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บทคัดย่อ 
 การศึกษาวิจัยครั้งน้ี มี วัตถุประสงค์ เ พ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2  ก่อน และหลังการจัดการเรียนรู้แบบ CCR ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังการจัดการเรียนรู้แบบ 
CCR กับเกณฑ์ ร้อยละ 75 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบ CCR ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2 และเพ่ือศึกษาเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 หลังการจัดการเรียนรู้แบบ 
CCR นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านหนองกรด จ านวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่  แผนการจัดการ
เรียนรู้ แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์แบบวัดเจตคติต่อคณิตศาสตร์สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ การหา
ค่าเฉลี่ย หาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละ การทดสอบค่าทีแบบ t-test Dependent และการทดสอบค่าทีแบบ t - test 
One sample  
 ผลการวิจัยพบว่า  
 1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านหนองกรด จังหวัดก าแพงเพชรมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
คณิตศาสตร์หลงัการเรียนการสอนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ CCR สูงกว่า เกณฑ์ ร้อยละ 75  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 
 2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านหนองกรด จังหวัดก าแพงเพชร 
มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์หลงัการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ CCR สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
 3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านหนองกรด จังหวัดก าแพงเพชร 
มีเจตคติต่อคณิตศาสตร์หลังจากการจัดการเรียนรู้แบบ CCR โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
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Abstract 
 This study The objective of this thesis is to compare the mathematics learning achievement of 
prathom suksa two students before and after the CCR learning management of mathayom suksa two 
students after learning CCR with 75% of primary students. 2 years before and after the CCR learning of the 
prathom suksa two students and to study attitudes towards mathematics. The results of the study were 
as follows: 1. The students' A mathematical achievement test for attitudes towards mathematics. The 



statistics used for data analysis are the mean. Standard deviation, t-test, Dependent t test and t-test. One 
sample 
 The result of research founded that 
 1.Prathom Suksa 2 student, Ban Nong Acid School Kamphaengphet had mathematics learning 
achievement after learning by using CCR learning management method which was higher than 75% at the 
.05 level of significance. 
 2. Prathom Suksa 2 students, Ban Nong Acid School Khampangphet 
Mathematics learning achievement after teaching and learning using CCR learning management was higher 
than before. At the .01 level of significance 
 3. Prathom Suksa 2 students, Ban Nong Acid School Khampangphet 
Attitude towards mathematics after CCR learning management was at a high level. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ความเป็นมาและความส าคัญ 
 คณิตศาสตร์เป็นศาสตร์ที่มีบทบาทส าคัญย่ิงต่อการพัฒนาความคิดของมนุษย์ ท าให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์ คดิ
อย่างมีเหตุผล เป็นระบบ ระเบียบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาและสถานการณ์ได้อย่างถ่ีถ้วนรอบคอบ ท าให้สามารถ
คาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจและแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม คณิตศาสตร์เป็นเครื่องมือในการศึกษาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีตลอดจนศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้องคณิตศาสตร์จึงมีประโยชน์ต่อการด ารงชีวิต และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีข้ึน
นอกจากน้ีคณิตศาสตร์ยังช่วยพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความสมดุลทั้งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา และอารมณ์ 
สามารถคิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาเป็น และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข (กรมวิชาการ. 2545 : 1) สอดคล้องกับ
แนวคิดของ (ยุพิน พิพิธกุล.2539 : 1) ที่กล่าวว่าวิชาคณิตศาสตร์ถือว่าเป็นวิชาท่ีมีความส าคัญย่ิงเพราะเป็นศาสตร์ที่ต้องอาศัย
ข้อเท็จจริง หลักการ วิธีการ เหตุและผล เป็นปัจจัยส าคัญในการพิจารณาหาข้อยุติ วิชาคณิตศาสตร์จึงเป็นวิชาท่ีมบีทบาท
ส าคัญต่อการพัฒนาความคิดของผู้เรียนให้เป็นคนที่คิดอย่างมีเหตุผล คิดอย่างมีระบบและเป็นเครื่องมือในการพัฒนา
ความก้าวหน้าของแขนงวิชาต่างๆ ทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เศรษฐศาสตร์ ภูมิศาสตร์ และด้านสังคมวิทยา ซึ่ง
ล้วนแต่อาศัยหลักทางคณิตศาสตร์เป็นพ้ืนฐานทั้งสิ้น นอกจากน้ีคณิตศาสตร์ยังมีประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิตประจ าวันของทุก
คน ทุกระดับและทุกอาชีพ โดยที่ทุกคนใช้คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวันโดยไม่รู้ตัว เช่น การดูเวลาการกะระยะทาง การซื้อขาย 
การก าหนดรายรับรายจ่าย หรือแม้แต่การเล่นกีฬา (พิศมัย ศรีอ าไพ.2533 : 6)กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนด
วิสัยทัศน์ของกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ไว้ว่าการศึกษาคณิตศาสตร์ส าหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนซางเป็นก าลังของชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกายความรู้ คุณธรรม มีจิตส านึกใน
ความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มี
ความรู้และทักษะพ้ืนฐาน รวมทั้งเจตคติที่จ าเป็นต่อการศึกษาต่อการประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ บนพ้ืนฐานความเชื่อว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ, 
2551, น.12) 

การจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่ผ่านมาพบว่ายังไม่ประสบผลส าเรจ็เท่าท่ีควรนักเรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอยู่ในเกณฑ์ต่ าท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจากสาเหตุและปัจจัยหลายประการ เช่น หลักสูตร เน้ือหา ครูผูส้อน 
นักเรียน สภาพแวดล้อม ผู้ปกครอง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ตลอดจนเทคนิคและวิธีการสอนของครู และอาจ
เน่ืองมาจากครูทั่วไปมักเข้าใจว่า การสอนคณิตศาสตร์คือสอนหรืออธิบายเน้ือหาสาระ แล้วให้นักเรียนท าแบบฝึกหัดก็เป็นการ
เพียงพอ แท้ที่จริงการสอนคณิตศาสตร์ทุกเรื่องต้องพยายามให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริงควบคู่กับการค านวณ สิ่งแรกคอื การลงมือ
ปฏิบัติ การพิสูจน์ การตรวจสอบ แล้วให้ท าแบบฝึกหัดและในบางเรื่องครูต้องสาธิตให้เข้าใจหลักการควบคู่กับการอธิบาย 
(สมนึก ภัททิยธนี. 2546 : 3) ซึ่งสาเหตุและปัจจัยต่าง ๆ เหล่าน้ีท าให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของกลุ่มสาระการเรยีนรู้
คณิตศาสตร์อยู่ในเกณฑ์ต่ าและจากการศึกษาปัญหาในการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2 พบว่ามีปัญหาในการจัดการเรียนการสอนอยู่หลายประการ เช่น อาจเกิดจากนักเรียนส่วนมากไม่ชอบ
คณิตศาสตร์ และมีความคิดว่าคณิตศาสตร์เป็นวิชาท่ียาก น่าเบื่อหน่ายมีการพลิกแพลง มีกฎระเบียบที่ต้องท่องจ ามาก และ
เป็นวิชาท่ีต้องท าแบบฝึกหัดมาก นักเรียนจึงรู้สึกกลัวท้อแท้ ขาดความมั่นใจในการเรียน ปัญหาที่พบคือ เรื่อง การหาร 
นักเรียนยังขาดทักษะการคิดค านวณคิดวิเคราะห์ ดังน้ัน การจัดเน้ือหาสาระทางคณิตศาสตร์ต้องค านึงถึงความยาก ง่าย ความ
ต่อเน่ืองและล าดับข้ันของเน้ือหา และการจัดกิจกรรม การเรียนการสอนต้องค านึงถึงล าดับข้ันของการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้จากประสบการณจ์รงิควรจัดการเรียนรู้ให้สอดคลอ้งกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน โดยค านึงถึงความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลรวมทั้งวุฒิภาวะของผู้เรียน อีกทั้งควรจัดประสบการณ์ใหผู้้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ทั้งสามด้าน คือ ด้านความรู้ 
ด้านทักษะกระบวนการ และด้านคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่ดี (ส านักทดสอบทางการศึกษา. 2546 : 5) ทั้งน้ีเพ่ือให้
ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน มีทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ที่จ าเป็นได้แก่ความสามารถในการ
แก้ปัญหาที่หลากหลาย การให้เหตุผล การสื่อสาร สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และการน าเสนอ การมีความคดิริเริ่ม
สร้างสรรค์ การเชื่อมโยงความรู้ต่างๆทางคณิตศาสตร์ มคีวามสามารถในการท างานอย่างเป็นระบบ มีระเบียบ มีความ
รอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ มีความเชื่อมั่นในตนเอง พร้อมทั้งตระหนักในคุณค่า และมีเจตคติที่ดีต่อ
คณิตศาสตร ์
 การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด CCR ในหน่วยการเรียน เรื่องการหาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เป็นการจัดการเรียนรู้
เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานการเรียนรู้ สมรรถนะส าคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่ก าหนดไว้
ในหลักสูตรแกนกลางการ ศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยยึดหลักว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด เชื่อว่าทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และ



พัฒนาตนเองได้ ยึดประโยชน์ที่เกิดกับผู้เรียน กระบวนการจัดการเรียนรู้ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียน สามารถพัฒนา ตามธรรมชาติ
และเต็มตามศักยภาพ ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสมอง  เน้นให้ความส าคัญทั้งความรู้และ
คุณธรรม ซึ่งประกอบด้วย 
  C = Contemplative (จิตตปัญญาศึกษา) เป็นการพัฒนาจิตใจ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยใจ มีใจ
พร้อมที่จะเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ส่งผลให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ เมื่อนักเรียนมีเจตคติที่ดี ส่งให้มีความต้ังใจ
เรียน มีความพยายาม ขยัน ส่งให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องการหาร สูงข้ึน  
  C = Coaching เป็นการเรียนรู้โดยมีครู เป็นพ่ีเลี้ยงสอนงานให้อย่างมีข้ันตอน และให้นักเรียนลงมือปฏิบัติ 
มีการติดตามการท างานเพ่ือให้นักเรียนมีการน าไปใช้ปรับปรุงการท างานให้ดีย่ิงข้ึน ช่วยพัฒนาทักษะเรื่องการหาร ให้คิดเป็น 
ท าเป็น ช่วยแก้ปัญหาในการท างานและเกิดความมั่นใจ 
  R = Research-Based Learning (RBL) หมายถึง การจัดสภาพการณ์ของการเรียนการสอนที่ให้ผู้เรียนใช้
กระบวนการวิจัย หรือผลการวิจัยเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้เน้ือหาเรื่องการหาร โดยอาจใช้การประมวลผลงานวิจัยมา
ประกอบการสอนเน้ือหาสาระ ใช้ผลการวิจัยมาเป็นเน้ือหาสาระในการเรียนรู้ ใช้กระบวนการวิจัยในการศึกษาเน้ือหา  
  จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น จึงเป็นแรงจูงใจให้ผู้วิจิยต้องการศึกษา 1) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ 
เรื่อง การหาร โดยการใช้กิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการจัดการเรียนรู้แบบ CCR 2) ศึกษาทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
และ 3) ศึกษาเจตคติหลังการจัดการเรียนรู้แบบ CCR ซึ่งผลจากการวิจัยครั้งน้ีจะเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ให้มี ประสิทธิภาพมากข้ึนพร้อมทั้งส่งเสริมให้นักเรียนได้มีการพัฒนาการเรียนคณิตศาสตร์
ตามศักยภาพของตน และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันให้ได้    ประโยชน์สูงสุด อีกท้ังยังเป็นแนวทางให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ
เรียนรู้น ากิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ เรื่องการหาร ไปใช้ต่อไป 
จุดมุ่งหมายของการวิจัย 

1.เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  ก่อน และหลังการจัดการ
เรียนรู้แบบ CCR 

2.เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  หลังการจัดการเรียนรู้
แบบ CCR กับเกณฑ์ร้อยละ 75 

3. เพ่ือศึกษาทักษะการแก้ปัญหา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 หลังการจัดการเรียนรู้แบบ CCR 
4. เพ่ือศึกษาเจตคติต่อคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 หลังการจัดการเรียนรู้แบบ CCR  

สมมติฐานการวิจัย 
1.นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์หลังการจัดการเรียนรู้แบบ CCR สูงกว่าก่อน

เรียน 
2.นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์หลังการจัดการเรียนรู้แบบ CCR สูงกว่า

เกณฑ์ร้อยละ 75 
ขอบเขตการวิจัย 

1. ประชากร 
 ประชากร คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนหนองกรด 

อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร จ านวน 30 คน 
2. ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 

2.1 ตัวแปรต้น ได้แก่ การจัดการเรียนรู้แบบ CCR  
2.2 ตัวแปรตามได้แก่ 

 - ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ 
 - ทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
 - เจตคติต่อคณิตศาสตร์ 

 
 
 
 



กรอบแนวคิดในการศึกษาค้นคว้า 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ประชากร 

ประชากร คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนหนองกรด อ าเภอเมือง 
จังหวัดก าแพงเพชร จ านวน 30 คน 
เครื่องมือวิจัยที่ใช้ในการท าวิจัย  

1. แผนการจัดการเรียนรู้แบบ CCR จ านวน 11 แผน และเวลา 16 ชั่วโมง หาคุณภาพโดยให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 
ท่าน พิจารณาความถูกต้องและเหมาะสมในการที่จะน าไปใช้สอนจรงิ  

2. แบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 
25 ข้อ มีคุณภาพด้านความเที่ยงตรง โดยการหาค่าความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์(IOC) พบว่ามีค่าอยู่
ระหว่าง 0.67–1.00 ค่าความเชื่อมั่น โดยวิธีการของครอนบาค (KR-20) พบว่า มีค่าเท่ากับ 0.75 

3. แบบวัดเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ ซึ่งเป็นแบบประเมิน 5 ระดับจ านวน 10 ข้อ มีค่าคุณภาพด้านความ เท่ียงตรง
โดยการหาค่าความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์(IOC) อยู่ระหว่าง 0.67–1.00 และค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา ( - 
Coefficient ) ของครอนบาค (Cronbach) พบว่ามีค่าเท่ากับ .75 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. นักเรียนท าแบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ก่อนเรียน (Pretest) เรื่อง การหาร 
2. จัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง การหาร และท า

แบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง การหาร แปรเดียวหลังเรียน (Posttest)  
3. นักเรียนท าแบบวัดเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร ์ 

การวิเคราะห์ข้อมูล  
1. การเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่องการหาร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 

หลังการจัดการเรียนรู้แบบ CCR กับเกณฑ์ ร้อยละ 75 โดยหาค่าเฉลี่ย  และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เปรียบเทียบความ
แตกต่างของความสามารถในการ แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หลังเรียนกับเกณฑ์ โดยใช้ t-test One Samples  

2. การเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์เรื่องการหารของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบ CCR โดย การทดสอบค่าที (t – test Dependent Samples) 

3. การศึกษาทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่องการหาร ของนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2 หลังการจัดการ
เรียนรู้แบบ CCR โดยใช้ร้อยละ(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Percentage) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ค่าเฉลี่ย 
4.50-5.00 ทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 3.50-4.49 ทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร ์
ค่าเฉลี่ย 2.50-3.49 ทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร ์ระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 1.50-2.49 ทักษะการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ ระดับน้อย ค่าเฉลี่ย 1.50-1.49 ทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ระดับน้อยที่สุด 

4. การศึกษาเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการหาร ของนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2 หลังการจัดการเรียนรู้
แบบ CCR โดยใช้ร้อยละ(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Percentage) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ค่าเฉลี่ย 4.50-
5.00 เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 3.50-4.49 เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ระดับมาก ค่าเฉลี่ย 2.50-3.49 
เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 1.50-2.49 เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ระดับน้อย ค่าเฉลี่ย 1.50-1.49 เจต
คติต่อวิชาคณิตศาสตร์ระดับน้อยที่สุด 
 

การจัดการเรียนรู้
ตามแนวคิด CCR 

1.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ 
2.ความสามารถในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ 
3.เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ 
 

ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม 



ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิจัยในครั้งน้ีเป็นการจัดการเรียนรู้แบบ CCR เรื่องการหาร เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ทักษะการ

แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ และส่งเสริมเจตคติต่อคณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ผู้วิจัยได้ด าเนินการ
วิเคราะห์ข้อมูล ดังน้ี 
 - การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรือ่งการหาร หลังการจัดการเรียนรู้แบบ CCR กับเกณฑ์ 
(ร้อยละ 75)  
 - การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรือ่งการหาร ก่อน และหลังการจัดการเรียนรู้แบบ CCR 
 - การเปรียบเทียบทักษะการแก้ปัญหา เรื่องการหาร หลังการจัดการเรียนรู้แบบ CCR กับเกณฑ์ (ร้อยละ 75)  
 - การศึกษาเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 หลังการจัดการเรียนรู้แบบ CCR เรื่องการ
หาร 
 รายละเอียดดังน้ี  
ตาราง 1 แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่องการหาร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 หลัง
การจัดการเรียนรู้แบบ CCR กับเกณฑ์ (ร้อยละ 75) 
 n µ X S.D. t 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร ์ 30 19 20.63 1.45 7.794* 
 *ระดับนัยส าคัญที่ .05 
 จากตาราง 1 พบว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์หลังการจัดการเรียนรู้แบบ 
CCR สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 75 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 20.63 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 1.45 และค่า t = 7.794 
ตาราง 2 แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่องการหาร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ก่อน 
และหลังการจัดการเรียนรู้แบบ CCR 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร ์ n X S.D. t 
ก่อนเรียน 30 9.90 2.38 

-17.13* 
หลังเรียน 30 19.40 1.58 

 *ระดับนัยส าคัญที่ .05  
 จากตาราง 1 พบว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่องการหาร หลังการ
จัดการเรียนรู้แบบ CCR สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมี t = -17.13 
สรุปผลการวิจัย 
 1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนคณิตศาสตร์หลังการจัดการเรียนรู้แบบ CCR สูงกว่า
เกณฑ์ร้อยละ 75 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนคณิตศาสตร์ เรื่องการหาร หลังการจัดการเรียนรู้แบบ 
CCR สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ หลงัการจัดการเรียนรู้แบบ CCR โดยรวม
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาคะแนนรวม พบว่านักเรียนมีความเข้าใจในความคิดรวบยอด แสดงให้เห็นถึงความเข้าใจใน
ความคิดรวบยอดที่สัมพันธ์กับความต้องการของโจทย์ปัญหา รองลงมาคือ นักเรียนมีส่วนร่วมในการอภิปราย และแสดงความ
คิดเห็น และนักเรียนสามารถคิดได้อย่างเป็นข้ันตอนตามล าดับ 
 4. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีเจตคติต่อคณิตศาสตร์หลังการจัดการเรียนรู้แบบ CCR โดยรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง เมื่อพิจารณาคะแนนรวม พบว่าข้าพเจ้าชอบเรียนวิชาคณิตศาสตร์มคี่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ข้าพเจ้ารู้สึกภูมิใจมากถ้า
ตอบค าถามในวิชาคณิตศาสตร์ได้ถูกต้อง และ ข้าพเจ้าชอบเล่นเกมทางคณิตศาสตร์ตามล าดับ 
 อภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการจัดการเรียนรู้แบบ CCR เพ่ือส่งเสริมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ทักษะการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ และส่งเสริมเจตคติต่อคณิตศาสตร์ เรื่องการหาร ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 สามารถอภิปรายผลได้
ดังน้ี 



 1. จากผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่องการหาร หลังได้รบัการจัดการเรียนรู้
แบบ CCR สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 75 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ังไว้ ท้ังน้ีอาจเป็นเพราะ นักเรียนมีความรู้ ความสามารถ 
และมวลประสบการณ์ของบุคคล ซึง่เป็นผลมาจากการจดัการเรียนรู้ จึงท าให้นักเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในด้าน
ต่าง ๆ ซึ่งตรวจสอบได้จากการวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (น่ิมน้อย  แพงปัสสา, 2551) และนักเรียนได้รับการพัฒนาให้
สามารถใช้กระบวนการวิจัยเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ คิดค้นค าตอบและตัดสินใจในการเรียนรู้ของตนเองและผู้เรียน
ได้เรียนรู้และใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพ่ือแสวงหาความรู้ใหม่หรือค้นหาค าตอบที่เชื่อถือได้ โดยอาศัยกระบวนการสืบ
สอบในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ศึกษาวิจัยในการด าเนินการสืบค้น พิสูจน์ ทดสอบ เก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูล 
(ลัดดา  ภู่เกียรติ, 2552) จึงท าให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์หลงัการจัดการเรียนรู้แบบ CCR สูงกว่าก่อนเรียน 
 2. จากผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่องการหาร หลังการจัดการเรียนรู้แบบ 
CCR สูงกว่าก่อนเรียน ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ังไว้ ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ นักเรียนได้รับการชี้แนะ การแนะน าจากครูผูส้อน
อย่างมีข้ันตอน และให้นักเรียนลงมือปฏิบัติ มีการติดตามการเรียน การท างานเพ่ือให้นักเรียนน าไปใช้ปรับปรุงการเรียนให้ดีข้ึน 
ช่วยพัฒนาทักษะในด้านต่าง ๆ คิดเป็น ท าเป็นช่วยแก้ปัญหาการเรียน และเกิดความมั่นใจ (ชนิตว์สรณ์ ตรีทยาภูมิ, 2558) 
 3. จากผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่องการหาร หลังได้รับการจัดการเรียนรู้
แบบ CCR สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 75 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ังไว้ ท้ังน้ีอาจเป็นเพราะ นักเรียนมีทักษะ กระบวนการใน
การประยุกต์ความรู้ทางคณิตศาสตร์ ข้ันตอน /กระบวนการแก้ปัญหา ยุทธวิธีแก้ปัญหา และประสบการณ์ที่มีอยู่ไปใช้ในการ
ค้นหาค าตอบของปัญหาทางคณิตศาสตร์ได้ (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2550) และนักเรียนได้รับ
การพัฒนาให้สามารถใช้กระบวนการวิจัยเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ คิดค้นค าตอบและตัดสินใจในการเรียนรู้ของ
ตนเองและผู้เรียนได้เรียนรู้และใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์เพ่ือแสวงหาความรู้ใหม่หรือค้นหาค าตอบที่เชื่อถือได้ โดยอาศัย
กระบวนการสืบสอบในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ศึกษาวิจัยในการด าเนินการสืบค้น พิสูจน์ ทดสอบ เก็บรวบรวมข้อมูล และ
วิเคราะห์ข้อมูล (ลัดดา  ภู่เกียรติ, 2552) 
 4. จากผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีเจตคติต่อคณิตศาสตร์หลังการจัดการเรียนรู้แบบ CCR โดยรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง ค่าเฉลี่ย (X) เท่ากับ 3.16 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ .55ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ นักเรียนมีความเพลิดเพลิน มี
แรงจูงใจ ให้ความส าคัญ และความเป็นอิสระจากความกลัววิชาคณิตศาสตร์ (AiKin, 1979) 
ข้อเสนอแนะในการวิจัย 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 1. ในการน าการจัดการเรียนรู้แบบ CCR ไปใช้ในการเรียนการสอน ผู้สอนควรศึกษา ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้ 
เน้ือหา แผนการจัดการเรียนรู้ และกิจกรรมการเรียนรู้ แล้วจึงชี้แนะให้นักเรียนปฏิบัติในข้ันตอนต่าง ๆ อย่างถูกต้อง เพ่ือให้
การจัดการเรียนรู้แบบ CCR มีประสิทธิภาพ 
 2. ควรเสริมแรงด้านบวก เพ่ือแสดงให้เห็นว่า การให้ก าลังใจ กล่าวชมเชย ขณะที่นักเรียนทากิจกรรม และน าเสนอ
ผลงานได้ถูกต้อง เป็นการส่งเสริมให้เห็นถึงการท ากิจกรรมร่วมกันในด้านบวก เป็นกระบวนการคิดที่สร้างสรรค์ มคีุณค่า มี
ประโยชน์ สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 3. การใช้เวลาในการท ากิจกรรมของนักเรียนต้องใช้เวลาในการท าความเข้าใจ เรื่องการให้เหตุผล ครูต้องมีเอกสาร
น าเพ่ือให้นักเรียนเกิดความเข้าใจก่อน แล้วจึงท ากิจกรรมของบัตรกิจกรรมต่อไปได้อย่างต่อเน่ือง 
 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรจะมีการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่ได้รับการสอนแบบ CCR กับเน้ือหาคณิตศาสตร์เรื่องอื่นๆหรือ
ระดับชั้นเรียนอื่นๆต่อไป 
 2. ควรมีการศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CCR ที่ส่งผลต่อตัวแปรอื่น ๆ เช่น ความคงทนในการเรียนรู้ 
ความคิดสร้างสรรค์ เป็นต้น  
 3. ควรมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CCR ส าหรับใช้ในการเรียนการสอนวิชาอื่น ๆ 
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