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 การวจิยัครังนีมีวตัถุประสงคเ์พือ 1) พฒันาและหาประสิทธิภาพของแผนการจดัการเรียนรู้ เรืองการวดัของ
นกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 3 ดว้ยเทคนิค STAD โดยประยกุตใ์ชกิ้จกรรมการละเล่นของเดก็ไทย   2) เปรียบเทียบผลการ
เรียนรู้เรือง การวดัก่อนเรียนและหลงัเรียนของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 3 ดว้ยเทคนิค STAD โดยประยกุตใ์ชกิ้จกรรม
การละเล่นของเดก็ไทย  3) ศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนทีมีต่อการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค STAD โดยประยกุตใ์ช้
กิจกรรมการละเล่นของเดก็ไทย  4) ประเมินความสามารถในการคิดของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 3ทีไดจ้ากการจดัการ
เรียนรู้ ดว้ยเทคนิค STAD โดยประยกุตใ์ชกิ้จกรรมการละเล่นของเดก็ไทย 5) ประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงคด์า้นรัก
ความเป็นไทยของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 3ทีไดจ้ากการจดัการเรียนรู้ ดว้ยเทคนิค STAD โดยประยกุตใ์ชกิ้จกรรม
การละเล่นของเดก็ไทย กลุ่มตวัอยา่งทีใชใ้นการวจิยัเป็นนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 3/1 โรงเรียนอนุบาลบางแพ  
อาํเภอบางแพ  จงัหวดัราชบุรี จาํนวน 28 คน   แบบแผนการทดลอง คือแบบกลุ่มเดียวสอบก่อนและสอบหลงั (One Group 

Pretest – Posttest Design)  

 เครืองมือทีใชใ้นการวจิยัคือ แผนการจดัการเรียนรู้เรือง การวดั  แบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้เรืองการวดั 
แบบสอบถามความคิดเห็นทีมีต่อการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค STAD โดยประยกุตใ์ชกิ้จกรรมการละเล่นของเดก็ไทย  
แบบประเมินความสามารถในการคิดและแบบประเมินคุณลกัษณะอนัพงึประสงคด์า้นรักความเป็นไทย  การวเิคราะห์
ขอ้มลูใชค่้าร้อยละ (%) ค่าเฉลีย( X ) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  การทดสอบค่าทีแบบไม่เป็นอิสระต่อกนั (t-test แบบ 
Dependent)  และการวเิคราะห์เนือหา  ผลการวจิยัพบวา่  

 1. แผนจดัการเรียนรู้เรือง การวดั ของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 3 มีประสิทธิภาพตามเกณฑม์าตรฐาน   
82.96 / 81.25   
 2. ผลการเรียนรู้เรือง การวดั ของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 3 ดว้ยเทคนิค STAD โดยประยกุตใ์ชกิ้จกรรม
การละเล่นของเดก็ไทย  หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05    

3. ความคิดเห็นของนกัเรียนทีมีต่อการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค STAD โดยประยกุตใ์ชกิ้จกรรมการละเล่นของ
เดก็ไทย พบวา่ นกัเรียนมีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมากในทุกดา้น  เมือพิจารณารายดา้นพบวา่  
นกัเรียนเห็นดว้ยมากในดา้นบรรยากาศในการจดัการเรียนรู้ เป็นลาํดบัทีหนึงคือ ทาํใหน้กัเรียนเตม็ใจร่วมกิจกรรมการ
เรียนรู้อยา่งมีความสุข   รองลงมาดา้นประโยชน์ทีไดรั้บคือ ทาํใหน้กัเรียนรู้จกัยกยอ่งชมเชยและใหก้าํลงัใจผูอื้นมากขึน    
และ ดา้นกิจกรรมการเรียนรู้คือ ทาํใหไ้ดเ้รียนรู้การทาํงานร่วมกบัเพือนในกลุ่มมากขึน 

 4. ความสามารถในการคิด ของนักเรียนทีไดจ้ากการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค STAD โดยประยกุตใ์ชกิ้จกรรม
การละเล่นของเดก็ไทย พบวา่ นกัเรียนมีความสามารถในการคิดโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัดี   

5.คุณลกัษณะอนัพึงประสงคด์า้นรักความเป็นไทยของนกัเรียนทีไดจ้ากการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค STAD โดย
ประยกุตใ์ชกิ้จกรรมการละเล่นของเดก็ไทย พบวา่ นกัเรียนมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงครั์กความเป็นไทยโดยภาพรวมอยูใ่น
ระดบัดี    
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 The  purposes  of  this  research  were 1) to develop and find out efficiency of the lesson plans on measurement with 

STAD technique and child thai folk play  activities.   2) to compare the mathematics learning outcomes on measurement  before 

being and after being taught  by STAD technique and child thai folk play activities.   3) to investigate the opinions of third grade 

students towards the instruction with STAD technique and child thai folk play activities .  4) to  evaluate  the ability in thinking.   

5) to  evaluate  quality  desires of proud to be Thai . 

 The sample of this research were 28 third grade students of  Bangphae elementary school, Bangphae, Ratchburi 

province in the first semester of the academic year 2010. Experimental design was one group pretest – posttest design. 

 The  research  instruments  used  were  lesson plans, learning outcomes, questionnaires  and   evaluation form.     

The data were analyzed by percentage (%)  mean ( x ), standard deviation (S.D.), t-test of dependent and content  analysis. 

 The result of this research were as follow:  

 1. The lesson plans were met the efficiency standard criterion of 82.96/81.25   

 2. The mathermatic learning outcomes on measurement of third grade students after being taught were statistically 

significant  higher than before  being  taught  by STAD technique and child  thai folk play activities at .05 level.   

 3. The opinions  of  the third grade students  towards  the  instruction with STAD technique and child thai folk play 

activities  were  at a high level of agreement, the students opinions were at a high agreement level towards the learning 

environments  aspect  which  helped  the students  learned happily,  the usefulness aspect  which helped the students praise and 

encourage   and the learning activities aspect  which  helped the students know work with friend.  

 4. The ability  in  thinking    of  the third grade  students get from  the instruction with STAD technique and child 

thai folk play activities  were at good level.    

 5.  Quality  desires of proud to be Thai  of  the third grade students get from the instruction with STAD technique 

and child thai folk play activities were at good level . 
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วทิยานิพนธ์ เรือง การพฒันาผลการเรียนรู้ เรืองการวดั ของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที  3 
ดว้ยเทคนิคSTADโดยประยกุตใ์ชกิ้จกรรมการละเล่นของเด็กไทย ฉบบันีสาํเร็จได ้ดว้ยความกรุณา
ความเอาใจใส่ของ  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ ดร มาเรียม นิลพนัธ์ุ  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ ดร ไชยยศ 
ไพวทิยศิริธรรม    และรองศาสตราจารยส์มประสงค ์ น่วมบุญลือ ทีใหค้าํแนะนาํ คาํปรึกษา ความรู้
เกียวกบัการทาํวทิยานิพนธ์ ตลอดจนแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆจนเสร็จสมบูรณ์  พร้อมกบัใหก้าํลงัใจ
ตลอดระยะเวลาทีศึกษาวจิยั

ขอขอบพระคุณ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร สุเทพ   อ่วมเจริญ ประธานกรรมการตรวจสอบ
วทิยานิพนธ์ และ รองศาสตราจารยอ์นงคพ์ร  สมานชาติ ผูท้รงคุณวุฒิ ทีกรุณาใหค้าํแนะนาํ และ
แนะแนวทางในการแกไ้ขขอ้บกพร่อง จนสาํเร็จและสมบูรณ์ยงิขึน

ขอขอบพระคุณผูเ้ชียวชาญ ทงั 3 ท่าน ประกอบดว้ย อาจารยว์นิยั   บวัแดง   อาจารยจ์งกลนี   
ห่วงทองและอาจารยก์าญจนา   หลวงจอก  ทีไดก้รุณาเป็นผูเ้ชียวชาญตรวจเครืองมือในการ
ศึกษาวจิยัครังนี

ขอขอบพระคุณ นายประมวญ  นาควมิล  ผูอ้าํนวยการโรงเรียนอนุบาลบางแพ และเพือน
ครู โรงเรียนอนุบาลบางแพ อาํเภอบางแพ จงัหวดัราชบุรี ทุกท่าน ทีอาํนวยความสะดวกในการ
ศึกษาวจิยัครังนีอยา่งดียงิ

ขอขอบคุณเพือนๆ นอ้งๆสาขาหลกัสูตรและการนิเทศ  ผูเ้ป็นกลัยาณมิตรทีคอยใหก้าํลงัใจ  
ใหค้วามช่วยเหลือและความเอืออาทรต่อกนัดว้ยดีเสมอมา

ทา้ยสุดผูว้จิยัขอขอบพระคุณ บิดา มารดา ผูเ้ป็นแรงใจในการศึกษาจนสาํเร็จ 
หากประโยชน์ใดๆอนัเกิดจากวทิยานิพนธ์ ฉบบันี  ผูว้จิยัขอมอบบูชาแด่บิดา  มารดา  คณาจารย ์ 
และผูมี้พระคุณทุกท่าน
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