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บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งนี้ มีความมุงหมายเพื่อพัฒนาและตรวจสอบประสิทธิผลของ

รูปแบบการจัดการเรียนรูคณิตศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 สําหรับครูในโรงเรียนสังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 การวิจัยแบงออกเปน 2 ระยะ 

คือ ระยะที่ 1 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูคณิตศาสตร และระยะที ่2  

การตรวจสอบประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรูคณิตศาสตร กลุมตัวอยางเปน

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนไพศาลวิทยา อําเภอกุสุมาลย จังหวัดสกลนคร 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ปการศึกษา 2560 

จํานวน 30 คน ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก  

1) แบบทดสอบวัดความรูความเขาใจทางการเรียนคณิตศาสตร มีคาความยากรายขอ 

ตั้งแต 0.43 - 0.83 และคาอํานาจจําแนกรายขอ ตั้งแต 0.30-0.74  คาความเชื่อมั่น 0.85 

2) แบบทดสอบวัดทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตรในการแกปญหา มีคาความยาก

รายขอ ตั้งแต 0.35 - 0.74 และคาอํานาจจําแนกรายขอ ตั้งแต 0.32-0.72  

คาความเชื่อมั่น 0.82 และ 3) แบบวัดความพึงพอใจตอการเรียนวิชาคณิตศาสตร  

เปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ มคีาความเชื่อมั่น 0.80 สถิติที่ใช 

ในการเก็บขอมูล ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคาที  

(t-test for dependent samples) 
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 ผลการวิจัย พบวา 

  1. รูปแบบการจัดการเรียนรูคณิตศาสตร ประกอบดวย 2 องคประกอบ 

ไดแก 1) กระบวนการ ประกอบดวย เนื้อหาที่ใชในการจัดการเรียนรูและวิธีการจัด 

การเรียนรู และ 2) ผลผลิต ประกอบดวย นักเรียนมีความรูความเขาใจทางการเรียน

คณิตศาสตร นักเรียนมีทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร และนักเรียนมี 

ความพึงพอใจตอการเรียนวิชาคณิตศาสตร 

  2. ผลการตรวจสอบประสิทธิผลของรปูแบบการจัดการเรียนรูคณิตศาสตร 

พบวา 1) ความรูความเขาใจทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนหลังเรียนสูงกวา 

กอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) นักเรียนมีทักษะและกระบวนการทาง

คณิตศาสตรในการแกปญหา อยูในระดับมาก และ 3) นักเรียนมีความพึงพอใจตอ 

การจัดการเรียนรู โดยใชรูปแบบการจัดการเรียนรูคณิตศาสตร อยูในระดับมาก 

คําสําคัญ : รูปแบบ การพัฒนารูปแบบ การจัดการเรียนรูคณิตศาสตร 
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ABSTRACT 

 This study aimed to develop and assess the efficiency of the developed 

primary 6 mathematics learning management model for teachers in schools under 

Sakon Nakhon Primary Educational Service Area Office 1. There were 2 phases in this 

study. The first phase was the development of mathematics learning management 

model while the second phase was the efficiency assessment of the developed 

mathematics learning management model. The sample group consisted of 30 primary 

6 students from Phaisanwittaya School, Kusuman District, Sakon Nakhon, under  

Sakon Nakhon Primary Educational Service Area Office 1 in the academic year B.E. 

2560. The sample was selected through purposive sampling. The tools employed in 

this study were 1) mathematics knowledge test, with difficulty value of each item was 

from 0.43 to 0.83, discrimination value of each item was from 0.30 to 0.74 and 

realibility value was at 0.85; 2) a test on mathematical skills and processes in problem 

solving, with difficulty value of each item was from 0.35 to 0.74, discrimination value 

of each item was from 0.32 to 0.72 and realibility value was at 0.82; 3) satisfaction 

form towards mathematics learning, which was a 5-level rating scale questionnaire 

with reliability value at 0.80. Statistics used in data collection consisted of percentage, 

mean, standard deviation and t-test for dependent samples. 
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 The findings were as follows. 

  1. The developed mathematics learning management model comprised 2 

components, which were 1) the process; this consisted of the contents used in learning 

management and methods in learning management and 2) outcomes; this consisted of 

the knowledge and understanding of students in mathematics learning, skills. 

  2. The results from efficiency assessment of the developed mathematics 

learning management model found that 1) mathematics knowledge and understanding 

of students after the implementation of developed model was higher than that before 

the implementation at a statistical significance of .05 level; 2) from the study of 

mathematical skill and process, it is found that the mathematical skill and process of 

students was at a high level and 3) from the study of student satisfaction towards 

mathematics learning management by the implementation of developed primary 6 

mathematics learning management model, student satisfaction in this regard was at a 

high level. 

Keywords : Model, Model Development, Mathematics Learning Management 
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