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การวิจยั ครังนีมีวตั ถุประสงค์เพือ 1) พัฒนาและหาประสิ ทธิภาพของแผนการจัดการเรี ยนรู้ เรื องการวัดของ
นักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 3 ด้วยเทคนิค STAD โดยประยุกต์ใช้กิจกรรมการละเล่นของเด็กไทย 2) เปรี ยบเทียบผลการ
เรี ยนรู้เรื อง การวัดก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนของนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 3 ด้วยเทคนิค STAD โดยประยุกต์ใช้กิจกรรม
การละเล่นของเด็กไทย 3) ศึกษาความคิดเห็นของนักเรี ยนทีมีต่อการจัดการเรี ยนรู้ดว้ ยเทคนิค STAD โดยประยุกต์ใช้
กิจกรรมการละเล่นของเด็กไทย 4) ประเมินความสามารถในการคิดของนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 3ทีได้จากการจัดการ
เรี ยนรู้ ด้วยเทคนิค STAD โดยประยุกต์ใช้กิจกรรมการละเล่นของเด็กไทย 5) ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดา้ นรัก
ความเป็ นไทยของนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 3ทีได้จากการจัดการเรี ยนรู้ ด้วยเทคนิค STAD โดยประยุกต์ใช้กิจกรรม
การละเล่นของเด็กไทย
กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการวิจยั เป็ นนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 3/1 โรงเรี ยนอนุบาลบางแพ
อําเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี จํานวน 28 คน แบบแผนการทดลอง คือแบบกลุ่มเดียวสอบก่อนและสอบหลัง (One Group
Pretest – Posttest Design)
เครื องมือทีใช้ในการวิจยั คือ แผนการจัดการเรี ยนรู้เรื อง การวัด แบบทดสอบวัดผลการเรี ยนรู้ เรื องการวัด
แบบสอบถามความคิดเห็นทีมีต่อการจัดการเรี ยนรู้ดว้ ยเทคนิค STAD โดยประยุกต์ใช้กิจกรรมการละเล่นของเด็กไทย
แบบประเมินความสามารถในการคิดและแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดา้ นรักความเป็ นไทย
การวิเคราะห์
ข้อมูลใช้ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลีย( X ) ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบค่าทีแบบไม่เป็ นอิสระต่อกัน (t-test แบบ
Dependent) และการวิเคราะห์เนือหา ผลการวิจยั พบว่า
1. แผนจัดการเรี ยนรู้เรื อง การวัด ของนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 3 มีประสิ ทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
82.96 / 81.25
2. ผลการเรี ยนรู้เรื อง การวัด ของนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 3 ด้วยเทคนิค STAD โดยประยุกต์ใช้กิจกรรม
การละเล่นของเด็กไทย หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05
3. ความคิดเห็นของนักเรี ยนทีมีต่อการจัดการเรี ยนรู้ดว้ ยเทคนิค STAD โดยประยุกต์ใช้กิจกรรมการละเล่นของ
เด็กไทย พบว่า นักเรี ยนมีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับเห็นด้วยมากในทุกด้าน
เมือพิจารณารายด้านพบว่า
นักเรี ยนเห็นด้วยมากในด้านบรรยากาศในการจัดการเรี ยนรู้ เป็ นลําดับทีหนึงคือ ทําให้นกั เรี ยนเต็มใจร่ วมกิจกรรมการ
เรี ยนรู้อย่างมีความสุ ข รองลงมาด้านประโยชน์ทีได้รับคือ ทําให้นกั เรี ยนรู้จกั ยกย่องชมเชยและให้กาํ ลังใจผูอ้ ืนมากขึน
และ ด้านกิจกรรมการเรี ยนรู้คือ ทําให้ได้เรี ยนรู้การทํางานร่ วมกับเพือนในกลุ่มมากขึน
4. ความสามารถในการคิด ของนักเรี ยนทีได้จากการจัดการเรี ยนรู้ดว้ ยเทคนิค STAD โดยประยุกต์ใช้กิจกรรม
การละเล่นของเด็กไทย พบว่า นักเรี ยนมีความสามารถในการคิดโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับดี
5.คุณลักษณะอันพึงประสงค์ดา้ นรักความเป็ นไทยของนักเรี ยนทีได้จากการจัดการเรี ยนรู้ดว้ ยเทคนิค STAD โดย
ประยุกต์ใช้กิจกรรมการละเล่นของเด็กไทย พบว่า นักเรี ยนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์รักความเป็ นไทยโดยภาพรวมอยูใ่ น
ระดับดี
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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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วิทยานิพนธ์ เรื อง การพัฒนาผลการเรี ยนรู้ เรื องการวัด ของนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 3
ด้วยเทคนิคSTADโดยประยุกต์ใช้กิจกรรมการละเล่นของเด็กไทย ฉบับนีสําเร็ จได้ ด้วยความกรุ ณา
ความเอาใจใส่ ของ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดรมาเรี ยม นิลพันธุ์ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดรไชยยศ 
ไพวิทยศิริธรรม และรองศาสตราจารย์สมประสงค์ น่วมบุญลือ ทีให้คาํ แนะนํา คําปรึ กษา ความรู้
เกียวกับการทําวิทยานิพนธ์ ตลอดจนแก้ไขข้อบกพร่ องต่างๆจนเสร็ จสมบูรณ์ พร้อมกับให้กาํ ลังใจ
ตลอดระยะเวลาทีศึกษาวิจยั 

ขอขอบพระคุณ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดรสุ เทพ อ่วมเจริ ญ ประธานกรรมการตรวจสอบ
วิทยานิพนธ์ และ รองศาสตราจารย์อนงค์พร สมานชาติ ผูท้ รงคุณวุฒิ ทีกรุ ณาให้คาํ แนะนํา และ
แนะแนวทางในการแก้ไขข้อบกพร่ อง จนสําเร็ จและสมบูรณ์ยงขึ
ิ น

ขอขอบพระคุณผูเ้ ชียวชาญ ทัง 3ท่าน ประกอบด้วย อาจารย์วนิ ยั บัวแดง อาจารย์จงกลนี
ห่วงทองและอาจารย์กาญจนา หลวงจอก ทีได้กรุ ณาเป็ นผูเ้ ชียวชาญตรวจเครื องมือในการ
ศึกษาวิจยั ครังนี 

ขอขอบพระคุณ นายประมวญ นาควิมล ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนอนุบาลบางแพ และเพือน
ครู โรงเรี ยนอนุบาลบางแพ อําเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี ทุกท่าน ทีอํานวยความสะดวกในการ
ศึกษาวิจยั ครังนีอย่างดียง
ิ

ขอขอบคุณเพือนๆ น้องๆสาขาหลักสู ตรและการนิเทศ ผูเ้ ป็ นกัลยาณมิตรทีคอยให้กาํ ลังใจ
ให้ความช่วยเหลือและความเอืออาทรต่อกันด้วยดีเสมอมา

ท้ายสุ ดผูว้ จิ ยั ขอขอบพระคุณ บิดา มารดา ผูเ้ ป็ นแรงใจในการศึกษาจนสําเร็ จ 
หากประโยชน์ใดๆอันเกิดจากวิทยานิพนธ์ ฉบับนี ผูว้ จิ ยั ขอมอบบูชาแด่บิดา มารดา คณาจารย์ 
และผูม้ ีพระคุณทุกท่าน
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