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ชื่อวิทยานิพนธ การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสนใจในการเรียนวิชา 
  คณิตศาสตร เร่ืองการบวก  ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปท่ี 1  ท่ีไดรับ  
                           การจัดกิจกรรมการสอนแบบ 4 MAT กับการสอนแบบปกต ิ
ชื่อผูวิจัย  นางสาวสิกขา ทรงศักดิ์เกษร 
ปริญญา  ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขา หลักสูตรและการสอน 
ปการศึกษา 2548 
ประธานกรรมการที่ปรึกษา ดร. จารุวรรณ สิงหมวง 
กรรมการที่ปรึกษา  รองศาสตราจารย  ดร. ประพันธศริิ     สุเสารัจ 
 
 

บทคัดยอ 
 
         การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความสนใจ       
ในการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่องการบวกของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับ                  
การจัดกิจกรรมการสอนแบบ  4 MAT  กับการสอนแบบปกติ   กลุมตัวอยางไดแกนักเรียน           
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนอนุบาลวดัปตุลาธิราชรังสฤษฎิ์  อ. เมือง  จ. ฉะเชิงเทรา   ภาคเรียนที่ 
1 ปการศึกษา 2548     รวมทั้งส้ิน  60  คน  เปนกลุมทดลอง  และกลุมควบคุม กลุมละ 30 คน 
วิเคราะหขอมูลโดยใชการทดสอบคาที และคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน 
 
 การวิจัยคร้ังนี้ปรากฏผลวา 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสนใจในการเรียนวิชาคณิตศาสตร เร่ืองการบวก ของ
นักเรียนที่ไดรับการจัดกิจกรรมการสอนแบบ 4 MAT  สูงกวาการสอนแบบปกติ   อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05   ความสนใจในการเรียนวิชาคณิตศาสตรกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร  มีความสัมพันธกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงวา ความสนใจ           
ในการเรียนกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร  มีความสัมพันธกันทางบวก    
 
 
 
 

คําสําคัญ   :   การจัดกิจกรรมการสอนแบบ 4 MAT  
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ABSTRACT 
 

 The   purposes  of  this  study  were   to  compare  academic  achievements  and  
learning  interests   in  mathematics  of  students  who  were  taught  through  4 MAT  teaching  
activities  and  those  taught  by standard teaching  method  and to determine the relationship  
between  learning  interests  and  academic  achievement  in  mathematics.    The  sample  in  this  
study  was  60  Prathomsueksa one students of  Anuban Watpitulatiratrangsarit  in  the  first  
semester  of  academic  year   2005.   They  were  assigned  to  an  experimental  group  and  
control  group 30 students. Data was analyzed  by   t – test   independent  and  Pearson’s  product  
moment  correlation.   
 The  research  findings  showed  that  both  academic  achievements and learning  
interest in  mathematics  of  students  taught  through  4 MAT  teaching  activities  were  higher  
than  those  of  students  taught  by  standard  teaching  method  at  the  statistical  level  of  .05.  
It  was  found  that  the  relationship  between  academic  achievement  and  learning  interest  was  
correlated  significantly  at  the  statistical  level  of  .05. Thus, learning  interest  was  positively  
correlated  with  academic  achievement. 
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