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บทคัดย่อ 

 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์ เพือ่เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการและ

การแก้สมการของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ก่อนเรียนและหลังเรียน ท่ีได้รับการสอนโดยใช้การจดัการเรียนรูต้าม

แนวคิด CCR เพือ่ศึกษาความสามารถในการแก้ปัญหาคณติศาสตร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ที่ได้รับการสอนโดยใช้

การจัดการเรยีนรู้ตามแนวคิด CCR เรื่อง สมการและการแก้สมการ เพื่อศึกษาพฤติกรรมการท างานกลุ่มของนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปีท่ี 6 ที่ไดร้ับการสอนโดยใช้การจัดการเรียนรูต้ามแนวคิด CCR เรื่อง สมการและการแกส้มการ  

 ประชากรในการวิจยั คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนนารีราษฎร์

สามัคคี สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชรเขต 1 จ านวน 17 คน 

 ผลการวิจัยพบว่า 

 1) นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ที่ได้รับการจัดการเรียนรูต้ามแนวคิด CCR เรื่อง สมการและการแกส้มการ มี

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณติศาสตร์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติทีร่ะดับ .05 

 2) นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ที่ได้รับการจัดการเรียนรูต้ามแนวคิด CCR เรื่อง สมการและการแกส้มการ มี

ความสามารถในการแก้ปญัหาคณติศาสตร์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติทีร่ะดับ .05  

 3) นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ที่ได้รับการจัดการเรียนรูต้ามแนวคิด CCR เรื่อง สมการและการแกส้มการ มี

พฤติกรรมการท างานกลุ่ม หลังเรยีนสูงกว่าก่อนเรียนอยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ .05 

ค าส าคัญ: ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน / ความสามารถในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ / พฤติกรรมการท างานกลุ่ม / การจัดการ
เรียนรู้ตามแนวคิด CCR 
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Abstract 
 

 The purposes 0f this research were 1) to compare learning achievement of mathematics on 
the topic “Equation and Solving equation” for Prathomsuksa 6 students before and after learning trought 
using CCR - based learning 2) to study mathematics problem solving abilities for Prathomsuksa 6 
students trought using CCR - based learning on the topic “Equation and Solving equation” 3) to study 
the students’ group working behaviors for Prathomsuksa 6 students before and after learning trought 
using CCR - based learning 
 The research population was primary 6 students, 2nd semester, academic year 2560. Nareerat 
Samakkee Under the Office of Kamphaengphet Educational Service Area 1 of 17 students  
 The research found that ; 
 1) Prathomsuksa 6 students learned by the CCR concept of equation and equation solving. 
Mathematical Achievement After the study, the statistical significance at .05 level. 
 2) Prathomsuksa 6 students learned by CCR concept of equation and equation solving. Have 
the ability to solve math problems. After the study, the statistical significance at .05 level. 
 3) Prathomsuksa 6 students learned by CCR concept of equation and equation solving. 
Working Group Behavior After the study, the statistical significance at .05 level. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keyword: Learning achievement Mathematics  Mathematics Problem Solving Ability / 
  Group Working Behavior / CCR Based Learning 
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ความเป็นมาและความส าคัญ 
 หลักสตูรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 เป็นหลกัสูตรที่มุ่งพัฒนาผู้เรยีนทุกคน ซึ่งเป็นก าลังของ

ชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทัง้ด้าน ร่างกาย ความรู้ คณุธรรม มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก มี

ความรู้และทักษะพื้นฐาน รวมทั้งเจตคติ ท่ีจ าเป็นต่อการศึกษา การประกอบอาชีพ และการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้น

ผู้เรยีนเป็นส าคัญบนพื้นฐานความเชื่อว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ ซึ่งจัดท าขึ้นเพ่ือให้

หน่วยงาน ระดับท้องถิ่นและสถานศึกษา ได้น าไปใช้เป็นกรอบและทิศทางในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา และจัดการเรียน

การสอนเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยทุกคน ให้มีคุณภาพด้านความรู้และ ทักษะ ท่ีจ าเป็นส าหรับการด ารงชีวิตในสังคมที่มี

การเปลีย่นแปลงและแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนา ตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) 

 คณิตศาสตร์มีบทบาทส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาความคิดมนุษย์ ท าให้มนุษย์มีความคดิสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล 
เป็นระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปญัหาหรือสถานการณไ์ด้อย่างถ่ีถ้วนรอบคอบ ช่วยการคาดการณ์ วางแผน ตดัสินใจ 
แก้ปัญหาและน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม นอกจากนี้คณิตศาสตร์ยังเป็นเครื่องมือในการศึกษาด้าน
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและศาสตร์อื่น ๆ คณิตศาสตร์จึงมีประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิต ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น และ
สามารถอยู่ร่วมกับ ผู้อื่นได้อยา่งมคีวามสุข (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)  
 การจัดการเรยีนรู้ตามแนวคิด CCR เป็นรูปแบบการเรียนการสอนหนึ่งที่น่าสนใจ มีความเหมาะสมและสอดคล้อง

กับสภาพปัญหาในปัจจุบันเพราะเป็นการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นส าคญั ซึ่งการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด CCR ประกอบไปด้วย 

 C = Contemplative Education จิตศึกษา หรือ จติตปญัญาศึกษา    

 C = Coaching ระบบพ่ีเลี้ยง/การสอนแนะ   

 R = Researching base Learning การสอนโดยเน้น การวิจัยเป็นฐาน   

 แนวคิดจิตตปญัญาศึกษา (Contemplative Education) คือ หนึ่งในวิธีการเรียนรู้ที่น าผูเ้รียนไปสู่การ

เปลี่ยนแปลงที่มีลักษณะพิเศษ คือ มุ่งไปท่ีการพัฒนาชีวิตโดยการเปลี่ยนแปลงของสังคมและโลก จากรากฐานของการปฏิบตัิ

และฝึกฝนจริง จิตตปญัญาจึงเป็นการศึกษาเพื่อทางรอด  

เป้าหมายที่แท้ของการศึกษา คือ การเปลีย่นผูเ้รียนจากผูไ้ม่รู้ สู่ผูรู้้ และเห็นได้จากการมีวิธีคดิ จิตส านึก ที่เปลี่ยนแปลงไป

จากเมื่อตอนที่ยังไม่รู้และเกดิพฤตกิรรมเปลี่ยนแปลงไปจากเดมิ  

การเรยีนเพื่อการเปลี่ยนแปลง (Transformative Learning) จึงเกิดขึ้น เพื่อผ่าทางตันให้กับปัญหาในการจัดการเรยีนการ

สอนที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน (จุมพล พูลภัทรชีวิน, 2552)  

 การสอนแนะ (coaching) เป็นกระบวนการที่เป็นกลยุทธ์ในการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะและพัฒนาความสามารถใน

การปฏิบัติการท างานของบุคคล โดยมีโค้ชท าหน้าทีเ่ป็นผู้คอยให้ 

ค าช้ีแนะ ให้ความรู้เพิ่มเตมิ ให้ความช่วยเหลือ ให้ข้อมลูย้อนกลับ และส่งเสรมิให้บุคคลมีการพัฒนาเพิม่ขึ้น โดยค านึงถึง

ความรู้พื้นฐานและประสบการณเ์ดิมของบุคคล น าไปสู่การปรับเปลีย่นพฤติกรรมการปฏิบัติงานให้ดีขึน้ (ธิติมา  แปงสุข, 

2557) 
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 การจัดการเรยีนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน (Research-based Learning หรือ RBL) หมายถึง สภาพการณ์ของ

การจัดการเรยีนรู้ที่ให้ผูเ้รียนใช้กระบวนการวิจัย หรือผลการวิจัยเปน็เครื่องมือในการเรียนรูเ้นื้อหาสาระต่างๆ โดยอาจใช้ การ

ประมวลผลงานวิจัย (Research review) มาประกอบการสอนเนื้อหาสาระ ใช้ผลการวิจัยมาเป็นเนื้อหาสาระในการเรียนรู้ใช้

กระบวนการวิจยัในการศึกษาเนื้อหาสาระ หรือใหผู้้เรยีนลงมือท าวิจยัโดยตรง หรือช่วยฝึกฝนทักษะการวิจัยต่างๆ ให้แก่

ผู้เรยีน (ทิศนา แขมมณี, 2552) 

 จากการศึกษาสภาพปัญหาและเหตุผลที่กล่าวข้างต้นจึงท าให้ผู้วิจยัสนใจที่จะศึกษาค้นคว้า การศึกษาผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียน ความสามารถในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ และพฤตกิรรมการท างานกลุ่ม โดยใช้การจดัการเรียนรูต้ามแนวคดิ 

CCR เรื่อง สมการและการแก้สมการ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปทีี่ 6 ซึ่งจะเป็นแนวทางในการเปลีย่นแปลง พฤติกรรม

ของผู้เรียนได้ตามจุดประสงค์ของการสอน ท าให้ผู้เรียนมคีวามสุข ใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง และการสอนต้องตอบสนองความ

ต้องการขั้นพ้ืนฐานของผู้เรียน ท่ีดา้นอารมณ์และสังคม เข้าใจ ดา้นในของตัวเอง รู้ตัว เข้าถึงความจริง ท าให้เปลี่ยนมมุมอง

เกี่ยวกับโลกและผู้อื่น เกิดความเปน็ อิสระ ความสุข ปัญญา และความรักอันไพศาลต่อเพื่อนมนุษย์และสรรพสิ่ง หรืออีกนัย

หนึ่ง เกิดความเป็นมนุษย์ท่ีสมบรูณ์โดยเน้นการศึกษาจากการปฏิบตัิ เพื่อใหเกิดการเรียนรอูย่างเต็มศกัยภาพ เปนประโยชน

สูงสุดแกนักเรียน อีกท้ังเปนแนวทางส าหรับครู นักวิชาการ และผู้ทีม่ีสวนเกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอนคณติ

ศาสตรไดน าไปประยุกตใชตอไป 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

 1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการและการแกส้มการของนักเรยีนช้ัน

ประถมศึกษาปีท่ี 6 ก่อนเรียนและหลังเรียน ท่ีได้รับการสอนโดยใช้การจัดการเรยีนรู้ตามแนวคิด CCR  

 2. เพื่อศึกษาความสามารถในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ที่ได้รับการสอนโดยใช้

การจัดการเรยีนรู้ตามแนวคิด CCR เรื่อง สมการและการแก้สมการ 

 3. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการท างานกลุ่มของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ที่ได้รับการสอนโดยใช้การจดัการเรียนรู้

ตามแนวคิด CCR เรื่อง สมการและการแก้สมการ 

 

สมมติฐาน 

 1. นักเรียนท่ีเรียนด้วยกิจกรรมเรยีนการสอนคณิตศาสตร์ โดยใช้การจัดการเรยีนรู้ตามแนวคิด CCR เรื่อง สมการ

และการแกส้มการ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรยีนสูงกว่าก่อนเรียน 

 2. นักเรียนท่ีเรียนด้วยกิจกรรมเรยีนการสอนคณิตศาสตร์ โดยใช้การจัดการเรยีนรู้ตามแนวคิด CCR เรื่อง สมการ

และการแกส้มการ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 มีความสามารถในการแก้ปัญหาคณติศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
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      3. นักเรียนท่ีเรียนด้วยกิจกรรมเรยีนการสอนคณิตศาสตร์ โดยใช้การจัดการเรยีนรู้ตามแนวคิด CCR เรื่อง สมการ

และการแกส้มการ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 มีพฤติกรรมการท างานกลุ่มหลังเรยีนสูงกว่ากอ่นเรียน 

 

ประชากร 
  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียน 
นารีราษฎร์สามัคคี สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชรเขต 1 จ านวน 17 คน  
 เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย 
  เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ เนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานช้ันประถมศึกษาปีที่  6 ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 เรื่อง สมการและการแก้สมการ มีทั้งหมด 4 หน่วยย่อย ได้แก่  
    หน่วยการเรียนรู้ย่อยท่ี 1 สมการที่มีตัวไม่ทราบค่า 
    หน่วยการเรียนรู้ย่อยท่ี 2 การแก้สมการที่มีตัวไม่ทราบค่าหนึ่งตัว 
    หน่วยการเรียนรู้ย่อยท่ี 3 การเขียนประโยคสัญลักษณ์ที่มีตัวไม่ทราบค่า 
    หน่วยการเรียนรู้ย่อยท่ี 4 โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการ 
  
 
 ตัวแปรที่ศึกษา 
  ตัวแปรอิสระ  ได้แก่ การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด CCR เรื่อง สมการและการแก้สมการ ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6   
  ตัวแปรตาม  ได้แก่  - ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
         - พฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
            - ความสามารถในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ 
  
กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

การจัดการเรยีนรู้ตามแนวคิด CCR                             - ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

เรื่อง สมการและการแก้สมการ ของ                           - พฤติกรรมการท างานกลุ่ม         
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6                                - ความสามารถในการแก้ปญัหาคณิตศาสตร์ 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากร 
 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียน 
นารีราษฎร์สามัคคี สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชรเขต 1 จ านวน 17 คน  
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย    
   1. แผนการจัดการเรียนรู้ กลุม่สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง สมการและการแก้สมการ ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6  โดยใช้การจดัการเรยีนรู้ตามแนวคิด CCR  จ านวน 9 แผน  
            2. แบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียน และหลังเรียน เรื่อง สมการและการแกส้มการ ช้ัน

ประถมศึกษาปีท่ี 6 ชนิดปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ซึ่งมีเกณฑ์ไม่ต่ ากว่า 0.6ค่าอ านาจ

จ าแนกตั้งแต่ 0.2 ขึ้นไป และมีค่าความยากง่าย ตั้งแต่ 0.2 - 0.8 โดยให้ครอบคลมุทุกจุดประสงค์การเรียนรู้ ได้ข้อสอบ

จ านวน 30 ข้อที่มีค่าอ านาจจ าแนกตั้งแต่ 0.20 - 0.80 และมีค่าความยากง่ายตั้งแต่ 0.20 - 0.80 โดยใช้ KR-20 ได้ค่าความ

เชื่อมั่น 0.76 

            3. แบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหา ท่ีมีต่อการจัดการเรยีนการสอนตามแนวคดิ CCR จ านวน 8 ข้อ มี

ลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 4 ระดับ 4 ด้าน จ านวน 14 ข้อ โดยแบ่งเป็น ด้านท่ี 1 ด้านการแสดง

ความคิดเห็นขณะท างานกลุ่ม ด้านท่ี 2 ความรับผิดชอบงานกลุ่มด้านท่ี 3 ด้านการสร้างบรรยากาศในการท างานกลุ่ม ด้านท่ี 

4 ด้านการให้ความช่วยเหลือเพื่อนในการท างานกลุ่ม 

    แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่มนี้มีการก าหนดมาตราวัดระดับของพฤติกรรม 4 ระดับ คือ 3 หมายถึง 

นักเรียนปฏิบตัิ 3 ครั้งขึ้นไป 2 หมายถึง นักเรียนปฏิบตัิ 2 ครั้ง 1 หมายถึง นักเรียนปฏิบัติ 1 ครั้ง 0 หมายถึง นักเรียนไม่

ปฏิบัติเลย 

    ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ซึ่งค่า IOC ที่ค านวณได้มคี่าระหวา่ง 0.66 – 1.00 ค่าความเชื่อมั่นของแบบสังเกต

ทั้งฉบับ ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.76  

 4. แบบวัดความสามารถในการแกป้ัญหาคณิตศาสตร์ เป็นข้อสอบแบบอัตนัย จ านวน 8 ข้อ 

ข้อละ 5 คะแนน รวมทั้งหมด 40 คะแนน การให้คะแนนในแตล่ะขอ้ย่อยเป็นอิสระต่อกัน แตล่ะข้อมคีะแนนเตม็ 5 คะแนน 

แบ่งเป็น 4 ข้อย่อย โดยที่ขั้นท าความเข้าใจปัญหาหรือวิเคราะห์ปัญหา ข้ันวางแผนแก้ปัญหา และขั้นตรวจสอบ มเีกณฑ์การ

ตรวจให้คะแนนแบบ Analytical Method ซึ่งเป็นการตรวจสอบที่มคีวามยุติธรรม จะมีความเชื่อมั่นสงู เพราะมีการตั้งเกณฑ์

ก่อนมีการให้คะแนน การตรวจด้วยวิธีน้ีครูผูส้อนจะมีการท าเฉลยค าตอบไว้ก่อน ด้วยการแยกค าตอบเป็นส่วนๆก่อน ว่ามี

ส่วนย่อยอะไรบ้าง เช่น การเรียบเรียงความคิด การใช้ภาษา ความถกูต้อง ของค าตอบแล้วก าหนดคะแนนเต็มของแต่ละส่วน 

จากนัน้ก็ตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ โดยตรวจให้คะแนนทีละข้อจนครบหมดทุกคนแล้วจึงตรวจข้อใหม่ เพ่ือจะได้

เปรียบเทยีบค าตอบของแตล่ะคนได้ 
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การเก็บรวบรวมข้อมลู   

 1. น าหนังสือขออนุญาตจากมหาวิทยาลัยในการท าวิจยั ให้กับโรงเรยีนนารีราษฎรส์ามัคคี 

 2. ปฐมนิเทศนักเรียน ให้มคีวามรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ เรื่อง สมการและการแกส้มการ ตาม

แนวคิด CCR 

 3. ท าการทดสอบก่อนเรยีนกับนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน   

 4. ท าการทดสอบก่อนเรยีนกับนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย ด้วยวัดความสามารถในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์  

 5. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวคิด CCR จ านวน 9 แผนการเรยีน รวม 9 คาบ โดยในระหวา่งนี้มีการ

ทดสอบ 2 ครั้ง ดังนี้    

     ครั้งท่ี 1 ก่อนแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1  

     ครั้งท่ี 2 หลังแผนการจัดการเรยีนรู้ที่ 9  

 6. น าแบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม ประเมินนักเรียน ก่อนและหลังเรียนในการจัดกิจกรรมการเรียนการ

สอนตามแนวคดิ CCR จ านวน 9 แผนการเรียน  

 7. ท าการทดสอบหลังเรียนกับนักเรียนกลุม่เป้าหมาย ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน   

 8. ท าการทดสอบหลังเรียนกับนักเรียนกลุม่เป้าหมาย ด้วยวดัความสามารถในการแก้ปญัหาคณิตศาสตร์ 

การวิเคราะห์ข้อมลู 

 1. การเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิระหว่างก่อนเรียน และหลังเรยีนใช้การทดสอบค่าที (t test Dependent) ที่ระดับ

นัยส าคญั .05 

  2. แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม ใช้สถิติพื้นฐานหาคา่เฉลีย่ ร้อยละ และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และ

การทดสอบค่าที (t test Dependent) ที่ระดับนัยส าคัญ .05 

  3. แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม ใช้สถิติพื้นฐานหาคา่เฉลีย่ ร้อยละ และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการ

ทดสอบค่าที (t test Dependent) ที่ระดับนัยส าคัญ .05 

 

สรุปผลการวิจัย 

 การวิจัยเรื่อง การศึกษาผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ และพฤตกิรรมการ

ท างานกลุ่ม โดยใช้การจัดการเรียนรู้ตามแนวคดิ CCR เรื่อง สมการและการแกส้มการ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 

สรุปผลการวิจัยได้ดังนี ้

 1) นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ที่ได้รับการจัดการเรียนรูต้ามแนวคิด CCR เรื่อง สมการและการแกส้มการ มี

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณติศาสตร์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติทีร่ะดับ .05 ดังตารางที่ 1 และ

ตารางที่ 2 
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 ตารางที ่1 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณติศาสตร ์เรื่อง สมการและการแก้สมการของนักเรียน

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ก่อนเรียนและหลังเรียน ท่ีได้รับการสอนโดยใช้การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด CCR 

 

 
เลขที ่

ก่อนเรียน หลังเรียน ความก้าวหน้า 
คะแนน 
(30) 

ร้อยละ 
คะแนน 
(30) 

ร้อยละ 
คะแนน 
(30) 

ร้อยละ 

1 9 30.00 21 70.00 12 40.00 
2 6 20.00 25 83.33 19 63.33 
3 12 40.00 20 66.67 8 26.67 
4 8 26.67 22 73.33 14 36.66 
5 9 30.00 24 80.00 15 50.00 
6 11 36.67 23 76.67 12 40.00 
7 11 36.67 21 70.00 10 33.33 
8 12 40.00 24 80.00 12 40.00 
9 15 50.00 19 63.33 4 13.33 
10 13 43.33 19 63.33 6 20.00 
11 14 46.67 26 86.67 12 40.00 
12 13 43.33 21 70.00 8 26.67 
13 12 40.00 23 76.67 11 36.67 
14 12 40.00 24 80.00 12 40.00 
15 11 36.67 22 73.33 11 36.66 
16 12 40.00 22 73.33 12 33.33 
17 10 33.33 21 70.00 11 36.67 

X  11.18 37.26 22.18 73.92 11 36.66 
S.D. 2.24 - 2.01 - 3.43 - 

 

 จากตารางที ่1 พบว่า การเปรยีบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการและการแก้สมการ

ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ก่อนเรียนและหลังเรยีน ท่ีไดร้ับการสอนโดยใช้การจัดการเรียนรูต้ามแนวคิด CCR มี

คะแนนเฉลีย่ก่อนเรียน (X ) 11.18 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 37.26 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 2.24 คะแนนเฉลี่ยหลัง

เรียน (X ) 22.18 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 73.92 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 2.01 เฉลี่ยความก้าวหน้า 11 คะแนน คิด

เป็นร้อยละ 36.66 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 3.43 หลังเรียนสูงสุด 26 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 

86.67 ต่ าสุด 19 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 63.33 
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ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณติศาสตร ์เรื่อง สมการและการแก้สมการของนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปีท่ี 6 ก่อนเรียนและหลังเรียน ท่ีได้รับการสอนโดยใช้การจัดการเรยีนรู้ตามแนวคิด CCR 

การทดสอบ N คะแนนเต็ม X  S.D. t p 
ก่อนเรียน 17 30 11.18 2.24 

13.231 .000 
หลังเรียน 17 30 22.18 2.01 

*มีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ .05 

 จากตารางที่ 2 พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการและการแกส้มการของนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปีท่ี 6 จากการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิด CCR หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดับ .05 

 

 2) นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ที่ได้รับการจัดการเรียนรูต้ามแนวคิด CCR เรื่อง สมการและการแกส้มการ มี

ความสามารถในการแก้ปญัหาคณติศาสตร์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติทีร่ะดับ .05 ดังตารางที่ 3 

และตารางที่ 4 

ตารางที ่3 การศึกษาความสามารถในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ที่ได้รับการสอนโดยใช้

การจัดการเรยีนรู้ตามแนวคิด CCR เรื่อง สมการและการแก้สมการ 

 
เลขที ่

ก่อนเรียน หลังเรียน ความก้าวหน้า 
คะแนน 
(40) 

ร้อยละ 
คะแนน 
(40) 

ร้อยละ 
คะแนน 
(40) 

ร้อยละ 

1 18 45.00 30 75.00 12 30.00 
2 18 45.00 29 72.50 11 27.50 
3 19 47.50 29 72.50 10 25.00 
4 21 52.50 31 77.50 10 25.00 
5 18 45.00 31 77.50 13 32.50 
6 19 47.50 30 75.00 11 27.50 
7 20 50.00 33 82.50 13 32.50 
8 19 47.50 30 75.00 11 27.50 
9 18 45.00 31 77.50 13 32.50 

 

 

 

 

 



10 
 

ตารางที่ 5 (ต่อ) 

 
เลขที ่

ก่อนเรียน หลังเรียน ความก้าวหน้า 
คะแนน 
(40) 

ร้อยละ 
คะแนน 
(40) 

ร้อยละ 
คะแนน 
(40) 

ร้อยละ 

10 18 45.00 29 72.50 11 27.50 
11 20 50.00 32 80.00 12 30.00 
12 19 47.50 32 80.00 13 32.50 
13 18 45.00 31 77.50 13 32.50 
14 19 47.50 32 80.00 13 32.50 
15 22 55.00 34 85.00 12 30.00 
16 19 47.50 31 77.50 12 30.00 
17 18 45.00 29 72.50 11 27.50 

X  19.00 47.50 30.82 77.06 11.82 29.56 
S.D. 1.17 - 1.47 - 1.07 - 

 

 จากตารางที ่3 พบว่า การศึกษาความสามารถในการแก้ปญัหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ที่

ได้รับการสอนโดยใช้การจดัการเรยีนรู้ตามแนวคิด CCR เรื่อง สมการและการแก้สมการ ก่อนเรียนและหลังเรียน ที่ไดร้ับการ

สอนโดยใช้การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด CCR มคีะแนนเฉลี่ยก่อนเรยีน ( X ) 19.00 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 47.50 ค่าส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 1.17คะแนนเฉลี่ยหลังเรียน ( X ) 30.82 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 74.79 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(S.D.) 1.47 เฉลี่ยความก้าวหน้า 11.82 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 29.56 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 1.07 หลังเรียน

สูงสุด 34 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 85.00 ต่ าสุด 30 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 75.00 

ตารางที่ 4 การศึกษาความสามารถในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ที่ได้รับการสอนโดยใช้

การจัดการเรยีนรู้ตามแนวคิด CCR เรื่อง สมการและการแก้สมการ ปรากฏผลตามตารางที่ 4 ดังนี ้

การทดสอบ N คะแนนเต็ม X  S.D. t p 
ก่อนเรียน 17 40 19.00 1.17 

45.372 .000 
หลังเรียน 17 40 30.82 1.47 

*มีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ .05 

 จากตารางที่ 4 พบว่า ความสามารถในการแก้ปัญหาคณติศาสตร์ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 จากการ

จัดการเรียนรู้ตามแนวคดิ CCR หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดับ .05 
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 3) นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ที่ได้รับการจัดการเรียนรูต้ามแนวคิด CCR เรื่อง สมการและการแกส้มการ มี

พฤติกรรมการท างานกลุ่ม หลังเรยีนสูงกว่าก่อนเรียนอยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ .05 ดังตารางที ่5 และตารางที่ 6 

ตารางที่ 5 การศึกษาพฤติกรรมการท างานกลุ่มของนักเรยีนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ที่ได้รับการสอนโดยใช้การจัดการเรียนรู้

ตามแนวคิด CCR เรื่อง สมการและการแก้สมการ โดยบันทึกผลการสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่มดว้ยตนเอง 

 
เลขที ่

ก่อนเรียน หลังเรียน ความก้าวหน้า 
คะแนน 
(42) 

ร้อยละ 
คะแนน 
(42) 

ร้อยละ 
คะแนน 
(42) 

ร้อยละ 

1 17 40.48 31 73.81 14 33.33 
2 17 40.48 31 73.81 14 33.33 
3 18 42.86 31 73.81 13 30.95 
4 19 45.24 30 71.43 11 26.19 
5 18 42.86 31 73.81 13 30.95 
6 17 40.48 31 73.81 14 33.33 
7 17 40.48 31 73.81 14 33.33 
8 19 45.24 30 71.43 11 26.19 
9 17 40.48 31 73.81 14 33.33 
10 17 40.48 30 71.43 13 30.95 
11 17 40.48 31 73.81 14 33.33 
12 18 42.86 34 80.95 16 38.10 
13 18 42.86 32 76.19 14 33.33 
14 19 45.24 32 76.19 13 30.95 
15 20 47.62 34 80.95 14 33.33 
16 19 45.24 32 76.19 13 30.95 
17 18 42.86 32 76.19 14 33.33 

X  17.94 42.72 31.41 74.79 13.47 32.07 
S.D. 0.97 - 1.18 - 1.18 - 

 

 จากตารางที ่5 พบว่า การศึกษาพฤติกรรมการท างานกลุม่ของนักเรยีนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ที่ไดร้ับการสอนโดย

ใช้การจัดการเรียนรูต้ามแนวคดิ CCR เรื่อง สมการและการแกส้มการ ก่อนเรียนและหลังเรียน ท่ีได้รับการสอนโดยใช้การ

จัดการเรียนรู้ตามแนวคดิ CCR มคีะแนนเฉลีย่ก่อนเรียน( X )17.94 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 42.72 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(S.D.) 0.97 คะแนนเฉลี่ยหลังเรยีน  
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( X )31.41 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 74.79 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 1.18 เฉลี่ยความก้าวหน้า 13.47 คะแนน คิด

เป็นร้อยละ 32.07 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 1.19 หลังเรียนสูงสุด 34 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 80.95 ต่ าสุด 30 

คะแนน คิดเป็นร้อยละ 71.43 

 

ตารางที่ 6 การศึกษาพฤติกรรมการท างานกลุ่มของนักเรยีนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ที่ได้รับการสอนโดยใช้การจัดการเรียนรู้

ตามแนวคิด CCR เรื่อง สมการและการแก้สมการ ปรากฏผลตามตารางที่ 6 ดังนี ้

การทดสอบ N คะแนนเต็ม X  S.D. t p 
ก่อนเรียน 17 42 17.94 0.97 

47.114 .000 
หลังเรียน 17 42 31.41 1.18 

*มีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ .05 

 จากตารางที่ 6 พบว่า พฤติกรรมการท างานกลุ่ม ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 จากการจัดการเรยีนรู้ตาม

แนวคิด CCR หลังเรยีนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติทีร่ะดับ .05 

 

อภิปรายผลการวิจัย 

 การศึกษาค้นคว้า เรื่อง สมการและการแก้สมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ ช้ัน 

ประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิด CCR สามารถอภิปรายผลไดด้ังนี้ 

 1. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการและการแก้สมการ โดยใช้การจดัการเรียนรูต้ามแนวคิด 

CCR ก่อนเรยีนและหลังเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  

โรงเรียนนารีราษฎรส์ามัคคี อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 

คะแนนเฉลีย่ก่อนเรียนมีค่าเท่ากับ 11.18 คะแนน มีคะแนนเฉลี่ยหลงัเรียนเท่ากับ 22.18 คะแนน ซึ่งค่าเฉลี่ยคะแนนสอบ

หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ .05 สืบเนื่องมาจากการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิด CCR ประกอบ

ไปด้วย 

 C = Contemplative Education จิตศึกษา หรือ จติตปญัญาศึกษา    

 C = Coaching ระบบพ่ีเลี้ยง/การสอนแนะ   

 R = Researching base Learning การสอนโดยเน้น การวิจัยเป็นฐาน    

 วิไล พิพัฒน์มงคลพรและคณะ (2554) กล่าวว่า นักเรียนเรียนรู้ร่วมกันผ่านกระบวนการและกิจกรรมหลากหลายที่

กระตุ้นใหล้งมือปฏิบัติกจิกรรมกลุม่ และมเีป้าหมายเพื่อปูพ้ืนฐานใหล้ึกซึ้งและใหเ้กิดส านึกในสิ่งท่ีเรียน รวมถึงการทบทวน

ความรู้ด้วยตนเองและการจดบันทกึความคิดเห็นสิ่งท่ีได้จากการเรียนรู้ในท้ายของแต่ละแผนการจดัการเรียนรู้ สอดคล้องกับ 

ปิลันธนา ศุภดลและคณะ (2554) ที่กล่าวว่า นักเรียนได้สะท้อนความคิด เมื่อนักเรียนได้ฟังการน าเสนอผลงานของแต่ละกลุ่ม
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แล้ว นักเรียนแต่ละคนได้สะท้อนความคิดเห็นต่อผลงานและความคดิของเพื่อน ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทีไ่ด้ฟังอย่าง

ใคร่ครวญ   

 2. ความสามารถในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการและการแก้สมการ โดยใช้การจดัการเรียนรู้ตามแนวคดิ 

CCR ก่อนเรยีนและหลังเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  

โรงเรียนนารีราษฎรส์ามัคคี อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 

คะแนนเฉลีย่ก่อนเรียนมีค่าเท่ากับ 19.00 คะแนน มีคะแนนเฉลี่ยหลงัเรียนเท่ากับ 30.82 คะแนน ซึ่งค่าเฉลี่ยคะแนนสอบ

หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมนีัยส าคญั 

ทางสถิติที่ระดบั .05 ทั้งนี้เนื่องมาจากการจัดการเรียนรูต้ามแนวคดิ CCR เป็นการจัดการเรียนการสอน ที่จะพัฒนาทักษะ

และความสามารถในการแก้ปญัหาในตัวนักเรียน สอดคลองกับ ฆนัท  ธาตุทอง  (2552)  ที่ไดวิจัยเรื่อง การจัดการเรียนรูด้วย

รูปแบบการเรียนการสอนที่เนนกระบวนการเรียนรแูบบจิตตปญญาศกึษาเพื่อพัฒนาทักษะทางปัญญาตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย  พบวาทักษะทางปญญาของนักศึกษา ซึ่งประกอบดวยความสามารถ ในการคิด 

วิเคราะหและความสามารถในการคิดแกปญหา และการจัดการเรยีนรู้โดยใช้การวิจยัเป็นฐานทีไ่ด้น ามาใช้ในการจัดกิจกรรม

การเรยีนรู้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคดิของ พิจิตรา ทีสุกะ (2556) ที่ได้น าเอากระบวนการวิจัยมาเป็นเครือ่งมือในการแสวงหา

ความรู้ เพื่อให้นักเรยีนได้พัฒนาทักษะกระบวนการวจิัยและการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง โดยผูส้อนใช้วิธีที่หลากหลายเพื่อ

น าไปสู่การสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้กับผู้เรียน  ส่งผลให้ผลการสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรยีนสูงกวากอนเรียนอยาง

มีนัยส าคญัทางสถิติทีร่ะดับ 0.05   

 3. พฤติกรรมการท างานกลุ่ม เรื่อง สมการและการแกส้มการ โดยใช้การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด CCR ก่อนเรียน
และหลังเรียนของนักเรยีนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนนารีราษฎร์สามคัคี อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 คะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนมีคา่เท่ากับ 17.94 คะแนน มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน
เท่ากับ 30.82 คะแนน ซึ่งค่าเฉลี่ยคะแนนสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถติิที่ระดับ .05 ซึ่งแสดงให้
เห็นว่าการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิด CCR เป็นการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบบรูณาการ  เป็นการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
ให้แก่ผู้เรียน โดย ผสมผสานกระบวนการสอน / กระบวนการเรียนรู ้/ ปลูกฝังคณุธรรม ค่านิยมอันดีงาม โดยค านึงถึงความ
แตกต่างระหว่างบุคคลและความสามารถทางสติปัญญา ฝกึการยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น การเป็นผู้ฟังที่ดี  สอดคล้อง
กับแนวคิดของ ธนา  นิลชัยโกวิทย์  (2551 : 154)  ซึ่งได้สรุปสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากการเรียนรู้ ตามแนวคิดจิตตปญัญาในระดับ
กลุ่ม มสีองประการคือ 1) วิถีการปฏิบัติร่วมกันด้วยการรับฟังอย่างมีสติ คือ  การเกดิการสร้างบรรยากาศ การ แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นภายในกลุ่มโดยรวมที่ช้าลง  มีการพูดอย่างมสีติมากข้ึน มีการหยดุเพื่อใคร่ครวญ และรับฟังกันอย่างลึกซึ้งมาก
ขึ้น  ความคิดเห็นแย้งที่เกิดขึ้นไมน่ าไปสู่การปะทะทางความคิดแตเ่ป็นการ ช่วยเสริมและต่อยอดความคิดให้ชัดเจนและรอบ
ด้านมากข้ึน 2) วัฒนธรรม  “การเรียนรู้อยู่ที่ตนเอง” คือ เกิดการใหค้วามหมายร่วมกันว่าการเรยีนรู้ ขึน้อยู่กับตนเอง  และ
ต้อสามารถเรยีนรูไ้ด้ตลอดเวลา สามารถเรียนรูไ้ด้ในทุกเงื่อนไขเกดิบรรยากาศการ รับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของตนเองและ
ย้อยกลับมาถามตนเองมากขึ้นว่าปฏิกิริยาของตนทั้งทางการ แสดงออกความคิดและความรู้สึกท่ีมตี่อการเรยีนรู้  สะท้อน
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กรอบอ้างอิงภายในของตนเองอย่างไร เกิด วัฒนธรรมการใคร่ครวญเกี่ยวกับตนเองอย่างมีวิจารณญาณ (Critical  self – 
reflection) ขึ้นในกลุ่ม                    
 
ข้อเสนอแนะในการวิจัย 
 1. ควรมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CCR กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในระดับช้ัน และเนื้อหาอื่น ๆ เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอนและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 2. ควรมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CCR ส าหรับใช้ในการเรียนการสอนวิชาอื่น ๆ  
 3. ควรมีการศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CCR ที่ส่งผลต่อตัวแปรอื่น ๆ เช่น ความคงทนในการเรียนรู้ 
ความคิดสร้างสรรค์ เป็นต้น  
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