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บทคัดย่อ 
  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ก่อนและหลังการจัด         
การเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง สมการและการแก้สมการ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6                 
เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ หลังการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง 
สมการและการแก้สมการ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 กับเกณฑ์ร้อยละ 70 เพื่อศึกษาทักษะการท างานเป็น
กลุ่มและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ หลังการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD ของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6/3 จ านวน 28 คน โรงเรียนเทศบาล 2 
(วัดทุ่งสวน) ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling) 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้แบบกลุม่ร่วมมือเทคนิค STAD แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนวิชาคณิตศาสตร์ แบบวัดทักษะการท างานเป็นกลุ่ม และ แบบวัดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ 

วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าเฉลี่ย (X̅)  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบค่าที (t-test) 
 ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์หลังสูงกว่าก่อน
การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง สมการและการแก้สมการ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05       
มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์หลังการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง สมการและการ
แก้สมการ สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีทักษะการท างานเป็นกลุ่มหลังการจัดการ
เรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD โดยรวมอยู่ในระดับมาก และมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์หลัง
การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด 

ค าส าคัญ : ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์, แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์, ทักษะการท างาน  
เป็นกลุ่ม, การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD 

ABSTRACT 
 The purposes of this research were to compare the mathematics achievement before and 
after learning by STAD technique on Equations and Solving Equations of grade 6 students, to 
compare the mathematics achievement after learning by STAD technique on Equations and Solving 
Equations of grade 6 students with 70 percent of the criterion, to study the teamwork skills and the 
learning achievement motivation mathematics after learning by STAD technique of grade 6 



 

วันที่ 21-22 มีนาคม 2562 
ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอล ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทน์) 

539 

 

 
รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ  

ครุศาสตร์ศึกษาคร้ังท่ี2 (Proceedings) 

students. The samples of 28 students in grade 6 class 3 from Tessaban 2 School (Wat Thung Suan), 
at 2nd semester year 2018 were selected by the cluster random sampling. The instruments 
including the lesson plan focus on STAD technique, Mathematics achievement test, the 
measurement of the teamwork skills and the measurement of the achievement motivation 
mathematics. Data analyzed by mean, standard deviation and t-test. 
 The research found that; The grade 6 students had mathematics achievement after is 
higher than before by STAD technique on equations and solving equations at the .05 level of 
significance, had mathematics achievement after by STAD technique on equations and solving 
equations higher than 70% criterion at the .05 level of significance, had teamwork skills after by 
STAD technique was at a high level and had achievement motivation mathematics after by STAD 
technique was at a highest level.  

Keyword: Mathematis Achievement, Achievement Motivation Mathematics, Teamwork Skills,     

Learning by STAD Technique 

ความเป็นมาและความส าคัญ 
 คณิตศาสตร์มีบทบาทส าคัญยิง่ต่อการพัฒนาความคิดของมนุษย์ ท าให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมี
เหตุผล มีแบบแผนเป็นระบบระเบียบ สามารถวิเคราะห์ปัญหาและสถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วน รอบคอบ ท าให้สามารถ
คาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ และแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม คณิตศาสตร์ยังพัฒนามนุษย์ให้สมบูรณ์ มี
ความสมดุลทั้งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา และอารมณ์ สามารถคิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาเป็น และสามารถอยู่
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข(กระทรวงศึกษาธิการ. 2552 : 56) แต่ในการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์นี้ผู้เรียนส่วน
ใหญ่ประสบปัญหาทางการเรยีนด้วยเหตุว่า คณิตศาสตร์มีลกัษณะเป็นนามธรรม มีโครงสร้างซึ่งประกอบด้วยค าอนิยาม 
บทนิยาม สัจพจน์ และทฤษฎีบท คณิตศาสตร์มีความถูกตอ้งเที่ยงตรง เป็นเหตุเป็นผลเป็นระเบียบแบบแผน เป็นระบบ 
(อัมพร ม้าคนอง, 2557, หน้า 2; เวชฤทธิ์ อังกนะภัทรขจร, 2555,หน้า 1 – 2) ท าให้ผู้เรียนส่วนใหญ่ไม่ชอบเรียนวิชา
คณิตศาสตร์เพราะเนื้อหาบางตอนยากตัวเลขมาก ไม่เข้าใจทฤษฎีบท เป็นต้น จึงเป็นเหตุให้ผู้เรียนไม่ค่อยสนใจเรียน
และมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ลดลง   
  ในการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรูคณิตศาสตร์ที่ผ่านมาพบว่ายังไมประสบผลส าเร็จเท่าที่ควร 
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในเกณฑ์ต่ า ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากสาเหตุและปัจจัยหลายประการ เช่น หลักสูตร 
เนื้อหา ครูผู้สอน นักเรียน สภาพแวดล้อม ผู้ปกครอง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ตลอดจนเทคนิคและวิธีการ
สอนของครู เนื่องมาจากครูทั่วไปมักเข้าใจว่าการสอนคณิตศาสตร์คือการสอนหรืออธิบายเนื้อหาสาระ แล้วให้นักเรียน
ท าแบบฝึกหัด เป็นการเพียงพอ แท้ที่จริงการสอนคณิตศาสตร์ทุกเรื่องต้องพยายามให้นักเรียนไดปฏิบัติจริงควบคูกับ
การค านวณ สิ่งแรกคือ การลงมือปฏิบัติ การพิสูจน การตรวจสอบ แล้วให้ท าแบบฝึกหัดและในบางเรื่องครูต้องสาธิต
ให้เข้าใจหลักการควบคูกับการอธิบาย นอกจากนี้ครูผู้สอนต้องสนใจและสั่งสมประสบการณ์ไว้ตลอดเวลาอย่างไมมีที่
สิ้นสุด (สมนึก ภัททิยธนี. 2551 : 3) ประเด็นเกี่ยวกับตัวครู เช่นการขาดแคลนครูคณิตศาสตร์ ครูไมไดเตรียมการสอน 
และการวางแผนการสอนเท่าที่ควร เนื่องจากภาระงานอ่ืนจึงท าให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนส่วนใหญ่มักยึดครู
เป็นศูนย์กลาง ปัญหาเกี่ยวกับตัวนักเรียนไม่เห็นคุณค่าการเรียนคณิตศาสตร์ ไมชอบเรียน ปัญหาเกี่ยวกับผู้บริหาร 
ปัญหาเกี่ยวกับผู้ปกครองไมมีเวลาเพียงพอที่จะดูแลลูก ปัญหาเกี่ยวกับบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในการเรียนการ
สอน ขาดแหล่งเรียนรู้หรือศูนย์สื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ โดยเฉพาะปัญหาเหล่านี้ล้วนเป็นสาเหตุท าให้ผลการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ยังไม่เป็นท่ีน่าพอใจ (พิสมัย ศรีอ าไพ. 2552 : 40-41) ซึ่งสอดคลองกับ สถาบันการสอนวิทยาศาสตร์
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และเทคโนโลยี (2553 : ก) พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านคณิตศาสตร์ของเด็กไทยต่ ามาจากการขาดแคลน
ทรัพยากรการเรียนรู้และคุณภาพการเรียนการสอนในห้องเรียน 
  เมื่อพิจารณาผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียน
เทศบาล 2 (วัดทุ่งสวน) ปีการศึกษา 2560  กลุ่มสาระการเรียนรูค้ณติศาสตร์ (สถาบันทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ, 
2560) พบว่า คะแนนเฉลี่ยร้อยละของระดับโรงเรยีนเท่ากับ 35.05 จะเห็นได้ว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ต่ า
กว่าเกณฑ์มาตรฐาน ซึ่งไม่เป็นที่น่าพึงพอใจ การที่นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ไม่ดีเท่าที่ควรนั้นมา
จากหลายสาเหตุ ดังนี้ 1) อาจมาจากเนื้อหาของวิชาคณิตศาสตร์มีความเป็นนามธรรมมากกว่ารูปธรรม มีเนื้อหาที่
เข้าใจยาก และมีความซับซ้อน ท าให้นักเรียนเกิดความไม่เข้าใจเนื้อหา จึงส่งผลให้แก้ปัญหาและหาค าตอบของปัญหา
ไม่ได้ 2) อาจเป็นเหตุมาจากตัวนักเรียนเอง เนื่องจากนักเรียนมีพื้นฐานไม่เท่ากันและมีพื้นฐานไม่เพียงพอที่จะน าไปใช้
ประกอบการเรียนในเนื้อหาใหม่ ท าให้นักเรียนไม่เข้าใจในเนื้อหาใหม่ จึงส่งผลให้นักเรียนเกิดความเบื่อหน่ายในวิชา
คณิตศาสตร์ และมีเจตคติที่ไม่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ 3) อาจมาจากนักเรียนไม่ชอบการท าแบบทดสอบ หรือขาดทักษะ
ในการวิเคราะห์และแก้ปัญหา และ 4) อาจมาจากวิธีการจัดการเรียนรู้ของครู ส่วนใหญ่จะใช้การสอนแบบบรรยายให้
นักเรียนดูตามหนังสือเรียนมากกว่าการลงมือปฏิบัติ ไม่เน้นการท างานเป็นกลุ่ม นักเรียนไม่ได้ช่วยเหลือกัน ซึ่งจาก
สาเหตุทั้งหมดที่พบนั้น ผู้วิจัยตระหนักว่า สาเหตุหลักนั้นมาจากวิธีการจัดการเรี ยนรู้ของครู เนื่องจากวิธีการจัดการ
เรียนรู้ของครูจะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  
  การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD (Student Teams – Achievement Division) เป็น
รูปแบบการสอนทีค่รบวงจร นักเรียนเรียนรู้ได้โดยการลงมือปฏิบัติสิ่งต่างๆ ด้วยตนเอง โดยแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มๆ 
ละ 4 – 5 คน เน้นให้มีการแบ่งงานกันท า ช่วยเหลือกันรู้ร่วมกันท างานที่ได้รับมอบหมายในกลุ่มหนึ่งๆ ประกอบด้วย
นักเรียนท่ีมีความสามารถทางการเรียนท่ีแตกต่างกัน ในขณะเรียนสมาชิกในกลุ่มสามารถช่วยเหลือกันในการท างานใน
เนื้อหานั้นๆ แต่เมื่อจบบทเรียนจะทดสอบเป็นรายบุคคลแล้วน าคะแนนมาเฉลี่ยเป็นคะแนนของกลุ่ม มีการประกาศ
คะแนนของกลุ่ม กลุ่มใดมีคะแนนเฉลี่ยถึงเกณฑ์ก าหนดไว้จะได้รับรางวัล ( ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์. 2555 : 197) การเรียนรู้
แบบร่วมมือเป็นการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนร่วมมือและช่วยเหลือกันในการเรียนรู้ โดยแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม
เล็กๆ กลุ่มละ 4 – 5 คน ที่มีความสามารถคละกัน คือ มีนักเรียนเก่ง 1 คน นักเรียนปานกลาง 2 – 4 คน และนักเรียน
อ่อน 1 คน ท างานร่วมกันเพื่อเป้าหมายของกลุ่ม สมาชิกในกลุ่มจะมีปฏิสัมพันธ์ส่งเสริ มซึ่งกันและกัน มีความ
รับผิดชอบร่วมกันท้ังตนเองและส่วนร่วม มีการฝึกฝนและใช้ทักษะการท างานกลุ่มร่วมกัน ผลงานกลุ่มขึ้นอยู่กับผลงาน
ของสมาชิกแต่ละคน ( อัจฉราพรรณ  อาโน. 2555 : 10)   
  ดังท่ีกล่าวมาข้างต้น การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD ช่วยให้นักเรียนได้มีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน
ภายในกลุ่ม รู้จักแก้ปัญหาด้วยตนเอง ยอมรับความคิดเห็นซึ่งกันและกัน คอยช่วยเหลือให้ก าลังใจหรือช่วยกัน
แก้ปัญหา ซึ่งจะท าให้ผู้เรียนเกิดทักษะการเรียนรู้ สามารถช่วยเหลือตนเองในการแสวงหาความรู้และพัฒนาทักษะทาง
สังคมได้ และยังช่วยให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ เรื่อง สมการและการแก้สมการ โดยการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 เพื่อเป็นประโยชน์ในการน ารูปแบบการสอนไปใช้พัฒนานักเรียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
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จุดมุ่งหมายของการวิจัย 
 1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ
เทคนิค STAD เรื่อง สมการและการแก้สมการ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ หลังการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD 
เรื่อง สมการและการแก้สมการ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 กับเกณฑ์ร้อยละ 70 
 3. เพื่อศึกษาทักษะการท างานเป็นกลุ่ม หลังการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 
 4. เพื่อศึกษาแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร ์หลังการจัดการเรียนรู้แบบกลุม่รว่มมือเทคนิค STAD 
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 

สมมติฐานการวิจัย 
 1. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณติศาสตร ์หลังสูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้แบบ
กลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง สมการและการแก้สมการ 
 2. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ หลังการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่ม
ร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง สมการและการแก้สมการ สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 

ขอบเขตของการวิจัย 
 ด้านเนื้อหา 
 เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย เป็นเนื้อหากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ บทที่ 7 เรื่องสมการและการแก้สมการ   
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  
 ด้านตัวแปร 
 ตัวแปรต้น ได้แก่ การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD  
  ตัวแปรตาม 1) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์  
   2) ทักษะการท างานเป็นกลุ่ม  
        3) แรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร ์
 ระยะเวลา 
 ภาคเรยีนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 
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กรอบแนวคิดวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
 ประชากร 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดทุ่งสวน)  
อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร ภาคเรียนที่ 2 ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 ทั้งหมด 3 ห้อง จ านวน 83 คน 
 กลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6/3 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดทุ่งสวน) อ าเภอเมือง จังหวัด
ก าแพงเพชร ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 28 คน  ซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster 
Random Sampling) 

 เคร่ืองมือวิจัย 
  1. แผนการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD เรื่องสมการและการแก้สมการ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 
6 หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 จ านวน 10 แผน  
 2. แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เป็นข้อสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ มีค่า
ความเที่ยงตรง โดยการหาค่าความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ ( IOC) อยู่ระหว่าง 1.00 ค่าความ
เชื่อมั่นโดยวธิีการของคูเดอร์ – ริชาร์ดสัน (KR-20) พบว่า เท่ากับ 0.93 ค่าความยากง่าย (p) อยู่ระหว่าง 0.53 – 0.77 
และค่าอ านาจจ าแนก (r) อยู่ระหว่าง 0.27 – 0.73 
 3. แบบวัดทักษะการท างานเป็นกลุ่ม แบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating scale) 3 ระดับตามแบบของ
ลิเคอร์ท (Likert scale) จ านวน 6 ข้อ มีค่าความเที่ยงตรง โดยการหาค่าความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับ

วัตถุประสงค์ (IOC) อยู่ระหว่าง 0.67 – 1.00 ค่าความเช่ือมั่นโดยวิธีการของคอนบราค (แอลฟา) พบว่า α เท่ากับ 
0.77 
  4. แบบวัดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เป็นแบบมาตรประเมินค่า 5 ระดับตามแบบของ
ลิเคอร์ท (Likert scale) จ านวน 15 ข้อ มีค่าความเที่ยงตรง โดยการหาค่าความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับ

การเรยีนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ 

เทคนิค STAD 

 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

คณิตศาสตร ์

ทักษะการท างานเป็นกลุม่  

แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิทางการ

เรียนคณิตศาสตร ์
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วัตถุประสงค์ (IOC) อยู่ระหว่าง 0.67 – 1.00 ค่าความเช่ือมั่นโดยวิธีการของคอนบราค (แอลฟา) พบว่า α เท่ากับ 
0.64 

 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
   1. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ท าแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการและการแก้
สมการ เพื่อจัดนักเรียนเข้ากลุ่ม ผู้วิจัยต้องเตรียมการจัดนักเรียนเข้ากลุ่ม ซึ่งนักเรียนมีความสามารถทางการเรียนที่
แตกต่างกัน ซึ่งแต่ละกลุ่มต้องประกอบด้วยเด็กนักเรียนคะแนนสูงสุด คะแนนปานกลาง และคะแนนต่ าสุด  
   2. จัดการเรียนรู้โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD จ านวน 10 ครั้ง ตามแผนการจัดการ
เรียนรู้ 
  3. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ท าแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการและ
การแก้สมการ 
  4. ท าแบบวัดทักษะการท างานเป็นกลุ่ม และแบบวัดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ 

 การวิเคราะห์ข้อมูล 
  1. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ก่อนและ
หลังการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ใช้การทดสอบค่าที (t-test dependent) 
  2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 หลังการ
จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD กับเกณฑ์ร้อยละ 70 ใช้การทดสอบค่าที (One sample t-test) 
  3. การศึกษาทักษะการท างานเป็นกลุ่ม ของนักเรียนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 หลังการจัดการเรียนรู้
แบบร่วมมือเทคนิค STAD วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลผลค่าเฉลี่ย               
(ชูใจ คูหารัตนไชย, 2542) 

 เกณฑ์การประเมิน 
  คะแนนเฉลี่ย 2.34 – 3.00  มีระดับความเหมาะสม มาก 
  คะแนนเฉลี่ย 1.67 – 2.33  มีระดับความเหมาะสม ปานกลาง 
  คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.66        มีระดับความเหมาะสม น้อย 

  4. การศึกษาแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ของนักเรียนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 หลัง
การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปล
ผลค่าเฉลี่ย แปลผลค่าเฉลี่ย (พงค์เทพ จิโรระ, 2558: 15) ดังนี ้
 เกณฑ์การแปลความหมาย 
  ค่าเฉลี่ย 4.50-5.00 แปลความหมาย มีแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิทางการเรยีนคณิตศาสตร์มากท่ีสุด 
  ค่าเฉลี่ย 3.50-4.49 แปลความหมาย มีแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิทางการเรยีนคณิตศาสตร์มาก 
  ค่าเฉลี่ย 2.50-3.49 แปลความหมาย มีแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิทางการเรยีนคณิตศาสตร์ปานกลาง 
  ค่าเฉลี่ย 1.50-2.49 แปลความหมาย มีแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิทางการเรยีนคณิตศาสตร์น้อย 
  ค่าเฉลี่ย 1.00-1.49 แปลความหมาย มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์น้อยที่สุด 
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 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ    
เทคนิค STAD ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  
ตาราง 1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ
เทคนิค STAD ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณติศาสตร์ n X̅ S.D. t Sig. 

ก่อนการจัดการเรียนรู ้ 28 10.11 3.26 
12.291 .00 

หลังการจดัการเรียนรู ้ 28 23.43 5.46 

 *p < .05 

 จากตาราง 1 พบว่า นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์หลังสูงกว่า
ก่อนการใช้การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

 2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ
เทคนิค STAD ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 กับเกณฑ์ร้อยละ 70 
ตาราง 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ
เทคนิค STAD ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 กับเกณฑ์ร้อยละ 70 

 n k X̅ S.D. t Sig. 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณติศาสตร์ 28 21 23.43 5.46 2.354 .00 

 *p < .05 

  จากตาราง 2 พบว่า นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์หลังการใช้การ
จัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

 3. การศึกษาทักษะการท างานเป็นกลุ่ม หลังการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 
ตาราง 3 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับทักษะการท างานเป็นกลุ่ม หลั งการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่ม
ร่วมมือเทคนิค STAD 

ทักษะการท างานเป็นกลุม่ X̅ S.D. ระดับ 

ข้อ 1. การวางแผน แบ่งหน้าท่ี ความรับผิดชอบภายในกลุ่ม 2.75 0.44 มาก 

ข้อ 2. การแสดงความคิดเห็น 

ข้อ 3. การรับฟังความคดิเห็น 

2.86 

2.89 

0.36 

0.31 

มาก 

มาก 

ข้อ 4. ความตั้งใจท างาน 2.75 0.44 มาก 

ข้อ 5. การแก้ไขปญัหา 2.18 0.39 ปานกลาง 
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ข้อ 6. การให้ความช่วยเหลือเพื่อนในกลุ่ม 2.82 0.39 มาก 

รวม 2.71 0.05 มาก 

 จากตาราง 3 พบว่า นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 มีทักษะการท างานเป็นกลุ่ม หลังการจัดการเรียนรู้แบบ
กลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X  = 2.71 และ S.D. = 0.05) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า การ
รับฟังความคิดเห็น มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( X  = 2.89 และ S.D. = 0.31) รองลงมา คือ การแสดงความคิดเห็น ( X  = 2.86 
และ S.D. = 0.36) และการให้ความช่วยเหลือเพื่อนในกลุ่ม ( X  = 2.82 และ S.D. = 0.39) ตามล าดับ 

 4. การศึกษาแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ หลังการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค 
STAD ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
ตาราง 4 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ หลังการจัด        
การเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 

แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาคณิตศาสตร์ �̅� S.D. ระดับ 

1. เมื่อครูให้ท าแบบฝึกหดัคณิตศาสตร์ ข้าพเจ้าจะรีบท าให้เสร็จ 
    เรียบร้อยก่อนก าหนดส่ง 

4.64 0.49 มากที่สุด 

2. เมื่อใดที่ไม่เข้าใจ ข้าพเจา้จะถามครูผูส้อน 4.61 0.50 มากที่สุด 

3. ข้าพเจ้าใช้เวลาว่างหลังเลิกเรียน ส าหรับการทบทวนบทเรียนเสมอ 4.36 0.49 มากที่สุด 

4. ข้าพเจ้ามุ่งมั่นที่จะปรับปรุงตนเองให้เรียนดีขึ้นเรื่อยๆ 4.71 0.46 มากที่สุด 

5. ในการสอบแต่ละครั้ง ข้าพเจ้าจะเตรยีมตัวอ่านหนังสือเป็นอย่างดี 4.54 0.51 มากที่สุด 

6. ข้าพเจ้าชอบท าแบบฝึกหัดคณติศาสตร์ ด้วยตนเอง 4.61 0.50 มากที่สุด 

7. เมื่อไดร้ับมอบหมายงานจากคร ูข้าพเจ้าจะรีบท าใหเ้สร็จ 4.57 0.50 มากที่สุด 

8. ข้าพเจ้ามีความพยายามอย่างยิง่ ท่ีจะเรียนคณิตศาสตร์ให้เก่ง 4.61 0.50 มากที่สุด 

9. ข้าพเจ้ากล้าที่จะรับผดิ เมื่อตนเองท าผิดพลาด 4.54 0.51 มากที่สุด 

10. ก่อนท่ีข้าพเจ้าจะส่งงาน มีการทบทวนอย่างรอบคอบเสมอ 4.68 0.48 มากที่สุด 

11. ถ้าตัดสินใจลงมือท าอะไรแล้ว ข้าพเจ้าจะต้องท าให้ส าเร็จ 4.43 0.50 มากที่สุด 

12. ข้าพเจ้ามีการวางแผนการท างานท่ีดี 4.57 0.50 มากที่สุด 

13. ข้าพเจ้าตั้งใจเรียน และตั้งใจฟังค าสั่งสอนของครูเสมอ 4.46 0.51 มากที่สุด 

14. ข้าพเจ้าเช่ือว่างานจะส าเร็จได ้ถ้ามีความอดทนและตั้งใจ 4.75 0.44 มากที่สุด 

15. คะแนนในการท างานไม่ว่ามากหรือน้อยก็เป็นแรงจูงใจใน 

    การท างานของข้าพเจ้า 

4.71 0.46 มากที่สุด 
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รวม 4.59 0.02 มากที่สุด 

 จากตาราง 4 พบว่า นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์หลัง
การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X  = 4.59 และ S.D. = 0.02) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้าพเจ้าเช่ือว่างานจะส าเร็จได้ ถ้ามีความอดทนและตั้งใจ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( X  = 4.75 และ 
S.D. = 0.44) รองลงมา คือ ข้าพเจ้ามุ่งมั่นที่จะปรับปรุงตนเองให้เรียนดีขึ้นเรื่อยๆ  และคะแนนในการท างาน 
ไม่ว่ามากหรือน้อยก็เป็นแรงจูงใจในการท างานของข้าพเจ้า ( X  = 4.71 และ S.D. = 0.46) และก่อนที่ข้าพเจ้าจะ 
ส่งงาน มีการทบทวนอย่างรอบคอบเสมอ ( X  = 4.68 และ S.D. = 0.48) ตามล าดับ 

สรุปผลการวิจัย 
 1. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์หลังสูงกว่าก่อนการใช้การจัด      
การเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  2. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์หลังการใช้การจัดการเรียนรู้      
แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 3. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 มีทักษะการท างานเป็นกลุ่ม หลังการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค 
STAD โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า การรับฟังความคิดเห็น มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ    
การแสดงความคิดเห็น และการให้ความช่วยเหลือเพื่อนในกลุ่ม ตามล าดับ 
 4. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์หลังการจัดการเรียนรู้แบบ
กลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้าพเจ้าเช่ือว่างานจะส าเร็จได้        
ถ้ามีความอดทนและตั้งใจ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ข้าพเจ้ามุ่งมั่นที่จะปรับปรุงตนเองให้เรียนดีขึ้นเรื่อยๆ  และ
คะแนนในการท างานไม่ว่ามากหรือน้อยก็เป็นแรงจูงใจในการท างานของข้าพเจ้า  และก่อนที่ข้าพเจ้าจะส่งงาน มีการ
ทบทวนอย่างรอบคอบเสมอ ตามล าดับ 

อภิปรายผล 
 1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการและการแก้สมการ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 
ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 และหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดร้อยละ 70 ซึ่งเป็นไปตาม สมมติฐานข้อที่ 1 และ 2 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของสุรีย์วรรณ ปะระมัสโส (2556 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หน่วยการเรียนรู้การหาร และ
พฤติกรรมการท างานกลุ่ม ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 จากการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค STAD คือ 
ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หน่วยการเรียนรู้การหาร ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 จากการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค STAD พบว่า ก่อนเรียนนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 49.90 หลังเรียนคะแนน
เฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 75.21 มีคะแนนความก้าวหน้าเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 25.31 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหน่วยการ
เรียนรู้การหาร ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 จากการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค STAD หลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียน ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหน่วยการเรียนรู้การหาร ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 จากการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้เทคนิค STAD หลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการเรียนแบบกลุ่มร่วมมือ เป็นการจัดการ
เรียนการสอนที่ เน้นให้ผู้เรียนท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม เน้นทักษะการคิดและการปฏิบัติงานกลุ่มร่วมกัน จนบรรลุตาม
เป้าหมายที่วางไว้เพื่อสนับสนุนให้มีปฏิสัมพันธ์ต่อกันภายในกลุ่ม รู้จักแก้ปัญหาด้วยตนเอง ยอมรับความคิดเห็นซึ่งกัน
และกัน คอยช่วยเหลือให้ก าลังใจหรือช่วยแก้ปัญหาในกรณีที่จ าเป็นซึ่งจะท าให้ผู้เรียนเกิดทักษะการเรียนรู้ สามารถ
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ช่วยเหลือตนเองในการแสวงหาความรู้และพัฒนาทักษะทางสังคมได้  เป็นเทคนิคที่มีการวัดผลโดยใช้คะแนน 
ความก้าวหน้าหรือคะแนนพัฒนาการ จึงท าให้นักเรียนทราบถึงความก้าวหน้าของตนเองโดยที่ไม่มี การแข่งขันกับผู้อื่น 
แต่เป็นการแข่งขันกับตนเอง จึงท าให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นและเกิดแรงจูงใจที่จะพัฒนาตนเองให้ได้คะแนนสูง
ยิ่งขึ้น ซึ่งเทคนิคนี้จะช่วยแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น  ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของอรุณี 
ศักดิ์พิสิษฐ์ (2553 : หน้า 24) ที่ว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค STAD หมายถึงวิธีการจัดการ
เรียนการสอนโดยแบ่งกลุ่มนักเรียนตามผลทางการเรียนซึ่งก าหนดให้นักเรียนที่มีความสามารถต่างกันท างานร่วมกัน
เป็นกลุ่มเล็ก ซึ่งประกอบด้วย ขั้นตอนการสอน 5 ขั้น คือ ขั้นน าเสนอเนื้อหา ขั้นปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม ขั้นทดสอบย่อย 
ขั้นคิดคะแนนก้าวหน้าแต่ละคนและกลุ่มย่อย และขั้นยกย่องชมเชยบุคคลหรือกลุ่มที่มีคะแนนยอดเยี่ยม ทั้งนี้เพื่อให้
นักเรียนที่มีความสามารถแตกต่างกันได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันมีความรับผิดชอบร่วมกันอภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นซึ่งกันและกันภายในกลุ่มมีการตรวจสอบผลงาน มีการทดสอบหาคะแนนเฉลยรายกลุ่มเพื่อแข่งขันกันระหว่าง
กลุ่มนักเรียนคนใดหรอกลุ่มใดมีคะแนนสูงสุดจะได้รับรางวัล  
 2. ทักษะการท างานเป็นกลุ่ม หลังการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า การรับฟังความคิดเห็น มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ การแสดงความคิดเห็น และการ
ให้ความช่วยเหลือเพื่อนในกลุ่ม เนื่องจากการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD เป็นการจัดการเรียนรู้ที่
ส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการท างานเป็นกลุ่ม โดยนักเรียนมีการท างานร่วมกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีการให้
ค าปรึกษาและแสดงความคิดเห็นร่วมกัน ซึ่งจะท าให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป็นไปตามเป้าหมายที่สมาชิกทุกคนภายใน
กลุ่มตกลงร่วมกันไว้ได้อย่างสูงสุด ซึ่งสอดคล้องกับ แนวคิดของชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์ (2555 : หน้า 197) กล่าวว่า การ
จัดการเรียนรู้แบบร่วมมอืโดยใช้เทคนิค STAD (Student Teams – Achievement Division) เป็นรูปแบบการสอนที่-
ครบวงจร นักเรียนเรียนรู้ได้โดยการลงมือปฏิบัติสิ่งต่างๆ ด้วยตนเอง โดยแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มๆ ละ 4 – 5 คน 
เน้นให้มีการแบ่งงานกันท า ช่วยเหลือกันรู้ร่วมกันท างานที่ได้รับมอบหมายในกลุ่มหนึ่งๆ ประกอบด้วยนักเรียนที่มี
ความสามารถทางการเรียนท่ีแตกต่างกัน ในขณะเรียนสมาชิกในกลุ่มสามารถช่วยเหลือกันในการท างานในเนื้อหานั้นๆ 
แต่เมื่อจบบทเรียนจะทดสอบเป็นรายบคุคลแลว้น าคะแนนมาเฉลีย่เปน็คะแนนของกลุ่ม มีการประกาศคะแนนของกลุ่ม 
กลุ่มใดมีคะแนนเฉลี่ยถึงเกณฑ์ก าหนดไว้จะได้รับรางวัลและเมื่อเรียนครบ 5 – 6 สัปดาห์ แล้ว นักเรียนสามารถเปลี่ยน
กลุ่มได้ 
 3. แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์หลังการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD 
โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้าพเจ้าเช่ือว่างานจะส าเร็จได้ ถ้ามีความอดทนและตั้งใจ 
มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ข้าพเจ้ามุ่งมั่นที่จะปรับปรุงตนเองให้เรียนดีขึ้นเรื่อยๆ  และคะแนนในการท างานไม่ว่า
มากหรือน้อยก็เป็นแรงจูงใจในการท างานของข้าพเจ้า และก่อนที่ข้าพเจ้าจะส่งงาน มีการทบทวนอย่างรอบคอบเสมอ 
ทั้งนี้เนื่องจากแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เป็น แรงผลักดันทั้งภายใน และภายนอก ที่กระตุ้นให้
ผู้เรียนแสดงพฤติกรรม หรือปฏิบัติ ให้ได้บรรลุตามเป้าหมายที่ประสงค์ ท าให้นักเรียนมีความมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงตนเอง
ให้เรียนดีขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งจะส่งผลให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนสูงขึ้น  ซึ่งสอดคล้องกับ แนวคิดของ
ดาฟท์ (Daft. 2000: 534) กล่าวถึง แรงจูงใจว่า หมายถึง พลังหรือแรงผลักดัน ทั้งภายนอกและภายในตัวบุคคล ซึ่ง
กระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมที่กระตือรือร้น รวมทั้งเป็นบุคคลรักษาพฤติกรรมนั้นไว้ 
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ข้อเสนอแนะในการวิจัย 
  ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
  1. ครูควรวางแผนและเตรียมการสอน พร้อมทั้งเตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับผู้เรียน ใช้สื่อการสอนที่
สอดคล้องกับเนื้อหาและวัตถุประสงค์ของบทเรียน  
  2. เวลาที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ครูผู้สอนควรแจ้งให้นักเรียนทราบอย่างชัดเจน เพื่อให้นักเรียน
มีความกระตือรือร้น และเป็นการกระตุ้นนักเรียนในการท างาน 
  ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยต่อไป 
  ควรศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD ในระดับชั้นอื่นหรือเรื่องอื่น ๆ 
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