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บทคัดยอ 
 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูแบบประสมวิชา
คณิตศาสตรเรื่องการหาพ้ืนท่ีรูปเรขาคณิตสองมิติ ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 กรณีศึกษาจังหวัด
ราชบุร ีและเพ่ือประเมินความคิดเห็นของรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบประสมวิชาคณิตศาสตรเรื่อง
การหาพ้ืนท่ีรูปเรขาคณิตสองมิติ ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 กรณีศึกษาจังหวัดราชบุรี 
 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยไดแกผูบริหารสถานศึกษา และครูสอนวิชาคณิตศาสตรในเขต
จังหวัดราชบุรี 9 โรงเรียน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยประกอบดวยแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีตอ
ปญหาการจัดการเรียนรูแบบประสมวิชาคณิตศาสตร เรื่องการหาพ้ืนท่ีรูปเรขาคณิตสองมิติ ของ

ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 และใชสถิติการวิเคราะหขอมูลคือ คารอยละ คาเฉลี่ย (x�) และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 ผลการวิจัยพบวา 1) ปญหาการจัดการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร เรื่องการหาพ้ืนท่ีรูปเรขาคณิต
สองมิติ ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 กรณีศึกษาจังหวัดราชบุรี พบวา กลุมตัวอยางเห็นดวยกับปญหา
ของการจัดการเรียนรูวิชาคณิตศาสตรตามท่ีผูวิจัยไดนําเสนอทุกประเด็นท้ังดานหลักสูตร ดานสื่อและ
แหลงสนับสนุนประกอบการเรียนรู ดานระบบการดูแล ชวยเหลือ สงเสริมผูเรียน ดานการวัด
ประเมินผล ดานสงเสริมและพัฒนาครู ดานครูผูสอน ดานผูเรียน และดานผูปกครอง 2) การพัฒนา
รูปแบบการจัดการเรียนรูแบบประสมวิชาคณิตศาสตรเรื่องการหาพ้ืนท่ีรูปเรขาคณิตสองมิติ ระดับชั้น
ประถมศึกษาปท่ี 6 สามารถสรุปรูปแบบเปน 4 ดาน  คือ ดานการศึกษาหลักสูตร ดานการออกแบบ
การจัดการเรียนรู ดานการออกแบบสื่อประกอบการเรียนการสอน และดานการออกแบบการวัดและ
ประเมินผล 3) ผลการประเมินพบวา ผูประเมินเห็นดวยทุกประเด็นในแตละดาน ท้ัง 5 ดาน  
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ABSTRACT 
 

 The purposes of this research were to study and development of Mix Method 
Mathematics Instruction Model on Area of Two Dimension Geometry of Primary 
Level 6 Case Study Ratchaburi Province and to Evaluate the Mixed Method 
Mathematics Instruction Model on Area of Two Dimension Geometry of Primary 
Level 6 Case Study Ratchaburi Province. 
 The samples used in the study were the school administrators and teachers. 
The research instruments consisted of questionnaire on the problem of cognitive 
learning in mathematics. Two-dimensional geometry the data were analyzed by 
mean, percentage, mean (x�) and standard deviation (S.D.). 
 The research findings were as follows: 1) Mathematics learning problem. Two-
dimensional geometry In the case study of Ratchaburi province, it was found that 
the sample agreed with the problem of learning mathematics. Media and learning 
support resources. The system of care to help students. Evaluation Promotion and 
development of teachers, learners and parents. 2) Development of a mathematical 
courseware model for two-dimensional geometry. The sixth grade can be summed 
up in four aspects: Designing Learning Management The design of teaching media. 3) 
The results showed that the evaluator agrees on all issues in each of the five areas. 


