 โดยที่นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนชากังราว
วิทยา (อินทร์ – ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) จากผู้เข้าสอบ 118 คน มีคะแนนเฉลี่ย 22.87 ซึ่งต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ จากการศึกษาปัญหาดังกล่าววิเคราะห์ได้ว่า ในบทเรียนที่มีการแก้ปัญหาโดยใช้ทักษะการแก้ปัญหา
ทางคณิตศาสตร์ ผู้เรียนไม่สามารถแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง โดยเฉพาะ เรื่องเศษส่วนและทศนิยม ในระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 1  เป็นเรื่องที่ผู้เรียนไม่สามารถคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาด้วยตนเองได้ เกิดปัญหาการท าความเข้าใจ
เกี่ยวกบัเศษส่วนและทศนิยม ท าให้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) อยู่ในเกณฑ์ต่ า และ
เมื่อผู้เรียนไม่สามารถแก้ปัญหาด้วยตนเองได้แล้วยังส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนอยู่ในเกณฑ์ต่ าด้วย 
นอกจากนี้ผู้เรียนยังขาดสมาธิ การตระหนักรู้ตนเองและทักษะในการท างานร่วมกับผู้อื่น ดังนั้นจึงควรมีการจัด
การศึกษาท่ีมีส่วนช่วยในการพัฒนาศักยภาพทางการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนในการให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาความคิดและ
เกิดทักษะการแก้ปัญหา โดยผ่านแนวคิดจิตปัญญาศึกษา โดยใช้นวัตกรรม CCR  ซึ่งจะท าให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการ
เรียนรู้อย่างใคร่ครวญซึ่งเน้นการพัฒนาด้านในอย่างแท้จริง เพื่อให้เกิดความตระหนักรู้ถึงคุณค่าของสิ่งต่างๆโดย
ปราศจากอคติ และสามารถเช่ือมโยงศาสตร์ต่างๆ มาประยุกต์ใช้ในชีวิตได้อย่างสมบูรณ์ (ชลลดา ทองทวี และคณะ, 
2551) ซึ่งแนวคิดจิตปัญญาศึกษา โดยใช้นวัตกรรม CCR มีดังนี้ 
  1. C = Comtemplative Education คือ การศึกษาแบบองค์รวม ใช้วิธีการที่หลากหลายบน
หลักการสังเกตภายในตน การมีสติ และการเรียนรู้ด้วยใจที่ใครครวญ จุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้เรียนเกิดปัญญา และการ
เปลี่ยนแปลงข้ันพ้ืนฐานตระหนักรู้ต่อตนเองและสังคม (ศิรประภา พฤทธิกุล, 2553) 
  2. C = Coachings คือ การสร้างความตื่นตัวให้กับผู้เรียน ให้ผู้เรียนรู้สึกตื่นตัวอยากที่จะเรียนรู้ 
โดยที่ผู้สอนจะเป็นผู้ตั้งค าถามกระตุ้นเพื่อให้นักเรียน เรียนรู้ที่จะคิด และเพื่อให้สามารถประยุกต์และคิดเองได้  
(ประคัลภ์ ปัณฑพลังกูร, 2558) 
  3. R = Research Base Learning คือ กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้วิจัยเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการเรียนรู้ เน้นทักษะกระบวนการค้นคว้า พัฒนาการคิดวิเคราะห์และบูรณาการเนื้อหาความรู้  (คงศักดิ์ 
ธาตุทอง และงามนิตย์ ธาตุทอง, 2557) 
 จากท่ีกล่าวมาข้างต้น ท าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ และมีทักษะในการใช้ชีวิต จึงได้มีการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CCR เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ทักษะการแก้ปัญหา และการ
ตระหนักรู้ตนเอง เรื่อง เศษส่วนและทศนิยม ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 เพื่อสร้างการจัดการเรียนรู้ที่
เหมาะสมให้กับผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะการแก้ปัญหาที่ดี มีสมาธิ มีการตระหนักรู้ตนเอง มีทักษะในการท างาน
ร่วมกับผู้อื่น และมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีดีขึ้น 
 



วัตถุประสงค์การวิจัย 

  1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วนและทศนิยม ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1/3 หลังได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CCR กับเกณฑ์ร้อยละ70 
  2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ก่อนและหลังเรียน เรื่อง เศษส่วนและทศนิยม
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/3 โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CCR 
  3. เพื่อศึกษาทักษะในการแก้ปัญหา เรื่อง เศษส่วนและทศนิยม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/3 หลัง
ได้รับการจัดกจิกรรมการเรียนรู้แบบ CCR 
  4. เพื่อศึกษาการตระหนักรู้ตนเองของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 1/3 หลังได้รับการจัดกิจกรรมการเรยีนรู้
แบบ CCR 
 
 

สมมติฐานการวิจัย 
  1. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/3 มผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วนและทศนิยม หลัง
ได้รับการสอนโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบ CCR สูงกว่าที่เกณฑ์ก าหนดไว้ร้อยละ 70 
  2. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/3 มผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วนและทศนิยม หลัง
ได้รับการสอนโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบ CCR สูงกว่าก่อนเรียน 
 

ขอบเขตการวิจัย 
  ด้านประชากร 
  ประชากรที่ ใ ช้ในการวิจัยครั้ งนี้  คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  1/3 ภาคเรียนที่  2  
ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์–ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) จังหวัดก าแพงเพชร จ านวน 40 คน  
  ด้านเนื้อหา 
 เนื้อหาท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ เรื่องเศษส่วนและทศนิยม รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน  
ค21101 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
 

  ด้านตัวแปร   
 ตัวแปรต้น  ได้แก่   การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CCR 
 ตัวแปรตาม ได้แก ่ - ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณติศาสตร์  
    - ทักษะในการแก้ปัญหา  

    - การตระหนักรู้ตนเอง 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
  ประชากร 
  
 
 

 

- การจัดกิจกรรมการเรยีนรู้แบบ CCR 

- ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณติศาสตร์ (K) 
- ทักษะในการแก้ปัญหา (P)  
- การตระหนักรู้ตนเอง (A) 
 



วิธีด าเนินการวิจัย 
  ประชากร 
  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์–ชุ่ม ดี
สารอุปถัมภ์) จังหวัดก าแพงเพชร จ านวน 40 คน 
  เคร่ืองมือวิจัย 
 1. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูว้ิชาคณิตศาสตร์ เรื่องเศษส่วนและทศนิยม ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/3 โดย
ใช้การจัดกิจกรรมเรียนรู้แบบ CCR จ านวน 17 แผน แผนละ 1 ช่ัวโมง โดยมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน
คือ   
  ขั้นที่ 1 เตรียมความพร้อม:ตระหนักรู้คือพร้อม 
   ขั้นที่ 2 แสวงหาความรู้: ถามคือสอน 
   ขั้นที่ 3 เชื่อมโยงสู่การปฏิบัติ: ปฏิบัติได้คือเข้าใจ 
   ขั้นที่ 4 ประเมินและแลกเปลี่ยนเรียนรู้: สะท้อนคิดคือเรียนรู้ 
   ขั้นที่ 5 สะท้อนการเรียนรู้: เขียนคือคิด 
  2. แบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องเศษส่วนและทศนิยม ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 
1/3 โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CCR เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ มีค่าความเที่ยงตรงโดย
การหาค่าความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ (IOC) พบว่ามีค่าอยู่ระหว่าง 0.30 - 1.00 ค่าความ
เชื่อมั่นของคูเดอร์ริชารด์สัน (KR-20) เท่ากับ 0.73 ค่าความยากง่าย (p) อยู่ระหว่าง 0.29 - 0.73 ค่าอ านาจจ าแนก 
(r) อยู่ระหว่าง  0.29 - 1.00  
  3. แบบสังเกตทักษะการแก้ปญัหา เรื่องเศษส่วนและทศนิยม ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/3 เป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ จ านวน 10 ข้อ มีค่าความเที่ยงตรงโดยการหาค่าความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับ
วัตถุประสงค์ (IOC) พบว่ามีค่าอยู่ระหว่าง 0.60 - 1.00 และค่าความเช่ือมั่นตามวิธีของครอนบราค (Cronbach’s 
alpha) เท่ากับ 0.99 
  4. แบบสังเกตการตระหนักรู้ตนเอง เรื่องเศษส่วนและทศนิยม ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/3 เป็นแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จ านวน 10 ข้อ มีค่าความเที่ยงตรงโดยการหาค่าความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับ
วัตถุประสงค์ (IOC) อยู่ระหว่าง 0.60 - 1.00 และค่าความเช่ือมั่นตามวิธีของครอนบราค (Cronbach’s alpha) 
เท่ากับ 0.60 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอน ต่อไปนี ้
  1. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/3 ท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ก่อนเรียน เรื่อง
เศษส่วนและทศนิยม 
 2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องเศษส่วนและ
ทศนิยม ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CCR จ านวน 17 ช่ัวโมง และนักเรียนท า
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์หลังเรียน  
 3. สังเกตทักษะในการแก้ปัญหา ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 หลังการได้รับการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบ CCR 
 4. สังเกตการตระหนักรู้ตนเองของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 หลังได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบ CCR 



การวิเคราะห์ข้อมูล 
  1. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่องเศษส่วนและทศนิยม ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี1/3 หลังได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CCR กับเกณฑ์ร้อยละ70 ใช้การทดสอบค่าที (t-test 
One Group) 
 2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ก่อนและหลังเรียน เรื่อง เศษส่วนและทศนิยม
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่1/3 โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CCR ใช้การทดสอบค่าที (t-test 
Dependent)  
 3. การศึกษาทักษะการแก้ปัญหา และการตระหนักรู้ตนเองเรื่อง เศษส่วนและทศนิยม ของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปีท่ี1/3 หลังได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CCR วิเคราะห์ข้อมูลโดยค่าเฉลี่ย ( x ) ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) และแปลผลค่าเฉลี่ย ดังน้ี 
  ค่าเฉลี่ย 4.50 – 5.00 นักเรียนมีทักษะการแก้ปัญหา/การตระหนักรู้ตนเอง  ระดับมากท่ีสุด 
  ค่าเฉลี่ย 3.50 – 4.49 นักเรียนมีทักษะการแก้ปัญหา/การตระหนักรู้ตนเอง  ระดับมาก 
  ค่าเฉลี่ย 2.50 – 3.49 นักเรียนมีทักษะการแก้ปัญหา/การตระหนักรู้ตนเอง  ระดับปานกลาง 
   ค่าเฉลี่ย 1.50 – 2.49 นักเรียนมีทักษะการแก้ปัญหา/การตระหนักรู้ตนเอง  ระดับน้อย 
   ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.49 นักเรียนมีทักษะการแก้ปัญหา/การตระหนักรู้ตนเอง  ระดับน้อยที่สุด 
 

สรุปผลการวิจัย 
  1. การเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนคณติศาสตร์ เรื่องเศษส่วนและทศนิยม ของนักเรยีนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1/3 หลังได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CCR กับเกณฑ์ร้อยละ70 พบผลดังตาราง 1 
 

ตาราง 1 แสดงผลการเปรยีบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่องเศษส่วนและทศนิยม ของนักเรียนช้ัน 
  มัธยมศึกษาปีท่ี 1/3 หลังได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CCR กับเกณฑ์ร้อยละ70  
  วิเคราะห์ข้อมูลโดยการทดสอบค่าที (t-test One group) 
 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ n  X  .D.S  k  t  
40 23.45 2.08 21 7.47* 

 *p < .05 
 จากตาราง1 พบว่านักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/3 โรงเรยีนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ)์ 
จังหวัดก าแพงเพชร มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณติศาสตร์ เรื่องเศษส่วนและทศนยิม หลังได้รบัการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้แบบ CCR สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถติทิี่ระดับ .05 โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 23.45  
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 2.08 และคา่ t = 7.47 
 
 
 
 
 
 
 



  2. การเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนคณติศาสตร์ ก่อนและหลังเรียน เรื่องเศษส่วนและทศนิยมของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/3 โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CCR พบผลดังตาราง 2 
 

ตาราง 2 แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ ก่อนและหลังเรียน เรื่องเศษส่วนและ 
  ทศนิยมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/3 โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CCR วิเคราะห์ข้อมูล 
  โดยการทดสอบค่าที (t-test Dependent) 
 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ n  X  .D.S  t  
ก่อนเรียน 40 13.40 1.72 

-21.53* 
หลังเรียน 40 23.65 2.25 

 *p < .05 
  จากตาราง2 พบว่านักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/3 โรงเรยีนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ)์ 
จังหวัดก าแพงเพชร มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณติศาสตร์ เรื่องเศษส่วนและทศนยิม หลังการจัดกิจกรรมการเรยีนรู้
แบบ CCR สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติทีร่ะดับ .05 โดยโดยมีค่า t = -21.53 
 

  3. การศึกษาทักษะในการแก้ปัญหา เรื่องเศษส่วนและทศนิยม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 

ปีท่ี 1/3 หลังได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CCR พบผลดังตาราง 3 
 

ตาราง 3 แสดงผลการศึกษาทักษะในการแก้ปัญหา เรื่องเศษส่วนและทศนิยม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/3  
  หลังได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CCR วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย (X ) และส่วนเบี่ยงเบน- 
  มาตรฐาน ( .D.S )  

แบบสังเกตทักษะการแก้ปัญหา 
X  .D.S  แปลผล 

1. นักเรียนมีการถาม-ตอบในขณะจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 4.33 0.73 มาก 
2. นักเรียนสามารถก าหนดปัญหาหรือเรื่องที่จะสืบค้นได้อย่างชัดเจน 4.30 0.72 มาก 
3. นักเรียนมีการระดมความคิดเหน็ในการแก้ปัญหามีการตรวจสอบความถูกต้อง 4.33 0.73 มาก 
4. นักเรียนบันทึกผลจากการศึกษาค้นคว้าอย่างละเอียด รอบคอบ 4.33 0.57 มาก 
5. นักเรียนมีความกระตือรือร้น มุง่มั่นในการแก้ปัญหา 4.08 0.83 มาก 
6. นักเรียนอธิบายผลการค้นคว้าสอดคล้องกับสถานการณ์ปญัหา 4.55 0.50 มากที่สุด 
7. นักเรียนอธิบายแบบเชื่อมโยงสมัพันธ์ และมีเหตผุลหรือหลักฐานประกอบ 4.33 0.73 มาก 
8. นักเรียนน าข้อมูลทีไ่ด้จากการคน้คว้า ไปใช้กับสถานการณ์ปัญหาใหม่ ท่ีคล้ายกับ
สถานการณ์เดมิ 

4.55 0.50 มากที่สุด 

9. นักเรียนมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม ช่วยกันคิด  
ช่วยกันท างาน 

4.33 0.73 มาก 

10. นักเรียนมีการอภิปรายและแสดงความคดิเห็นร่วมกัน 4.55 0.50 มากที่สุด 
รวม 4.37 0.15 มาก 

   
 
 



  จากตาราง 3 พบว่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) 
จังหวัดก าแพงเพชร มีทักษะในการแก้ปัญหา เรื่องเศษส่วนและทศนิยม หลังได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 
CCR โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.37 และ S.D. = 0.15) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า นักเรียนอธิบายผลการ
ค้นคว้าสอดคล้องกับสถานการณ์ปัญหา นักเรียนน าข้อมูลที่ได้จากการค้นคว้าไปใช้กับสถานการณ์ปัญหาใหม่ ที่
คล้ายกับสถานการณ์เดิม  และนักเรียนมีการอภิปรายและแสดงความคิดเห็นร่วมกัน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( X = 4.55 
และ S.D. = 0.50) รองลงมา คือ นักเรียนมีการถาม-ตอบในขณะจัดกิจกรรมการเรียนรู้ นักเรียนมีการระดมความ
คิดเห็นในการแก้ปัญหามีการตรวจสอบความถูกต้อง นักเรียนอธิบายแบบเช่ือมโยงสัมพันธ์ และมีเหตุผลหรือ
หลักฐานประกอบ นักเรียนมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม ช่วยกันคิด ช่วยกันท างาน ( X = 4.33 และ S.D. = 0.73) 
และนักเรียนบันทึกผลจากการศึกษาค้นคว้าอย่างละเอียด รอบคอบ (X = 4.33 และ S.D. = 0.57) ตามล าดับ 
 

  4. การศึกษาการตระหนักรู้ตนเองของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบ CCR พบผลดังตาราง 4 
 

ตาราง 4 แสดงผลการศึกษาการตระหนักรู้ตนเอง ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/3 โดยใช้การจัดกิจกรรมการ 
  เรียนรู้แบบ CCR วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย (X )และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( .D.S )  

แบบสังเกตการตระหนักรู้ตนเอง 
X  .D.S  แปลผล 

1. นักเรียนมีความเอาใจใส่ต่อการเรียน 4.63 0.49 มากที่สุด 
2. นักเรียนเข้าห้องเรยีนและส่งงานตามที่ได้รับมอบหมาย 4.53 0.51 มากที่สุด 
3. นักเรียนมีความพยายามและเอาใจใส่ต่อการปฏิบัติกิจกรรมการ
เรียนรู ้

4.28 0.68 มาก 

4. นักเรียนแสดงสิ่งท่ีตนเองช่ืนชอบและภาคภูมิใจ 4.40 0.74 มาก 
5. นักเรียนปฏิบตัิตามข้อตกลงและระเบียบกฎเกณฑ ์ 4.40 0.71 มาก 
6. นักเรียนมีความรอบคอบ มีเหตผุลในการคิด  
และตดัสินใจ 

4.05 0.82 มาก 

7. นักเรียนปฏิบตัิตนอย่างเหมาะสม ควบคุมตนเองได้ 4.38 0.71 มาก 
8. นักเรียนเห็นคณุค่าในตนเอง 4.23 0.80 มาก 
9. นักเรียนมีส่วนร่วมในการท างานกลุ่ม 4.30 0.72 มาก 
10. นักเรียนยอมรับฟังความคิดเหน็ของผู้อื่น 4.35 0.74 มาก 

รวม 4.35 0.16 มาก 

  จากตาราง 4 พบว่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่1/3 โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) 
จังหวัดก าแพงเพชร มีการตระหนักรู้ตนเอง โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CCR โดยรวมอยู่ในระดับมาก  
(X = 4.35 และ S.D. = 0.16) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า นักเรียนมีความเอาใจใส่ต่อการเรียน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
(X = 4.63 และ S.D. = 0.49) รองลงมา คือ นักเรียนเข้าห้องเรียนและสง่งานตามที่ได้รบัมอบหมาย (X = 4.53 และ 
S.D. = 0.51) และนักเรียนแสดงสิ่งที่ตนเองช่ืนชอบและภาคภูมิใจ (X = 4.40 และ S.D. = 0.74) ตามล าดับ 
 
 
 
 



อภิปรายผลการวิจัย 
  1. นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนคณิตศาสตร์ เรื่องเศษส่วนและทศนิยม หลังได้รับการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบ CCR สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถติทิี่ระดับ .05 เพราะนักเรียนได้แสวงหาความรู้
และน าไปปรับใช้ด้วยตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ นักเรียนสามารถพัฒนาความคิด 
ความสามารถของตนเอง และสามารถด าเนินการค้นหาค าตอบ หรือความรู้ใหมด่้วยตนเอง (พรรณี ทรงศิริ, 2557) 
อีกทั้งได้รับการสอนที่ช่วยให้สามารถน าความรูค้วามเข้าใจ หรือไดร้บัการอบรมมาไปสู่การปฏิบัตไิด้              
(เฉลิมชัย พันธ์เลศิ, 2549)  
 2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่องเศษส่วนและทศนิยม หลังการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบ CCR สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เพราะนักเรียนได้มีผู้ช้ีแนะแนวทางในการ
หาแหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสม เพื่อที่จะได้น าข้อมูลหรือความรู้ที่มีน าออกมาให้ได้มากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน
ที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ นักเรียนได้รับการช้ีแนะที่เหมาะสมในการเรียนรู้ คือ ผู้สอนและผู้เรียนมีเป้าหมายในการ
เรียนรู้ร่วมกัน วิเคราะห์สิ่งที่ต้องการพัฒนา พัฒนากิจกรรมการเรียน มีการออกแบบตารางการช้ีแนะร่วมกัน (Mink 
and Owen, 1993) ท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CCR  
สูงกว่าก่อนเรียน 
 3. นักเรียนมีทักษะในการแก้ปัญหา เรื่องเศษส่วนและทศนิยม หลังได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 
CCR โดยรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย ( X ) เท่ากับ 4.37 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ .15 ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะ น าการจัดการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐานมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยน าเอากระบวนการวิจัยมา
เป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะกระบวนการวิจัยและการศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง โดยผู้สอนใช้วิธีที่หลากหลายเพื่อน าไปสู่การสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้กับผู้เรียน (พิจิตรา ทีสุกะ, 
2556) อีกทั้งการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ยังเป็นไปอย่างมีขั้นตอน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการแก้ปัญหา โดยมี
ขั้นตอนคือ การระบุปัญหา การตั้งสมมติฐาน พิสูจน์ทดสอบสมมติฐาน รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และสรุปผล 
(ทิศนา แขมมณี, 2547) 
 4. นักเรียนมีการตระหนักรู้ตนเอง โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CCR โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
ค่าเฉลี่ย ( X ) เท่ากับ 4.35 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ .16 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ นักเรียนรู้ข้อดี
ข้อบกพร่องของตนเอง รู้บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ (ปิยนาฏ สิทธิฤทธิ์, 2549) รู้เท่าทันอารมณ์ความรู้สึกของ
ตนเองในสถานการณ์ต่าง ๆ รู้สาเหตุและผลของการแสดงออกทางอารมณ์ สามารถประเมินตนเองได้ตามความเป็น
จริง มีความมั่นใจในความมีคุณค่าและความสามารถของตนเอง (ทัศนีย์ สุริยะไชย, 2554) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อเสนอแนะในการวิจัย 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 1. ในการน าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CCR ไปใช้ในการเรียนการสอน ผู้สอนควรศึกษา ตัวช้ีวัด 
จุดประสงค์การเรียนรู้ เนื้อหา แผนการจัดการเรียนรู้ และกิจกรรมการเรียนรู้ แล้วจึงช้ีแนะให้นักเรียนปฏิบัติใน
ขั้นตอนต่าง ๆ อย่างถูกต้อง เพื่อใหก้ารจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CCR มีประสิทธิภาพ 
 2. ผู้สอนควรเตรียมกิจกรรมการเรียนรู้ให้พร้อมก่อนการด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอน 
 3. ควรมีการเผยแพร่และแนะน าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CCR และการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ 
 

  ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CCR กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในระดับชั้น และเนื้อหาอื่น 
ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอนและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 2. ควรมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CCR ส าหรับใช้ในการเรียนการสอนวิชาอื่น ๆ  
 3. ควรมีการศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CCR ที่ส่งผลต่อตัวแปรอื่น ๆ เช่น ความคงทนในการ
เรียนรู้ ความคิดสร้างสรรค์ เป็นต้น  
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