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บทที่  3 

วิธีดําเนนิการวิจัย 
 
  ผูวิจัยไดดําเนินการศึกษาคนควา  ตามลําดับขั้นดังนี้ 
  3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
  3.2 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
  3.3 การสรางและหาคุณภาพของเครื่องมือ 
  3.4 แบบแผนการทดลอง 
  3.5 การดําเนินการทดลอง 
  3.6 การวิเคราะหขอมูล 
  3.7 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 

3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 
 ประชากร 
 ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 1   
ปการศึกษา  2548  โรงเรียนอนุบาลวัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ์   อําเภอเมือง  จังหวัดฉะเชิงเทรา   
จํานวน  8  หองเรียน  มีนักเรียน   342  คน 
 กลุมตัวอยาง 
  กลุมตัวอยางที่ใชในการวจิัยคร้ังนี้เปนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ป
การศึกษา  2548โรงเรียนอนุบาลวัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา  จํานวน 2 หองรวม  
60  คน   ซ่ึงไดมาจากการเลือกแบบเจาะจง  (Purposive Sampling)  โดยนักเรียนทั้งสองหองมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรในระดับชั้นอนุบาลปที่ 2 ที่ใกลเคียงกันเปนตัวแทนของ
ประชากรที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้ โดยเลือกกลุมตัวอยาง หองละ 30 คน  แบงออกเปน 3 กลุม คือ
กลุมเกง กลุมปานกลาง และกลุมออน กลุมละ 10 คน  หลังจากนั้นทําการจับสลากเพื่อกําหนดเปน
กลุมทดลองและกลุมควบคุม  
 กลุมทดลอง   ไดรับการจัดกิจกรรมการสอนแบบ  4 MAT        จํานวน   30  คน 
 กลุมควบคุม   ไดรับการจัดกิจกรรมการสอนแบบปกติ               จํานวน   30  คน 
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3.2 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
3.2.1 แผนการจัดการเรียนรูโดยการจัดกิจกรรมการสอนแบบ  4 MAT เร่ืองการบวก 
3.2.2 แผนการจัดการเรียนรูโดยการจัดกิจกรรมการสอนแบบปกติ เร่ืองการบวก 
3.2.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เร่ืองการบวก 
3.2.4 แบบทดสอบหลังการจัดกิจกรรมการเรียนวิชาคณิตศาสตร เร่ืองการบวก 
3.2.5 แบบสอบถามความสนใจในการเรียนคณิตศาสตร 

 
3.3 การจัดการเรียนรูโดยใชกิจกรรมการสอน    

 
 3.3.1 แผนการจัดการเรียนรูโดยใชกิจกรรมการสอนแบบ  4 MAT 
  ขั้นตอนในการสรางแผนการจัดการเรียนรู 

1) ขั้นเตรียม 
    (1)  ศึกษาสาระการเรียนรูชวงชั้น  มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น  คําอธิบายรายวิชา  
สาระการเรียนรูรายป ผลการเรียนรูที่คาดหวังรายป  หนวยการเรียนรูและจํานวนเวลา  เร่ืองการบวก  
จากหลักสูตรสถานศึกษา  2546  กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  ระดับประถมศึกษา  ชวงชั้นที่ 1 
ช้ันประถมศึกษาปที่ 1โรงเรียนอนุบาลวัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ อําเภอเมือง จังหวัฉะเชิงเทรา 
    (2) ศึกษารายละเอียดของเนื้อหา ที่จะนํามาสรางแผนการจัดการเรียนรูจากหนวย
การเรียนรูและคูมือครู สาระการเรียนรูพื้นฐานคณิตศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 
    (3) วิเคราะหมาตรฐานการเรยีนรูชวงชัน้ จดุประสงค เนือ้หา กระบวนการ   
จัดการเรียนรู จากคําอธิบายรายวิชา   หนวยการเรียนรู เร่ืองการบวกในหลักสูตรสถานศึกษา 2546 
และคูมือครู สาระการเรียนรูพื้นฐานคณิตศาสตรชั้นประถมศึกษาปที่ 1 
    (4) สรางผังการวิเคราะหเนื้อหา เรื่องการบวก จากคําอธิบายรายวิชา หนวยการ
เรียนรูและผลการเรียนรูที่คาดหวัง เร่ืองการบวก จากหลักสูตรสถานศึกษา 2546 กลุมสาระการ
เรียนรูคณิตศาสตร ชวงชั้นที่ 1 ช้ันประถมศึกษาปที่ 1 
    (5) ศึกษาเอกสารและงานวิจัยเกี่ยวกับการเขียนแผนการจัดการเรียนรู โดยใช 
กิจกรรมการสอนแบบ 4 MAT เพื่อเปนแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความสนใจในการเรียนวิชาคณิตศาสตร 
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   2 ) ขั้นสราง 
    สรางแผนการจัดการเรียนรูโดยใชกิจกรรมการสอนแบบ 4 MAT  เร่ืองการบวก  
จํานวนทั้งสิ้น 8  แผนการจัดการเรียนรู ซ่ึงเปนเนื้อหาในวชิาคณิตศาสตร ช้ันประถมศึกษาปที่ 1ซ่ึง
ผูวิจัยใชลําดับขั้นการสอนแบบ  4  MAT  ของแมคคารธี 8 ขั้น และปรบัรูปแบบการเขียนแผนการ
จัดการเรียนรูจากชุดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนศนูยกลางในโครงการสงเสริมศักยภาพของ
นักเรียนในโรงเรียนกรุงเทพมหานคร  พ.ศ. 2543 (ดวงหทัย แสงวิริยะ.  2544 อางถึง 
วิชัย  วงษใหญ.  2543 : 1 – 17) ซ่ึงมีสวนประกอบดังตอไปนี้ 

(1)  สวนนํา 
(2)  มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น 
(3)  ผังการวิเคราะหมโนทัศน 

     (4)  มโนทัศน 
     (5)  เนื้อหา 
     (6)  จุดประสงคการเรียนรู 
     (7) แบบกิจกรรมของผูเรียน (สอนอยางไรใหคิดเปน : 79) ซ่ึงแบงออกเปน       
4  สวน  8  ขั้นตอน  ดังนี ้
      ก.  การบูรณาการประสบการดวยตนเอง  (WHY) 
         ขั้นที่  1  ขั้นกระตุนและสรางประสบการณ  (สมองซีกขวา) 
       ขั้นที่  2  ขั้นคิดไตรตรองประสบการณ  (สมองซีกซาย) 
      ข.  การพัฒนาความคิดรวบยอด  (WHAT) 
       ขั้นที่  3  ขั้นพร่ังพรูประสบการณ (สมองซีกขวา) 
       ขั้นที่  4  ขั้นปรับประสบการณเปนสรุปแนวคิด  (สมองซีกซาย) 
      ค. การปฏิบัติและปรับแตงเปนแนวคิดของตนเอง  (HOW) 
       ขั้นที่  5  ขั้นลงมือปฏิบัติตามสิ่งที่เรียน  (สมองซีกซาย) 
       ขั้นที่  6  ขั้นเสริมแตงและฝกฝนจนเชีย่วชาญ  (สมองซีกขวา) 
      ง.  การบูรณาการและประยกุตประสบการณ (IF) 
       ขั้นที่  7   ขั้นนาํไปใช  (สมองซีกซาย) 
       ขั้นที่  8  ขั้นเผยแพรและแลกเปลี่ยนความรู   (สมองซีกขวา) 
     (8)  ส่ือและแหลงเรียนรู 

 (9)  การวัดและประเมินผล 
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 ผูวิจัยไดสรางแผนการสอน  เร่ืองการบวก   จํานวน  8  แผนการจัดการเรียนรู  ใชเวลาใน
การจัดการเรียนการสอน  14  คาบ  ซ่ึงมีรายละเอียดดังแสดงในตาราง  2 
 
ตาราง  2   การจัดหนวยการเรียนรูแบบ 4 MAT เร่ืองการบวกจํานวนที่มีผลลัพธและตัวตั้งไมเกิน 20    
                  กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร   ชั้นประถมศึกษาปที่ 1  จากหลักสูตรสถานศึกษา       
                 โรงเรียนอนุบาลวัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 
 

หนวยการเรยีนรู ชื่อเรื่อง 
เวลา 

(คาบ) 
5 

เร่ืองการบวก 
1. การบวกครบสิบ 
2. การบวกจํานวนที่มีหนึ่งหลัก  สองจํานวน  ผลลัพธไมเกิน  20 
3. การบวกโดยวิธีการบวกใหครบสิบ 
4. การสลับที่สําหรับการบวก 
5. การบวกจํานวนที่มีสองหลักกับจํานวนที่มีหนึ่งหลักและ

ผลบวกไมเกิน  20 
6. การบวกจํานวนสามจํานวนที่มีสองจํานวนบวกกันไดสิบ 
7. การบวกจํานวนสามจํานวนที่ไมมีจํานวนคูใดรวมกันไดสิบ 
8. โจทยปญหาการบวก 

1 
1 
2 
1 
2 
 

2 
2 
3 

รวม 14 

 
  วิธีการหาคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู 
   1) นําแผนการจัดการเรียนรูที่สรางขึ้นไปใหประธานกรรมการผูควบคุมงานวิจัย
ตรวจสอบความถูกตองของขั้นตอน และกิจกรรมตางๆ 
   2) นําแผนการจัดการเรียนรูไปใหผูเชี่ยวชาญการสอนโดยใชแผนการจัดกิจกรรม 
การสอนแบบ 4  MAT  วิชาคณิตศาสตร  จํานวน  3  ทาน ไดแก อาจารย ดร.เจริญ  แกวประดิษฐ    
ผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตรและการสอน อาจารยไพศาล  คงภิรมยช่ืน ผูเชี่ยวชาญดานวัดผลการศึกษา 
และอาจารยขจิตร  มหาสิริโภคา ผูเชี่ยวชาญดานการสอนคณิตศาสตร พิจารณาความสอดคลองกับ
มาตรฐานการเรียนรู   จุดประสงค  เนื้อหา และวิธีในการจัดการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
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   3) นําผลการพจิารณาแผนการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT จากผูเชี่ยวชาญทั้ง 3 ทาน 
มาหาคา IOC ซ่ึงผลจากผูเชี่ยวชาญทั้ง 3 ทาน คา IOC ของการจัดแผนการเรียนรูแบบ 4 MAT ทั้ง 8 
แผน มีดังนี ้(รายละเอียดดังภาคผนวก ข) 
    -  แผนการจดัการเรียนรูที่ 1 มีคาเฉลี่ยเทากบั  0.76 
    -  แผนการจดัการเรียนรูที2่ , 4 , 6 และ 8 มีคาเฉลี่ยเทากับ 1 
    - แผนการจดัการเรียนรูที ่3 มีคาเฉลี่ยเทากับ 0.90 
    - แผนการจดัการเรียนรูที่ 7  มีคาเฉลี่ยเทากบั  0.95 
   สรุปผลรวมของแผนการจัดการเรียนรูแบบ  4 MAT  จํานวน 8 แผน ทีผู่วิจัยสรางขึ้น
มีคา IOC เฉลี่ย  มากกวา 0.5 แสดงวาแผนการจัดการเรยีนรูทั้ง 8 แผน มีประสิทธิภาพสมารถ
นําไปใชสอนได 
   4) นําแผนการจัดการเรียนรูที่หาคา IOC แลวไปใชกับนกัเรียนกลุมทดลอง ซ่ึงไดรับ
การจัดกจิกรรมการสอนแบบ 4 MAT 
   5) หาประสิทธิภาพของแผนการสอนดวยวิธี E1 / E2 ระหวางคะแนนทดสอบ
ระหวางเรียนกบัคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใชเกณฑ ( 80/80)  ไดคาประสิทธิภาพ
แผนการสอนเทากับ  91.92 / 85.00 
 
 3.3.2 แผนการจัดการเรียนรูโดยใชกิจกรรมการสอนแบบปกต ิ

 ขั้นตอนในการสรางแผนการจัดการเรียนรูโดยใชกิจกรรมการสอนแบบปกต ิ
1) ขั้นเตรียม 

    (1) ศึกษาสาระการเรียนรูชวงชั้น  มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น  คําอธิบายรายวิชา 
สาระการเรียนรูรายป ผลการเรียนรูที่คาดหวังรายปหนวยการเรยีนรูและจํานวนเวลา  เร่ืองการบวก  
จากหลักสูตรสถานศึกษา  2546  กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  ระดับประถมศึกษา  ชวงชั้นที่ 1   
ช้ันประถมศึกษาปที่  1 โรงเรียนอนุบาลวัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ์   อําเภอเมือง  จังหวัดฉะเชิงเทรา 
    (2) ศึกษารายละเอียดของเนื้อหาที่จะนํามาสรางแผนการจัดการเรียนรูจากหนวย
การเรียนรูและคูมือครู สาระการเรียนรูพื้นฐานคณิตศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 
    (3) วิเคราะหมาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น จุดประสงค เนื้อหา กระบวนการ     
จัดการเรียนรู จากคําอธิบายรายวิชา   หนวยการเรียนรู เร่ืองการบวก ในหลักสูตรสถานศึกษา 2546 
และคูมือครู สาระการเรียนรูพื้นฐานคณิตศาสตรชั้นประถมศึกษาปที่ 1 
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    (4) สรางผังการวิเคราะหเนื้อหา เรื่องการบวก จากคําอธิบายรายวิชา หนวยการ
เรียนรูและผลการเรียนรูที่คาดหวัง เรื่องการบวก จากหลักสูตรสถานศึกษา 2546 กลุมสาระ         
การเรียนรูคณิตศาสตร ชวงชั้นที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 
    (5) ศึกษาเอกสาร และงานวิจัยเกี่ยวกับการเขียนแผนการจัดการเรียนรู โดยใช  
กิจกรรมการสอนแบบปกติของกรมวิชาการ เพื่อเปนแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
   2) ข้ันสราง 
    (1) สรางแผนการจัดการเรียนรูโดยการจัดกิจกรรมการสอนแบบปกติ เร่ืองการ
บวก  จํานวนทั้งส้ิน  8  แผนการสอน ซ่ึงเปนเนื้อหาในวิชาคณิตศาสตร  ชั้นประถมศึกษาปที่  1  
เร่ืองการบวก  ตามแนวการจัดการเรียนการสอนของกรมวิชาการ  กระทรวงศึกษาธิการ  ดังตอไปนี้ 
     ก. สวนนํา 
     ข. มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น 
      ค. มโนทัศน 
     ง. จุดประสงคการเรียนรู 
     จ. เนื้อหา 
     ฉ. กิจกรรมการจัดการเรียนรู  มีขั้นตอนดังนี้ 

ก) ขั้นนําเขาสูบทเรียน 
ข) ขั้นสอน 
ค) ขั้นสรุป 

     ช. ส่ือและแหลงเรียนรู 
     ซ. การวัดผลและประเมินผล 
    ผูวิจัยไดสรางแผนการจัดการเรียนรู เร่ืองการบวก จํานวน 8 แผนการเรียนรู       
ใชเวลาในการจัดการเรียนการสอน  14  ชั่วโมง  ซ่ึงมีรายละเอียด  ดังตาราง  2 
  วิธีการหาคุณภาพแผนการจดัการเรียนรูท่ีไดรับการจัดกิจกรรมการสอนแบบปกติ 
   1) นําแผนการจัดการเรียนรูที่สรางขึ้นไปใหประธานกรรมการผูควบคุมงานวิจัย
ตรวจสอบความถูกตองของขั้นตอน และกิจกรรมตางๆ 
   2) นําแผนการจัดการเรียนรูที่สรางขึ้น ไปใหผูเชี่ยวชาญการสอน โดยใชแผน       
การเรียนรูแบบปกติ วิชาคณิตศาสตร จํานวน 3 ทาน ไดแก อาจารย ดร.เจริญ  แกวประดิษฐ
ผูเชี่ยวชาญดานการสอนคณิตศาสตร  อาจารยไพศาล  คงภิรมยชื่น และอาจารยขจิตร  มหาสิริโภคา  
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ผูเชี่ยวชาญดานวัดผลการศึกษา  พิจารณาความสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรู จุดประสงค 
เนื้อหา และวิธีในการจัดการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนพิจารณาความสอดคลองกับมาตรฐาน
ชวงชั้น จุดประสงคการเรียนรู เนื้อหา และวิธีในการจัดกิจกรรม การเรียนการสอน 
   3) นําผลการพิจารณาแผนการจัดการเรียนรูแบบปกติ จากผูเชี่ยวชาญทั้ง 3 ทาน มาหา
คา IOC ของแผนการจัดการเรียนรูแบบปกติทั้ง 8 แผน มีดังนี้ (ดูรายละเอียดในภาคผนวก ข) 

- แผนการจัดการเรียนรูที่ 1 , 2 และ 4 มีคาเฉลี่ยเทากับ 0.95 
- แผนการจัดการเรียนรูที่ 3  มีคาเฉลี่ยเทากับ 0.78 
- แผนการจัดการเรียนรูที่ 5  และ 6 มีคาเฉลี่ยเทากับ 1 
- แผนการจัดการเรียนรูที่7  มีคาเฉลี่ยเทากับ 0.95 

    สรุปโดยรวมของแผนการจัดการเรียนรูแบบปกติ  จํานวน 8 แผนที่ผูวิจัยสรางขึ้น
มีคา IOC เฉล่ีย มากกวา 0.5 แสดงวาแผนการจัดการเรียนรูทั้ง 8 แผน มีประสิทธิภาพ สามารถ
นําไปใชสอนได 
   4) นําแผนการจัดการเรียนรูที่หาคา IOC แลวไปใชกับนักเรียนกลุมควบคุม ซ่ึงไดรับ
การจัดกิจกรรมการสอนแบบปกติ 
 
 3.3.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร 
  ขั้นตอนในการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

1) ขั้นเตรียม   
    (1) ศึกษาเอกสารและงานวจิัยเกีย่วกับการวัดและประเมนิผลทางวิชาคณิตศาสตร
ระดับประถมศึกษา และการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร 
    (2) วิเคราะหมาตรฐานชวงชัน้ ผลการเรียนรูที่คาดหวัง จดุประสงคการเรียนรู 
และเนื้อหาวิชาคณิตศาสตรจากหลักสูตรสถานศึกษา คูมอืครูวิชาคณิตศาสตร เร่ืองการบวก         
ช้ันประถมศึกษาปที่ 1 
    (3) สรางตารางวิเคราะหขอสอบโดยแบงพฤติกรรมเปน 4 ดานคือ ความรู   
ความจํา ความเขาใจ การนาํไปใช การวิเคราะห 
    (4) นําตารางวิเคราะหขอสอบใหประธานกรรมการผูควบคุมงานวิจยั พิจารณา
ตรวจสอบความถูกตอง และความสอดคลองของมาตรฐานชวงชั้น ผลการเรียนรูที่คาดหวัง เนื้อหา 
และจุดประสงคการเรียนรูกอนนําไปใหผูเชี่ยวชาญทางการสอนวิชาคณิตศาสตร ตรวจสอบ
ความถูกตอง  
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   2) ขั้นสราง  สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร  เร่ืองการ
บวก  เปนปรนัย  3  ตัวเลือก ใหสอดคลองกับตารางวิเคราะหขอสอบ  จํานวน  40  ขอ 
   
  วิธีการหาคุณภาพแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
   1) นําแบบทดสอบที่สรางขึ้นไปใหประธานกรรมการผูควบคุมงานวิจัยตรวจสอบ
ความถูกตองของพฤติกรรมที่ตองการ วัดความถูกตองดานภาษาและตรงเนื้อหา 
   2) นําแบบทดสอบไปใหผูเชี่ยวชาญ วิชาคณิตศาสตร จํานวน 3 ทาน พิจารณาเพื่อ
ตรวจสอบลักษณะการใชคําถาม ตัวเลือก ความสอดคลองพฤติกรรมที่ตองการวัดความถูกตองดาน
ภาษา และความเที่ยงตรงดานเนื้อหา (Content Validity) โดยพิจารณาคาดัชนีความสอดคลอง
ระหวางขอคําถามกับลักษณะพฤติกรรม (IOC) (ลวน  สายยศ  และอังคณา  สายยศ.  2543 : 248 – 
249 )   ซ่ึงผูเชี่ยวชาญแตละทานจะใหคะแนนตามเกณฑ  ดังนี้ 
    ใหคะแนน  +1  เมื่อผูเชี่ยวชาญแนใจวาขอคําถามนั้นเปนตัวแทน 
         ของพฤติกรรมที่ตองการวัด 
    ใหคะแนน  0  เมื่อผูเชี่ยวชาญไมแนใจวาขอคําถามนั้นเปนตัวแทน 
         ของพฤติกรรมที่ตองการวัด 
    ใหคะแนน  -1  เมื่อผูเชี่ยวชาญแนใจวาขอคําถามนั้นไมเปนตัวแทน 
         ของพฤติกรรมที่ตองการวัด 
    ถาคา  IOC ที่คํานวณไดมากกวาหรือเทากับ 0.5 แสดงวาขอทดสอบนั้นวัดไดจริง
ตามจุดประสงคของการวัด ก็จะคัดเลือกขอสอบนั้นไว 
    ถาคา  IOC ที่คํานวณไดนอยกวา 0.5 แสดงวาขอทดสอบนั้นไมวัด หรือไมเปน
ตัวแทนจุประสงคของการวัด  ก็จะตัดทิ้ง  ซ่ึงแบบทดสอบ  จํานวน 40 ขอ  หลังจากหาคา IOC แลว 
มีขอที่มีคา IOC  นอยกวา 0.5  จํานวน 7 ขอ  ดังนั้นจึงเหลือขอที่คัดเลือกไวจํานวน 33 ขอ 
   3) นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ืองการบวกที่คัดเลือกไวจํานวน 33 
ขอ ไปทดลอง (Try out) กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนอนุบาลวัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ์   
ซ่ึงไมใชประชากรและกลุมตัวอยางจํานวน 80  คน 
   4) นํากระดาษคําตอบที่นักเรียนตอบ แลวตรวจใหคะแนน โดยขอที่ถูกตองให
คะแนน 1 คะแนน ขอที่ตอบผิดหรือไมตอบหรือตอบเกิน 1 ตัวเลือก ให 0 คะแนน 

5) เมื่อตรวจใหคะแนน  แลวนํามาวิเคราะห  ตามขั้นตอนดังนี้ 
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    (1) วิเคราะหขอสอบรายขอ คือ หาคาความยากงาย (p) และคาอํานาจจําแนก (r)   
ของแบบทดสอบเปนรายขอ (Item Analysis)   
    (2)  คัดเลือกแบบทดสอบที่มีคาความยากงาย (p) ระหวาง  . 20 –. 80 (ลวน สายยศ  
และ อังคณา  สายยศ.  2543 : 184) และคาอํานาจจําแนก (r)  ตั้งแต  .20  ขึ้นไป (ลวน   สายยศ  และ 
อังคณา  สายยศ.  2543 : 196) ซ่ึงในการคัดเลือกครั้งนี้ไดคาความยากงายอยูระหวาง 0.55 - 0 .79 
และไดคาอํานาจจําแนกอยูระหวาง  0.40 -  0.87   
   6) นําแบบทดสอบที่คัดเลือกตามเกณฑในขอ  5) (2)  จํานวน  20  ขอ ไปทดสอบกับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  1 โรงเรียนอนุบาลวัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ์  จํานวน 30 คน แลวนํามา
หาคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใชสูตร  KR – 20  ไดคาความ
เชื่อมั่นเทากับ 0.70  ซ่ึงมีคาความเชื่อมั่นที่ใชได  คาความเชื่อมั่นแบบทดสอบควรมีคามากกวา 0.70 
จึงจะเปนแบบทดสอบที่มีความเชื่อมั่นได (ลวน   สายยศ  และ อังคณา  สายยศ.  2543 : 209)   
 
 3.3.4 แบบทดสอบหลังการจัดกิจกรรมการเรียนวิชาคณิตศาสตร 
  ขั้นตอนในการสรางแบบทดสอบหลังการจัดกิจกรรมการเรียนวิชาคณิตศาสตร 

1) ขั้นเตรียม 
    (1) ศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวกับการวัด และประเมินผลทางวิชาคณิต 
ศาสตร ระดับประถมศึกษา และการสรางแบบทดสอบหลังการจัดกิจกรรมการเรียนวิชาคณิตศาสตร   
ในแตละแผนการจัดการเรียนรูวิเคราะหจุดประสงคมาตรฐานชวงชั้น ผลการเรียนรูที่คาดหวัง  และ
เนื้อหาวิชาวิชาคณิต จากหลักสูตรสถานศึกษาวิชาคณิตศาสตรเร่ือง การบวก ชั้นประถมศึกษาปที่  1 
    (2) สรางผังการวิเคราะหขอสอบโดยแบงพฤติกรรมเปน 4 ดาน คือ ความรู
ความจํา ความเขาใจ การนําไปใช  การวิเคราะห 
    (3) นําตารางวิเคราะหขอสอบใหประธานกรรมการผูควบคุมงานวิจัย พิจารณา
ตรวจสอบความถูกตองและความสอดคลองของมาตรฐานชวงชั้น ผลการเรียนรูที่คาดหวัง เนื้อหา
และจุดประสงคการเรียนรูกอนนําไปใหผูเชี่ยวชาญทางการสอนวิชาคณิตศาสตร ตรวจสอบ
ความถูกตอง 
   2) ขั้นสราง 
    สรางแบบทดสอบหลังการจัดกิจกรรมการเรียนวิชาคณิตศาสตร ในแตละ 
แผนการจัดการเรียนรูเร่ืองการบวกเปนปรนัย 3 ตัวเลือก ใหสอดคลองกับ 3 ตัวเลือก และ 
สอดคลองกับตารางวิเคราะหขอสอบ จํานวน 20  ขอ 
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  วิธีการหาคุณภาพแบบทดสอบหลังการจัดกิจกรรมการเรียนวิชาคณิตศาสตร 
   1)  นําแบบทดสอบที่สรางขึ้นไปใหประธานกรรมการผูควบคุมงานวิจัยตรวจสอบ
ความถูกตองของพฤติกรรมที่ตองการวัดความถูกตองดานภาษาและตรงเนื้อหา 
   2)  นําแบบทดสอบไปใหผูเชี่ยวชาญการสอนวิชาคณิตศาสตร จํานวน  3  ทาน ไดแก 
อาจารย ดร.เจริญ  แกวประดิษฐ    ผูเชี่ยวชาญดานการสอนคณิตศาสตร  อาจารยไพศาล  คงภิรมย
ช่ืน และอาจารยขจิตร  มหาสิริโภคา ผูเชี่ยวชาญดานวัดผลการศึกษาพิจารณาความสอดคลองกับ
มาตรฐานการเรียนรู จุดประสงค  เนื้อหา และวิธีในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน พิจารณาเพื่อ
ตรวจสอบลักษณะการใชคําถาม  ตัวเลือก  ความสอดคลองกับพฤติกรรมที่ตองการวัด  ความ
ถูกตองดานภาษา และความเที่ยงตรงดานเนื้อหา  (Content Validity)  โดยพิจารณาคาดัชนีความ
สอดคลองระหวางขอคําถาม กับลักษณะพฤติกรรม  (IOC) (ลวน   สายยศ  และ อังคณา  สายยศ.  
2543 : 248 – 249 )   ซ่ึงผูเชี่ยวชาญแตละทานจะใหคะแนนตามเกณฑ   ดังนี้ 
    ใหคะแนน  +1   เมื่อผูเชี่ยวชาญแนใจวาขอคําถามนั้นเปนตัวแทน 
         ของพฤติกรรมที่ตองการวัด 
    ใหคะแนน  0  เมื่อผูเชี่ยวชาญไมแนใจวาขอคําถามนั้นเปนตัวแทน 
         ของพฤติกรรมที่ตองการวัด 
    ใหคะแนน  -1    เมื่อผูเชี่ยวชาญแนใจวาขอคําถามนั้นไมเปนตัวแทน 
         ของพฤติกรรมที่ตองการวัด 
    ถาคา  IOC  ที่คํานวณได  มากกวาหรือเทากับ  0.5  แสดงวาขอทดสอบนั้นวัดได
จริงตามจุดประสงคของการวัด  ก็จะคัดเลือกขอสอบนั้นไว 
    ถาคา  IOC  ที่คํานวณได  นอยกวา  0.5  แสดงวาขอทดสอบนั้นไมวัด หรือไมเปน
ตัวแทนจุดประสงคของการวัด  ก็จะตัดทิ้ง   
    คัดเลือกแบบทดสอบหลังจากจัดกิจกรรมในแตละแผนการจัดการเรียนรูเอาไว  
แผนละ 10 ขอ 
   3) นําแบบทดสอบหลังการจัดกิจกรรมการเรียนวิชาคณิตศาสตร ในแตละแผนการ
จัดการเรียนรูเร่ืองการบวกที่คัดเลือกไวไปทดสอบกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 โรงเรียน
อนบุาลวัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ์   ซ่ึงเปนกลุมควบคุมและกลุมทดลอง 
   4) นํากระดาษคําตอบที่นักเรียนตอบแลว ตรวจใหคะแนน โดยขอที่ถูกตองให
คะแนน  1  คะแนน  ขอที่ตอบผิดหรือไมตอบหรือตอบเกิน  1  ตัวเลือก  ให  0  คะแนน 
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   5) เมื่อตรวจใหคะแนน แลวนํามาวิเคราะห หาคะแนนที่ไดจากการทําแบบทดสอบ
หลังการจัดกิจกรรมการเรียนวิชาคณิตศาสตรในแตละแผนการจัดการเรียนรู 
 
 3.3.5 แบบสอบถามความสนใจในการเรียนวิชาคณิตศาสตร 
  ขั้นตอนการสรางแบบสอบถามความสนใจในการเรียนวิชาคณิตศาสตร 
   1) ขั้นเตรียม 
    (1) ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวกับความสนใจ   การสรางแบบสอบถาม   
ความสนใจในการเรียนวิชาคณิตศาสตร  ตามลักษณะแบบสอบถามแบบ  ลิเคิรท  สเกล  (Likert 
Scale) เพื่อนํามาเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถามความสนใจในการเรียนวิชาคณิตศาสตร 
    (2) กําหนดเปาหมายในการสอบถามความสนใจในการเรียนวิชาคณิตศาสตรโดย    
ผูวิจัยกําหนดเปาหมาย การสอบถามความสนใจซึ่งสอบถามความสนใจในการเรียนวิชาคณิตศาสตร 
4 ดาน ดังนี้ 

ก. ดานเนื้อหา 
    ข. ดานการดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอน 
     ค. ดานสื่อ – อุปกรณในการเรียนการสอน 
   ง. ดานการทํางาน / สรางผลงานทางคณิตศาสตร 

3)  ขั้นสราง 
   สรางแบบสอบถามความสนใจในการเรียนวิชาคณิตศาสตรชั้นประถมศึกษาปที่  
1  เร่ือง  การบวก  โดยมีมาตราสวนประมาณคา  3  ระดับ  จํานวน  40  ขอ 
  วิธีหาคุณภาพแบบสอบถามความสนใจในการเรียนวิชาคณิตศาสตร 
  1) นําแบบสอบถาม ความสนใจในการเรียนวิชาคณิตศาสตรที่สรางขึ้นไปให 
ประธานกรรมการผูควบคุมงานวิจัย ตรวจสอบความเหมาะสมของภาษาที่ใชและปรับปรุงเนื้อหา
เพื่อความถูกตอง 
  2) นําแบบสอบถามความสนใจในการเรียนวิชาคณิตศาสตรไปใหผูเชี่ยวชาญจํานวน  
3  ทาน ไดแก อาจารย ดร.เจริญ  แกวประดิษฐ    ผูเชี่ยวชาญดานการสอนคณิตศาสตร  อาจารย
ไพศาล  คงภิรมยชื่น และอาจารยขจิตร  มหาสิริโภคา ผูเชี่ยวชาญดานวัดผลการศึกษาพิจารณาความ
สอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรู จุดประสงค  เนื้อหา และวิธีในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
เพื่อตรวจสอบลักษณะขอความ ความสอดคลอง กับนิยามศัพทเฉพาะหรือไม และความเหมาะสม
ในการใชภาษา  นําผลการพิจารณา แบบทดสอบความสนใจในการเรียนวิชาคณิตศาสตร             
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จากผูเช่ียวชาญทั้ง 3 ทาน  มาหาคาดัชนีความสอดคลอง IOC  ซ่ึงแบบทดสอบขอใดมีคา IOC  
มากกวาหรือเทากับ 0.5  แสดงวาแบบทดสอบนั้นวัดไดจริง  ที่จะคัดเลือกไว   ซ่ึงจากการหาคา IOC  
แบบสอบถาม จํานวน 40 ขอ  ผลปรากฏวามีขอคําถาม      ที่ผานเกณฑจํานวน 36 ขอ  
  3) นําแบบสอบถามความสนใจในการเรียนวิชาคณิตศาสตรที่คัดเลือกไวจํานวน 36 
ขอ ไปทดลอง (Try – Out) กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ที่ไมใชประชากรกลุมตัวอยางจํานวน   
80   คน 
  4) นําผลการทําแบบสอบถามความสนใจในการเรียนวิชาคณิตศาสตร มาตรวจให
คะแนนโดยมีเกณฑการใหคะแนน ดังตาราง 3 
 
ตาราง  3   เกณฑการใหคะแนนแบบสอบถามความสนใจในการเรียนวิชาคณิตศาสตร 
 

ขอความที่กลาวในเชิงนิมาน (ทางบวก) 
(Positive Statements) 

ขอความที่กลาวในเชิงนิเสธ  (ทางลบ) 
(Negative Statements) 

ใช 
ไมแนใจ 
ไมใช 

2 
1 
0 

ใช 
ไมแนใจ 
ไมใช 

0 
1 
2 

 
การแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ยความสนใจ 
 0.00  -  0.66 หมายถึง     มีความสนใจในวิชาคณิตศาสตรอยูในระดับนอย 
 0.67  -  1.33 หมายถึง     มีความสนใจในวิชาคณิตศาสตรอยูในระดับปานกลาง 
 0.34  -  2.00 หมายถึง     มีความสนใจในวิชาคณิตศาสตรอยูในระดับมาก 
 ( การแบงชวงคะแนน  นําคาสูงสุด ลบดวย คาต่ําสุดและหารดวยชวงคะแนน ซ่ึงในการ

วิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยแบงชวงคะแนนออกเปน 3 ชวง ดังนั้นแตละชวงจะมีคา =  66.0
3

02
=

−  ) 

 นําผลการตรวจสอบใหคะแนนจากแบบสอบถามความสนใจในการเรียนวิชาคณิตศาสตร
มาหาคาอํานาจจําแนกโดยวิธีการแจกแจงแบบที (t– Distribution)   ( ลวน  สายยศ และ อังคณา  
สายยศ.  2543 : 305)  แลวเลือกไวเฉพาะขอท่ีมีอํานาจจําแนกสูง  คือ  มากกวาหรือเทากับ  1.75  
จํานวน  20  ขอ 
    5) นําแบบสอบถามความสนใจในการเรียนวิชาคณิตศาสตรไปทดสอบกับ        
นักเรียนท่ีไมใชกลุมตัวอยาง  จํานวน 30 คน  มาหาความเชื่อมั่นโดยใชสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา     
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(α - Coefficient)  ของครอนบาค  (ลวน   สายยศ  และ อังคณา  สายยศ.  2543 : 317)  ไดคาความ
เชื่อมั่นรวมทั้งฉบับเทากับ .766  
    6) นําแบบสอบถามความสนใจในการเรียนวิชาคณิตศาสตรที่ผานการคัดเลือก 
และหาคุณภาพครบทุกขั้นตอนไปจัดพิมพเปนแบบสอบถามความสนใจในการเรียนวิชาคณิต 
ศาสตรฉบับจริง เพื่อนําไปทดสอบกับนักเรียนกลุมทดลอง และกลุมควบคุม 
 
3.4  แบบแผนการทดลอง 
 
 การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง  (Experimental Research)  ซ่ึงผูวิจัยดําเนินการ
ทดลอง ตามแบบแผนการวิจัยแบบ  Randomized Control Group Posttest Only Design  โดย
แบงกลุมตัวอยางออกเปน 2 กลุม  คือกลุมทดลอง และกลุมควบคุม  โดยทางสถิติถือวา  ทั้งกลุม
ทดลองและกลุมควบคุม   มีความสามารถพอ ๆ กัน  ทั้งนี้ผูวิจัยไดทําการแบงกลุมทดลองและกลุม
ควบคุม โดยเลือกนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใกลเคียงกันมาจํานวน 2  หองเรียน แตละ
หองเรียน คัดเลือกลุมตัวอยางหองละ 30 คนโดยพิจารณาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร
ระดับชั้นอนุบาลปที่ 2 โดยแบงออกเปน 3 กลุม คือกลุมเกง กลุมปานกลางและกลุมออน  กลุมละ 
10 คน  และทําการจับสลากเพื่อกําหนดเปนกลุมทดลองและกลุมควบคุม จากนั้นทําการทดลองโดย
การกระทํา X กับกลุมทดลอง สวนกลุมควบคุมจัดสภาพอื่นๆ ใหเหมือนกับกลุมทดลองยกเวนการ
ทดลองดวยการกระทํา X ที่ทํากับกับกลุมทดลอง  และทําการทดสอบทั้งสองกลุมหลังจากทําการ
ทดลองไปแลว   แลวเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยระหวางกลุมทดลองกับกลุมควบคุมดวยวิธีทดสอบ
นัยสําคัญของ  t – test   ซ่ึงมีลักษณะของแบบแผนการทดลอง  ดังตาราง  4 
 
ตาราง 4   แบบแผนการทดลอง 
 

กลุม สอบกอนเรียน ทดลอง สอบหลังเรียน 
ER - X T2 

CR - - T2 

 
  สัญลักษณที่ใชในแบบแผนการทดลอง 
  ER แทน    กลุมทดลองที่ไดรับการจัดกิจกรรมการการเรียนรูแบบ  4 MAT 
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 CR แทน    กลุมทดลองที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบปกติ 
 X แทน    การสอนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ  4 MAT 
 T2 แทน    การทดสอบหลังเรียน 
 

3.5 การดําเนินการทดลอง 
 
 ผูวิจัยไดดําเนินการทดลองตามขั้นตอนดังนี้ 
  3.5.1 จัดกลุมตัวอยางเปนกลุมทดลอง 1 กลุม จํานวน 30 คน กลุมควบคุม 1 กลุม   
จํานวน 30 คน 
  3.5.2 ผูวิจัยดําเนินการสอนเองทั้ง 2 กลุม ซ่ึงผูวิจัยสอนกลุมทดลองโดยใชแผนการ 
จัดการเรียนรู การจัดกิจกรรมการสอนแบบ 4 MAT ที่สรางข้ึน และสอนกลุมควบคุม โดยใช
แผนการจัดการเรียนรูการจัดกิจกรรมการสอนแบบปกติที่สรางขึ้นในเนื้อหาเรื่องการบวก วิชา
คณิตศาสตรชั้นประถมศึกษาปที่ 1 โดยทําการทดลองในปลายภาคเรียนที่1 ปการศึกษา 2548 ใช
เวลาในการสอนกลุมละ 14 คาบ 
  3.5.3 เมื่อส้ินสุดการสอนในแตละแผนการจัดการเรียนรู ผูวิจัยนําแบบทดสอบหลัง 
การจดักิจกรรมการเรียนวิชาคณิตศาสตรไปทดสอบหลังการเรียนแตละแผนการจัดการเรียนรู 
  3.5.4 เมื่อส้ินสุดการทดลอง ผูวิจัยนําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิต 
ศาสตร แบบสอบถามความสนใจในการเรียนวิชาคณิตศาสตรไปทดสอบหลังการเรียน (Post Test) 
กับกลุมทดลองและกลุมควบคุม 
  3.5.5 ตรวจสอบผลการสอบ แลวนําคะแนนที่ไดมาวิเคราะหโดยใชสถิติเพื่อทดสอบ
สมมติฐาน 
 

3.6 การวิเคราะหขอมูล 
 
 3.6.1 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนที่ไดรับการจัด 
กิจกรรมการสอนแบบ  4 MAT  กับนักเรียนที่ไดรับการจัดกิจกรรมการสอนแบบปกติ  โดยใช   
t – test  Independentเปรียบเทียบความสนใจในการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนที่ไดรับการจัด
กิจกรรมการสอนแบบ  4 MAT  กับนักเรียนที่ไดรับการจัดกิจกรรมการสอนแบบปกติ  โดยใช   
t – test  Independent 
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 3.6.2 ศึกษาความสัมพันธระหวางผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรกับความสนใจ
ในการเรียนวิชาคณิตศาสตร โดยหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson Product 
Moment Correlation Coefficient) 
 

การแปลความหมายความสมัพันธ 
 -   ถาคา rxy  มีคานอยกวา 0.30 จะถือวาตวัแปร 2 ตัว มีความสัมพันธกนันอย ( Low)  
   โดยจะไมสนใจวาคา rxy   จะมีเครื่องหมาย  +  หรือ  - 

  -  ถาคา rxy  มีคาระหวาง 0.30 – 0.70 จะถือวาตัวแปร 2 ตัว มีความสัมพันธกันปาน 

    กลาง ( Moderate) โดยจะไมสนใจวาคา rxy   จะมีเครื่องหมาย  +  หรือ  - 

  -  ถาคา rxy  มีคามากกวา 0.70 จะถือวาตวัแปร 2 ตัว มีความสัมพันธกันมาก (High)  

    โดยจะไมสนใจวาคา rxy   จะมีเครื่องหมาย  +  หรือ  - 
 

3.7 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 
 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลการวิจัยคร้ังนี้  ผูวิจัยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร สําเร็จรูป  
ในการวิเคราะหขอมูลโดยใชคาสถิติ  ดังนี้ 
  3.7.1 สถิติพื้นฐานหาคาเฉลี่ย ( x ) 
   1) หาคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
   2) หาคาสหสัมพันธ (Correlation) 
  3.7.2  สถิติที่ใชตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
   1) หาคาความเที่ยงตรงตามเนื้อหา โดยใชสูตรดัชนีความสอดคลอง (Item – 
Objective Congruence) 
   2) หาคาความยากงาย  (p)  และคาอํานาจจาํแนก  (r)  ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวชิาคณิตศาสตร  โดยใชการวิเคราะหขอทดสอบเปนรายขอ  (Item Analysis)   
   3) หาคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร 
โดยใชสูตร KR – 20 ของคูเดอร – ริชารดสัน  (ลวน  สายยศ และอังคณา  สายยศ.  2543 : 209) 
   4) หาคาอํานาจจําแนก ของแบบวัดความสนใจในการเรียนวิชาคณิตศาสตรโดย
วิธีการแจกแจงแบบที (t – Distribution) (ลวน  สายยศ และ อังคณา  สายยศ.  2543 : 305)   
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   5) หาคาความเชื่อมั่นของแบบวัดความสนใจในการเรียนวิชาคณิตศาสตร โดยการหา
คาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha – Coefficient) ของครอนบาค (ลวน  สายยศ  และอังคณา สายยศ.  
2543 : 317)   
   6) หาประสิทธิภาพแผนการสอนแบบ 4 MAT โดยใชสูตร E1 / E2 ตามเกณฑ 80 /80   
โดย E1 คือ คารอยละเฉลี่ยของคะแนนระหวางการทดลอง สวน E2 คือ คารอยละเฉลี่ยของคะแนน
จากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ไดจากการทดลอง 
  3.7.3 สถิติที่ใชทดสอบสมมติฐาน 
   1) ใชสถิติเพื่อทดสอบสมมติฐาน ทดสอบความแตกตางของคะแนนหลังเรียน
ระหวางกลุมทดลอง และกลุมควบคุมดวยสถิติ t – test Independent 
   2) ใชสถิติเพื่อทดสอบความสัมพันธระหวางผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับความสนใจ
ในการเรียน โดยใชคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพยีรสัน (Pearson Product Moment Correlation 
Coefficient) 
 สําหรับการตีความผลการทดสอบสมมติฐาน  ผูวิจัยพิจารณาระดับนัยสําคัญโดยใชคา  p 
จากตารางของผลการวิเคราะหดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป 


