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บทคัดย่ อ
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาและการให้เหตุผลทางคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ที่ได้รับการสอนแก้ปัญหาคณิ ตศาสตร์โดยใช้กลวิธี STAR และเพื่อเปรี ยบเทียบความสามารถใน
การแก้โจทย์ปัญหา และการให้เหตุผลทางคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยนหลังได้รับการสอนแก้ปัญหาคณิ ตศาสตร์ โดยใช้
กลวิธี STAR กับนักเรี ยนที่ได้รับการสอนแบบปกติ กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 โรงเรี ยนเฉลิมพระ
เกี ยรติ สมเด็จพระศรี นคริ น ทร์ กาแพงเพชร จานวน 54 คน ซึ่ งแบ่ งออกเป็ น 2 กลุ่ม คื อกลุ่มทดลองได้รับ การสอน
แก้ปัญหาคณิ ตศาสตร์ โดยใช้กลวิธี STAR จานวน 27 คน และกลุ่มควบคุมได้รับการสอนแบบปกติ จานวน 27 คน
ผลการวิ จัย พบว่ า ความสามารถในการแก้โ จทย์ปั ญ หาทางคณิ ตศาสตร์ ข องกลุ่ ม ทดลองได้ร้ อ ยละ 53.5 และ
ความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิ ตศาสตร์ ได้ร้อยละ 35.55 ของคะแนนสอบ และกลุ่มทดลอง มีความสามารถใน
การแก้โจทย์ปัญหา และการให้เหตุผลทางคณิ ตศาสตร์สูงกว่ากลุ่มควบคุม อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ABSTRACT
The purposes were to study mathematics problem solving and reasoning abilities of eight grade students
being taught by using the STAR strategy, compare mathematics problem solving and reasoning abilities of students
between groups being taught by using the STAR strategy and by traditional method. The subjects were 54 eight grade
students of Srinagarindra the Princess Mother School Kamphaengphet. They were divided into two groups, one
experimental group with 27 students being taught by using the STAR strategy and one control group with 27 students
being taught traditional method. The results revealed that the mathematics problem solving abilities of experimental
group were 53.5 percent and mathematics reasoning abilities were 35.55 percent. The mathematics problem solving
and reasoning abilities of experimental group were higher than those of control group at 0.05 level of significance.
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การดาเนินการทางคณิ ตศาสตร์ การแสดงเหตุผลที่ดีจะ
มี คุ ณ ค่ามากกว่าการที่ ผูห้ าค าตอบที่ ถู กต้อ ง (สภาครู
คณิ ตศาสตร์ แห่ งชาติของสหรัฐอเมริ กา (The National
Council of Teachers of Mathematics (NCTM), 1989:
6-81) มี ง านวิ จัย จ านวนมากที่ ยื น ยัน ว่า การสอนให้
นักเรี ยนเรี ยนด้วยความเข้าใจอย่างมี เหตุผลดี กว่าการ
สอบแบบจาจด (สถาบันส่ งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี, 2550: 38)
การจัดการเรี ยนการสอนเกี่ ยวกับ การโจทย์
ปั ญ หาที่ ซับซ้อน ต้องวิเคราะห์ หาความสัมพันธ์ของ
โจทย์ เพื่อให้ได้มาซึ่งวิธีการหาคาตอบนั้น นักเรี ยนไม่
สามารถท าได้ ดั ง จะเห็ นได้ จ ากผลการวิ จั ย ข อง
เจษฎ์สุดา (2542: 62-64) พบว่า ความสามารถในการ
แก้โจทย์ปัญหาของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นอยู่
ใ น เก ณ ฑ์ ขั้ น ต่ าร้ อ ย ล ะ 50 ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ที่
สุ ว ร (2545:50) ได้เสนอเกี่ ย วกับ การเรี ย นการสอน
เรื่ องการแก้โจทย์ปัญ หา กล่าวคือ นักเรี ยนอ่านโจทย์
ปั ญ หาแล้ว ไม่ ท ราบว่า จะหาค าตอบของปั ญ หานั้ น
อย่างไร สมศักดิ์ (2547: 16) ได้เสนอแนะว่า การสอน
คณิ ตศาสตร์ ให้ได้ผล สามารถช่วยเสริ มสร้างให้ผเู ้ รี ยน
บรรลุจุดมุ่งหมายของการเรี ยนการสอนคณิ ตศาสตร์ได้
ดี วิธีห นึ่ งคื อ การสอนให้ ผูเ้ รี ยนได้เรี ยน และรู ้ จักใช้
กลวิธีหรื อยุทธวิธีในการแก้ปัญหา
แม ค ชิ นี ได้ พ ั ฒ น าการสอน แก้ ปั ญ ห า
คณิ ตศาสตร์ โดยใช้ ก ลวิ ธี STAR (STAR strategy
steps) เป็ นกลวิ ธี การใช้ ต ัว อั ก ษรตั ว แรกที่ ช่ ว ยให้
นักเรี ยนสามารถจาขั้นตอนการแก้โจทย์ปัญหาโดยจา
ตัวอักษรตัวแรกของชื่อลาดับขั้น (Maccini, 1998 cited
in Maccini and Gagnon,2006) ก ล วิ ธี นี้ แ น ะ น าให้
นักเรี ยนแก้ปัญหาตามขั้นตอน 4 ขั้นดังนี้
ขั้นที่ 1 S (Search the word problem)
การศึกษาโจทย์ปัญหา
ขั้นที่ 2 T (Translate the problem) การแปลง
โจทย์
ขั้นที่ 3 A (Answer the problem) หาคาตอบ
ของโจทย์ปัญหา และ

บทนา
ผลการประเมิ น ของโครงการประเมิ น ผล
นั ก เรี ยน น าน าช าติ (Programme for International
Student Assessment หรื อ PISA) การประเมินผลครั้งที่
5 พ.ศ. 2555 รายวิช าคณิ ต ศาสตร์ มี ผ ลการประเมิ น
เฉลี่ยเท่ากับ 494 คะแนน พบว่า นักเรี ยนไทยมีคะแนน
เฉลี่ ย 427 คะแนน และจากผลการท ดสอบท าง
การศึ ก ษาระดับ ชาติ ข้ ัน พื้ น ฐาน (O – NET) รายวิช า
คณิ ตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 3 ปี การศึ กษา 25542556 พบว่า นักเรี ยนไทยมี แนวโน้ม การเรี ยนรู ้ ต่ าลง
และอยูใ่ นเกณฑ์ต่ากว่าร้อยละ 50 ซึ่ งถือว่าอยูใ่ นระดับ
ต่ า (สถาบันทดสอบทางการศึ กษาแห่ งชาติ (องค์การ
มห าชน , 2554, 2555, 2556)) น อกจากนั้ น ผลการ
ทดสอบทางการศึ ก ษาระดั บ ชาติ ข้ ั นพื้ น ฐานของ
นั ก เรี ยนโรงเรี ยนเฉลิ ม พระเกี ย รติ ส มเด็ จ พระศรี
นคริ นทร์ กาแพงเพชร ปี การศึกษา 2554-2556 พบว่าต่า
กว่าเกณฑ์ร้อยละ 50 เช่นเดี ยวกัน จากข้อมูลส่ งผลให้
มองเห็ นถึงการที่จะต้องเร่ งปรับปรุ งการจัดการเรี ยนรู ้
ในรายวิชาคณิ ตศาสตร์
การจัดการเรี ยนการสอนคณิ ตศาสตร์ให้สาเร็ จ
นั้นมีเป้ าหมายที่สาคัญอยู่ 2 ประการคือ ทาให้นกั เรี ยน
รู ้จักคิ ดและมี ความสามารถในการแก้ปั ญ หาเกี่ ยวกับ
คณิ ตศาสตร์ (ปรี ชา, 2537: 3) เพราะฉะนั้ นการ
แก้ปัญ หาทางคณิ ตศาสตร์ จึงเป็ นหัวใจของการเรี ยน
การสอนคณิ ตศาสตร์ (สิ ริพร, 2544: 4) ดังนั้นครู ควร
ปลูกฝังให้นกั เรี ยนเข้าใจถึงขั้นตอน หรื อกระบวนการ
ในการแก้ปัญหา มีนกั เรี ยนจานวนไม่นอ้ ยที่ไม่รู้วา่ ควร
จะเริ่ มต้น แก้ปั ญ หานั้ นอย่า งไรและจะด าเนิ น การ
แก้ปัญหาอย่างไรต่อไป ทั้งนี้อาจเนื่องจากนักเรี ยนไม่มี
ความรู ้ เกี่ ยวกับขั้นตอนหรื อกระบวนการแก้ปัญหาที่
ถู กต้อ ง (สถาบัน ส่ งเสริ ม การสอนวิท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยี, 2551: 4)
นอกจากความสามารถในการแก้ปั ญ หาแล้ว
การให้เหตุผล ก็ถือว่าเป็ นเป้ าหมายที่สาคัญอีกประการ
หนึ่งในกระบวนการเรี ยนการสอนคณิ ตศาสตร์
เนื่องจากการให้เหตุผลเป็ นพื้นฐานของการเรี ยนและ
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ขั้นที่ 4 R (Review the solution) ทบทวน

วัตถุประสงค์ การวิจยั
1. เพื่อศึกษาความสามารถในการแก้โจทย์

ดังนั้นการสอนแก้ปัญหาคณิ ตศาสตร์ โดยใช้
กลวิธี STAR เป็ นกลวิธีการสอนอีกแบบหนึ่ งที่ช่วยให้
นักเรี ยนสามารถใช้กระบวนการแก้ปั ญ หาในการหา
คาตอบได้อย่างดี ย่ิง ทาให้นักเรี ยนมีความสามารถใน
การแก้โจทย์ปัญหา และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนดีข้ ึน
สิ่ งที่สนับสนุนแนวคิดนี้ คือ งานวิจยั Maccini, Hughes
(2000: 10-21) ได้ศึกษาผลของการใช้กลวิธี STAR ใน
การแก้ปั ญ หาพี ช คณิ ต ขั้น ต้น ของนัก เรี ย นระดับ ชั้น
มัธ ยมศึ ก ษาที่ มี ค วามบกพร่ อ งทางการเรี ย นที่ มี ต่ อ
ความสามารถของการแสดงความหมายและการหา
คาตอบของการแก้ปั ญ หาการบวก ลบ คู ณ และหาร
จ านวนเต็ ม ผลปรากฏว่า ทัก ษะการแก้ปั ญ หาของ
นักเรี ยนสู งขึ้ น นอกจากนั้น ยังส่ งผลกับการแก้โจทย์
ปั ญหาที่ไม่ใกล้เคียงกับของเดิมอีกด้วย
ในปี เดียวกัน Maccini, Ruhl (2000: 465-489)
ได้ศึกษาผลการใช้สื่อที่ เป็ นรู ปธรรมสื่ อที่ เป็ นตัวแทน
วัตถุจริ งและสัญลักษณ์ที่เป็ นนามธรรมหรื อที่เรี ยกโดย
ใช้อ ัก ษร CSA ตามล าดับ และกลวิ ธี STAR ในการ
แก้ปัญหาการลบจานวนเต็มสาหรับนักเรี ยนระดับชั้น
มัธยมศึกษาที่ มีความบกพร่ องทางการเรี ยนมีอุปสรรค
ในการให้เหตุผลขั้นสู ง และทักษะการแก้ปัญหาที่มีต่อ
ความสามารถในการแสดงความหมาย และการหา
ค าตอบของปั ญ หาการลบจ านวนเต็ ม ผลปรากฏว่า
หลัง การสอนช่ ว ยให้ ก ารแก้ปั ญ หามี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
นักเรี ยนมีทกั ษะการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับจานวนเต็ม
ดีข้ ึน
จากที่ กล่าวมาพบว่าการใช้กลวิธี STAR ช่วย
ให้ค วามสามารถในการแก้โจทย์ปั ญ หาของนักเรี ยน
สู งขึ้ น ผู ้ วิ จั ย จึ ง สน ใจศึ กษาการสอน แก้ ปั ญ ห า
คณิ ตศาสตร์ โดยใช้กลวิธี STAR ที่ มีต่อความสามารถ
ใน การแก้ โ จท ย์ ปั ญ ห า และการให้ เ ห ตุ ผ ลท าง
คณิ ตศาสตร์

ปั ญ หาและความสามารถในการให้ เ หตุ ผ ลทาง

คาตอบ

คณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 2 ที่ได้รับ
การสอนแก้ปัญหาคณิ ตศาสตร์โดยใช้กลวิธี STAR
2. เพื่อเปรี ยบเทียบความสามารถในการแก้
โจทย์ปัญ หาทางคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยนหลังได้รับ
การ สอนแก้ปั ญ หาคณิ ต ศาสตร์ โ ดยใช้ก ลวิธี STAR
กับนักเรี ยนที่ได้รับการสอนแบบปกติ
3. เพื่อเปรี ยบเทียบความสามารถในการให้
เหตุ ผ ลทางคณิ ต ศาสตร์ ข องนักเรี ย นหลัง ได้รั บ การ
สอนแก้ปั ญ หาคณิ ต ศาสตร์ โ ดยใช้ก ลวิธี STAR กับ
นักเรี ยนที่ได้รับการสอนแบบปกติ
วิธีการวิจยั
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั กึ่งทดลอง (QuasiExperimental Study) ซึ่งประกอบด้วย กลุ่มทดลอง 1
กลุ่ม และกลุ่มควบคุม 1 กลุ่ม
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ เป็ นนักเรี ยน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา
2558 โรงเรี ยนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรี นคริ นทร์
กาแพงเพชร จานวน 4 ห้องเรี ยน รวมจานวนนักเรี ยน
116 คน และกลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่
นัก เรี ย นระดับ ชั้น มัธยมศึ ก ษาปี ที่ 2 ภาคเรี ยนที่ 1 ปี
การศึ กษา 2558 โรงเรี ยนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรี นคริ นทร์ กาแพงเพชร จานวน 2 ห้องเรี ยน ที่ มีพ้ืนฐานความรู ้ทางคณิ ตศาสตร์ ไม่แตกต่างกัน นัน่ คือห้อง
ม.2/2 ซึ่ งมี จ านวนนั ก เรี ย น 27 คน และห้ อ งม.2/4 มี
จานวนนักเรี ยน 27 คน แล้วจับสลากเพื่อกาหนดกลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคุม ผลปรากฏว่า นักเรี ยนห้อง 2/2
จานวน 27 คน เป็ นกลุ่มทดลอง และนักเรี ยนห้อง 2/4
จานวน 27 คน เป็ นกลุ่ ม ควบคุ ม ซึ่ งด าเนิ น การสอน
ดังนี้ กลุ่มทดลอง คือ กลุ่มที่ ได้รับการสอนแก้ปัญหา
คณิ ตศาสตร์ โดยใช้กลวิธี STAR และกลุ่มควบคุม คือ
กลุ่มที่ได้รับการสอนปกติ
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เครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ใ นการทดลอง คื อ แผนการ
จัดการเรี ยนรู ้โดยเน้นการสอนแก้ปัญ หาคณิ ตศาสตร์
โดยใช้กลวิธี STAR และแผนการจัด การเรี ยนรู ้ ป กติ
เรื่ อง อัตราส่ วนและร้อยละ จานวน 16 แผน เครื่ องมือ
ที่ ใช้ในการเก็ บ รวมรวมข้อ มู ล คื อ แบบทดสอบวัด
ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์
เป็ นแบบอัต นั ย จ านวน 5 ข้อ และแบบทดสอบวัด
ความสามารถในการให้เหตุผ ลทางคณิ ต ศาสตร์ เป็ น
แบบอัตนัย จานวน 5 ข้อ
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ขั้นเตรี ยมก่อนการเก็บรวบรวมประกอบ
ด้วย ก าหนดกลุ่ม ตัวอย่าง,ปฐมนิ เทศนักเรี ยนที่ เป็ น
กลุ่มทดลอง และกาหนดปฏิ ทิน การทดลอง โดยการ
ทดลองในภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2558
2. ขั้นการเก็บข้อมูล
แบบทดสอบวัด ความสามารถในการ
แก้ปัญหาและการให้เหตุผลทางคณิ ตศาสตร์ที่ผวู ้ ิจยั ได้
สร้ า งขึ้ นไปท าการทดสอบกับ นั ก เรี ย นที่ เป็ นกลุ่ ม
ตัวอย่าง แล้วบันทึกคะแนนที่ได้จากการทดลองครั้งนี้
เป็ นคะแนนก่อนเรี ยน
2.1 ด าเนิ นการทดลองตามแผนการ
จัดการเรี ยนรู ้ที่เตรี ยมไว้ โดยใช้เครื่ องมือต่างๆ ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่ แบบประเมินพฤติกรรมการ
ทางานรายบุ คคล แบบบันทึ กผลหลังการจัดกิ จกรรม
การเรี ยนรู ้
2.2 สัง เกตกระบวนการเรี ยนการสอน
โดยสังเกตและบันทึกพฤติกรรมการเรี ยนของนักเรี ยน
ทุกระยะตลอดการทดลอง
2.3 นาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ เพื่อปรับปรุ ง แก้ไขข้อบกพร่ องการจัดการเรี ยนรู ้ ในแผนการ
สอนต่อไป
3. ขั้นประเมิน
3.1 หลังจากสิ้นสุดการเรี ยนทาการทดสอบนักเรี ยนด้วยแบบทดสอบวัดความสามารถในการ
แก้ปัญหา และการให้เหตุผลทางคณิ ตศาสตร์ ที่ผวู ้ จิ ยั

ได้ส ร้ างขึ้ น แล้วบัน ทึ กคะแนนที่ ได้จากการทดลอง
ครั้งนี้ เป็ นคะแนนหลังเรี ยน
3.2 ตรวจให้คะแนน นาคะแนนที่ได้มา
วิเคราะห์
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
นาคะแนนที่ได้จากแบบทดสอบ มาวิเคราะห์
ข้อมูล โดยมีการวิเคราะห์ขอ้ มูลดังนี้
1. ศึกษาความสามารถในการแก้โจทย์ปั ญ หา และการให้ เหตุ ผ ลทางคณิ ต ศาสตร์ โดยใช้
คะแนนสอบหลัง การทดลองจากแบบทดสอบวัด
ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์
และแบบทดสอบวัด ความสามารถในการให้เหตุ ผ ล
ทางคณิ ตศาสตร์ โดยคานวณหาค่าเฉลี่ยเลขคณิ ต เทียบ
กับ เกณฑ์ข้ นั ต่ าที่ ก รมวิช าการ กระทรวงศึ กษาธิ การ
กาหนดไว้คือ ร้อยละ 50
2. เปรี ยบเทียบความสามารถในการแก้โจทย์ปั ญ หาและการให้เหตุผ ลทางคณิ ตศาสตร์ ของ
นัก เรี ยนชั้น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 2 กลุ่ ม ที่ ไ ด้รั บ การสอน
แก้ปัญ หาคณิ ตศาสตร์ โดยใช้กลวิธี STAR กับกลุ่มที่
เรี ยนแบบปกติ โดยใช้คะแนนสอบหลังการทดลองจาก
แบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา
คณิ ต ศาสตร์ โดยค านวณหาค่ าเฉลี่ ย เลขคณิ ต ส่ ว น
เบี่ ย งเบนมาตรฐาน และทดสอบความแตกต่างของ
ค่ า เฉลี่ ย เลขคณิ ต โดยการทดสอบด้ว ยค่ า ที (t- test
independent)
ผลการวิจยั
ตารางที่ 1 แสดงคะแนนความสามารถในการแก้โจทย์
ปั ญหาคณิ ตศาสตร์ของนักเรี ยนกลุ่มทดลอง
และกลุ่มควบคุม
กลุ่ม
n
s
ร้ อยละ
x
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ทดลอง

27

10.70 4.522

53.5

ควบคุม

27

2.22

11.1

2.847
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จากตารางที่ 1 พบว่านักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษา
ปี ที่ 2 ที่ ได้รับ การสอนแก้ปั ญ หาคณิ ต ศาสตร์ โดยใช้
กลวิธี STAR มีค่าเฉลี่ยเลขคณิ ตของความสามารถใน
การแก้โจทย์ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ เท่ากับ 10.70 จาก
คะแนนเต็ม 20 คะแนน โดยมีค่าเฉลี่ยเลขคณิ ตคิดเป็ น
ร้ อ ยละ 53.5 ซึ่ งสู ง กว่ า เกณฑ์ ข้ ัน ต่ า ที่ ก าหนดโดย
กระทรวงศึกษาธิการ คือสูงกว่าร้อยละ 50 ของคะแนน
ที่ ได้จากแบบวัดความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา
ทางคณิ ตศาสตร์ สาหรับนักเรี ยนที่ได้รับการสอนแบบ
ปกติ มี ค่ าเฉลี่ ยเลขคณิ ต ของความสามารถในการแก้
โจทย์ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ เท่ ากับ 2.22 จากคะแนน
เต็ม 20 คะแนน โดยมีค่าเฉลี่ยเลขคณิ ตคิดเป็ นร้อยละ
11.1 ซึ่ ง ต่ า ก ว่ า เก ณ ฑ์ ขั้ น ต่ า ที่ ก า ห น ด โ ด ย
กระทรวงศึกษาธิ การ คือต่ากว่าร้อยละ 50 ของคะแนน
ที่ ได้จากแบบวัดความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา
ทางคณิ ตศาสตร์
ส่ วนของความสามารถในการให้เหตุผลทาง
คณิ ตศาสตร์ นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ที่ได้รับการ
สอนแก้ปั ญหาคณิ ตศาสตร์ โ ดยใช้ ก ลวิ ธี STAR มี
ค่าเฉลี่ ยเลขคณิ ตของความสามารถในการให้เหตุผ ล
ทางคณิ ตศาสตร์ เท่ากับ 7.11 จากคะแนนเต็ม 20 โดยมี
ค่าเฉลี่ยเลขคณิ ตคิดเป็ นร้อยละ 35.55 ซึ่ งต่ ากว่าเกณฑ์
ขั้นต่าที่กาหนดโดยกระทรวงศึกษาธิการ คือต่ากว่าร้อย
ละ 50 สาหรั บ นักเรี ย นที่ ไ ด้รั บ การสอนแบบปกติ มี
ค่าเฉลี่ ยเลขคณิ ตของความสามารถในการให้เหตุผ ล
ทางคณิ ตศาสตร์ เ ท่ า กั บ 4.19 จากคะแนนเต็ ม 20
คะแนน โดยมีค่าเฉลี่ยเลขคณิ ตคิดเป็ นร้อยละ 20.95 ซึ่ ง
ต่ากว่าเกณฑ์ข้ นั ต่าที่กาหนดโดยกระทรวงศึกษาธิการ
คื อ ต่ า กว่า ร้ อ ยละ 50 ของคะแนนที่ ไ ด้จ ากแบบวัด
ความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิ ตศาสตร์

ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ค่าสถิติทดสอบทีของคะแนนความสามารถ
ในการแก้โจทย์ปัญหาคณิ ตศาสตร์ของ
นักเรี ยนกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม
กลุ่ม

n

x

s

ทดลอง 27 10.70

4.522

ควบคุม 27

2.847

2.22

t

Sig.

8.248 .000

จากตารางที่ 2 พบว่า นักเรี ยนกลุ่ม ที่ ได้รับ
การสอนแก้ปัญหาคณิ ตศาสตร์ โดยใช้กลวิธี STAR มี
ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์
สูงกว่ากลุ่มที่ได้รับการสอนแบบปกติ อย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05
ตารางที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ค่าสถิติทดสอบทีของคะแนนความสามารถ
ในการให้เหตุผลทางคณิ ตศาสตร์ ของ
นักเรี ยนกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม
กลุ่ม n
ทดลอง 27

7.11

S
2.913

ควบคุม 27

4.19

4.000

x

t
Sig.
3.072 .003

จากตารางที่ 3 พบว่า นัก เรี ยนกลุ่ ม ที่ ไ ด้รั บ
การสอนแก้ปัญหาคณิ ตศาสตร์ โดยใช้กลวิธี STAR มี
ความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิ ตศาสตร์ สูงกว่า
กลุ่ม ที่ ได้รับ การสอนแบบปกติ อย่างมี นัยส าคัญ ทาง
สถิติที่ระดับ 0.05
อภิปรายและสรุปผลการวิจยั
1. จากผลการวิจยั พบว่า นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ที่ได้รับการสอนแก้ปัญหาคณิ ตศาสตร์ โดย
กลวิธี STAR มี ค วามสามารถในการแก้โ จทย์ปั ญ หา
คณิ ตศาสตร์ สู งกว่ า เกณ ฑ์ ขั้ น ต่ าที่ ก าห น ดโดย
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร คื อ สู ง กว่ า ร้ อ ยละ 50 การที่
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ผลการวิจยั เป็ นเช่นนี้ อาจเป็ นเพราะการสอนแก้ปัญหา
คณิ ต ศาสตร์ โดยใช้กลวิธี STAR มี กระบวนการและ
ขั้น ตอนในการสอนที่ ส่ งเสริ ม ความสามารถในการ
แก้ปัญหา นักเรี ยนจดจาขั้นตอน และสามารถควบคุม
ตนเองใช้กระบวนการแก้ปัญหาและลาดับขั้นตอนย่อย
ครบทั้งกระบวนการ จากการฝึ กแก้ปั ญ หาอย่างเป็ น
ระบ บ ท าให้ นั ก เรี ยน ส าม ารถ น าค วาม รู ้ แ ล ะ
ประสบการณ์ที่ตนมีอยูไ่ ปใช้วิเคราะห์ หาคาตอบของ
โจทย์ปัญหานั้นได้ การที่นกั เรี ยนได้ฝึกแก้ปัญหาเช่นนี้
อยูเ่ ป็ นประจาส่ งผลให้นักเรี ยนมีความสามารถในการ
แก้ โ จทย์ปั ญหาดี ข้ ึ น ผลการวิ จั ย นี้ สอดคล้ อ งกั บ
งานวิ จั ย ของนุ ต ริ ยา (2548) ได้ ศึ ก ษาผลการสอน
แก้ ปั ญหาคณิ ตศาสตร์ โ ดยใช้ ก ลวิ ธี STAR ที่ มี ต่ อ
ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิ ตศาสตร์ และ
ความคงทนในการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 1 จังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี พบว่า นักเรี ยน
ที่ ได้รั บ การสอนแก้ปั ญ หาคณิ ต ศาสตร์ โดยใช้ก ลวิธี
STAR มี ค วาม ส าม ารถ ใน การแก้ โ จท ย์ ปั ญ ห า
คณิ ตศาสตร์ สู งกว่ า เกณ ฑ์ ขั้ น ต่ าที่ ก าห น ดโดย
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร คื อ สู งกว่ า ร้ อ ยละ 50 ของ
คะแนนที่ ได้รับ จากแบบวัดความสามารถในการแก้
โจทย์ปัญหาคณิ ตศาสตร์
ส่ วนของความสามารถในการให้เหตุผลทาง
คณิ ตศาสตร์ จากผลการวิ จั ย พ บ ว่ า นั ก เรี ยน ชั้ น
มั ธ ยม ศึ กษ าปี ที่ 2 ที่ ได้ รั บ การส อ น แก้ ปั ญ ห า
คณิ ตศาสตร์ โดยกลวิธีSTAR มีความสามารถในการให้
เหตุผลทางคณิ ต ศาสตร์ ต่ ากว่าเกณฑ์ข้ นั ต่ าที่ กาหนด
โดยกระทรวงศึกษาธิการ คือต่ากว่าร้อยละ 50 ของ
คะแนนที่ได้จากแบบวัดความสามารถในการให้เหตุผล
ทางคณิ ตศาสตร์ การที่ ผลการวิจยั เป็ นเช่ น นี้ อ าจเป็ น
เพราะการเรี ยนการสอนมี ข ้อจ ากัด ในเรื่ อ งของเวลา
เนื่ อ งจากกิ จ กรรมบางอย่ า งต้อ งใช้ เวลาที่ ม ากพอ
ส าหรั บ นั ก เรี ยนในการคิ ด โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ถ้ า
นักเรี ยนไม่ เคยได้รั บ การฝึ กทัก ษะกระบวนการทาง
คณิ ตศาสตร์ มาก่อน การฝึ กในตอนเริ่ มต้นยิ่งต้องการ
เวลามากเป็ นพิ เศษ ซึ่ งปั ญหาที่ พ บสอดคล้อ งกั บ

Clements,Ellerton (1997) ซึ่ งกล่าวว่า การส่ งเสริ มให้
นักเรี ยนรู ้จกั คิดให้เหตุผล สร้างแนวคิดของตนเอง สิ่ ง
ที่เหล่านี้ ตอ้ งการเวลาสาหรับประสบการณ์ การมีเวลา
จากัด โดยเฉพาะเวลาในการคิด และตอบคาถาม ทาให้
นั ก เรี ยน ข าด โอ กาส คิ ด แ ล ะไต ร่ ต รอ งอ ย่ า งมี
ประสิ ทธิภาพ
2. จากผลการวิจยั พบว่า นักเรี ยนมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ที่ได้รับการสอนแก้ปัญหาคณิ ตศาสตร์ โดยใช้
กลวิธี STAR มี ค วามสามารถในการแก้โ จทย์ปั ญ หา
คณิ ต ศาสตร์ สู ง กว่ากลุ่ ม ที่ ไ ด้รั บ การสอนแบบปกติ
อย่า งมี นัย ส าคัญ ที่ ร ะดับ 0.05 การที่ ผ ลการวิจัย เป็ น
เช่นนี้อาจเป็ นเพราะการสอนแก้ปัญหาคณิ ตศาสตร์โดย
ใช้กลวิธี STAR ทั้ง 4 ขั้น มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการเพิ่ ม
ความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรี ยนดังนี้
ขั้นที่ 1 S (Search the word problem) เป็ นขั้น
ของการศึ ก ษาโจทย์ปั ญ หา ในขั้น นี้ ผูเ้ รี ย นสามารถ
จาแนกข้อมูลที่สาคัญต่อการเรี ยนวิเคราะห์ปัญหาโดย
ใช้ถอ้ ยคาของตัวเอง สามารถตัดสิ นใจกาจัดส่ วนเกิ น
และหาส่วนที่ขาดสาหรับแก้ปัญหาได้
ขั้ นที่ 2 T (Translate the problem) เป็ นขั้ น
ของการแปลงข้อมูลที่มีอยูใ่ นโจทย์ปัญหาไปสู่ สมการ
ในแบบรู ป ภาพหรื อ สมการทางคณิ ตศาสตร์ ขั้น นี้
ผูเ้ รี ยนได้คิดวิธีการหาคาตอบของตัวเอง และผูเ้ รี ยนได้
เชื่อมโยงความสัมพันธ์จากสิ่ งที่เป็ นรู ปธรรมไปสู่ สิ่งที่
เป็ นนามธรรมทาให้สามารถเข้าใจเนื้ อหาที่ เรี ยนมาก
ยิง่ ขึ้น
ขั้น ที่ 3 A (Answer the problem) เป็ นขั้น การหา
คาตอบของโจทย์ปั ญ หา ในขั้น นี้ ผูเ้ รี ยนหาค าตอบที่
เหมาะสมและถูกต้องของโจทย์ปัญหา ใช้พ้ืนฐานทาง
คณิ ตศาสตร์ ในการหาค าตอบ เช่ น ใช้ก ารแก้ส มการ
เป็ นต้น
ขั้นที่ 4 R (Review the solution) เป็ นขั้น ทบทวน
ค าตอบ ผูเ้ รี ยนอ่ านโจทย์ปั ญ หาซ้ า อี ก ครั้ ง แล้ว ถาม
คาถามต่อตนเองว่า “คาตอบที่ ได้สอดคล่องกับข้อมูล
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และเงื่ อ นไขที่ ก าหนดในปั ญ หาหรื อไม่ ” จากนั้ น
ตรวจสอบคาตอบ ผูส้ อนให้ผลย้อนกลับทางบวก โดย
ดู ก ารปฏิ บัติ ง านของนัก เรี ย น เช่ น เปอร์ เซ็ น ต์ค วาม
ถูกต้องในการคานวณ การนาเสนอผลการคานวณ เป็ น
ต้น และให้ผลย้อนกลับคาตอบที่ ผิดพลาด ถ้านักเรี ยน
หาค าตอบผิ ด พลาดมากอาจจะสอนใหม่ แล้ว ให้
แบบฝึ กหัด ที่ ค ล้ายคลึ งกับ ปั ญ หาเดิ มและสังเกตการ
ปฏิบตั ิงานของนักเรี ยน
เมื่อนักเรี ยนได้ใช้กลวิธี STAR ครบทั้ง 4 ขั้น
พบว่า ขั้นที่ 1 นักเรี ยนได้พฒ
ั นาความสามารถในการ
วิเคราะห์ โจทย์ปัญ หา สามารถตีความและแปลความ
จากข้อมูลทั้งหมดของโจทย์ หลังจากนักเรี ยนวิเคราะห์
โจทย์แล้วขั้น ที่ 2 นักเรี ยนใช้วตั ถุจริ งหรื อสื่ อเสมื อน
จริ ง วาดรู ป ภาพ แสดงความสั ม พัน ธ์ ข องข้อ มู ล ใน
โจทย์ ทาให้นักเรี ยนสามารถแก้โจทย์ได้และมีวิธีการ
ในการหาคาตอบที่ หลากหลายขึ้ น แล้วค่อยเชื่ อมโยง
ไปสู่การใช้สมการในการหาคาตอบในขั้นที่ 3 นักเรี ยน
มีพ้ืนฐานในการแก้สมการที่ดีเนื่องจากผูว้ จิ ยั ใช้สื่อหรื อ
สั ญ ลั ก ษณ์ แ บบ CSA ซึ่ งนั ก เรี ยนเกิ ด ความเข้ า ใจ
สามารถแก้สมการได้ นาไปสู่การหาคาตอบของปั ญหา
ได้ถูกต้อง และขั้นสุ ดท้าย นักเรี ยนได้ทบทวนคาตอบ
ของตัวเอง และแลกเปลี่ ยนวิธีการหาคาตอบโดยการ
อภิปรายกับเพื่อนๆ เพื่อหาแนวทางที่ดีที่สุดสาหรับการ
แก้โ จทย์ปั ญ หาข้อ นั้น ๆ ผู ้วิจัย ได้ใ ห้ ปั ญ หาใหม่ บ น
พื้นฐานปั ญหาเดิม เพื่อให้นกั เรี ยนได้ขยายไปถึงปั ญหา
ในสถานการณ์ อื่น ๆได้ นักเรี ยนจึ งเกิ ดทัก ษะในการ
แก้ปัญหาการสอนแก้ปัญหาคณิ ตศาสตร์ โดยใช้กลวิธี
STAR ทั้ ง 4 ขั้ น เพื่ อ ให้ นั ก เรี ยนสามารถน าแนว
ทางการแก้ปั ญ หาไปประยุก ต์ใช้ได้ในชี วิต จริ ง และ
ผลการวิจัยครั้ งนี้ สอดคล้อ งกับงานวิจัยของMaccini,
Hughes (2000: 10-21) ได้ศึ ก ษาผลของการใช้ก ลวิ ธี
STAR และการใช้สื่อ ที่ เป็ นรู ป ธรรม (Concrete)สื่ อ ที่
เป็ นตัวแทนวัตถุจริ ง(Semiconcrete) และสัญลักษณ์ ที่
เป็ นนามธรรม(Abstract) สาหรับการแก้ปัญหาพีชคณิ ต
ขั้นต้นของนักเรี ยนระดับมัธยมศึกษาพบว่า ทักษะการ
แก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับจานวนเต็มของนักเรี ยนสู งขึ้น

การสอนโดยใช้กลวิธี STAR จึ งท าให้นักเรี ยนได้ฝึ ก
กลวิธีแก้โจทย์ปัญหาดังนี้ 1. ศึกษาทาความเข้าใจโจทย์
2. แปลงข้อมูลจากโจทย์ภาษาไปสู่ สมการ 3. ระบุการ
ด าเนิ น การทางคณิ ตศาสตร์ ไ ด้อ ย่า งถู ก ต้อ ง 4. วาด
รู ปภาพแสดงความหมายของโจทย์ปัญหาได้ 5. เขียน
สมการได้อย่างถูกต้อง และ 6. ตอบคาถามของโจทย์
ปั ญ หาได้ นอกจากนั้น นัก เรี ย นยังสามารถแก้โจทย์
ปั ญหาที่ ไม่ ใ กล้ เ คี ย งกั บ ของเดิ ม อี ก ด้ ว ย และยัง
สอดคล้อ งกับ ผลการวิ จัย ของ Maccini, Ruhl (2000:
465-489) ได้ศึกษาผลการใช้สื่อ ที่ เป็ นรู ป ธรรม สื่ อ ที่
เป็ นตัวแทนวัตถุจริ ง และสัญ ลักษณ์ ที่เป็ นนามธรรม
หรื อ ที่ เรี ยกโดยใช้อ ักษร CSA ตามล าดับ และกลวิธี
STAR ในการแก้ปั ญ หาการลบจ านวนเต็ ม ส าหรั บ
นักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษา พบว่า นักเรี ยนทุกคนมี
ความสามารถในการแก้ปัญหาพีชคณิ ตหลังทดลองสู ง
กว่ า ก่ อ นท ดลอง จากงาน วิ จั ย ในครั้ งนี้ ผลที่ ได้
สอดคล้องกับงานวิจยั ที่ ยกมาคือนักเรี ยนกลุ่มที่ ได้รับ
การสอนแก้ปัญหาคณิ ตศาสตร์ โดยใช้กลวิธี STAR มี
ความสามารถในการแก้โจทย์ปั ญ หาคณิ ตศาสตร์ สู ง
กว่ากลุ่มที่ได้รับการสอนแบบปกติ
3. จากผลการวิจยั พบว่า นักเรี ยนมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ที่ได้รับการสอนแก้ปัญหาคณิ ตศาสตร์ โดยใช้
กลวิ ธี STAR มี ค วามสามารถในการให้ เหตุ ผ ลทาง
คณิ ต ศาสตร์ สู ง กว่ากลุ่ ม ที่ ไ ด้รั บ การสอนแบบปกติ
อย่า งมี นัย ส าคัญ ที่ ร ะดับ 0.05 การที่ ผ ลการวิจัย เป็ น
เช่นนี้อาจเป็ นเพราะการสอนแก้ปัญหาคณิ ตศาสตร์โดย
ใ ช้ ก ล วิ ธี STAR มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ าพ ใ น ก า ร เพิ่ ม
ความสามารถในการให้เหตุผลของนักเรี ยนดังนี้ข้ นั ที่ 1
ผู ้เรี ยนสามารถจ าแนกข้อ มู ล ที่ ส าคัญ ต่ อ การเรี ยน
วิ เคราะห์ ปั ญ หาโดยใช้ถ ้อ ยค าของตัว เอง สามารถ
ตัด สิ น ใจก าจัด ส่ ว นเกิ น และหาส่ ว นที่ ข าดส าหรั บ
แก้ ปั ญหาได้ ขั้น ที่ 2 ขั้น นี้ ผู ้เรี ยนได้ คิ ด วิ ธี ก ารหา
ค าต อ บ ข อ ง ตั ว เอ ง แ ล ะ ผู ้ เ รี ย น ไ ด้ เชื่ อ ม โ ย ง
ความสั ม พัน ธ์ จ ากสิ่ ง ที่ เป็ นรู ป ธรรมไปสู่ สิ่ ง ที่ เป็ น
นามธรรมทาให้สามารถเข้าใจเนื้ อหาที่เรี ยนมากยิ่งขึ้น
ถือได้ว่าเป็ นการเรี ยนจากการอยากรู ้ ของผูเ้ รี ยนอย่าง
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อิสระ ผูเ้ รี ยนสามารถเลือกวิธีแก้ปัญหาที่ มาจากความ
ต้ อ งก าร ข อ งผู ้ เ รี ย น ใน เรื่ อ ง นั้ น ๆ แ ล ะ ไ ด้ ใ ช้
กระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ ในการสารวจตรวจสอบ
ความรู ้ในการทาความเข้าใจกับปั ญหา นักเรี ยนได้ใช้
เหตุผลและแสวงหาข้อมูลเพิ่มเพื่อนามาแก้ปัญหา โดย
ประยุกต์ใช้ความรู ้จากประสบการณ์เดิมเข้ากับสิ่ งที่ได้
เรี ย นรู ้ ใ หม่ เพื่ อ น ามาใช้แ ก้ปั ญ หา ขั้น ที่ 3 ในขั้น นี้
นักเรี ยนหาคาตอบที่ เหมาะสมและถูกต้องของโจทย์
ปั ญหา ด้วยกระบวนการและวิธีการคานวณต่างๆ
ผูเ้ รี ยนมีแนวทางในการแก้ปัญหาที่หลากหลาย โดยนา
หลักการทางคณิ ตศาสตร์มาใช้ประกอบ เพื่อแก้
สถานการณ์ ปั ญ หาท าให้ ผู ้ เ รี ยนสามารถพั ฒ นา
กระบวนการการแก้ปั ญ หาและการให้ เหตุ ผ ลทาง
คณิ ตศาสตร์ ไ ด้ ดี ข้ ึ น และขั้น ที่ 4 เป็ นขั้น ทบทวน
คาตอบ โดยมองย้อนกลับจากคาตอบไปสู่ สิ่งที่กาหนด
ว่าสมเหตุสมผลหรื อไม่อย่างไร จากนั้นผูส้ อนให้ผล
ย้อ นกลับ ทางบวก และให้ ผ ลย้อ นกลับ ค าตอบที่
ผิดพลาด ขั้นนี้ พบว่านักเรี ยนสามารถสังเคราะห์ความรู ้
เกี่ยวกับกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ ได้ดี มี
เหตุ ผ ลในการตรวจสอบกระบวนการต่ า งๆทาง
คณิ ตศาสตร์
สอดคล้องกับ กรมวิช าการ (2545:198-199)
ระบุถึงองค์ประกอบหลักที่ ส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนสามารถ
คิดอย่างมีเหตุผลและรู ้จกั การให้เหตุผลดังนี้
1. ควรให้ผเู ้ รี ยนได้พบกับโจทย์
ปั ญ ห าที่ ผู ้ เ รี ยน ส น ใจเป็ น ปั ญ ห าที่ ไม่ ยากเกิ น
ความสามารถของผูเ้ รี ยนที่จะคิดและให้เหตุผล
2. ให้ผเู ้ รี ยนมีโอกาสและเป็ นอิสระที่
จะแสดงออกถึ ง ความคิ ด เห็ น ในการให้ เหตุ ผ ลของ
ตัวเอง
3. ผูส้ อนช่วยสรุ ปและชี้แจงให้ผเู ้ รี ยน
เข้า ใจว่ า เหตุ ผ ลของผู ้เรี ย นถู ก ต้อ งตามหลัก เกณฑ์
หรื อไม่ขาดตกบกพร่ องอย่างไร
และสอดคล้องกับแนวคิ ดของพร้ อมพรรณ
และอัม พร (2547) ได้กล่าวไว้ว่าการฝึ กให้ผูเ้ รี ยนใช้
เห ตุ ผ ลท างค ณิ ต ศ าส ต ร์ ค วรท าใน บ ริ บ ท ท าง

คณิ ต ศาสตร์ เช่ น ในขณะเรี ย นเนื้ อ หาคณิ ต ศาสตร์
ในขณะทากิจกรรมทางคณิ ตศาสตร์ มากกว่าจะเป็ นการ
กระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนเห็นความสาคัญหรื อให้เรี ยนรู ้การให้
เหตุ ผ ลเดี่ ยวๆแยกจากสิ่ งอื่ น โดยอาจท าในการสอน
เนื้ อหามโนทั ศ น์ ห รื อการแก้ ปั ญหาหากเป็ นการ
แก้ ปั ญหาผู ้ส อนไม่ ค วรค านึ ง ถึ ง ค าตอบสุ ด ท้ า ยที่
ถูกต้องเท่านั้นแต่ควรให้ความสาคัญกับเหตุผลว่าทาไม
ผูเ้ รี ยนจึงได้คาตอบเหล่านั้นและคาตอบเหล่านั้นน่าจะ
ถูกต้องหรื อ ผิดเพราะเหตุใดการให้ผูเ้ รี ยนได้อธิ บ าย
หรื อ ชี้ แจงเหตุ ผ ลจะช่ ว ยให้ ผู ้เรี ย นได้ท บทวนการ
ท างานเพื่ อ สะท้อ นความคิ ด ของตนและที่ ส าคัญ คื อ
ผูเ้ รี ยนจะได้ขอ้ สรุ ป หรื อตัดสิ น ความถู กต้องของสิ่ ง
ต่างๆด้วยตนเองมากกว่าที่จะเชื่อตามที่ผสู ้ อนบอกหรื อ
ตามที่ ห นั ง สื อ เขี ย นไว้แ ละสอดคล้อ งกรมวิ ช าการ
(2545: 198-199) ได้ระบุว่าการเริ่ มต้นที่ จะส่ งเสริ มให้
ผู ้เรี ยนเรี ยนรู ้ แ ละเกิ ด ทั ก ษะในการให้ เหตุ ผ ลทาง
คณิ ต ศาสตร์ ผูส้ อนควรจัด สถานการณ์ ห รื อ ปั ญ หาที่
น่ า สนใจให้ ผู ้เ รี ยนได้ ล งมื อ ปฏิ บั ติ ผู ้ส อนสั ง เกต
พฤติ กรรมของผูเ้ รี ยนและคอยช่ วยเหลื อ โดยกระตุ ้น
หรื อชี้แนะกว้างๆโดยใช้คาถามกระตุน้
กิตติกรรมประกาศ
ผูว้ จิ ยั ขอขอบพระคุณอ.บรรทม สุระพร
อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ ที่ให้คาปรึ กษา
คาแนะนาที่เป็ นประโยชน์และมีคุณค่า
ข้ อเสนอแนะสาหรับการวิจยั ต่ อ
ศึกษาผลของการสอนแก้ปัญหาคณิ ตศาสตร์
โดยใช้กลวิธี STAR ควบคู่กบั การสอนวิธีอื่นๆที่จะ
ช่วยเพิ่มผลสัมฤทธิ์ความสามารถในการให้เหตุผลทาง
คณิ ตศาสตร์
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