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บทคัดยอ 
 

การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงค เพื่อสรางและใชแผนการจัดการเรียนรู โดยวิธีการเรียนแบบ 
เอส ที เอ ดี เร่ือง การบวก การลบ การคูณทศนิยม สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 และเพื่อ
ศึกษาผลสัมฤทธ์ิดานทักษะการคิดคํานวณ ของนักเรียน กลุมเปาหมายท่ีใชในการศึกษาเปน
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2554 โรงเรียนบานหนองแหง อําเภอ
ขุนยวม  สํานกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาแมฮองสอน เขต 1 จํานวน 15 คน เคร่ืองมือท่ีใช
ในการศึกษาคร้ังนี้ประกอบไปดวย แผนการจัดการเรียนรู โดยวิธีการเรียนแบบ เอส ที เอ ดี จํานวน  
8 แผน  แบบทดสอบระหวางเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน  วเิคราะหขอมูลโดยหาคาเฉล่ียและ
รอยละแลวนํามาเทียบกับเกณฑท่ีกําหนดไวรอยละ  60.00  นําเสนอขอมูลโดยใชตารางประกอบคํา
บรรยาย  

ผลการศึกษาพบวา   
1. แผนการจัดการเรียนรูคณติศาสตร โดยวิธีการเรียน แบบ เอส ที เอ ดี ท่ีสรางข้ึนเปน

แผนการจัดการเรียนรูท่ีมีความเหมาะสมในการพัฒนาทักษะการคิดคํานวณของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 5 

2. คะแนนดานทักษะการคิดคํานวณ ของนักเรียนหลังจากเรียนโดยใชแผนการจัดการ
เรียนรู มีคะแนนเฉล่ียรอยละ 70.89  ซ่ึงสูงกวาเกณฑท่ีตั้งไวรอยละ 60.00  
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ABSTRACT 

 
 The purposes of this study were to construct and use the learning plans with STAD 
learning method on addition, substraction, and multiplication of decimal numbers for Prathom 
Suksa 5 students, and to study the computation skill achievement of those students. The target 
included 15 Prathom Suksa 5 students studying in the second semester of 2011 academic year at 
Ban Nong Hang school, Khun Yuam district, the Office of Mae Hong Son Primary Education 
Area 1. The instruments were 8 learning plans with STAD learning method, embedded test, and 
posttest. The data were analyzed using mean and percentage, then compared with the set criteria 
of 60.00 percent, and presented through tables with description. 
 The findings are as follows :  

1. The constructed learning  plans with STAD learning method were appropriate  
to develop the Prathom Suksa 5 students’ computation skills. 

2. After using the plans, the students gained the computation skill average scores  
at 70.89 % , which was higher than the set criteria of 60.00 percent 


