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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ก่อนและหลังการจัดการ
เรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง หลักการนับเบื้องต้น ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 เพื่อเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ หลังการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง หลักการนับเบื้องต้น      
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 กับเกณฑ์ร้อยละ 70 เพื่อศึกษาทักษะการท างานเป็นกลุ่มและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
ทางการเรียนคณิตศาสตร์ หลังการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD กลุ่มตัวอย่างนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี
ที่ 4/1 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดก าแพงเพชร จ านวน 37 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีการเลือกแบบแบ่งกลุ่ม 
(Cluster Random Sampling) เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค 
STAD แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ แบบวัดทักษะการท างานเป็นกลุ่ม และแบบวัดแรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่า
ที 
 ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์หลังสูงกว่าก่อนการใช้
การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง หลักการนับเบื้องต้น อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05             
มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ หลังการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง หลักการนับเบื้องต้น 
สูงกว่าเกณฑ์ ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีทักษะการท างานเป็นกลุ่ม หลังการจัดการเรียนรู้แบบ
กลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD โดยรวมอยู่ในระดับมาก และมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์หลังการจัดการ
เรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด 

ค าส าคัญ : การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD / ทักษะการท างานเป็นกลุ่ม / ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

คณิตศาสตร์ / แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ 

ABSTRACT 
 The purposes of this research were to compare the mathematics achievement before and 
after using STAD technique on Basic Counting Principles of grade 10 students, to compare the 
mathematics achievement after using STAD technique on Basic Counting Principles with 70 percent 
of the criterion of grade 10 students, to study the team work skills and mathematics achievement 
motivation mathematics after using STAD technique of grade 10 students. The samples of this 
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study were 37 in grade 10 class 1 student at Kamphaengphet Provincial Administration Organization 
School in the second semester of the 2018 academic year which was selected by The Cluster 
Random Sampling . The research instruments were the lesson plans using STAD technique, 
mathematics achievement test, the measurement of the team work skills and the Measurement of 
the learning achievement motivation mathematics. Data were analyzed by mean, standard 
deviation and t-test. 
 The result found that: The students in grade 10 had mathematics achievement after more 
than before using STAD technique on Basic Counting Principles at .05 level of significance,                
had mathematics achievement after using STAD technique on Basic Counting Principles higher than 
70% at .05 level of significance, had teamwork skills after using STAD technique all at a high level, 
had achievement motivation mathematics after using STAD technique all at a highest level. 

Keywords: Learning by STAD Technique / Teamwork Skills / Mathematics Achievement / 

Achievement Motivation Mathematics 

ความเป็นมาและความส าคัญ 
 สังคมโลกในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การรับรู้ข้อมูลข่าวสารของมนุษย์ทั่วโลกก็เกิดขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีท าให้โลกที่กว้างใหญ่เป็นโลกที่เกิดการเรียนรู้อย่างไม่รู้จบ สังคมโลกมีทั้งการ
แข่งขันและการร่วมมือกันมากขึ้น การจัดการศึกษาจึงจ าเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงเพราะผู้เรียนจ าเป็นต้องมีทักษะ
การเรียนรู้เพิ่มขึ้น อาทิ ทักษะทางภาษา ทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ทักษะในการใช้เทคโนโลยีและสื่อ
สารสนเทศต่างๆ รวมไปถึงทักษะการปรับตัว ทักษะในการแก้ปัญหาต่างๆอย่างมีสติและมีเหตุผล (ดวงกมล สินเพ็ง
,2551, หน้า 1) ซึ่งการพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืน จะต้องให้ความส าคัญกับการเสริมสร้างทุนของประเทศ
ที่มีอยู่ให้เข้มแข็งและมีพลังเพียงพอในการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะการพัฒนาคนให้เข้มแข็ง 
พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคศตวรรษที่ 21 และการเสริมสร้างปัจจัยแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพ
ของคนสามารถเป็นภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
แห่งชาติฉบับที่ 11 (2552-2559) ได้ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นพื้นฐานของความสมดุล รู้จั ก
พอประมาณอย่างมีเหตุผลมีความรอบรูเ้ท่าทันโลก เพื่อมุ่งให้เกิดความพัฒนาท่ียั่งยืนและความอยู่ดมีีสุขของคนไทยเกดิ
การบูรณาการแบบองค์รวม  ที่ยึด “คน” เป็นศูนย์กลางการพัฒนาอย่างมี “ดุลยภาพ” ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม 
สิ่งแวดล้อม เช่ือมโยงการพัฒนาการศึกษากับการพัฒนาด้านต่างๆ โดยค านึงถึงการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2554, หน้า 4) 
 โลกเศรษฐกิจเชิงวิชาการ การพัฒนาทรัพยากรของมนุษย์ต้องปรับกระบวนทัศน์ที่เน้นการคิดเชิงระบบ   
(system thinking) โดยใช้แนวคิดเชิงบูรณาการหรือพหุสาขาวิชาและเน้นการท างานเป็นทีม (ลัดดา ภู่เกียรติ, 2552, 
หน้า 7) ดังนั้น คณิตศาสตร์จึงมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาความคิดมนุษย์ ท าให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์ คิด
อย่างมีเหตุผล สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วน ช่วยให้คาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ แก้ปัญหา 
และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ทั้งนี้ คณิตศาสตร์จึงมีประโยคต่อการด าเนินชีวิต ช่วยพัฒนา
คุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน , 
2551, หน้า 1) 
 คณิตศาสตร์มีบทบาทส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาความคิดของมนุษย์ และความเจริญก้าวหน้าของโลก มนุษย์ใช้
คณิตศาสตร์เป็นพื้นฐานในการศึกษาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และศาสตร์อื่น ๆ รวมทั้งใช้คณิตศาสตร์เป็นเครื่องมือใน
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การพัฒนาการคิดที่หลากหลาย ทั้งการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์ คิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล คิดอย่างมีวิจารณญาณ และคิด
อย่างเป็นระบบและมีระเบียบ แบบแผน ลักษณะการคิดดังกล่าวทาให้มนุษย์สามารถวิเคราะห์ปัญหาและสถานการณ์ 
คาดการณ์ วางแผน และการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ (สถาบันส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี [สสวท.] , 
2555, หน้า 1) วิชาคณิตศาสตร์เป็นทักษะเชิงสติปัญญาที่ต้องใช้กระบวนการทางสติปัญญาสูงกว่าทักษะทางกายอื่นๆ 
เนื้อหาสาระทางคณิตศาสตร์เป็นประสบการณ์นามธรรม สิ่งที่ผู้เรียนได้พบเห็นส่วนใหญ่เป็นสัญลักษณ์ ผู้เรียนที่มี
ประสบการณ์น้อยจะมีปัญหาด้านนามธรรมจึงเป็นการยากที่จะถ่ายทอดความคิดให้นักเรียนเข้าใจเป็นรูปธรรมและเกิด
ความคิดรวบยอดได้ 
 ปัญหาการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ในช้ันเรียนโดยทั่วไป พบว่านักเรียนมีส่วนร่วมในการด าเนิน
กิจกรรมน้อย ครูส่วนใหญ่ใช้วิธีการสอนแบบบรรยายโดยไม่ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลของนักเรียน ท าให้
นักเรียนท่ีเรียนรู้ได้เร็วจะสามารถเข้าใจเนื้อหาได้ง่าย ส่วนผู้เรียนที่เรียนรู้ช้า หรือฟังบรรยายไม่ทัน ไม่เข้าใจเนื้อหาจะ
เกิดความเบื่อหน่าย ท าให้มีเจตคติที่ไม่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์และส่งผลให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า เมื่อเรียน        
เรื่องใหม่จะยิ่งประสบปัญหามากขึ้น เพราะขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องเดิมที่ เป็นพื้นฐา นของเรื่องใหม่                          
(จิรวรรณ จันทรแพ,2555,หน้า 3) การที่เนื้อหามีมากท าให้ครูรีบสอนให้ทันตามหลักสูตรจึงไม่ค านวณถึงความแตกต่าง
ของผู้เรียนแต่ละคน นักเรียนที่เรียนเก่งมีความพยายามที่จะท าความเข้าใจเนื้อหาให้มากที่สุดโดยไม่สนใจเพื่อน ท าให้
ระบบการเรียนเป็นแบบแข่งขัน เป็นการเรียนโดยล าพังไม่มีการช่วยเหลือกันระหว่างเรียน เป็นการท าลาย
ความสัมพันธ์ ความเอื้อเฟื้อของนักเรียนท่ีมีต่อกัน ซึ่งจะส่งผลต่อการหล่อหลอมบุคลิกภาพและสร้างลักษณะนิสัยของ
ผู้เรียนให้นึกถึงแต่ตน ท าเพื่อตนเองฝึกนิสัยเห็นแก่ตัว ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนควรเน้นให้สอดคล้องกับ
ธรรมชาติของคนซึ่งต้องอยู่ร่วมกันเป็นสังคม (สิริพร ทิพย์คง, 2544, หน้า42) 
 จากปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะน าการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD (Student 
Teams Achievement Divisions) เพื่อมุ่งให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการคิดการค้นคว้าแสวงหาความรู้ สร้างความรู้ด้วย
ตนเองสามารถสร้างสรรค์ผลงานแล้วน าไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้อื่น เทคนิค STAD เป็นรูปแบบการสอนที่เน้นให้
นักเรียนท่ีมีความสามารถแตกต่างกันปฏิสัมพันธ์ร่วมกันในการเรียนการท างานโดยผู้เรียนท างานร่วมกันเป็นกลุ่มเล็กๆ 
ก าหนดบทบาทของสมาชิก ผู้เรียนแต่ละคนมีความรับผิดชอบในงานของตนมีการตรวจสอบงานที่ได้รับมอบหมาย มี
การน าเสนอผลการท างานของแต่ล่ะคน มีการอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิด และสรุปร่วมกันพัฒนากิจกรรมแก้ปัญหา             
การคิดวิเคราะห์ และคิดอย่างมีเหตุผล การยอมรับฟังเหตุผลซึ่งกันและกัน สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ความสุข (ส าเนียง กิจขุนทด, 2552, หน้า 3)สอดคล้องกับ (สุวิทย์ มูลค าและอรทัย มูลค า, 2552,หน้า 170) ได้ให้
ความหมายว่าเป็นการเรียนรู้แบบร่วมมือ ท่ีแบ่งสมาชิกกลุ่มเป็นกลุ่มละ 4 คน แต่ละกลุ่มจะประกอบไปด้วยสมาชิกที่มี
ระดับสติปัญญาตา่งกัน คือ เก่ง 1 คน ปานกลาง 2 คน และอ่อน 1 คน ครูจะท าการสอนบทเรียนให้นักเรียนทั้งช้ันแล้ว
ให้กลุ่มท างานตามที่ก าหนด นักเรียนในกลุ่มช่วยเหลือกัน นักเรียนเก่งช่วยและตรวจงานเพื่อนให้ถูกต้องก่อนน าส่งครู  
ส่วนเวลาสอบนักเรียนแต่ล่ะคนต่างท าข้อสอบ แล้วเอาคะแนนของทุกคนมารวมกันเป็นคะแนนกลุ่ม กลุ่มใดได้คะแนน
สูงสุดจะได้รับค าชมเชย 
 ดังท่ีกล่าวมาข้างต้น การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD สามารถพัฒนาศักยภาพของนักเรียน
ให้เกิดขึ้นทั้งด้านพุทธพิสัย จิตพิสัยและทักษะพิสัยนอกจากนี้ยังเป็นการสร้างบรรยากาศในการเรียนนักเรียนได้
ปรึกษาหารือกันและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ 
การมีปฏิสัมพันธ์ในกลุ่มรู้จักรับผิดชอบร่วมกันพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและยังช่วยให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนคณิตศาสตร์สูงขึ้น ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง หลักการนับเบื้องต้น 
โดยการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนองค์การบริหารส่วน
จังหวัดก าแพงเพชร สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดก าแพงเพชร เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนและ
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หลังการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง หลักการนับเบื้องต้น และเพื่อเป็นประโยชน์ในการน า
รูปแบบการสอนไปใช้พัฒนานักเรียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

จุดมุ่งหมายของการวิจัย 
 1.  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ
เทคนิค STAD เรื่อง หลักการนับเบื้องต้น ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
 2.  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ หลังการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค 
STAD     เรื่อง หลักการนับเบื้องต้น ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 กับเกณฑ์ร้อยละ 70 
 3.  เพื่อศึกษาทักษะการท างานเป็นกลุ่ม หลังการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD ของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
 4.  เพื่อศึกษาแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ หลังการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค 
STAD   ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

สมมติฐานการวิจัย 
 1.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ หลังสูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้
แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง หลักการนับเบื้องต้น 
 2.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ หลังการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่ม
ร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง หลักการนับเบื้องต้น สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 

ขอบเขตของการวิจัย 
 ด้านเนื้อหา 
 เนื้อหาท่ีน ามาจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 
ครั้งนี้ครอบคลุมเฉพาะเนื้อหาเรื่อง หลักการนับเบื้องต้น ท้ังหมด 8 ช่ัวโมง 
 ด้านตัวแปร 
 ตัวแปรต้น ได้แก่  การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD 
 ตัวแปรตาม ได้แก่  -  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ 
    -  ทักษะการท างานเป็นกลุ่ม 
    -  แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ 
 ด้านระยะเวลา 
 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

 

 

วิธีการด าเนินงานวิจัย 
 ประชากร 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ก าแพงเพชร อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร ปีการศึกษา 2561 จ านวนทั้งหมด 2 ห้องเรียน 
 กลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 จ านวน 37 คน โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ก าแพงเพชร อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพเพชร ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 ซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่มอย่าง 

 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 1.  แผนการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง หลักการนับเบื้องต้น ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 จ านวน 8 แผน  
 2.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 เป็นข้อสอบแบบ
ปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ มีค่าความเที่ยงตรง โดยการหาค่าความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ 
(IOC) อยู่ระหว่าง 0.67 - 1.00 ค่าความเชื่อมั่นโดยวิธีการของคูเดอร์ ริชาร์ดสัน (KR-20) พบว่า เท่ากับ 0.69 ค่าความ
ยากง่าย (p) อยู่ระหว่าง 0.45 – 0.73 และค่าอ านาจจ าแนก (r) อยู่ระหว่าง 0.24 – 0.55 
 3.  แบบวัดทักษะการท างานเป็นกลุ่ม เป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating scale) 3 ระดับตามแบบของ
ลิเคอร์ท (Likert scale) จ านวน 6 ข้อ มีค่าความเที่ยงตรง โดยการหาค่าความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับ

วัตถปุระสงค์ (IOC) เป็น 1.00 ค่าความเชื่อมั่นโดยวิธีการของคอนบราค (แอลฟา) พบว่า ∝ เท่ากับ 0.88 
 4.  แบบวัดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เป็นแบบมาตรประเมินค่า 5 ระดับตามแบบของ
ลิเคอร์ท (Likert scale) จ านวน 15 ข้อ มีค่าความเที่ยงตรง โดยการหาค่าความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับ

วัตถุประสงค์ (IOC) อยู่ระหว่าง 0.67 – 1.00 ค่าความเชื่อมั่นโดยวิธีการคอนบราค (แอลฟา) พบว่า ∝ เท่ากับ 0.87 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1.  นักเรียนท าแบบวัดทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง หลักการนับเบื้องต้น 
 2.  การจัดนักเรียนเข้ากลุ่ม ผู้วิจัยตอ้งเตรยีมการจัดนักเรียนเข้ากลุ่ม ซึ่งนักเรียนมีความสามารถทางการเรียน
ที่แตกต่างกัน ซึ่งแต่ละกลุ่มต้องประกอบด้วยเด็กนักเรียนคะแนนสูงสุด คะแนนปานกลาง และคะแนนต่ าสุด โดยใช้
เกณฑ์ตามผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนคณิตศาสตร์ 
 3.  จัดการเรียนการสอนตามแผนการจดัการเรียนรู้แบบกลุม่ร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง หลักการนับเบื้องต้น 
จ านวน 8 คาบ โดยในแต่ละแผนจะมีการทดสอบย่อยเป็นรายบุคคลและขณะที่นักเรียนเรียนเป็นกลุ่มครูจะคอยสังเกต
ทักษะการท างานเป็นกลุ่มโดยใช้แบบวัดทักษะการท างานเป็นกลุ่ม 
 4.  นักเรียนท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง หลักการนับเบื้องต้น และ
แบบวัดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ 
  

การจัดการเรยีนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ 

เทคนิค STAD 

-  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ (K) 

-  ทักษะการท างานเป็นกลุ่ม (P) 

-  แรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ (A) 
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 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ก่อนและหลังการ
จัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD ใช้การทดสอบค่าที (t-test dependent) 
 2.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 หลังการจัดการ
เรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD กับเกณฑ์ร้อยละ 70 ใช้การทดสอบค่าที (One sample t-test) 
 3.  การศึกษาการท างานเป็นกลุ่ม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 หลังการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ
เทคนิค STAD วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลผลค่าเฉลี่ย ดังน้ี 
  คะแนนเฉลี่ย   2.34 – 3.00 มีระดับความเหมาะสม มาก 
  คะแนนเฉลี่ย   1.67 – 2.33 มีระดับความเหมาะสม ปานกลาง 
  คะแนนเฉลี่ย   1.00 – 1.66  มีระดับความเหมาะสม น้อย 
 4.  การศึกษาแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ หลังการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค  
STAD ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และแปลผล
ค่าเฉลี่ย ดังน้ี 
  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 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 1.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ
เทคนิค STAD เรื่อง หลักการนับเบื้องต้น ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4  
ตาราง 1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่ม 
ร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง หลักการนับเบื้องต้น ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4  

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร ์ n X̅ S. D. t Sig. 

ก่อนการจัดการเรียนรู ้ 37 8.11 2.48 
33.34 .00 

หลังการจดัการเรียนรู ้ 37 23.03 2.19 

 p < .05 
  จากตาราง 1 พบว่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์หลังสูงกว่าก่อนการ
จัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

 2.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ หลังการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค 
STAD    เรื่อง หลักการนับเบื้องต้น ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 กับเกณฑ์ร้อยละ 70 
ตาราง 2 ผลเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ หลังการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD 
เรื่อง หลักการนับเบื้องต้น ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 กับเกณฑ์ร้อยละ 70 
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 n k X̅ S. D. t Sig. 

  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณติศาสตร์ 37 21 23.03 2.19 5.62 .00 

 p < .05 
 จากตาราง 2 พบว่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์หลังการจัดการ
เรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง หลักการนับเบื้องต้น สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05  

 3.  การศึกษาทักษะการท างานเป็นกลุ่ม หลังการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD ของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4  
ตาราง 3 ค่าเฉลี่ย  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทักษะการท างานเป็นกลุ่ม หลังการจัดก ารเรียนรู้ แบบ    
กลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

ทักษะการท างานเป็นกลุม่ X̅ S. D. ระดับ 

ข้อ 1. การวางแผน แบ่งหน้าท่ี ความรับผิดชอบภายในกลุ่ม 2.59 0.49 มาก 

ข้อ 2. การแสดงความคิดเห็น 2.51 0.50 มาก 

 
ตาราง 3 ค่าเฉลี่ย  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทักษะการท างานเป็นกลุ่ม หลังการจัดการเรียนรู้ แบบ    
กลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 (ต่อ) 

ทักษะการท างานเป็นกลุม่ X̅ S. D. ระดับ 

ข้อ 3. การรับฟังความคิดเห็น 2.59 0.49 มาก 

ข้อ 4. ความตั้งใจท างาน 2.46 0.50 มาก 

ข้อ 5. การแกไ้ขปัญหา 2.59 0.49 มาก 

ข้อ 6. การให้ความช่วยเหลือเพื่อนในกลุ่ม 2.51 0.50 มาก 

รวม 2.55 0.50 มาก 

 จากตาราง 3 พบว่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีทักษะการท างานเป็นกลุ่ม หลังการจัดการเรียนรู้แบบ
กลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X  = 2.55 และ S.D. = 0.50) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า การ
วางแผน แบ่งหน้าที่ ความรับผิดชอบภายในกลุ่ม, การรับฟังความคิดเห็น, การแก้ไขปัญหา มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( X  = 
2.59 และ S.D. = 0.49) รองลงมา คือ การแสดงความคิดเห็น, การให้ความช่วยเหลือเพื่อนในกลุ่ม ( X  = 2.51และ 
S.D. = 0.50) และ ความตั้งใจท างาน ( X  = 2.46 และ S.D. = 0.50) ตามล าดับ 

 4.  การศึกษาแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ หลังการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค 
STAD ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี่ท่ี 4  
ตาราง 4 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ หลังการจัดการเรียนรู้
แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
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แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ X̅ S. D. ระดับ 

1. เมื่อครูใหท้ าแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ข้าพเจ้าจะรีบท าให้ 

   เสร็จเรียบร้อยก่อนก าหนดส่ง 
4.70 0.46 มากที่สุด 

2. เมื่อใดที่ไม่เข้าใจ ข้าพเจ้าจะถามครูผู้สอน 4.76 0.43 มากที่สุด 

3. ข้าพเจ้าใช้เวลาว่างหลังเลิกเรียน ส าหรับการทบทวน 

   บทเรียนเสมอ 
4.59 0.49 มากที่สุด 

4. ข้าพเจ้ามุ่งมั่นท่ีจะปรับปรุงตนเองให้เรียนดีขึ้นเรื่อยๆ 4.70 0.46 มากที่สุด 

5. ในการสอบแต่ละครั้ง ข้าพเจ้าจะเตรียมตัวอ่านหนังสือ 

   เป็นอย่างดี 
4.73 0.44 มากที่สุด 

6. ข้าพเจ้าชอบท าแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ด้วยตนเอง 

7. เมื่อได้รับมอบหมายงานจากครู ข้าพเจ้าจะรีบท าให้เสร็จ 

8. ข้าพเจ้ามีความพยายามอย่างยิ่ง ท่ีจะเรียนคณิตศาสตร์ให้ 

   เก่ง 

9. ข้าพเจ้ากล้าที่จะรับผิด เมื่อตนเองท าผิดพลาด 

10. ก่อนท่ีข้าพเจ้าจะส่งงาน มีการทบทวนอย่างรอบคอบ 

     เสมอ 

11. ถ้าตัดสินใจลงมือท าอะไรแล้ว ข้าพเจ้าจะต้องท าให้ส าเร็จ 

4.65 

4.62 

4.65 

 

4.78 

4.86 

 

4.70 

0.48 

0.48 

0.48 

 

0.41 

0.34 

 

0.46 

มากที่สุด 

มากที่สุด 

มากที่สุด 

 

มากที่สุด 

มากที่สุด 

 

มากที่สุด 

12. ข้าพเจ้ามีการวางแผนการท างานท่ีดี 4.65 0.48 มากที่สุด 

13. ข้าพเจ้าตั้งใจเรียน และตั้งใจฟังค าสั่งสอนของครูเสมอ 

14. ข้าพเจ้าเช่ือว่างานจะส าเร็จได้ ถ้ามีความอดทนและตั้งใจ 

15. คะแนนในการท างานไม่ว่ามากหรือน้อยก็เป็นแรงจูงใจใน 

     การท างานของข้าพเจ้า 

4.68 

4.81 

4.76 

0.47 

0.39 

0.43 

มากที่สุด 

มากที่สุด 

มากที่สุด 

รวม 4.71 0.45 มากที่สุด 

 จากตาราง 4 พบว่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์หลังการ
จัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X  = 4.71 และ S.D. = 0.45) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ก่อนที่ข้าพเจ้าจะส่งงาน มีการทบทวนอย่างรอบคอบเสมอ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( X  = 4.86 
และ S.D. = 0.34) รองลงมา คือ ข้าพเจ้าเช่ือว่างานจะส าเร็จได้ ถ้ามีความอดทนและตั้งใจ ( X  = 4.81 และ S.D. = 
0.39) และข้าพเจ้ากล้าที่จะรับผิด เมื่อตนเองท าผิดพลาด ( X  = 4.78 และ S.D. = 0.41) ตามล าดับ 
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สรุปผลการวิจัย 
 1.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ หลังสูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้
แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง หลักการนับเบื้องต้น อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 2.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ หลังการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่ม
ร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง หลักการนับเบื้องต้น สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  3.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 มีทักษะการท างานเป็นกลุ่ม หลังการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค 
STAD โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า การวางแผน แบ่งหน้าที่ ความรับผิดชอบภายในกลุ่ม, 
การรับฟังความคิดเห็น, การแก้ไขปัญหา มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ การแสดงความคิดเห็น, การให้ความช่วยเหลือ
เพื่อนในกลุ่ม ภายในกลุ่ม และความตั้งใจท างาน ตามล าดับ 
 4.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ หลังการจัดการเรียนรู้แบบ
กลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ก่อนที่ข้าพเจ้าจะส่งงาน มีการ
ทบทวนอย่างรอบคอบเสมอ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ข้าพเจ้าเช่ือว่างานจะส าเร็จได้ ถ้ามีความอดทนและตั้งใจ 
และข้าพเจ้ากล้าที่จะรับผิด เมื่อตนเองท าผิดพลาด ตามล าดับ 

อภิปรายผล 
 1.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณติศาสตร์ เรื่อง หลักการนับเบื้องต้น ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ที่ได้รับ
การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD หลังเรียนสงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ
หลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดร้อยละ 70 ซึ่งเป็นไปตาม สมมติฐานข้อที่ 1 และ 2 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ณัฎฐ์ชญา อินพูลวงษ์ (2559 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เจตคติต่อคณิตศาสตร์ และ
พฤติกรรมการท างานกลุ่มของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนโดยการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค 
STAD การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง บทประยุกต์ ก่อนและ
หลัง การจัดการเรียนรู้แบบกลุม่รว่มมือเทคนิค STAD เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ท่ีเรียนโดยการ
จัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง บทประยุกต์กับเกณฑ์ร้อยละ 70 และศึกษาเจตคติของนักเรียนต่อ
คณิตศาสตร์และพฤติกรรมการท างานกลุ่ม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ครั้งนี้ได้แก่ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 
โรงเรียนดาราสมุทรภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2558 ที่ได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster random 
sampling) 1 ห้องเรียน จ านวน 45 คน ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง บทประยุกต์ของ
นักเรียน ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ที่เรียนโดยการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยส าคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05 และสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
และเจตคติต่อคณิตศาสตร์ที่เรียนโดยการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง บทประยุกต์ของนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยรวมอยู่ในระดับ เห็นด้วยและพฤติกรรมการท างานกลุ่มของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 
ที่เรียนโดยการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง บทประยุกต์โดยรวมอยู่ในระดับดี  
 2.  ทักษะการท างานกลุ่ม หลังการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X  
= 2.55 และ S.D. = 0.50) เนื่องจาก การเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD เป็นการเรียนท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เรียนที่มี
ความสามารถในระดับที่แตกต่างกันได้มาท างานร่วมกัน พึ่งพาอาศัยกัน มีการรับฟังความคิดเห็นกันเข้าใจและเห็นใจ
สมาชิกในกลุ่มท าให้เกิดการยอมรับกันมากขึ้นเกิดความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันซึ่งจะส่งผลให้ มีความรู้สึกที่ดีต่อผู้อื่น ท าให้
เกิดผลส าเร็จที่ด ีช่วยปลูกฝังทักษะในการท างานเป็นกลุ่มท าให้ผูเ้รียนไม่มีปัญหาในการท างานร่วมกับผู้อื่นและส่งผลให้
งานประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ร่วมกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กมลทิพย์ กุลกิจ (2554 : 115-116) 
ได้ศึกษาการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการ แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ โดยใช้รูปแบบการสอนแบบร่วมมือ
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กันเรียนรู้แบบ STAD เรื่องการบวก ลบ คูณ หารระคน ช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 ผลการวิจัยพบว่า การท างานเป็นกลุ่ม 
มีการแลกเปลี่ยนความรู้กันและกัน ช่วยเหลือกัน กล้าแสดงความคิดเห็น ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นเมื่อมีเหตุผล
ดีกว่า รับผิดชอบในหน้าที่ สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้โดยมีขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ดังนี้ 1) ขั้น
น าเข้าสู่บทเรียน 2) ขั้นสอน 3) ขั้นสรุป 4) ขั้นฝึกทักษะ 5) การทดสอบย่อย 6) การคิดคะแนน ความก้าวหน้า 7) กลุ่ม
ที่ได้รับการยกย่องหรือยอมรับ 2. นักเรียนจ านวนร้อยละ 85.71 ของจ านวน นักเรียนท้ังหมดมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ตั้งแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไปและมีคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 83.92 
 3.  แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ หลังใช้การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เนื่องจาก นักเรียนได้เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม มีการแข่งขันกัน และยังปรากฏผลส าเร็จของการ
เรียนในแต่ละครั้ง ท าให้ทราบความก้าวหน้าของกลุ่มทันที ซึ่งเป็นการเสริมแรงให้ผู้เรียนมีความมุ่งมั่นในการเรียนรู้ 
ส่งผลให้ผู้เรียนอยากเรียนเพื่อต้องการพัฒนาความก้าวหน้าของกลุ่มและของตนเอง ท าให้นักเรียนมีความสนุกกับการ
เรียน ซึ่งสร้างความสุขกับการเรียนอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งสอดคล้องกับวิจัยของ จิตติมา ไกรทอง (2558, p.35) ลักษณะ
ของแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิมี 2 ลักษณะ คือ 
 1.  แรงจูงใจภายใน (Intrinsic Motives) หมายถึง สภาวะของบุคคลที่มีความต้องการ ในการท าการเรียนรู้ 
หรือแสวงหาบางอย่างด้วยตนเองโดยไม่ต้องมีบุคคลอื่นมาเกี่ยวข้อง  
 2.  แรงจูงใจภายนอก (Extrinsic Motives) หมายถึง สภาวะของบุคคล ท่ีได้รับแรงกระตุ้นมากจากภายนอก
ท าให้เห็นจุดหมายปลายทางและน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงหรือการแสดงพฤติกรรม 
 

ข้อเสนอแนะในการวิจัย 
  ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 1.  ครูควรวางแผนการสอนและเตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่เหมาะสม เพื่อจะให้การเรียนรู้แบบร่วมกลุ่มมือเทคนิค 
STAD เป็นไปอย่างสมบูรณ์ 
 2.  ในการจัดนักเรียนเข้ากลุ่มในช่วงแรก พบว่า มีนักเรียนบางคนไม่เต็มใจท่ีจะเข้ากลุ่ม นักเรียนที่เก่งบางคน
ไม่ยอมรับนักเรียนที่อ่อน และจะมีนักเรียนที่อ่อนบางคนเมื่อเข้ากลุ่มแล้ว ไม่กล้าแสดงความคิดเห็นและไม่ให้ความ
ร่วมมือในการท างานกลุ่ม ซึ่งครูผู้สอนจะต้องพยายามอธิบายให้เห็นความส าคัญของการท างานกลุ่มว่าในการท างาน
กลุ่มทุกคนในกลุ่มมีความส าคัญ เท่าเทียมกันในการที่จะท าให้กลุ่มของตนประสบผลส าเร็จ ดังนั้นนักเรียนที่เก่งจะต้อง
ช่วยเหลือนักเรียนที่อ่อน และนักเรียนที่อ่อนจะต้องพยายามที่จะเรียนรู้ให้มากขึ้นเพื่อให้กลุ่มของตนประสบ
ความส าเร็จ 
 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยต่อไป 
 เนื่องจากการเรียนรู้แบบร่วมกลุ่มมือเทคนิค STAD จะต้องใช้เวลานานในการท ากิจกรรม ผู้สอนจะต้องมีการ
ก าหนดเวลาอย่างชัดเจนเพื่อให้ผู้เรียน รู้จักบริหารเวลา และท างานร่วมกัน 
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