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บทที่  1 

บทนํา 
 

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
  
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542  กลาวถึงการจัดการศึกษา  ตองเนน 
ความสําคัญทั้งความรู  คุณธรรม  กระบวนการเรียนรู และบูรณาการตามความเหมาะสมของ 
แตละระดับชั้นในดานความรู และทักษะดานคณิตศาสตร  ใหมีการฝกทักษะกระบวนการคิด   
การจัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง  ฝกการปฏิบัติใหทําได  คิดเปน  ทําเปน  
ดํารงชีวิตอยางมีความสุข  (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. 2542 : 12 – 13)  สอดคลอง
กับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2544  กําหนดใหคณิตศาสตรเปนสาระการเรียนรู
หนึ่งที่สถานศึกษาตองใชเปนหลักเพื่อสรางพื้นฐานการคิด  การเรียนรู  และการแกปญหา  เปนวิชา
ที่ชวยพัฒนาคนใหรูจักคิดเปน  คือ คิดอยางมีเหตุผล  มีระเบียบขั้นตอนในการคิด  นอกจากนั้น 
ยังชวยเสริมสรางคุณลักษณะที่จําเปนตอการดํารงชีวิตอ่ืนๆ  เชน  การสังเกต  ความละเอียดถ่ีถวน  
แมนยํา  มีสมาธิ  และรูจักแกปญหา  โดยเฉพาะอยางยิ่งในชีวิตประจําวัน  เราตองใชความรู  และ
ทักษะคณิตศาสตรเกือบตลอดเวลา  เชน  การประมาณคา  การซื้อขาย  การดูเวลา  การชั่ง  การตวง  
การวดั  การบวก  ลบจํานวนและตัวเลข  และอื่นๆ  อีกมากมายที่เกี่ยวกับจํานวนและตัวเลข  อาจจะ
กลาวไดวาคณิตศาสตรเปนสาระการเรียนรูที่สําคัญ  และสัมพันธกับชีวิตประจําวันอยางแยกกัน 
ไมได 
 แตจากผลสอบคะแนนการประเมินคุณภาพระดับชาติ  (National Test – NT)  เมื่อวันที่  
16  มิถุนายน 2547  นายสุธรรม  แสงประทุม  รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ  เปดเผยวา  
ไดทําการประเมินนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่  6  ประมาณ  300,000  กวาคนใน  2  สวน  คือ  
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความถนัดทางการเรียน    ใน    8    กลุมสาระการเรียนรู    ซ่ึงก็ตอง
ยอมรับวาวชิาที่ออน  คือ วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร โดยมีคะแนนเฉลี่ยต่ํากวา  50%  (สยามรัฐ. 
2547 : 7)  และในปการศึกษา 2547   ฝายวัดผลการศึกษา สํานักงานเขตพี้นที่การศึกษาขั้นพื้นฐาน
เขต 1 ฉะเชิงเทรา  ไดทําการวิจัยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา  คณิตศาสตร     ของนักเรียนระดับ
ชวงชั้นที่ 1 (ป.3) ในเขตพื้นที่การศึกษาเขต 1 โดยการสุมตัวอยางนักเรียนหองละ 10 คน  จาก
โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 จํานวน 188โรงเรียน โรงเรียน
เอกชน 14 โรงเรียน  และโรงเรียนเทศบาล 2 โรงเรียน รวม 201 โรงเรียน ทําการสอบ 2 คร้ัง         
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ใชแบบทดสอบชุดเดียวกันและนักเรียนกลุมเดียวกัน ในปลายภาคเรียนที่ 1 และปลายภาคเรียนที่ 2 
ผลคะแนนเฉลี่ยคร้ังที่ 1 เทากับ 40.23 % คะแนนเฉลี่ยคร้ังที่ 2 เทากับ  58.00%  (ฝายวัดผลการศึกษา 
สพท. เขต 1 ฉช. 2547 : 5) ซ่ึงสาเหตุจากนักเรียนมีความรูพื้นฐานไมเพียงพอ ขาดการฝกทักษะทาง
คณิตศาสตรหรือครูขาดความรูและทักษะในการสอน(สมหวัง  พิธิยานุวัฒน. 2543 : 12) ครูสวน
ใหญจะใชวิธีการสอนแบบบรรยาย  ไมมีส่ือ อุปกรณประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน   
ไมเปดโอกาสใหนักเรียน มีสวนรวมในการเรียนการสอน ทําใหนักเรียนเกิดความเบื่อหนาย         
ไมสนใจเรียน ไมตั้งใจเรียน ครูไมสนใจนักเรียนที่เรียนออน ทําใหผูเรียนมีเจตคติที่ไมดีตอวิชา
คณิตศาสตร และสงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา (เสริมศักดิ์  สุรวัลลภ.  ม.ป.ป. : 17) ซ่ึงวิชา
คณิตศาสตรนั้นเปนวิชาที่เปนนามธรรม  เนื้อหาบางเรื่องยากที่จะเขาใจไดงาย และนักเรียนไมรู
คุณคาหรือประโยชนของวิชาคณิตศาสตร  เพราะครูไมสามารถเชื่อมโยงความรูที่เรียนในหองเรียน
ไปสูการดํารงชีวิตประจําวันของผูเรียนได  นักเรียนรูแตเพียงวาวิชาคณิตศาสตรเปนวิชาที่มีแต
ตัวเลข จะตองใชสูตรใชกฎเทานั้นจึงจะเปนวิชาคณิตศาสตรได ในการจัดการเรียนการสอน
ครูผูสอนจึงมีบทบาทสําคัญมาก ดังนั้นครูจะตองปรับพฤติกรรมในการสอนใหสอดคลองกับการ
เปล่ียนแปลงทางสังคมดวย จะตองศึกษาหาความรูเพิ่มเติม  หาเทคนิควิธีการที่มีความหลากหลาย 
มาใชปรับสภาพการเรียนการสอน ใหนักเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนการสอนโดยที่ครู 
ผูสอนจะตองจัดกิจกรรมดวยการนําเสนอกิจกรรมตางๆ ที่ผูเรียนประสบอยูในชีวิตประจําวัน  เชน  
การคาดคะเน  กะระยะ  ดูเวลา  พูดแบบมีเหตุผล วางแผน แกปญหาซื้อสินคา  เปนตน  จากตัวอยาง
ดังกลาวจะทําใหผูเรียนไดรูวา  ในปญหาที่สําคัญทั้งหลายในชีวิตประจําวัน มักจะเกี่ยวกับปริมาณ
และขอมูลทางคณิตศาสตร  เพราะกิจกรรมตาง ๆ ในสังคมมักเกี่ยวของกับคณิตศาสตร  ในชีวิต 
ประจําวันของมนุษยตองใชคณิตศาสตรอยูตลอดเวลาและผูเรียนสามารถดัดแปลงความรูมาใช     
ในการดํารงชีวิตได  ซ่ึงเมื่อผูเรียนเห็นความสําคัญของวิชาคณิตศาสตรก็จะสงผลใหมีเจตคติที่ดี   
ตอวิชาคณิตศาสตรและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นดวย 
 ดวยเหตุดังกลาว  จึงชี้ใหเห็นวาพฤติกรรมการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรเปนส่ิงท่ีควร   
ไดรับการแกไข เพื่อทําใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ซ่ึงการพัฒนาพฤติกรรมดาน  
จัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร สามารถทําไดหลายวิธี  เชน  การเรียนรูแบบ  4 MAT   เทคนิค
การสรางแผนผังโยงความสัมพันธความหมายรูปใยแมงมุม  การระดมสมอง  การใชกลุมสัมพันธ  
เปนตน  ในที่นี้ผูวิจัยสนใจที่จะศึกษาการเรียนรูแบบ  4 MAT  เพราะจากการที่ไดรับความรูจาก   
ช้ันเรียนและจากการศึกษาคนควาจากเอกสารงานวิจัย ทําใหทราบวาการเรียนรูตามแนวคิด   แบบ  
4 MAT เปนวิธีที่สามารถตอบสนองการเรียนรูของผูเรียนที่มีความแตกตางกัน ทําใหผูเรียนได
เรียนรูตามความสามารถ  และความถนัดของตนเองที่ตนเองสนใจ  ไดคิดและไดลงมือปฏิบัติตาม
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ลักษณะของตนเอง  ทําใหผูเรียนสนุกสนานอันจะสามารถสงผลใหนักเรียนประสบผลสําเร็จในการ
เรียนไดดีขึ้น    
 ผูวิจัยไดตระหนักถึงความสําคัญของการจัดกระบวนการเรียนการสอนในการพัฒนา 
ศักยภาพทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียน โดยการจัดกิจกรรมการสอนแบบ  4 MAT ที่
คํานึงถึงแบบการเรียนรูการพัฒนาสมองซีกซายและซีกขวาอยางสมดุลของนักเรียน  นกัเรียนไดลง
มือปฏิบัติกิจกรรมและพัฒนาการคิดเพื่อใหนักเรียนเกิดความสนใจและมีความสุขในแตละกิจกรรม
ที่ตนเองชอบและถนัด  เปนการสงเสริมใหนักเรียนประสบผลสําเร็จ  ในการเรียนรูและเปนการ
กระตุนใหนักเรียนพัฒนาศักยภาพของตน ผูวิจัยจึงไดศึกษาเปรียบเทียบ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และความสนใจในการเรียนวิชาคณิตศาสตรเร่ืองการบวกของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่1 ที่ไดรับ
การจัดกิจกรรมการสอนแบบ  4 MAT  กับการสอนแบบปกติ สาเหตุที่ทําวิจัยเร่ืองการบวกจํานวน 
ที่มีผลลัพธและตัวตั้งไมเกิน 20 เนื่องจากระบบจํานวนที่เราใชอยูในปจจุบันเปนระบบฐานสิบ    
เมื่อเด็กบวกเลขในฐานสิบไดคลองแคลวแลวกาวตอมาคือ การบวกเลขในวงยี่สิบ โดยไมตองใชนิ้ว
มือชวยในการนับ ซ่ึงจะเปนพื้นฐานที่สําคัญในการบวกเลขที่มีการทดตอไป ซ่ึงผลการวิจัยครั้งนี้  
จะเปนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูที่สามารถพัฒนาผูเรียนตาม
เปาหมายของการจัดการศึกษาในปจจุบัน 
 

1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย 
 
 การวิจัยคร้ังนี้ไดตั้งวัตถุประสงคไว  ดังนี้ 
   1.2.1  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร    เร่ืองการบวก
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  1 ที่ไดรับการจัดกิจกรรมการสอนแบบ  4 MAT  กับการสอน
แบบปกต ิ
  1.2.2   เพื่อเปรียบเทียบความสนใจในการเรียนวิชาคณิตศาสตร      เร่ืองการบวก
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  1  ที่ไดรับการจัดกิจกรรมการสอนแบบ  4 MAT  กับการสอน
แบบปกต ิ
  1.2.3  เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางความสนใจในการเรียนวิชาคณิตศาสตรกับ      
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร 
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1.3 ความสําคัญของการวิจัย 
 
 1.3.1  ผลการวิจัยคร้ังนี้ ทําใหไดแผนการจัดการเรียนรูที่ใชกิจกรรมการสอนแบบ       
4 MAT วิชาคณิตศาสตร เร่ืองการบวก ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ที่มีประสิทธิภาพ  
 1.3.2  เปนแนวทางในการจัดกิจกรรมการสอนวิชาคณิตศาสตร สําหรับครูคณิตศาสตร
และผูที่เกี่ยวของในการจัดการศึกษา ในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการจัดกิจกรรมการสอน  
ในระดับประถมศึกษาใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 1.3.3 เปนแนวทางใหนักเรียนนําความรูและประสบการณที่ไดรับไปเปนพื้นฐาน 
สําหรับการเรียนในชั้นสูงตอไป 
 1.3.4  เปนแนวทางในการวิจัยคร้ังตอไปแกผูศึกษาคนควา โดยศึกษาคนควาในแงมุม
อ่ืน เพิ่มเติมตัวแปรที่สนใจ 
 
1.4 ขอบเขตของการวิจัย 
 
 1.4.1 ประชากรที่ใชในการวิจัย 
  ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ เปนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียน 
ที่ 1  ปการศึกษา 2548  โรงเรียนอนุบาลวัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ์  อําเภอเมือง  จังหวัดฉะเชิงเทรา  
จํานวน  8  หองเรียน  มีนักเรียนทั้งสิ้น  342  คน 
 1.4.2 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้เปนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ภาค
เรียนที่ 1 ปการศึกษา  2548 โรงเรียนอนุบาลวัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา  จํานวน 2 
หองรวม  60  คน   ซ่ึงไดมาจากการเลือกแบบเจาะจง  (Purposive Sampling)  โดยนักเรียนทั้งสอง
หองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรในระดับชั้นอนุบาลปที่ 2 ที่ใกลเคียงกันเปนตัวแทน
ของประชากรที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้โดยเลือกกลุมตัวอยาง หองละ 30 คน แบงออกเปน 3 กลุม 
คือกลุมเกง กลุมปานกลาง และกลุมออน 10 คน  หลังจากนั้นทําการจับสลากเพื่อกําหนดเปนกลุม
ทดลองและกลุมควบคุม 
  กลุมทดลอง  ไดรับการจัดกิจกรรมการสอนแบบ  4 MAT จํานวน 30 คน 
  กลุมควบคุม ไดรับการจัดกิจกรรมการสอนแบบปกติ จํานวน 30 คน 
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 1.4.3 เนื้อหาที่ใชในการวิจัย 
  เนื้อหาที่ใชในการวิจัยคือ วิชาคณิตศาสตร  ชั้นประถมศึกษาปที่  1  ตามหลักสูตร 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2544  ของกระทรวงศึกษาธิการ  ที่จัดทําโดยสถาบันสงเสริม
การสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  (สสวท.)  เร่ืองการบวก 
 1.4.4 ระยะเวลาที่ใชในการวจิัย 
  การวิจยัคร้ังนี้  ทําการวิจยัในภาคเรียนที่  1  ปการศึกษา  2548  กลุมทดลองและ 
กลุมควบคุมใชเวลาทําการทดลองในชวงเดียวกันใชเวลา  14  คาบ 
 1.4.5 ตัวแปรที่ศึกษา 
  การวิจยัคร้ังนี้  มีตัวแปรในการวิจัย  ดังนี ้
   1) ตัวแปรอิสระ  ไดแก  การสอน  2  แบบ  คือ 
    (1) การจัดกิจกรรมการสอนแบบ  4 MAT 
    (2) การจัดกิจกรรมการสอนแบบปกต ิ
   2) ตัวแปรตาม  มี  2  ตัวแปร  คือ 
    (1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวชิาคณิตศาสตร 
    (2) ความสนใจในการเรยีนวชิาคณิตศาสตร 
 1.4.6 สถานที่ทําการวิจยั 
  การวิจัยคร้ังนี้ใชหองเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนอนุบาลวัดปตุลาธิราช -
รังสฤษฎิ์  อําเภอเมือง  จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 
1.5   สมมตฐิานของการวิจัย 
 
 1.5.1  นักเรียนที่ไดรับการจัดกิจกรรมการสอนแบบ  4 MAT  มีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนวิชาคณิตศาสตรสูงกวานักเรียนที่ไดรับการจัดกิจกรรมการสอนแบบปกต ิ
 1.5.2  นักเรียนที่ไดรับการจัดกิจกรรมการสอนแบบ  4  MAT  มีความสนใจในการ
เรียนวิชาคณิตศาสตรสูงกวานักเรียนที่ไดรับการจัดกิจกรรมการสอนแบบปกต ิ

1.5.3  ความสนใจในการเรียนวิชาคณิตศาสตรกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร  เร่ืองการบวก มีความสัมพันธทางเชิงบวก 
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1.6 นิยามศัพทเฉพาะ 
 
 1.6.1 การจัดกิจกรรมการสอนแบบ  4 MAT  หมายถึง  การจัดกระบวนการเรียนรู      
ที่คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลของนักเรียน และการพัฒนาสมองซีกซายและซีกขวา       
เปนแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหนักเรียนเกิดการเรียนรู โดยเปนกิจกรรมที่คํานึงถึง  
ความแตกตางของแบบการเรียนของนักเรียน  4  แบบ  8 ขั้นตอน  ไดแก 
  1) การบูรณาการประสบการณดวยตนเอง  (WHY)  
   ขั้นที่  1  ขั้นกระตุนและสรางประสบการณ  (สมองซีกขวา) 
   ขั้นที่  2  ขั้นคิดไตรตรองประสบการณ  (สมองซีกซาย) 
  2) การพัฒนาความคิดรวบยอด  (WHAT) 
   ขั้นที่  3  ขั้นพรั่งพรูประสบการณ (สมองซีกขวา) 
   ขั้นที่  4  ขั้นสอนและฝกทักษะ  (สมองซีกซาย) 
  3) การปฏิบัติและปรับแตงเปนแนวคิดของตนเอง  (HOW) 
   ขั้นที่  5  ขั้นลงมือปฏิบัติตามสิ่งที่เรียน  (สมองซีกซาย) 
   ขั้นที่  6  ขั้นเสริมแตงและฝกฝนจนเชี่ยวชาญ  (สมองซีกขวา) 
  4) การบูรณาการและประยุกตประสบการณ (IF) 
   ขั้นที่  7   ขั้นนําไปใช  (สมองซีกซาย) 
   ขั้นที่  8  ขั้นเผยแพรและแลกเปลี่ยนความรู   (สมองซีกขวา) 
 1.6.2 การสอนแบบปกติ หมายถึง การเรียนการสอนที่ดาํเนินการสอนไปตามแผน   
การสอนของโรงเรียน  ซ่ึงสรางขึ้นตามแผนการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร  ชั้นประถมศึกษาปที่  1  
เร่ืองการบวกตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2544  ของกระทรวงศึกษาธิการ       
ที่จัดทําโดยสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี  (สสวท.) เร่ืองการบว 

1.6.3 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  หมายถึง  ความรูความสามารถในการเรียนรูของ 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1   วิชาคณิตศาสตร  เร่ืองการบวก  ที่ผูวจิัยสรางขึ้นจากหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544  กระทรวงศกึษาธิการซึ่งวัดไดจากคะแนนการทํา
แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูที่ผูวิจัยสรางขึ้น โดยวดัจากความสามารถ  4  ดาน  ดังนี ้  
  1) ดานความรูความจํา  หมายถึง  ความสามารถในการระลึกถึง และคงไวซ่ึงสิ่งที่
เรียนรูมาแลว  

2) ดานความเขาใจ หมายถึง ความสามารถในการแปลความหมาย  ความสามารถ 
ในการสรุป ความหมาย  และความสามารถในการอธิบายความรูที่ไดเรียนไปแลว 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

 7 

  3) ดานการนําไปใช  หมายถึง  ความสามารถในการนําความรูที่เรียนไปแลวมาใช
ในสภาพการณใหมทีแ่ตกตางไปจากสิ่งที่เคยเรียนรูมาแลว  และการนาํไปใชในชวีิตประจําวนั 
  4) ดานการวิเคราะห หมายถึง ความสามารถในการแยกแยะสิ่งที่ไดเรียนออกเปน    
สวน  ๆ  แลวระบุความสัมพนัธของสวนตาง ๆ 
 1.6.4 ความสนใจในการเรยีน  หมายถึง  ความรูสึกชอบและพอใจตอวชิาที่เรียน  ซ่ึง
วัดไดจากแบบสอบถามความสนใจในการเรียนวิชาคณิตศาสตรที่ผูวิจัยสรางขึ้นโดยแบงเปน 4 ดาน 
ดังนี ้
  1)  ดานเนื้อหา หมายถึง   ความสนใจในเนือ้หาสาระของวิชาคณิตศาสตร วิธีคิด 
แนวทางแกปญหา การซักถามเกี่ยวกับปญหาคณิตศาสตร 
  2)  ดานการดําเนินกจิกรรมการเรียนรู หมายถึง  ความสนใจในการรวมกิจกรรม
ทางคณิตศาสตร ความชอบ ไมชอบในการเขารวมกิจกรรมทางคณิตศาสตร   
  3)  ดานสื่อ - อุปกรณในการเรียนรู  หมายถึง ความสนใจในสื่อ - อุปกรณ
ประกอบการเรียนการสอน หรือประกอบกิจกรรมการเรยีนรูในวิชาคณิตศาสตร 
  4)  ดานการทํางาน / สรางผลงานทางคณิตศาสตร หมายถึง พฤติกรรมการ
แสดงออกถึงความสนใจในการทํางานหรือสรางผลงานในวิชาคณติศาสตร 
 

1.7 กรอบแนวความคิดในการวิจัย 
 
 การวิจยัคร้ังนี ้ผูวิจัยสนใจศึกษาผลการสอนโดยการจดักิจกรรมการสอนแบบ 4 MAT 
กับการสอนแบบปกติ  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณติศาสตร และความสนใจ
เรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  1  
 
 
 
 
 

 
 

 
 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

 8 

ภาพ 1 กรอบแนวคิดในการวจิัย 

 สําหรับกรอบแนวคดิในการวิจัย  สามารถสรุปไดดังภาพ  1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 

 

การสอนในวิชาคณิตศาสตร 
เร่ืองการบวก 

 
1. การจัดกจิกรรมการสอน

แบบ 4 MAT 
2. การจัดกจิกรรมการสอน

แบบปกต ิ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน : 
วัดความสามารถในการเรียนรู

จากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนชนิดเลือกตอบ 

ประเมินความสามารถ  4  ดาน  
ไดแก 

1. ดานความรูความจํา 
2. ดานความเขาใจ 
3. ดานการนําไปใช 
4. ดานการวิเคราะห 

ความสนใจในการเรียน : 
 วัดจากแบบสอบถามความสนใจ 


