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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ของนักศึกษาครู

คณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้
แนวคดิ CCR 2) เพือ่ศกึษาแนวทางในการพฒันามโนทศันท์างคณติศาสตรข์องนกัศกึษาครคูณติศาสตร ์
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชา
คณติศาสตร ์คณะครศุาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรูณ ์จำานวน 10 คน ทีล่งทะเบยีนเรยีนในรายวิชา 
EDMA201 การวิเคราะห์เนื้อหากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 1 ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 
2563 เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวจิยั ประกอบด้วย แผนการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชแ้นวคดิ CCR แบบทดสอบวดั
มโนทศัน์ทางคณติศาสตร ์และแบบสมัภาษณเ์กีย่วกบัแนวทางการพฒันามโนทศันท์างคณติศาสตร ์สถติิ
ทีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู ได้แก ่ค่าเฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน และคะแนนเพิม่สมัพทัธ ์และวิเคราะห์
แบบสัมภาษณ์โดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา

ผลการวิจัยพบว่า 1) ก่อนได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แนวคิด CCR นักศึกษาครู
คณิตศาสตร์มีมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ อยู่ในระดับปานกลาง และหลังได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
โดยใช้แนวคิด CCR นักศึกษาครูคณิตศาสตร์มีมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ อยู่ในระดับดีมาก 2) แนวทาง
ในการพัฒนามโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ของนักศึกษาครูคณิตศาสตร์ ได้แก่ ใช้แนวคิดจิตตปัญญาศึกษา
เพื่อฝึกสมาธิก่อนเรียน ทบทวนสิ่งที่ตนเองรู้แล้ว ยังไม่รู้ และต้องการรู้ ใช้การจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัย
เป็นฐาน เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกคิดด้วยตนเอง ฝึกแก้ปัญหา ศึกษาค้นคว้าข้อมูล และสร้างองค์ความรู้ 
ด้วยตนเองได้อย่างถูกต้อง มีการทำางานร่วมกันเป็นกลุ่ม ได้อภิปรายร่วมกัน โดยผู้สอนทำาหน้าที่เป็นโค้ช 
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คอยช่วยเหลือผู้เรียน ถามกระตุ้นผู้เรียน แนะแนวทางแก้ปัญหาให้ผู้เรียน สะท้อนคิดเก่ียวกับสิ่งที่ได้ 
เรียนรู้ในแต่ละครั้งด้วยกิจกรรมจิตตปัญญาศึกษา

คำ�สำ�คัญ: มโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ แนวคิด CCR นักศึกษาครูคณิตศาสตร์

Abstract
The objectives of this research were 1) to study the mathematical conceptual level 

of mathematics teacher students, Faculty of Education, Phetchabun Rajabhat University. 
Before and after learning management using CCR concept 2) to study the guidelines for 
the development of mathematical concepts of mathematics teacher students, Faculty of 
Education, Phetchabun Rajabhat University. The sample group is bachelor’s degree students. 
Department of Mathematics, Faculty of Education, Phetchabun Rajabhat University, total of 
10 students enrolled in EDMA201 course content analysis of mathematics learning subject 
1 in the first semester of the academic year 2020. The research instruments consisted of a 
learning management plan using the concept CCR, math concept test and an interview form 
about the development of mathematical concepts. The statistics used to analyze the data 
were mean, standard deviation and relative gain score and the interview form was analyzed 
using content analysis.

The findings were as follows: 1) before receiving the learning activities using the CCR 
concept, the mathematics teacher students had a mathematical concept at a moderate level. 
And after receiving learning activities using CCR concept, mathematics teacher students 
have a mathematical concept at a very good level. 2) the guidelines for the development of 
mathematical concepts of mathematics teacher students were to use the concept of intel-
lectual education to practice meditation before studying. Review what you already know, don’t 
know, and want to know. using research-based learning management to enable students to 
practice thinking on their own, practice problem solving, study and research information and 
create a body of knowledge by oneself correctly, working together as a group discussed 
together where the instructor acts as a coach help students, ask to motivate students, 
suggest ways to solve problems for students reflect on what has been learned each time 
through cognitive education activities.
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วารสารศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 230 ปีที่ 16 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน พ.ศ. 2565

บทนำา
ในการจดักจิกรรมการเรยีนรูไ้มว่า่จะเปน็

ศาสตรใ์ดก็ตาม มโนทศันเ์ปน็สิง่ทีส่ำาคัญเปน็อย่าง
ย่ิงสำาหรับผู้สอนและผู้เรียนที่จะต้องมีความรู้และ
ความเข้าใจอย่างถูกต้อง โดยการที่จะสร้างมโน
ทัศน์ให้ผู้เรียนได้นั้น ผู้เรียนจะต้องมีการรับรู้สิ่ง
ต่างๆ จากประสบการณ์เดิม ความรู้เดิม แสวงหา
ความรู้ใหม่ แล้วนำามาผสมผสานกัน ซึ่งจะก่อให้
เกิดเป็นความรู้ที่ค้นพบด้วยตนเอง ทำาให้เกิดการ
เรียนรูแ้ละเขา้ใจหลกัการ แนวคดิ ทฤษฎีตา่งๆ ได้
ดว้ยตนเอง และยงัสามารถเช่ือมโยงความสมัพันธ์
ความรู้น้ันได้อย่างชัดเจน (สถาบันส่งเสริมการ
สอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2555) หาก
ผู้เรียนได้รับความรู้เนื้อหาไม่เพียงพอ ไม่ถูกต้อง
สมบูรณ์ ไม่มีการคิดอย่างเป็นระบบ หรือมีความ
จำาที่บกพร่อง อาจก่อให้เกิดมโนทัศน์ท่ีคลาด
เคลื่อน ส่งผลกระทบต่อการแก้ปัญหาหรือการ
ประยุกต์ใช้มโนทัศน์นั้นในการแก้ปัญหาในเนื้อหา
ที่สูงขึ้นต่อไป (Brown, 1992) 

สำาหรับมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ เป็น
ความคดิรวบยอดเกีย่วกบัเนือ้หาคณติศาสตร ์เปน็
ความเข้าใจที่แท้จริงเกี่ยวกับเน้ือหาคณิตศาสตร์
ที่มีความเฉพาะ และเป็นพื้นฐานของการคิดและ
การใช้งานของคณิตศาสตร์ จึงมีความสำาคัญต่อ
ศักยภาพทางคณิตศาสตร์ของผู้เรียน การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ในประเทศไทยส่วนใหญ่เน้น
การท่องจำา เน้นความรู้ในเน้ือหาวิชา ผู้สอนมัก
จะใช้การบรรยายหรือสาธิตตัวอย่างให้นักเรียน 
ดแูลว้ใหน้กัเรยีนทำาแบบฝกึหดัเพ่ือใหเ้ขา้ใจและจำา
เนื้อหาได้เท่านั้น ทำาแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์แบบ
ซ้ำาๆ ทำาให้ขาดทั้งความรู้ ในเนื้อหาคณิตศาสตร์ 
(Mathematical content knowledge) ทักษะ
และกระบวนการทางคณติศาสตร ์(Mathematical  
skills and process) และความคดิทางคณติศาสตร์ 

(Mathematical thought) (อัมพร ม้าคนอง, 
2552) สาเหตุที่สำาคัญอีกประการหนึ่งที่ส่งผลต่อ
การเรยีนรูข้องนกัเรยีน คอื มโนทศันท์ีค่ลาดเคลือ่น
ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน เช่น (1) การมีมโน
ทศันท์ีจ่ำากดั (2) การมคีวามเขา้ใจทีบ่กพรอ่งเกีย่ว
กบัขอ้เทจ็จรงิทางคณติศาสตร ์(3) การอา้งองิเกนิ
ขอบเขตหรือเงื่อนไข (4) การตีความผิด (พรธิดา 
สุขกรม และอัมพร ม้าคนอง, 2557) นอกจากนี้ 
สาเหตุการเกิดมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนของผู้เรียน 
คือ ผู้เรียนขาดความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับนิยาม
และสมบัติต่างๆ แปลความหมายสัญลักษณ์ 
สูตร กฎ ทฤษฎีไม่ถูกต้อง ขาดความระมัดระวัง
ในการคิดคำานวณ ขาดการไตร่ตรองในการให้
เหตผุล ขาดความรอบคอบในการแกป้ญัหา (สมพร  
พลขันธ์ และคณะ, 2556) ถ้าหากผู้เรียนมี
ความเข้าใจความรู้และวิธีการทางคณิตศาสตร์
เป็นอย่างดี สามารถเช่ือมโยงความรู้นั้นไปใช้กับ
สถานการณ์ในชีวิตจริงได้ นอกจากนี้ยังมีการ
ทดสอบที่ไม่ได้คำานึงถึงกระบวนการเรียนรู้ของ 
ผู้เรียน ซึ่งการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในลักษณะ
นี้ไม่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการคิดอย่างมีเหตุมีผล
แล้ว ยังทำาให้ผู้เรียนขาดความกระตือรือร้นและ
ความคิดสร้างสรรค์ (ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ และ
คณะ, 2546) ดังนั้นผู้สอนต้องมีการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์
ที่ถูกต้องและสามารถนำาไปประยุกต์ใช้ต่อไปได้
อย่างเหมาะสม 

การสรปุมโนทศันห์รอืหลกัการใหมถ่อืวา่
สำาคัญมาก เพราะถ้าผู้สอนต้องการให้ผู้เรียนสรุป
มโนทัศน์หรือหลักการใหม่ ผู้สอนจะต้องคำานึงถึง 
เรื่องการเลือกวิธีการจัดการเรียนรู้และสื่อการ 
เรียนรู้ ให้สอดคล้องกับเนื้อหา โดยเนื้อหา
คณิตศาสตร์แต่ละเรื่องอาจจะมีวิธีการจัดการ 
เรยีนรูไ้ดห้ลายวิธ ีหรอืเนือ้หาคณติศาสตรบ์างเรือ่ง
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อาจจะต้องใช้วิธีการจัดการเรียนรู้หลายๆ วิธีมา
ชว่ยให้นักเรียนสามารถสรปุมโนทศันห์รอืหลกัการ
ใหม่ได้ด้วยตนเอง ขั้นนี้จึงนับว่าเป็นหัวใจของทั้ง
การจดักจิกรรมการเรียนรู ้การประยุกต์ใช้มโนทัศน์ 
หลักการ และพัฒนาทักษะถึงขั้นการแก้ปัญหา 
(ยพุนิ พพิธิกุล, 2530) ถงึแมจ้ะทราบวา่มโนทศัน์
ทางคณติศาสตรเ์ปน็สิง่สำาคัญ แตผู่ส้อนจำานวนไม่
น้อยไม่ได้เน้นการสอนมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ 
เนื่องจากหลักสูตรและหนังสือเรียนมักไม่ได้ระบุ
มโนทัศน์น้ันไว้อย่างชัดเจน ทำาให้ผู้สอนไม่แน่ใจ
ว่ามโนทัศน์ที่จะสอนนั้นถูกต้องหรือไม่ ผู้สอน
จึงไม่มีความม่ันใจที่จะสอนสิ่งเหล่านั้น ลักษณะ 
เชน่น้ี มีผลทำาให้บทบาทการเปน็ผูพั้ฒนามโนทศัน์
และความรู้ของผู้สอนลดน้อยลง (Schoenfeld, 
1992) ผู้สอนจึงรู้สึกว่า การสอนเนื้อหาในแบบ
เรียนมีความเพียงพอและทำาให้ตนมีความมั่นใจ
ในความรูท้ีม่อียูว่า่สามารถอธบิายหรอืตอบคำาถาม
ของผู้เรยีนได ้มโนทศันท์างคณติศาสตรข์องผูส้อน
มีความสำาคัญต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็น
อย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นปัจจัยสำาคัญต่อการตัดสิน
ใจจดักิจกรรม และการสรา้งบรรยากาศในช้ันเรยีน
ของผู้สอน มโนทัศน์ในเนื้อหาใดๆ ที่ผู้สอนมีอยู่  
มีผลอย่างมากต่อการวิเคราะห์ผู้เรียน การจัดการ
เรียนรู้ การตัดสินใจ และการแสดงออกของผู้สอน 
(Brophy, 1991; Thomson, 1992 อ้างถึงใน 
อัมพร ม้าคนอง, 2557)

แนวทางหน่ึงของการพัฒนาให้ผู้เรียนมี
มโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ที่ถูกต้องคือการพัฒนา
ความรู้ทางคณติศาสตรข์องผูส้อน เนือ่งจากผูส้อน
ที่มีความรู้ทางคณิตศาสตร์ที่แม่นยำาและลึกซึ้งจะ
สามารถถ่ายทอดความรู้ให้ผู้เรียนเข้าใจมโนทัศน์
ของเน้ือหา มองเห็นความสัมพันธ์ของเนื้อหาใน
หวัข้อตา่งๆ และวิเคราะห์ลำาดบัของเนื้อหาที่สอน
ได้อย่างดี ผู้สอนที่มีมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ที่

แม่นยำาและลึกซึ้งเกี่ยวกับความหมาย ที่มาและ
ความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกันของมโนทัศน์ บท
นยิาม ทฤษฎบีท กฎ สตูร หรอืการดำาเนนิการทาง
คณติศาสตร ์มกัสามารถจดักิจกรรมการเรยีนรูเ้พือ่
สือ่สาร สือ่ความหมายใหผู้เ้รยีนเรยีนรูค้ณติศาสตร์
ไดอ้ยา่งถกูตอ้งและลกึซึง้ รวมทัง้สามารถวเิคราะห์
เนือ้หาและสรา้งคำาถามขยายความเพือ่พฒันาการ
คดิทางคณติศาสตรใ์หก้บัผูเ้รยีนได ้(สสวท, 2555) 
ดังนั้นผู้สอนควรเน้นมโนทัศน์และความเข้าใจที่ 
แทจ้รงิ เพือ่ทีจ่ะเปน็พืน้ฐานของการคดิและการนำา
ความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปใช้ต่อไปได้ โดยองค์
ประกอบที่ควรคำานึงถึงในการสอนให้ผู้เรียนเกิด
มโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ คือ ผู้สอนต้องมีการ
ตั้งคำาถามและทิศทางที่จะเน้น มีสื่อการเรียนรู้ 
ที่น่าสนใจและมีประสิทธิภาพ มีการนำาเข้าสู่ 
มโนทัศน์ ฝึกให้ผู้เรียนคิดเชิงเปรียบเทียบ กระตุ้น
ให้ผู้เรียนถาม และประเมินระดับการเรียนรู้ของ 
ผู้เรียน (อัมพร ม้าคนอง, 2546)

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยบูรณา
การแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา (Contemplative 
Education) ระบบพี่เลี้ยง (Coaching) และ
การวิจัยเป็นฐาน (Research-Based Learning: 
RBL) หรือใช้ชื่อย่อว่า CCR ถูกพัฒนาขึ้นโดย
ความร่วมมือกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 
8 แห่ง กับสำานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
(สกว.) ซึ่งแนวคิด CCR เป็นการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้รูปแบบใหม่แบบหนึ่งซึ่งเป็นการบูรณาการ 
แนวคิดจำานวน 3 แนวคิด ได้แก่ 1) แนวคิด 
จิตตปัญญาศึกษา (Contemplative Education) 
เป็นแนวคิดที่สามารถดึงศักยภาพภายในของ 
ผูเ้รยีนออกมาเพือ่ใหเ้กดิการตระหนกัรู ้มจีติสำานกึ
ต่อส่วนรวม รวมทั้งการฝึกฝนในเรื่องของจิตใจ  
ฝึกสมาธิได้ (วิจักขณ์ พานิช, 2550) เน้นการ
เรียนรู้จากภายใน คิดและใคร่ครวญจนเกิด 



วารสารศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 232 ปีที่ 16 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน พ.ศ. 2565

ความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำาคัญ
ของส่ิงท่ีเรียนรู้ เข้าใจในความเปน็ธรรมชาตขิองสิง่
ตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง เกดิปญัญา ทำาใหจ้ติใจได้รบัการ
พัฒนาอย่างแท้จริง (สลักจิต ตรีรณโอภาส, มปป)  
2) แนวคิดระบบพ่ีเลี้ยง เป็นแนวคิดที่ผู้สอน
ทำาหน้าที่เป็นผู้ชี้แนะให้ผู้เรียนเห็นแนวทางการ
เรียนรู้ และวิธีการแก้ปัญหา ตั้งคำาถามกระตุ้นให้ 
ผู้เรียนได้มีการอภิปรายและเปลี่ยนเรียนรู้ ทำาให้ 
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้เต็มตามศักยภาพ และยัง
มีปฏสิมัพนัธต่์อกนัทัง้ผูส้อนและผูเ้รยีน วณีา กว๊ย
สมบูรณ ์(2547) การสรา้งความสมัพันธก์บับคุคล
อื่นๆ จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ง่ายขึ้น  
ผู้ชี้แนะจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถบรรลุเป้าหมาย
ในการแก้ปัญหาในระดับที่สูงขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ได้ 
สามารถสร้างให้ผู้เรียนเกิดความเข้มแข็ง มีความ
ภาคภมูใิจในตนเอง แสดงความสามารถของตนเอง
ที่มีผลต่อการแก้ปัญหาต่างๆ ได้ (Mink, Owen 
and Mink, 1993) และ 3) การเรียนรู้โดยใช้การ
วจิยัเป็นฐาน (Research-Based Learning: RBL) 
เป็นการจัดการเรียนรู้เพื่อค้นหาคำาตอบหรือสร้าง
องค์ความรู้ใหม่ด้วยตนเอง โดยใช้กระบวนการ
สืบค้นทางวิทยาศาสตร์ (สุธีระ ประเสริฐสรรพ์, 
2555) เป็นการนำากระบวนการวิจัยหรือผลการ
วจิยัมาเป็นพืน้ฐานในการจดัการเรยีนรูห้รอืนำาเอา
กระบวนการวิจัยมาเป็นเครื่องมือในการแสวงหา
ความรู ้เพือ่ใหผู้เ้รยีนไดพ้ฒันาทกัษะกระบวนการ
วิจัยและการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง โดยผู้สอน
ใช้วิธีการสอนที่หลากหลาย อันนำาไปสู่การสร้าง
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน  
(เสวภา วิชาดี, 2554)

จากที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่ามโน
ทัศน์ทางคณิตศาสตร์เป็นพื้นฐานสำาคัญที่ผู้เรียน
ต้องรู้และเข้าใจ เพื่อที่จะสามารถนำาไปประยุกต์
ใช้ในการเรียนที่สูงขึ้นหรือนำาไปประยุกต์ใช้  
แก้ปัญหาสถานการณ์ในชีวิตจริงได้ แต่การที่ 

ผู้เรียนจะมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมโนทัศน์
ได้อย่างถูกต้องนั้น เป็นหน้าที่ของผู้สอนที่จะต้อง
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิด
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมโนทัศน์ได้ถูกต้อง ซึ่ง
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ต้องไม่ใช่การบรรยาย 
สาธติ หรอืใหผู้เ้รยีนทอ่งจำาเพยีงเทา่นัน้ แตผู่ส้อน
จะตอ้งจดักิจกรรมการเรยีนรูใ้หผู้้เรยีนไดน้ำาความรู้
ทีม่อียูเ่ดมิมาเชือ่มโยงกับความรูใ้หม ่หรอืใหผู้้เรยีน
ได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง แก้ปัญหาเองอย่างมี
ระบบข้ันตอน โดยมีผู้สอนมีบทบาทเป็นผู้ช้ีแนะ
และคอยตั้งคำาถามเพิ่มเติมเพื่อให้ผู้เรียนสามารถ
สร้างองค์ความรู้ใหม่ได้ด้วยตนเอง ดังนั้นผู้วิจัย
จึงเห็นว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แนวคิด 
CCR เปน็แนวคดิทีน่า่สนใจ และนา่จะชว่ยสง่เสรมิ
ให้นักศึกษาครูคณิตศาสตร์มีความเข้าใจเก่ียวกับ 
มโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ได้ถูกต้อง และเป็น 
พื้นฐานในการถ่ายทอดความรู้ในอนาคตต่อไปได้

วัตถุประสงค์การวิจัย
1 .  เพื่ อศึ กษาระดับมโนทัศน์ทาง

คณิตศาสตร์ของนักศึกษาครูคณิตศาสตร์ คณะ 
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ก่อน
และหลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวคิด 
CCR 

2. เพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนา 
มโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ของนักศึกษาครู
คณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์

วิธีดำาเนินการวิจัย

ประช�กร

ประชากร ได้แก่ นกัศกึษาระดับปรญิญาตร ี 
สาขาวิชาคณติศาสตร ์คณะครศุาสตร ์มหาวิทยาลยั
ราชภัฏเพชรบูรณ์ ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา 
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EDMA201 การวิเคราะห์เน้ือหากลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ 1 ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการ
ศึกษา 2563 จำานวน 50 คน

กลุ่มตัวอย่�ง

กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษาระดับ
ปรญิญาตร ีสาขาวชิาคณติศาสตร ์คณะ ครศุาสตร ์
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรูณ ์ทีล่งทะเบยีนเรยีน
ในรายวิชา EDMA201 การวิเคราะห์เนื้อหากลุ่ม
สาระการเรยีนรูค้ณติศาสตร ์1 ในภาคการศกึษาที ่
1 ปีการศึกษา 2563 จำานวน 10 คน ได้มาจาก
การสุ่มอย่างง่าย (Sample Random Sampling)

เครื่องมือที่ใช้ในก�รวิจัย

1. แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวคิด 
CCR จำานวน 12 แผน โดยในแต่ละแผน ผู้วิจัย
มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยบูรณาการแนวคิด
จิตตปัญญาศึกษา ระบบพ่ีเลี้ยง และการเรียนรู้
โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน ดังนี้

1) ขั้นนำา ใช้แนวคิดจิตตปัญญาศึกษา 
ได้แก่ กิจกรรมฝึกสมาธิหรือการจดจ่อ การเล่า
นิทาน เรื่องเล่าเพื่อการใคร่ครวญ สุนทรียสนทนา 
การฟงัอยา่งต้ังใจ การใช้คำาทีใ่หพ้ลงัด้านบวก การ
ปรับเจตคติของตนเองต่อผู้อื่น และการทำางานให้
สัมฤทธิ์ผล

2) ขั้นสอน ใช้การเรียนรู้โดยใช้การวิจัย
เปน็ฐาน (RBL) โดยแบง่กลุม่ใหผู้เ้รยีนทำากจิกรรม
ร่วมกัน ค้นคว้าข้อมูลและอภิปรายร่วมกันใน
กลุ่ม โดยผู้วิจัยทำาหน้าที่เป็นโค้ช คอยกระตุ้นและ 
ตั้งคำาถามแก่ผู้เรียนเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
ด้วยตนเอง

3) ขั้นสรุป ให้แต่ละกลุ่มนำาเสนอผลงาน 
ซักถาม และอภิปรายผลงานร่วมกัน และท้าย
ชั่วโมง จะให้ตัวแทนสรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการ

ทำากิจกรรม และให้ผู้เรียนทุกคนเขียนสะท้อนคิด
ลงในสมดุบนัทกึของตนเองทกุครัง้หลงัทำากจิกรรม

2 .  แบบทดสอบ วัดม โน ทัศน์ ท า ง
คณิตศาสตร์ แบบอัตนัย จำานวน 10 ข้อ ข้อละ 5 
คะแนน รวม 50 คะแนน มคีา่ดชันคีวามสอดคลอ้ง 
อยู่ระหว่าง 0.50 ถึง 1.00

3. แบบสัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้างเก่ียวกับ
แนวทางการพัฒนามโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ มี
การกำาหนดประเด็นคำาถามไว้ล่วงหน้า มีความ
ยืดหยุ่นของประเด็นคำาถาม

ก�รเก็บรวบรวมข้อมูล

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษา
ระดับมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ของนักศึกษาครู
คณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ โดยใช้แนวคิด CCR และเพื่อศึกษา
แนวทางในการพัฒนามโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์
ของนักศึกษาครูคณิตศาสตร์ คณะ ครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ผู้วิจัยจึงมีวิธีการ
เก็บรวมรวมข้อมูลเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลตาม
วัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. ผู้วิจัยนำาแบบทดสอบวัดมโนทัศน์
ทางคณิตศาสตร์ที่สร้างขึ้นไปใช้กับนักศึกษาครู
คณิตศาสตร์ จำานวน 10 คน เพื่อวัดระดับมโน
ทัศน์ทางคณิตศาสตร์

2. ผู้วิจัยจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
แนวคิด CCR ตามที่ได้กำาหนดไว้ในแผนการ
จดัการเรยีนรู ้จำานวน 12 แผน ใชเ้วลา 12 สปัดาห์

3. ผู้วิจัยนำาแบบทดสอบวัดมโนทัศน์
ทางคณิตศาสตร์ฉบับเดิมไปใช้กับนักศึกษาครู
คณิตศาสตร์ จำานวน 10 คน และวัดระดับ 
มโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์อีกครั้ง
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4 .  ผู้ วิ จั ย สั ม ภ าษณ์ นั ก ศึ ก ษ า ค รู
คณิตศาสตร์ จำานวน 10 คน เกี่ยวกับแนวทาง
การพัฒนามโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ โดยใช้แบบ
สัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง ซึ่งมีประเด็นเกี่ยวกับ
แนวทางการพัฒนามโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์  
โดยผูว้จิยัเปน็ผูส้มัภาษณแ์ละจดบนัทกึด้วยตนเอง

5. ผูว้จิยัรวบรวมคะแนนจากแบบทดสอบ
วัดมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ทั้ง 2 ครั้ง และแบบ
สัมภาษณ์มาวิเคราะห์ข้อมูล

ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล

1. วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณจากแบบ
ทดสอบวดัมโนทศันท์างคณติศาสตรข์องนกัศกึษา
ครคูณติศาสตร ์กอ่นและหลงัได้รบัการจดัการเรียน
รู้โดยใช้แนวคิด CCR โดยใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ 
ค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ
คะแนนเพิ่มสัมพัทธ์ และวัดระดับมโนทัศน์ทาง
คณิตศาสตร์ของนักศึกษาครูคณิตศาสตร์ โดย
ทำาการแบง่ชว่งคะแนนและกำาหนดระดบัมโนทศัน์
ทางคณิตศาสตร์เป็น 5 ระดับ โดยใช้เกณฑ์การ

แบ่งระดับ เป็น 5 ส่วนเท่าๆ กัน ดังนี้ ระดับต่ำา
มาก (0-10 คะแนน) ระดับต่ำา (11-20 คะแนน) 
ระดบัปานกลาง (21-30 คะแนน) ระดบัด ี(31-40 
คะแนน) และระดับดีมาก (41-50 คะแนน)

2. วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพจากแบบ
สัมภาษณ์โดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา

ผลการวิจัย

1. ระดับมโนทัศน์ท�งคณิตศ�สตร์
ของนักศึกษ�ครูคณิตศ�สตร์ คณะครุศ�สตร์ 
มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏเพชรบูรณ์ ก่อนและหลังได้
รับก�รจัดก�รเรียนรู้โดยใช้แนวคิด CCR

ผู้วิจัยนำาผลคะแนนที่ได้จากการทำาแบบ
ทดสอบวดัมโนทศันท์างคณติศาสตรข์องนกัศกึษา
ครูคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ์ ก่อนและหลังได้รับการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้แนวคิด CCR มาวิเคราะห์ข้อมูล 
แสดงให้เห็นดังตาราง 1 และตาราง 2 

ต�ร�ง 1 วเิคราะหค์ะแนนจากแบบทดสอบวดัมโนทศันท์างคณติศาสตรข์องนกัศกึษาครคูณติศาสตร ์
ก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวคิด CCR

คนที่ ก่อนเรียน หลังเรียน ผลต่�ง คะแนนเพิ่มสัมพัทธ์

1 26 45 19 79.17

2 29 47 18 85.71

3 18 36 18 56.25

4 34 47 13 81.25

5 22 43 21 75.00

6 27 46 19 82.61

7 14 41 27 75.00

8 31 48 17 89.47

9 34 49 15 93.75

10 26 48 22 91.67

26.10 45.00 18.9 80.99
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จากตาราง 1 พบว่า นักศึกษาครู
คณิตศาสตร์ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดย
ใชแ้นวคดิ CCR มคีะแนนเพ่ิมสมัพัทธเ์ฉลีย่รอ้ยละ 
80.99 เมื่อพิจารณาเป็นรายคน พบว่า นักศึกษา
ครคูณิตศาสตร์ทีมี่การพัฒนามากทีส่ดุ คอื คนที ่9 

โดยสามารถพฒันาไดร้อ้ยละ 93.75 ของปรมิาณที่
ควรพฒันาได ้และนกัศกึษาครคูณติศาสตรท์ีม่กีาร
พฒันานอ้ยทีส่ดุ คอื คนที ่3 โดยสามารถพฒันาได้
ร้อยละ 56.25 ของปริมาณที่ควรพัฒนาได้

ต�ร�ง 2 ผลการวัดระดับมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ของนักศึกษาครูคณิตศาสตร์ ก่อนและหลังได้รับ
การจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวคิด CCR

คะแนน Min Max S.D. ระดับ

ก่อนเรียน 14 34 26.10 6.56 ปานกลาง

หลังเรียน 36 49 45.00 4.00 สูง

จากตาราง 2 พบว่า ก่อนได้รับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แนวคิด CCR นักศึกษา
ครูคณิตศาสตร์มีระดับมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์
โดยเฉลี่ย อยู่ในระดับปานกลาง ( =26.10, 
S.D.=6.56) และหลังได้รับการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้โดยใช้แนวคิด CCR นักศึกษาครู

คณิตศาสตร์มีระดับมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ 
โดยเฉลีย่ อยูใ่นระดับดีมาก ( =45.00, S.D.=4.00) 
แสดงให้เห็นว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม
แนวคิด CCR ส่งผลให้นักศึกษาครูคณิตศาสตร์ 
มีมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ที่สูงขึ้น

 

 

( X  = 45.00, S.D. = 4.00) แสดงใหเห็นวาการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวคิด CCR 
สงผลใหนักศึกษาครูคณิตศาสตรมีมโนทัศนทางคณิตศาสตรที่สูงข้ึน 

 

    
ภาพที่ 1 ตัวอยางคําตอบจากแบบวัดมโนทัศนทางคณติศาสตรของนักศึกษาครู

คณิตศาสตร 
 

2. แนวทางในการพัฒนามโนทัศนทางคณิตศาสตรของนักศึกษาครูคณิตศาสตร 
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ 

ผูวิจัยไดทําการสัมภาษณนักศึกษาครูคณิตศาสตร และวิเคราะหเนื้อหาจากขอมูลที่
ไดจากการสัมภาษณนักศึกษาครูทั้ง 10 คน พบวา นักศึกษาครูคณิตศาสตรบอกวารูปแบบ
การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชแนวคิด CCR เปนกิจกรรมที่ทําใหพวกเขาไดลองฝกคิด
ดวยตนเอง ฝกแกปญหา ศึกษาคนควาขอมูลจากแหลงเรียนรูตาง ๆ เชน หนังสือเรียน 
เว็บไซต ทําใหเขาใจและสามารถสรางองคความรูดวยตนเองไดอยางถูกตอง มีการทํางาน
รวมกันเปนกลุม ไมตองคิดคนเดียว ไดคิดชวยกัน เพ่ือที่จะไดรูวาขอมูลของตนเองถูกตอง
หรือไม และไดขอสรุปรวมกัน การเรียนรูโดยไมตองรอรับความรูจากผูสอนเพียงฝายเดียว 
เพราะบางครั้งวิธีการแกปญหาของผูสอนอาจมีเพียงวิธีเดียว ไมหลากหลาย แตถาใหพวก
เขาไดคิดเอง แกปญหาเอง แตละคนก็จะมีวิธีการแกปญหาที่แตกตางกันไป โดยผูสอนคอย
เปนโคชใหพวกเขา คอยชวยเหลือพวกเขา ถามกระตุนพวกเขา แนะแนวทางแกปญหาให
พวกเขา แลวพวกเขาจะคนหาคําตอบกันตอเอง นอกจากนี้พวกเขายังบอกวากิจกรรมจิตต
ปญญาศึกษาชวยใหพวกเขาไดฝกสมาธิกอนเรียนไดดีมาก ไดคิดทบทวนความรูของตนเอง 
และทุกครั้งจะสรุปสิ่งที่ไดเรียนรูในแตละสัปดาหลงในสมุดบันทึกของตนเองเพ่ือไมใหลืม 

ดังนั้น ผูวิจัยจึงพบแนวทางในการพัฒนามโนทัศนทางคณิตศาสตรของนักศึกษาครู
คณิตศาสตร ไดแก ใชแนวคิดจิตตปญญาศึกษาเพ่ือฝกสมาธิกอนเรียน ทบทวนสิ่งที่ตนเองรู
แลว ยังไมรู และตองการรู ใชการจัดการเรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐาน เพ่ือใหผูเรียนไดฝกคิด
ดวยตนเอง ฝกแกปญหา ศึกษาคนควาขอมูล และสรางองคความรูดวยตนเองไดอยาง
ถูกตอง มีการทํางานรวมกันเปนกลุม ไดอภิปรายรวมกัน โดยผูสอนทําหนาที่เปนโคช คอย

ภ�พประกอบ 1 ตัวอย่างคำาตอบจากแบบวัดมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ของนักศึกษาครูคณิตศาสตร์

2. แนวท�งในก�รพัฒน�มโนทัศน์ท�ง
คณิตศ�สตร์ของนักศึกษ�ครูคณิตศ�สตร์ คณะ
ครุศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏเพชรบูรณ์

ผู้วิจัยได้ทำาการสัมภาษณ์นักศึกษาครู
คณิตศาสตร์ และวิเคราะห์เนื้อหาจากข้อมูลที่ได้
จากการสัมภาษณ์นักศึกษาครูทั้ง 10 คน พบว่า  
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นักศึกษาครูคณิตศาสตร์บอกว่ารูปแบบการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แนวคิด CCR เป็น
กิจกรรมที่ทำาให้พวกเขาได้ลองฝึกคิดด้วยตนเอง 
ฝึกแก้ปัญหา ศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งเรียน
รู้ต่างๆ เช่น หนังสือเรียน เว็บไซต์ ทำาให้เข้าใจ
และสามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองได้อย่าง
ถูกต้อง มีการทำางานร่วมกันเป็นกลุ่ม ไม่ต้องคิด
คนเดียว ได้คิดช่วยกัน เพื่อที่จะได้รู้ว่าข้อมูลของ
ตนเองถูกต้องหรือไม่ และได้ข้อสรุปร่วมกัน การ
เรียนรูโ้ดยไมต้่องรอรบัความรูจ้ากผูส้อนเพียงฝา่ย
เดียว เพราะบางครั้งวิธีการแก้ปัญหาของผู้สอน
อาจมีเพียงวิธีเดียว ไม่หลากหลาย แต่ถ้าให้พวก
เขาได้คิดเอง แก้ปัญหาเอง แต่ละคนก็จะมีวิธีการ
แก้ปัญหาที่แตกต่างกันไป โดยผู้สอนคอยเป็นโค้ช
ให้พวกเขา คอยช่วยเหลือพวกเขา ถามกระตุ้น 
พวกเขา แนะแนวทางแก้ปัญหาให้พวกเขา แล้ว
พวกเขาจะค้นหาคำาตอบกันต่อเอง นอกจากนี้
พวกเขายังบอกว่ากิจกรรมจิตตปัญญาศึกษาช่วย
ให้พวกเขาได้ฝึกสมาธิก่อนเรียนได้ดีมาก ได้คิด
ทบทวนความรู้ของตนเอง และทุกครั้งจะสรุป 
สิง่ท่ีไดเ้รียนรู้ในแตล่ะสปัดาหล์งในสมดุบนัทกึของ
ตนเองเพื่อไม่ให้ลืม

ดัง น้ัน ผู้ วิจัยจึงพบแนวทางในการ
พัฒนามโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ของนักศึกษาครู
คณิตศาสตร์ ได้แก่ ใช้แนวคิดจิตตปัญญาศึกษา
เพื่อฝึกสมาธิก่อนเรียน ทบทวนสิ่งที่ตนเองรู้แล้ว 
ยังไม่รู้ และต้องการรู้ ใช้การจัดการเรียนรู้โดยใช้
วิจัยเป็นฐาน เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกคิดด้วยตนเอง  
ฝึกแก้ปัญหา ศึกษาค้นคว้าข้อมูล และสร้างองค์
ความรู้ด้วยตนเองได้อย่างถูกต้อง มีการทำางาน
ร่วมกันเป็นกลุ่ม ได้อภิปรายร่วมกัน โดยผู้สอนทำา
หน้าที่เป็นโค้ช คอยช่วยเหลือผู้เรียน ถามกระตุ้น
ผู้เรียน แนะแนวทางแก้ปัญหาให้ผู้เรียน สะท้อน
คดิเก่ียวกับสิง่ท่ีไดเ้รยีนรูใ้นแตล่ะครัง้ด้วยกจิกรรม
จิตตปัญญาศึกษา

อภิปรายผล 
1. จากผลการวจิยัพบวา่ กอ่นไดร้บัการจดั

กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แนวคิด CCR นักศึกษา
ครูคณิตศาสตร์มีมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ อยู่ใน
ระดับปานกลาง และหลังได้รับการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้โดยใช้แนวคิด CCR นักศึกษาครู
คณิตศาสตร์มีมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ อยู่ใน
ระดับดีมาก แสดงให้เห็นว่าการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้โดยใช้แนวคิด CCR ส่งผลให้นักศึกษาครู
คณิตศาสตร์มีมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์สูงข้ึน  
สอดคล้องกับแนวคิดของวิจักขณ์ พานิช (2550) 
ที่กล่าวถึงแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาไว้ว่า แนวคิด
จิตตปัญญาศึกษา เป็นแนวคิดที่สามารถดึง
ศักยภาพภายในของผู้เรียนออกมาเพื่อให้เกิดการ
ตระหนักรู้ มีจิตสำานึกต่อส่วนรวม รวมท้ังการ
ฝกึฝนในเรือ่งของจติใจ ฝกึสมาธไิด ้และสอดคลอ้ง
กับงานวิจัยของจักรพงศ์ พรมคำา (2562) ที่ได้
ศกึษาเกีย่วกบัการพฒันามโนทศันท์างคณติศาสตร ์
เรื่อง สถิติ โดยใช้จิตตปัญญาศึกษาและโมเดลการ
สร้างมโนทัศน์ของลาสเล่ย์และแมทซีนสกี ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่า นักเรียน
ที่เรียนโดยใช้จิตตปัญญาศึกษา และโมเดลการ
สรา้งมโนทศันข์องลาสเลย่แ์ละเมทซนีสกมีคีะแนน
เฉลี่ยของคะแนนมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์สูง
กว่านักเรียนที่เรียนด้วยวิธีการสอนแบบปรกติ 
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และจาก
การสัมภาษณ์พบว่า นักเรียนที่มีมโนทัศน์ทาง
คณิตศาสตร์ในระดับสูง สามารถอธิบายการได้มา
ของคำาตอบไดล้ะเอยีดชดัเจน และถกูตอ้ง นกัเรยีน
ที่มีมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ในระดับปานกลาง 
จะอธิบายการได้มาของคำาตอบยังไม่ละเอียด
ชดัเจน และไมถ่กูตอ้งทัง้หมด และนกัเรยีนทีม่มีโน
ทัศน์ทางคณิตศาสตร์ในระดับต่ำา จะไม่สามารถ
อธิบายการได้มาของคำาตอบได้ละเอียดชัดเจน 
นอกจากจิตตปัญญาแล้ว กระบวนการโค้ชยัง



Journal of Education, Mahasarakham University 237 Volume 16 Number 3 July - September 2022

ส่งผลให้นักศึกษาครูคณิตศาสตร์มีทักษะความ
สามารถในการแกป้ญัหาในการทำากจิกรรมพัฒนา
ความรู้ สามารถประยุกต์ใช้ทักษะความรู้เดิมหรือ
ประสบการณ์เดิมมาแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ได้
อย่างดี และนักศึกษาครูคณิตศาสตร์ยังได้ใช้เวลา
ในการพัฒนาตนเองและเรียนรู้ร่วมกันกับผู้สอน
และสมาชกิคนอืน่ๆ อกีด้วย ซึง่สอดคลอ้งกบัวณีา 
ก๊วยสมบูรณ์ (2547) ทีไ่ด้กลา่วไวว้า่ กระบวนการ 
โค้ช  เป็นการชี้ แนะให้ผู้ เ รี ยนเห็นแนวทาง
การเรียนรู้  และวิธีการแก้ปัญหา ตั้งคำาถาม
กระตุ้นให้ผู้เรียนได้มีการอภิปรายและเปลี่ยน 
เรียนรู้ ทำาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้เต็มตาม
ศักยภาพ และยังมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันทั้งผู้สอน
และผู้เรียน และนอกจากกระบวนการโค้ชจะ
ทำาให้นักศึกษาครูคณิตศาสตร์มีทักษะต่างๆ ที่ได้ 
กล่าวมาข้างต้นแล้ว การเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็น
ฐาน กเ็ปน็รปูแบบการจดัการเรยีนรูอ้กีแบบหนึง่ที่
ช่วยให้นักศึกษาครูคณิตศาสตร์สร้างคุณลักษณะ
หลายอย่างที่การศึกษาต้องการได้ การวิจัย
สามารถปรับเปล่ียนบุคคลให้ตั้งอยู่บนฐานข้อมูล
และเหตุผล มีวิจารณญาณ วิเคราะห์ สังเคราะห์ 
สร้างสรรค์ และเกิดนวัตกรรมได้ เป็นการจัดการ
เรยีนรูเ้พือ่หาคำาตอบหรอืสรา้งองคค์วามรูใ้หมด้่วย
ตนเองโดยใช้กระบวนการสืบค้นทางวิทยาศาสตร์ 
ซึ่งสอดคล้องกับสุธีระ ประเสริฐสรรพ์ (2555) ที่
ได้กล่าวไว้ว่า การเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน 
เป็นการจัดการเรียนรู้เพื่อหาคำาตอบหรือสร้าง 
องค์ความรู้ใหม่ด้วยตนเองโดยใช้กระบวนการ
สืบค้นทางวิทยาศาสตร์

2 .  จากการสัมภาษณ์นักศึกษาครู
คณติศาสตร ์ทำาใหพ้บวา่แนวทางในการพัฒนามโน
ทศัน์ทางคณติศาสตรข์องนกัศกึษาครคูณติศาสตร ์
ดังน้ี เริ่มการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกิจกรรม
จิตตปัญญาศึกษา ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนได้ฝึกสมาธิ
ก่อนเรียน ได้คิดทบทวนสิ่งที่ตนเองรู้แล้ว ยังไม่รู้ 

และต้องการรู้ หลังจากนั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู้
โดยใช้การจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน เพื่อ
ให้ผู้เรียนได้ฝึกคิดด้วยตนเอง ฝึกแก้ปัญหา ศึกษา
ค้นคว้าข้อมูล และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง
ได้อย่างถูกต้อง มีการทำางานร่วมกันเป็นกลุ่ม ได้
อภิปรายร่วมกัน เพื่อที่จะได้รู้ว่าข้อมูลของตนเอง
ถูกต้องหรือไม่ จะได้หาข้อสรุปร่วมกัน ไม่เพียง
แค่รอรับความรู้จากผู้สอนเพียงฝ่ายเดียว โดย 
ผูส้อนทำาหนา้ทีเ่ปน็โคช้ คอยชว่ยเหลอืผูเ้รยีน ถาม
กระตุ้นผู้เรียน แนะแนวทางแก้ปัญหาให้ผู้เรียน 
และสิ้นสุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมจิตต
ปัญญาศึกษาอีกครั้ง โดยให้นักศึกษาได้สะท้อน
คิดเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ในแต่ละครั้ง สอดคล้อง
กับงานวิจัยของสุบิน ยมบ้านกวย (2559) ที่ได้
ศึกษาผลการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การ
สำารวจความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปทีี ่6 โรงเรยีนสาธติมหาวิทยาลยัศลิปากร อำาเภอ
เมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม โดยใช้การวิจัย
เป็นฐาน พบว่า นักเรียนที่มีความสามารถในการ
เรียนรู้ทางคณิตศาสตร์แตกต่างกัน หลังได้รับการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกต่างกัน อย่างมีนัย
สำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แต่ความพึงพอใจต่อ
การเรียนรู้ไม่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับวิจัย
ของพัชรพรรณ เก่งการเรือ (2561) ที่ได้ศึกษาผล
การจดัการเรยีนรูด้ว้ยวธิกีารโคช้ เรือ่ง จำานวนและ
การดำาเนินการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 พบว่า ความ
สามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ความ
สามารถดา้นการแกป้ญัหา และความสามารถดา้น
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ เรื่อง จำานวนและการ
ดำาเนนิการ ของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปทีี ่3 ทีใ่ช้
การจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการโค้ช หลังเรียนสูงกว่า
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ก่อนเรียนอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
และความสามารถดา้นการแกป้ญัหา เรือ่ง จำานวน
และการดำาเนินการ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 3 สูงกว่าเกณฑ์คะแนนร้อยละ 60 อย่างมี 
นัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะที่ได้จ�กก�รวิจัย

1.1 ควรเลือกใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง
แบบเจาะจง เพื่อจะได้พัฒนามโนทัศน์ทาง
คณิตศาสตร์ของกลุ่มเป้าหมายที่มีมโนทัศน์ทาง
คณิตศาสตร์ค่อนข้างต่ำาให้สูงขึ้นได้

1.2 ควรมีการเก็บข้อมูลพฤติกรรมของ
กลุม่ตวัอยา่งในระหวา่งทำากจิกรรมเพ่ือใหไ้ด้ขอ้มลู

ที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

2. ข้อเสนอแนะในก�รวิจัยครั้งต่อไป

2.1 ควรมีการศึกษามโนทัศน์ทาง
คณิตศาสตร์ของนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์
กอ่นออกฝกึประสบการณว์ชิาชพีครใูนชัน้ปสีดุทา้ย
ของหลักสูตร หรือนักศึกษาในระดับชั้นอื่นๆ 

2.2 ควรมีการนำาการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้โดยใช้แนวคิด CCR ไปใช้กับรายวิชา อื่นๆ 

กิตติกรรมประกาศ
ข อ ข อ บ พ ร ะ คุ ณ ค ณ ะ ค รุ ศ า ส ต ร์  

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ที่สนับสนุน 
ทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทการพัฒนาการจัด 
การเรียนการสอน ประจำาปีการศึกษา 2563
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