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การศึกษาการสอนแก้ปัญหาคณิตศาสตร์โดยใช้กลวธีิ STAR ทีม่ีต่อความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา 
และการให้เหตุผลทางคณติศาสตร์ 

A Study of Using the STAR Strategy in Mathematics Problem Solving on Mathematics Problem 
Solving and Reasoning Abilities 

 

สุภกัษร ทองสตัย ์(Supaksorn  Tongsat)*  ดร.บรรทม สุระพร (Dr.Bunthom  Suraporn)** 
 

บทคดัย่อ 
วตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาและการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียน

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีไดรั้บการสอนแกปั้ญหาคณิตศาสตร์โดยใชก้ลวิธี STAR  และเพื่อเปรียบเทียบความสามารถใน
การแกโ้จทยปั์ญหา  และการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนหลงัไดรั้บการสอนแกปั้ญหาคณิตศาสตร์โดยใช้
กลวธีิ STAR กบันักเรียนท่ีไดรั้บการสอนแบบปกติ กลุ่มตวัอยา่ง คือ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ก าแพงเพชร จ านวน 54 คน ซ่ึงแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มทดลองได้รับการสอน
แก้ปัญหาคณิตศาสตร์โดยใช้กลวิธี STAR จ านวน 27 คน และกลุ่มควบคุมไดรั้บการสอนแบบปกติ จ านวน 27 คน 
ผลการวิจัยพบว่า ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของกลุ่มทดลองได้ร้อยละ 53.5 และ
ความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ไดร้้อยละ 35.55 ของคะแนนสอบ และกลุ่มทดลอง มีความสามารถใน
การแกโ้จทยปั์ญหา และการใหเ้หตุผลทางคณิตศาสตร์สูงกวา่กลุ่มควบคุม อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 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.  
 
 
 
 
 
 
 

ค าส าคญั:   การแกปั้ญหาคณิตศาสตร์โดยใชก้ลวธีิ STAR  ความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์   
   ความสามารถในการใหเ้หตุผลทางคณิตศาสตร์ 

Keywords:   STAR strategy, Mathematics problem solving ability, reasoning ability  
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บทน า 
ผลการประเมินของโครงการประเมินผล

นั ก เ รี ยน น าน าช า ติ  (Programme for International 
Student Assessment หรือ PISA) การประเมินผลคร้ังท่ี 
5 พ.ศ. 2555 รายวิชาคณิตศาสตร์  มีผลการประเมิน
เฉล่ียเท่ากบั 494 คะแนน พบวา่ นกัเรียนไทยมีคะแนน
เฉ ล่ีย  427 คะแนน  และจากผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O – NET) รายวิชา
คณิตศาสตร์ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2554-
2556 พบว่า นักเรียนไทยมีแนวโน้มการเรียนรู้ต ่าลง 
และอยูใ่นเกณฑ์ต ่ากวา่ร้อยละ 50 ซ่ึงถือวา่อยูใ่นระดบั
ต ่า  (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การ
มห าชน , 2554, 2555, 2556)) นอกจากนั้ น ผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้ น พ้ืนฐานของ
นักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรี
นครินทร์ก าแพงเพชร ปีการศึกษา 2554-2556 พบวา่ต ่า
กวา่เกณฑ์ร้อยละ 50 เช่นเดียวกนั จากขอ้มูลส่งผลให้
มองเห็นถึงการท่ีจะตอ้งเร่งปรับปรุงการจดัการเรียนรู้
ในรายวชิาคณิตศาสตร์  

การจดัการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ใหส้ าเร็จ
นั้นมีเป้าหมายท่ีส าคญัอยู ่2 ประการคือ ท าให้นกัเรียน
รู้จักคิดและมีความสามารถในการแก้ปัญหาเก่ียวกับ
คณิตศาสต ร์  (ป รีชา, 2537: 3 ) เพราะฉะนั้ นการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์จึงเป็นหัวใจของการเรียน
การสอนคณิตศาสตร์ (สิริพร,  2544:  4) ดงันั้นครูควร
ปลูกฝังให้นกัเรียนเขา้ใจถึงขั้นตอน หรือกระบวนการ
ในการแกปั้ญหา มีนกัเรียนจ านวนไม่นอ้ยท่ีไม่รู้วา่ควร
จะเร่ิมต้นแก้ปัญหานั้ นอย่างไรและจะด าเนินการ
แกปั้ญหาอยา่งไรต่อไป ทั้งน้ีอาจเน่ืองจากนกัเรียนไม่มี
ความรู้เก่ียวกับขั้นตอนหรือกระบวนการแก้ปัญหาท่ี
ถูกต้อง (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย,ี 2551: 4)  

นอกจากความสามารถในการแก้ปัญหาแล้ว
การใหเ้หตุผล ก็ถือวา่เป็นเป้าหมายท่ีส าคญัอีกประการ 
หน่ึงในกระบวนการเรียนการสอนคณิตศาสตร์  
เน่ืองจากการใหเ้หตุผลเป็นพ้ืนฐานของการเรียนและ 

การด าเนินการทางคณิตศาสตร์ การแสดงเหตุผลท่ีดีจะ
มีคุณค่ามากกว่าการท่ีผูห้าค าตอบท่ีถูกต้อง (สภาครู
คณิตศาสตร์แห่งชาติของสหรัฐอเมริกา (The National 
Council of Teachers of Mathematics (NCTM), 1989: 
6-81) มีงานวิจัยจ านวนมากท่ียืนยนัว่าการสอนให้
นักเรียนเรียนดว้ยความเขา้ใจอย่างมีเหตุผลดีกว่าการ
สอบแบบจ าจด  (สถาบนัส่งเสริมการสอนวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลย,ี 2550: 38)  

การจัดการเรียนการสอนเก่ียวกับการโจทย์
ปัญหาท่ีซับซ้อน ตอ้งวิเคราะห์หาความสัมพนัธ์ของ
โจทย ์เพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงวิธีการหาค าตอบนั้น นกัเรียนไม่
สามารถท าได้ ดังจะเห็นได้จากผลการวิจัยข อง       
เจษฎ์สุดา (2542: 62-64) พบว่า ความสามารถในการ
แกโ้จทยปั์ญหาของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้อยู่
ใ น เก ณ ฑ์ ขั้ น ต ่ า ร้ อ ย ล ะ  50 ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ท่ี                
สุวร (2545:50) ได้เสนอเก่ียวกับการเรียนการสอน 
เร่ืองการแก้โจทยปั์ญหา กล่าวคือ นักเรียนอ่านโจทย์
ปัญหาแล้วไม่ทราบว่าจะหาค าตอบของปัญหานั้ น
อย่างไร สมศกัด์ิ (2547: 16) ไดเ้สนอแนะวา่ การสอน
คณิตศาสตร์ให้ไดผ้ล สามารถช่วยเสริมสร้างให้ผูเ้รียน
บรรลุจุดมุ่งหมายของการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ได้
ดีวิธีหน่ึงคือ การสอนให้ผูเ้รียนได้เรียน และรู้จักใช้
กลวธีิหรือยทุธวธีิในการแกปั้ญหา  

แมค ชิ นี  ได้พัฒ น าการสอน แก้ ปั ญ ห า
คณิ ตศาสต ร์โดยใช้กลวิ ธี  STAR (STAR strategy 
steps) เป็นกลวิธีการใช้ตัวอักษรตัวแรก ท่ี ช่วยให้
นกัเรียนสามารถจ าขั้นตอนการแกโ้จทยปั์ญหาโดยจ า
ตวัอกัษรตวัแรกของช่ือล าดบัขั้น (Maccini, 1998 cited 
in Maccini and Gagnon,2006)  ก ล วิ ธี น้ี แ น ะน าให้
นกัเรียนแกปั้ญหาตามขั้นตอน 4 ขั้นดงัน้ี 

ขั้นท่ี 1 S  (Search  the word problem) 
การศึกษาโจทยปั์ญหา  

ขั้นท่ี 2 T  (Translate the problem) การแปลง
โจทย ์ 

ขั้นท่ี 3  A  (Answer the problem) หาค าตอบ 
ของโจทยปั์ญหา และ 
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ขั้นท่ี 4 R (Review the solution) ทบทวน
ค าตอบ  

ดงันั้นการสอนแกปั้ญหาคณิตศาสตร์โดยใช้
กลวิธี STAR เป็นกลวธีิการสอนอีกแบบหน่ึงท่ีช่วยให้
นักเรียนสามารถใช้กระบวนการแก้ปัญหาในการหา
ค าตอบไดอ้ย่างดียิ่ง ท าให้นักเรียนมีความสามารถใน
การแกโ้จทยปั์ญหา และมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนดีข้ึน 
ส่ิงท่ีสนบัสนุนแนวคิดน้ีคือ งานวิจยั Maccini, Hughes 
(2000: 10-21) ไดศึ้กษาผลของการใชก้ลวิธี STAR ใน
การแก้ปัญหาพีชคณิตขั้นต้นของนักเรียนระดับชั้ น
มัธยมศึกษาท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนท่ีมีต่อ
ความสามารถของการแสดงความหมายและการหา
ค าตอบของการแก้ปัญหาการบวก ลบ คูณ และหาร
จ านวนเต็ม ผลปรากฏว่า ทักษะการแก้ปัญหาของ
นักเรียนสูงข้ึน นอกจากนั้นยงัส่งผลกับการแก้โจทย์
ปัญหาท่ีไม่ใกลเ้คียงกบัของเดิมอีกดว้ย 

ในปีเดียวกนั Maccini, Ruhl (2000: 465-489) 
ไดศึ้กษาผลการใชส่ื้อท่ีเป็นรูปธรรมส่ือท่ีเป็นตวัแทน
วตัถุจริงและสญัลกัษณ์ท่ีเป็นนามธรรมหรือท่ีเรียกโดย
ใช้อักษร CSA ตามล าดับ และกลวิธี STAR ในการ
แกปั้ญหาการลบจ านวนเต็มส าหรับนักเรียนระดบัชั้น
มธัยมศึกษาท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนมีอุปสรรค
ในการใหเ้หตุผลขั้นสูง และทกัษะการแกปั้ญหาท่ีมีต่อ
ความสามารถในการแสดงความหมาย และการหา
ค าตอบของปัญหาการลบจ านวนเต็ม ผลปรากฏว่า 
หลังการสอนช่วยให้การแก้ปัญหามีประสิทธิภาพ 
นกัเรียนมีทกัษะการแกปั้ญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัจ านวนเตม็
ดีข้ึน  
 จากท่ีกล่าวมาพบวา่การใชก้ลวิธี STAR ช่วย
ให้ความสามารถในการแก้โจทยปั์ญหาของนักเรียน
สูง ข้ึน  ผู ้วิจัย จึ งสนใจ ศึกษาการสอนแก้ปัญห า
คณิตศาสตร์โดยใชก้ลวิธี STAR ท่ีมีต่อความสามารถ
ในการแก้โจทย์ปัญห า และการให้ เหตุ ผลท าง
คณิตศาสตร์ 
 
 

วตัถุประสงค์การวจิยั 
1. เพ่ือศึกษาความสามารถในการแกโ้จทย ์

ปัญหาและความสามารถในการให้ เหตุผลทาง

คณิตศาสตร์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีไดรั้บ

การสอนแกปั้ญหาคณิตศาสตร์โดยใชก้ลวธีิ STAR  

2. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการแก ้
โจทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนหลงัได้รับ
การ สอนแก้ปัญหาคณิตศาสตร์โดยใช้กลวิธี STAR 
กบันกัเรียนท่ีไดรั้บการสอนแบบปกติ 

3. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการให ้
เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนหลังได้รับการ
สอนแก้ปัญหาคณิตศาสตร์โดยใช้กลวิธี STAR กับ
นกัเรียนท่ีไดรั้บการสอนแบบปกติ 
 
วธีิการวจิยั 

การวจิยัคร้ังน้ี เป็นการวจิยัก่ึงทดลอง (Quasi-

Experimental Study) ซ่ึงประกอบดว้ย กลุ่มทดลอง 1 

กลุ่ม และกลุ่มควบคุม 1 กลุ่ม  

ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี เป็นนกัเรียน 
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา  
2558 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  
ก าแพงเพชร จ านวน 4 ห้องเรียน รวมจ านวนนักเรียน 
116 คน  และกลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ 
นักเรียนระดับชั้ นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1 ปี
การศึกษา 2558 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ-
ศรีนครินทร์ ก าแพงเพชร จ านวน 2 ห้องเรียน ท่ีมีพ้ืน-
ฐานความรู้ทางคณิตศาสตร์ไม่แตกต่างกนั นัน่คือห้อง 
ม.2/2 ซ่ึงมีจ านวนนักเรียน 27 คน และห้องม.2/4 มี
จ านวนนักเรียน 27 คน แลว้จบัสลากเพ่ือก าหนดกลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคุม ผลปรากฏวา่ นกัเรียนหอ้ง 2/2
จ านวน 27 คน เป็นกลุ่มทดลอง และนักเรียนห้อง 2/4 
จ านวน 27 คน เป็นกลุ่มควบคุม ซ่ึงด าเนินการสอน
ดงัน้ี  กลุ่มทดลอง คือ กลุ่มท่ีไดรั้บการสอนแกปั้ญหา
คณิตศาสตร์โดยใชก้ลวิธี STAR  และกลุ่มควบคุม คือ 
กลุ่มท่ีไดรั้บการสอนปกติ  
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 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการทดลอง คือ แผนการ
จดัการเรียนรู้โดยเน้นการสอนแก้ปัญหาคณิตศาสตร์
โดยใช้กลวิธี STAR และแผนการจัดการเรียนรู้ปกติ 
เร่ือง อตัราส่วนและร้อยละ จ านวน 16 แผน  เคร่ืองมือ
ท่ีใช้ในการเก็บรวมรวมข้อมูล คือ แบบทดสอบวดั
ความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์ 
เป็นแบบอัตนัย จ านวน 5 ข้อ และแบบทดสอบวดั
ความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์เป็น
แบบอตันยั จ านวน 5 ขอ้ 

การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
1. ขั้นเตรียมก่อนการเก็บรวบรวมประกอบ 

ด้วย  ก าหนดกลุ่มตัวอย่าง,ปฐมนิเทศนักเรียนท่ีเป็น
กลุ่มทดลอง และก าหนดปฏิทินการทดลอง โดยการ
ทดลองในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2558 

2. ขั้นการเก็บขอ้มูล 
แบบทดสอบวดัความสามารถในการ

แกปั้ญหาและการใหเ้หตุผลทางคณิตศาสตร์ท่ีผูว้ิจยัได้
สร้างข้ึนไปท าการทดสอบกับนักเรียนท่ีเป็นกลุ่ม
ตวัอยา่ง แลว้บนัทึกคะแนนท่ีไดจ้ากการทดลองคร้ังน้ี
เป็นคะแนนก่อนเรียน  

2.1 ด าเนินการทดลองตามแผนการ
จดัการเรียนรู้ท่ีเตรียมไว ้โดยใชเ้คร่ืองมือต่างๆ ในการ
เก็บรวบรวมขอ้มูลไดแ้ก่ แบบประเมินพฤติกรรมการ
ท างานรายบุคคล แบบบันทึกผลหลงัการจดักิจกรรม
การเรียนรู้  

2.2 สังเกตกระบวนการเรียนการสอน 
โดยสังเกตและบนัทึกพฤติกรรมการเรียนของนกัเรียน
ทุกระยะตลอดการทดลอง  

2.3 น าขอ้มูลท่ีไดม้าวเิคราะห์ เพื่อปรับ- 
ปรุง แก้ไขขอ้บกพร่องการจัดการเรียนรู้ในแผนการ
สอนต่อไป 

3. ขั้นประเมิน 
3.1  หลงัจากส้ินสุดการเรียนท าการทด- 

สอบนกัเรียนดว้ยแบบทดสอบวดัความสามารถในการ 
แกปั้ญหา และการใหเ้หตุผลทางคณิตศาสตร์  ท่ีผูว้จิยั 

ได้สร้างข้ึน แลว้บันทึกคะแนนท่ีได้จากการทดลอง
คร้ังน้ี เป็นคะแนนหลงัเรียน  

3.2 ตรวจใหค้ะแนน น าคะแนนท่ีไดม้า 
วเิคราะห์   

การวเิคราะห์ขอ้มูล 
น าคะแนนท่ีไดจ้ากแบบทดสอบ มาวเิคราะห์

ขอ้มูล โดยมีการวเิคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 
1. ศึกษาความสามารถในการแกโ้จทย-์ 

ปัญหา และการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ โดยใช้
คะแนนสอบหลังการทดลองจากแบบทดสอบวัด
ความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์ 
และแบบทดสอบวดัความสามารถในการให้เหตุผล
ทางคณิตศาสตร์  โดยค านวณหาค่าเฉล่ียเลขคณิต เทียบ
กับเกณฑ์ขั้นต ่าท่ีกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ 
ก าหนดไวคื้อ ร้อยละ 50 

2. เปรียบเทียบความสามารถในการแก-้ 
โจทยปั์ญหาและการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 กลุ่มท่ีได้รับการสอน
แกปั้ญหาคณิตศาสตร์ โดยใช้กลวิธี STAR กบักลุ่มท่ี
เรียนแบบปกติ โดยใชค้ะแนนสอบหลงัการทดลองจาก
แบบทดสอบวดัความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหา
คณิตศาสตร์ โดยค านวณหาค่าเฉล่ียเลขคณิต ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน   และทดสอบความแตกต่างของ
ค่าเฉล่ียเลขคณิต โดยการทดสอบด้วยค่าที  (t- test 
independent) 
 
ผลการวจิยั 

ตารางที ่1 แสดงคะแนนความสามารถในการแกโ้จทย ์
 ปัญหาคณิตศาสตร์ของนกัเรียนกลุ่มทดลอง      
 และกลุ่มควบคุม 

กลุ่ม n x  s ร้อยละ 

ทดลอง 27 10.70 4.522 53.5 

ควบคุม 27 2.22 2.847 11.1 
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 จากตารางท่ี 1 พบวา่นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา
ปีท่ี 2 ท่ีได้รับการสอนแก้ปัญหาคณิตศาสตร์โดยใช้
กลวิธี STAR มีค่าเฉล่ียเลขคณิตของความสามารถใน
การแกโ้จทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์เท่ากบั 10.70 จาก
คะแนนเต็ม 20 คะแนน โดยมีค่าเฉล่ียเลขคณิตคิดเป็น
ร้อยละ 53.5 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ขั้ นต ่ าท่ีก าหนดโดย
กระทรวงศึกษาธิการ คือสูงกวา่ร้อยละ 50 ของคะแนน
ท่ีไดจ้ากแบบวดัความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหา
ทางคณิตศาสตร์ ส าหรับนกัเรียนท่ีไดรั้บการสอนแบบ
ปกติมีค่าเฉล่ียเลขคณิตของความสามารถในการแก้
โจทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์เท่ากบั 2.22 จากคะแนน
เต็ม 20 คะแนน โดยมีค่าเฉล่ียเลขคณิตคิดเป็นร้อยละ 
11.1 ซ่ึ ง ต ่ า ก ว่ า เก ณ ฑ์ ขั้ น ต ่ า ท่ี ก า ห น ด โ ด ย
กระทรวงศึกษาธิการ คือต ่ากวา่ร้อยละ 50 ของคะแนน
ท่ีไดจ้ากแบบวดัความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหา
ทางคณิตศาสตร์  

ส่วนของความสามารถในการให้เหตุผลทาง
คณิตศาสตร์ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีไดรั้บการ
สอนแก้ปัญหาคณิตศาสตร์โดยใช้กลวิธี  STAR มี
ค่าเฉล่ียเลขคณิตของความสามารถในการให้เหตุผล
ทางคณิตศาสตร์เท่ากบั 7.11 จากคะแนนเต็ม 20 โดยมี
ค่าเฉล่ียเลขคณิตคิดเป็นร้อยละ 35.55 ซ่ึงต ่ากว่าเกณฑ์
ขั้นต ่าท่ีก าหนดโดยกระทรวงศึกษาธิการ คือต ่ากวา่ร้อย
ละ 50 ส าหรับนักเรียนท่ีได้รับการสอนแบบปกติมี
ค่าเฉล่ียเลขคณิตของความสามารถในการให้เหตุผล
ทางคณิตศาสตร์เท่ ากับ  4.19 จากคะแนนเต็ม  20 
คะแนน โดยมีค่าเฉล่ียเลขคณิตคิดเป็นร้อยละ 20.95 ซ่ึง
ต ่ากวา่เกณฑข์ั้นต ่าท่ีก าหนดโดยกระทรวงศึกษาธิการ 
 คือต ่ ากว่าร้อยละ 50 ของคะแนนท่ีได้จากแบบวดั
ความสามารถในการใหเ้หตุผลทางคณิตศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 

ตารางที ่2 แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
 ค่าสถิติทดสอบทีของคะแนนความสามารถ  
 ในการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ของ  
 นกัเรียนกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม 

 

 จากตารางท่ี 2 พบว่า นักเรียนกลุ่มท่ีได้รับ
การสอนแกปั้ญหาคณิตศาสตร์โดยใชก้ลวิธี STAR มี
ความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์
สูงกวา่กลุ่มท่ีไดรั้บการสอนแบบปกติ อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

 
ตารางที ่3 แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

 ค่าสถิติทดสอบทีของคะแนนความสามารถ   
 ในการใหเ้หตุผลทางคณิตศาสตร์ของ  
 นกัเรียนกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม 

 

จากตารางท่ี 3 พบว่า นักเรียนกลุ่มท่ีได้รับ
การสอนแกปั้ญหาคณิตศาสตร์โดยใชก้ลวิธี STAR มี
ความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์สูงกวา่
กลุ่มท่ีได้รับการสอนแบบปกติ อย่างมีนัยส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 

 
อภิปรายและสรุปผลการวจิยั 

1. จากผลการวจิยัพบวา่ นกัเรียนชั้นมธัยม- 
ศึกษาปีท่ี 2 ท่ีไดรั้บการสอนแกปั้ญหาคณิตศาสตร์ โดย 
กลวิธีSTAR มีความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา
คณิ ตศาสต ร์ สู งกว่า เกณฑ์ ขั้ น ต ่ า ท่ี ก าหนดโดย
กระทรวงศึกษาธิการ คือสูงกว่าร้อยละ 50 การท่ี

กลุ่ม n x  s t Sig. 

ทดลอง 27 10.70 4.522 8.248 .000 

ควบคุม 27 2.22 2.847 

กลุ่ม n x  S t Sig. 
ทดลอง 27 7.11 2.913 3.072 .003 

ควบคุม 27 4.19 4.000 
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ผลการวจิยัเป็นเช่นน้ีอาจเป็นเพราะการสอนแกปั้ญหา
คณิตศาสตร์โดยใช้กลวิธีSTAR มีกระบวนการและ
ขั้นตอนในการสอนท่ีส่งเสริมความสามารถในการ
แกปั้ญหา นักเรียนจดจ าขั้นตอน และสามารถควบคุม
ตนเองใชก้ระบวนการแกปั้ญหาและล าดบัขั้นตอนยอ่ย
ครบทั้ งกระบวนการ จากการฝึกแก้ปัญหาอย่างเป็น
ระบ บ  ท าให้ นั ก เรี ยน ส าม ารถน าค ว าม รู้ แล ะ
ประสบการณ์ท่ีตนมีอยูไ่ปใชว้ิเคราะห์ หาค าตอบของ
โจทยปั์ญหานั้นได ้การท่ีนกัเรียนไดฝึ้กแกปั้ญหาเช่นน้ี
อยูเ่ป็นประจ าส่งผลให้นักเรียนมีความสามารถในการ
แก้โจทย์ปัญหาดี ข้ึน  ผลการวิจัยน้ีสอดคล้องกับ
งานวิจัยของนุตริยา (2548) ได้ศึกษาผลการสอน
แก้ปัญหาคณิตศาสตร์โดยใช้กลวิธี  STAR ท่ี มีต่อ
ความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ และ
ความคงทนในการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 1 จงัหวดัสุราษฎร์ธานี พบวา่ นักเรียน
ท่ีได้รับการสอนแก้ปัญหาคณิตศาสตร์โดยใช้กลวิธี 
STAR  มี ค วามส าม ารถในการแก้โจท ย์ปั ญ ห า
คณิ ตศาสต ร์ สู งกว่า เกณฑ์ ขั้ น ต ่ า ท่ี ก าหนดโดย
กระทรวงศึกษาธิการ คือ สูงกว่าร้อยละ 50 ของ
คะแนนท่ีได้รับจากแบบวดัความสามารถในการแก้
โจทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ 

ส่วนของความสามารถในการให้เหตุผลทาง
คณิตศาสต ร์จากผลการวิจัยพบว่า  นั ก เรียนชั้ น
มัธยม ศึ กษ าปี ท่ี  2  ท่ี ได้ รั บ ก ารสอน แก้ ปั ญ ห า
คณิตศาสตร์โดยกลวธีิSTAR มีความสามารถในการให้
เหตุผลทางคณิตศาสตร์ต ่ากว่าเกณฑ์ขั้นต ่าท่ีก าหนด
โดยกระทรวงศึกษาธิการ คือต ่ากวา่ร้อยละ 50 ของ 
คะแนนท่ีไดจ้ากแบบวดัความสามารถในการใหเ้หตุผล 
ทางคณิตศาสตร์ การท่ีผลการวิจยัเป็นเช่นน้ีอาจเป็น
เพราะการเรียนการสอนมีข้อจ ากัดในเร่ืองของเวลา 
เน่ืองจากกิจกรรมบางอย่างต้องใช้เวลาท่ีมากพอ
ส าห รับนักเรียนในการคิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้า
นักเรียนไม่เคยได้รับการฝึกทักษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์มาก่อน การฝึกในตอนเร่ิมตน้ยิ่งตอ้งการ
เวลามากเป็นพิเศษ ซ่ึงปัญหาท่ีพบสอดคล้องกับ

Clements,Ellerton (1997)  ซ่ึงกล่าวว่า การส่งเสริมให้
นกัเรียนรู้จกัคิดให้เหตุผล สร้างแนวคิดของตนเอง ส่ิง
ท่ีเหล่าน้ีตอ้งการเวลาส าหรับประสบการณ์ การมีเวลา
จ ากดั โดยเฉพาะเวลาในการคิด และตอบค าถาม ท าให้
นั ก เรี ยน ข าดโอกาส คิ ด และไต ร่ต รอ งอ ย่าง มี
ประสิทธิภาพ  

2. จากผลการวจิยัพบวา่ นกัเรียนมธัยมศึก- 
ษาปีท่ี 2 ท่ีไดรั้บการสอนแกปั้ญหาคณิตศาสตร์โดยใช้
กลวิธีSTAR มีความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา
คณิตศาสตร์สูงกว่ากลุ่มท่ีได้รับการสอนแบบปกติ 
อย่างมีนัยส าคัญท่ีระดับ 0.05 การท่ีผลการวิจัยเป็น
เช่นน้ีอาจเป็นเพราะการสอนแกปั้ญหาคณิตศาสตร์โดย
ใช้กลวิธีSTAR ทั้ ง 4 ขั้น มีประสิทธิภาพในการเพ่ิม
ความสามารถในการแกปั้ญหาของนกัเรียนดงัน้ี 

ขั้นท่ี 1 S (Search the word problem) เป็นขั้น
ของการศึกษาโจทย์ปัญหา ในขั้นน้ี ผูเ้รียนสามารถ
จ าแนกขอ้มูลท่ีส าคญัต่อการเรียนวิเคราะห์ปัญหาโดย
ใช้ถอ้ยค าของตวัเอง สามารถตดัสินใจก าจดัส่วนเกิน
และหาส่วนท่ีขาดส าหรับแกปั้ญหาได ้

ขั้ น ท่ี  2 T (Translate the problem) เป็นขั้ น

ของการแปลงขอ้มูลท่ีมีอยูใ่นโจทยปั์ญหาไปสู่สมการ

ในแบบรูปภาพหรือสมการทางคณิตศาสตร์ ขั้ นน้ี

ผูเ้รียนไดคิ้ดวธีิการหาค าตอบของตวัเอง และผูเ้รียนได้

เช่ือมโยงความสัมพนัธ์จากส่ิงท่ีเป็นรูปธรรมไปสู่ส่ิงท่ี

เป็นนามธรรมท าให้สามารถเขา้ใจเน้ือหาท่ีเรียนมาก

ยิง่ข้ึน 

ขั้นท่ี 3 A (Answer the problem) เป็นขั้นการหา

ค าตอบของโจทยปั์ญหา ในขั้นน้ีผูเ้รียนหาค าตอบท่ี

เหมาะสมและถูกตอ้งของโจทยปั์ญหา ใชพ้ื้นฐานทาง

คณิตศาสตร์ในการหาค าตอบ เช่น ใช้การแก้สมการ 

เป็นตน้ 

ขั้นท่ี 4 R (Review the solution) เป็นขั้นทบทวน
ค าตอบ ผูเ้รียนอ่านโจทย์ปัญหาซ ้ าอีกคร้ัง แล้วถาม
ค าถามต่อตนเองว่า “ค าตอบท่ีไดส้อดคล่องกบัขอ้มูล

- 994 -



 
 

  

HMO12-7 

และเง่ือนไขท่ีก าหนดในปัญหาหรือไม่” จากนั้ น
ตรวจสอบค าตอบ ผูส้อนให้ผลยอ้นกลบัทางบวก โดย
ดูการปฏิบัติงานของนักเรียน เช่น เปอร์เซ็นต์ความ
ถูกตอ้งในการค านวณ การน าเสนอผลการค านวณ เป็น
ตน้ และให้ผลยอ้นกลบัค าตอบท่ีผิดพลาด ถา้นักเรียน
หาค าตอบผิดพลาดมากอาจจะสอนใหม่ แล้วให้
แบบฝึกหัดท่ีคลา้ยคลึงกับปัญหาเดิมและสังเกตการ
ปฏิบติังานของนกัเรียน 

เม่ือนกัเรียนไดใ้ชก้ลวิธี STAR ครบทั้ง 4 ขั้น 
พบว่า ขั้นท่ี 1 นักเรียนไดพ้ฒันาความสามารถในการ
วิเคราะห์โจทยปั์ญหา สามารถตีความและแปลความ
จากขอ้มูลทั้งหมดของโจทย ์หลงัจากนกัเรียนวิเคราะห์
โจทยแ์ลว้ขั้นท่ี 2 นักเรียนใช้วตัถุจริงหรือส่ือเสมือน
จริง วาดรูปภาพ แสดงความสัมพันธ์ของข้อมูลใน
โจทย ์ท าให้นักเรียนสามารถแกโ้จทยไ์ดแ้ละมีวิธีการ
ในการหาค าตอบท่ีหลากหลายข้ึน แลว้ค่อยเช่ือมโยง
ไปสู่การใชส้มการในการหาค าตอบในขั้นท่ี 3 นกัเรียน
มีพ้ืนฐานในการแกส้มการท่ีดีเน่ืองจากผูว้จิยัใชส่ื้อหรือ
สัญลักษณ์แบบ CSA ซ่ึงนักเรียนเกิดความเข้าใจ
สามารถแกส้มการได ้น าไปสู่การหาค าตอบของปัญหา
ไดถู้กตอ้ง และขั้นสุดทา้ย นักเรียนไดท้บทวนค าตอบ
ของตวัเอง และแลกเปล่ียนวิธีการหาค าตอบโดยการ
อภิปรายกบัเพ่ือนๆ เพ่ือหาแนวทางท่ีดีท่ีสุดส าหรับการ
แก้โจทย์ปัญหาข้อนั้ นๆ ผู ้วิจัยได้ให้ปัญหาใหม่บน
พ้ืนฐานปัญหาเดิม เพ่ือใหน้กัเรียนไดข้ยายไปถึงปัญหา
ในสถานการณ์อ่ืนๆได้ นักเรียนจึงเกิดทักษะในการ
แกปั้ญหาการสอนแกปั้ญหาคณิตศาสตร์โดยใชก้ลวิธี 
STAR ทั้ ง  4 ขั้ น  เพ่ือให้นัก เรียนสามารถน าแนว
ทางการแก้ปัญหาไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตจริง และ
ผลการวิจัยคร้ังน้ีสอดคลอ้งกับงานวิจัยของMaccini, 
Hughes (2000: 10-21) ได้ศึกษาผลของการใช้กลวิธี
STAR และการใช้ส่ือท่ีเป็นรูปธรรม (Concrete)ส่ือท่ี
เป็นตวัแทนวตัถุจริง(Semiconcrete) และสัญลกัษณ์ท่ี
เป็นนามธรรม(Abstract) ส าหรับการแกปั้ญหาพีชคณิต
ขั้นตน้ของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาพบวา่ ทกัษะการ
แกปั้ญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัจ านวนเต็มของนกัเรียนสูงข้ึน 

การสอนโดยใช้กลวิธี STAR จึงท าให้นักเรียนได้ฝึก
กลวธีิแกโ้จทยปั์ญหาดงัน้ี 1. ศึกษาท าความเขา้ใจโจทย ์
2. แปลงขอ้มูลจากโจทยภ์าษาไปสู่สมการ 3. ระบุการ
ด าเนินการทางคณิตศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง 4. วาด
รูปภาพแสดงความหมายของโจทยปั์ญหาได ้5. เขียน
สมการได้อย่างถูกตอ้ง และ 6. ตอบค าถามของโจทย์
ปัญหาได้ นอกจากนั้ นนักเรียนยงัสามารถแก้โจทย์
ปัญหาท่ี ไม่ ใกล้เคี ยงกับของเดิมอีกด้วย และยัง
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ Maccini, Ruhl (2000: 
465-489) ได้ศึกษาผลการใช้ส่ือท่ีเป็นรูปธรรม ส่ือท่ี
เป็นตวัแทนวตัถุจริง และสัญลกัษณ์ท่ีเป็นนามธรรม
หรือท่ีเรียกโดยใช้อักษร CSA ตามล าดับ และกลวิธี 
STAR ในการแก้ปัญหาการลบจ านวนเต็มส าหรับ
นกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษา พบว่า นกัเรียนทุกคนมี
ความสามารถในการแกปั้ญหาพีชคณิตหลงัทดลองสูง
กว่า ก่อนทดลอง จากงานวิจัยในค ร้ัง น้ี ผล ท่ี ได้
สอดคลอ้งกบังานวิจยัท่ียกมาคือนักเรียนกลุ่มท่ีไดรั้บ
การสอนแกปั้ญหาคณิตศาสตร์โดยใชก้ลวิธี STAR มี
ความสามารถในการแก้โจทยปั์ญหาคณิตศาสตร์สูง
กวา่กลุ่มท่ีไดรั้บการสอนแบบปกติ 

3. จากผลการวจิยัพบวา่ นกัเรียนมธัยมศึก- 
ษาปีท่ี 2 ท่ีไดรั้บการสอนแกปั้ญหาคณิตศาสตร์โดยใช้
กลวิธีSTAR มีความสามารถในการให้เหตุผลทาง
คณิตศาสตร์สูงกว่ากลุ่มท่ีได้รับการสอนแบบปกติ 
อย่างมีนัยส าคัญท่ีระดับ 0.05 การท่ีผลการวิจัยเป็น
เช่นน้ีอาจเป็นเพราะการสอนแกปั้ญหาคณิตศาสตร์โดย
ใ ช้ ก ล วิ ธี STAR มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ าพ ใ น ก า ร เ พ่ิ ม
ความสามารถในการใหเ้หตุผลของนกัเรียนดงัน้ีขั้นท่ี 1 
ผู ้เรียนสามารถจ าแนกข้อมูลท่ีส าคัญต่อการเรียน
วิเคราะห์ปัญหาโดยใช้ถ้อยค าของตัวเอง สามารถ
ตัดสินใจก าจัดส่วนเกินและหาส่วนท่ีขาดส าหรับ
แก้ปัญหาได้ ขั้ น ท่ี  2 ขั้ น น้ีผู ้เรียนได้คิดวิธีการหา
ค าต อ บ ข อ งตั ว เอ ง  แ ล ะ ผู ้ เ รี ย น ได้ เ ช่ื อ ม โ ย ง
ความสัมพันธ์จากส่ิงท่ี เป็นรูปธรรมไปสู่ส่ิงท่ี เป็น
นามธรรมท าให้สามารถเขา้ใจเน้ือหาท่ีเรียนมากยิ่งข้ึน 
ถือได้ว่าเป็นการเรียนจากการอยากรู้ของผูเ้รียนอย่าง
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อิสระ ผูเ้รียนสามารถเลือกวิธีแกปั้ญหาท่ีมาจากความ
ต้อ งก ารข อ งผู ้ เ รี ย น ใน เร่ื อ งนั้ น ๆ  แ ล ะ ได้ ใ ช้
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการส ารวจตรวจสอบ
ความรู้ในการท าความเขา้ใจกับปัญหา นักเรียนได้ใช้
เหตุผลและแสวงหาขอ้มูลเพ่ิมเพ่ือน ามาแกปั้ญหา โดย
ประยกุตใ์ชค้วามรู้จากประสบการณ์เดิมเขา้กบัส่ิงท่ีได้
เรียนรู้ใหม่เพ่ือน ามาใช้แก้ปัญหา ขั้ นท่ี  3 ในขั้ นน้ี
นักเรียนหาค าตอบท่ีเหมาะสมและถูกตอ้งของโจทย์
ปัญหา ดว้ยกระบวนการและวธีิการค านวณต่างๆ 
ผูเ้รียนมีแนวทางในการแกปั้ญหาท่ีหลากหลาย โดยน า 
หลกัการทางคณิตศาสตร์มาใชป้ระกอบ เพ่ือแก ้
สถานการณ์ ปัญหาท าให้ผู ้ เรียนสามารถพัฒนา
กระบวนการการแก้ปัญหาและการให้ เหตุผลทาง
คณิตศาสตร์ได้ดี ข้ึน และขั้ น ท่ี  4 เป็นขั้ นทบทวน
ค าตอบ โดยมองยอ้นกลบัจากค าตอบไปสู่ส่ิงท่ีก าหนด
ว่าสมเหตุสมผลหรือไม่อย่างไร จากนั้ นผูส้อนให้ผล
ย้อนกลับทางบวก และให้ผลย้อนกลับค าตอบท่ี
ผิดพลาด ขั้นน้ีพบวา่นกัเรียนสามารถสงัเคราะห์ความรู้
เก่ียวกบักระบวนการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ไดดี้ มี
เหตุผลในการตรวจสอบกระบวนการต่างๆทาง
คณิตศาสตร์ 

สอดคล้องกับกรมวิชาการ (2545:198-199) 
ระบุถึงองคป์ระกอบหลกัท่ีส่งเสริมให้ผูเ้รียนสามารถ
คิดอยา่งมีเหตุผลและรู้จกัการใหเ้หตุผลดงัน้ี 

1. ควรใหผู้เ้รียนไดพ้บกบัโจทย ์
ปั ญ ห าท่ี ผู ้ เ รี ยน สน ใจ เป็ น ปัญห าท่ี ไ ม่ ยาก เกิน
ความสามารถของผูเ้รียนท่ีจะคิดและใหเ้หตุผล 

2. ใหผู้เ้รียนมีโอกาสและเป็นอิสระท่ี 
จะแสดงออกถึงความคิดเห็นในการให้เหตุผลของ
ตวัเอง 

3. ผูส้อนช่วยสรุปและช้ีแจงใหผู้เ้รียน 
เข้าใจว่าเหตุผลของผู ้เรียนถูกต้องตามหลักเกณฑ์
หรือไม่ขาดตกบกพร่องอยา่งไร 

และสอดคลอ้งกบัแนวคิดของพร้อมพรรณ 
และอมัพร  (2547) ได้กล่าวไวว้่าการฝึกให้ผูเ้รียนใช้
เห ตุ ผ ลท างค ณิ ตศ าสต ร์ค วรท าในบ ริบทท าง

คณิตศาสตร์ เช่น ในขณะเรียนเน้ือหาคณิตศาสตร์
ในขณะท ากิจกรรมทางคณิตศาสตร์มากกวา่จะเป็นการ
กระตุน้ให้ผูเ้รียนเห็นความส าคญัหรือให้เรียนรู้การให้
เหตุผลเด่ียวๆแยกจากส่ิงอ่ืนโดยอาจท าในการสอน
เน้ือหามโนทัศน์ห รือการแก้ปัญหาหากเป็นการ
แก้ปัญหาผู ้สอนไม่ควรค านึงถึงค าตอบสุดท้ายท่ี
ถูกตอ้งเท่านั้นแต่ควรใหค้วามส าคญักบัเหตุผลวา่ท าไม
ผูเ้รียนจึงไดค้  าตอบเหล่านั้นและค าตอบเหล่านั้นน่าจะ
ถูกต้องหรือผิดเพราะเหตุใดการให้ผูเ้รียนได้อธิบาย
หรือช้ีแจงเหตุผลจะช่วยให้ผู ้เรียนได้ทบทวนการ
ท างานเพื่อสะท้อนความคิดของตนและท่ีส าคัญคือ
ผูเ้รียนจะได้ขอ้สรุปหรือตัดสินความถูกต้องของส่ิง
ต่างๆดว้ยตนเองมากกวา่ท่ีจะเช่ือตามท่ีผูส้อนบอกหรือ
ตามท่ีหนังสือเขียนไวแ้ละสอดคล้องกรมวิชาการ 
(2545: 198-199) ไดร้ะบุว่าการเร่ิมตน้ท่ีจะส่งเสริมให้
ผู ้เรียนเรียนรู้และเกิดทักษะในการให้ เหตุผลทาง
คณิตศาสตร์ผูส้อนควรจัดสถานการณ์หรือปัญหาท่ี
น่าสนใจให้ผู ้เรียนได้ลงมือปฏิบั ติผู ้สอนสังเกต
พฤติกรรมของผูเ้รียนและคอยช่วยเหลือโดยกระตุ ้น
หรือช้ีแนะกวา้งๆโดยใชค้  าถามกระตุน้ 

 
กติตกิรรมประกาศ 
 ผูว้จิยัขอขอบพระคุณอ.บรรทม สุระพร 
อาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์  ท่ีใหค้  าปรึกษา 
ค าแนะน าท่ีเป็นประโยชน์และมีคุณค่า 
 
ข้อเสนอแนะส าหรับการวจิยัต่อ 
 ศึกษาผลของการสอนแกปั้ญหาคณิตศาสตร์
โดยใชก้ลวธีิ STAR ควบคู่กบัการสอนวธีิอ่ืนๆท่ีจะ
ช่วยเพ่ิมผลสมัฤทธ์ิความสามารถในการใหเ้หตผุลทาง
คณิตศาสตร์ 
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