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Abstract

 The objectives of this research entitled “Mathematical Problems Solved by Learning Management Using STAR 

Strategy together with Bar Model of Grade 3 students” were to 1) study students’skill of mathematical solving process 

by using STAR strategies together with bar model; 2) compare students’ ability to solve mathematical problems 

before and after class by using STAR strategies together with bar model. Selected by Cluster sampling, the sample 

used in this research was a classroom of grade 3 students from Soponprachathewaruttharak School, Klongkuen, 

Klongkuen, Chachoengsao who were studying in the second semester of academic year 2017. Data was collected 

from 18 students who had taken the achievement test. Such data was calculated through mean (), standard devia-

tion (S.D.) and dependent sample t-test. The result revealed that grade 3 students who had been taught by STAR 

strategies together with bar model had excellent skill for mathematical problem solving process (Х = 15.11, S.D. = 

1.02). For the academic achievement, the grade 3 students who had been taught by STAR strategies together with 

bar model was (Х = 11.61, S.D. = 1.82). It was higher than before class (Х= 15.28, S.D. = 1.07) with statistical signifi-

cance of .05.
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บทคัดย่อ

 การวจิยัเรือ่ง การแก้โจทย์ปัญหาทางคณติศาสตร์ด้วยการจดัการเรยีนรูโ้ดยใช้กลวธิ ีSTAR ร่วมกบับาร์โมเดล ของนกัเรยีนชัน้ประถม

ศึกษาปีที่ 3 มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาทักษะกระบวนการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ด้วยการจัดการ

เรยีนรูโ้ดยใช้กลวธิ ีSTAR ร่วมกับบาร์โมเดลและเพือ่เปรยีบเทยีบความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณติศาสตร์ของนักเรยีนชัน้ประถม

ศกึษาปีที ่3 ระหว่างก่อนเรยีนกบัหลงัเรยีน ด้วยการจดัการเรยีนรู้โดยใช้กลวธิ ีSTAR ร่วมกบับาร์โมเดล กลุม่ตวัอย่างคอื นกัเรยีนชัน้ประถม

ศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนโสภณประชาเทวารุทธารักษ์ ต�าบลคลองเขื่อน อ�าเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ก�าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 

2 ปีการศึกษา 2560 จ�านวน 1 ห้องเรียน ใช้วิธีการโดยการเลือกแบบแบ่งกลุ่มได้กลุ่มตัวอย่างจ�านวน 18 คน ใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนในการเก็บรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการหาค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าทีวิกฤติ (t-test)  

แบบ Dependent Sample ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการสอนโดยการจัดการเรียนรู้โดยใช้กลวิธี STAR 

ร่วมกับบาร์โมเดลมีทักษะกระบวนการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์อยู่ในระดับมาก (Х = 15.11, S.D. = 1.02) 
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และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการสอนโดยการจัดการเรียนรู้โดยใช้กลวิธี STAR ร่วมกับบาร์โมเดล มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

รายวิชาคณิตศาสตร์หลังเรียน (Х = 11.61, S.D. = 1.82) สูงกว่าก่อนเรียน (Х= 15.28, S.D. = 1.07) อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ค�าส�าคัญ : การแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ กลวิธี STAR ร่วมกับบาร์โมเดล นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา
 คณติศาสตร์มบีทบาทส�าคญัยิง่ต่อการพฒันาความคดิมนษุย์ 

ท�าให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบ  

มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วน 

รอบคอบ การคาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ แก้ปัญหา และน�าไปใช้

ในชีวิตประจ�าวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม นอกจากน้ีคณิตศาสตร์

ยังเป็นเครื่องมือในการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ

ศาสตร์อื่นๆ คณิตศาสตร์จึงมีประโยชน์ต่อการด�าเนินชีวิต ช่วย

พัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีข้ึน และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี

ความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, หน้า 1) คณิตศาสตร์เป็น

ศาสตร์แห่งการคิด และเป็นเครื่องมือส�าคัญต่อการพัฒนาศักยภาพ

ของสมองในด้านทกัษะและกระบวนการคดิ ซ่ึงประกอบด้วย ทกัษะ

และกระบวนการคดิในการสร้างความคดิรวบยอด และหลกัการทาง

คณิตศาสตร์การให้เหตุผล การพิสูจน์ การคิดค�านวณ และการแก้

ปัญหา การสื่อสารความหมาย การน�าความรู้ทางคณิตศาสตร์ไป

ประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ของสาขาวิชาอื่น หรือใช้เป็น

เทคนคิในการแก้ปัญหา คณติศาสตร์จงึเป็น วชิาทีส่�าคญั ซ่ึงถกูบรรจุ

ไว้ในหลักสูตรเสมอมา (สุวร กาญจนมยูร, 2554, หน้า 11)

 การเรียนรู้การแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ แบบกลวิธี 

STAR (STAR Strategy Steps) เป็นกลวิธีการสอนให้นักเรียนแก้

ปัญหาคณติศาสตร์โดยใช้กลวธิกีารจ�าตวัอักษรตวัแรกของชือ่ล�าดบั

ขั้นของการแก้ปัญหา Maccini (1998; cited in Maccini and 

Garnon, 2006) ได้พฒันาการสอนแก้ปัญหานีข้ึ้นเพือ่ชีแ้นะนกัเรยีน

สามารถใช้กระบวนการและล�าดับข้ันตอนย่อยครบท้ังกระบวนการ

ในการแสดงความหมายและการหาค�าตอบของปัญหา เพือ่เป็นพืน้ฐาน

สู่การแก้ปัญหาที่ดีกลวิธีนี้ มีขั้นตอนหลัก 4 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นตอนที่ 

1 ศึกษาโจทย์ปัญหา S (Search the Word Problem) ขั้นตอนที่ 

2 แปลงข้อมูลที่อยู่ในโจทย์ปัญหาไปสู่รูปภาพหรืออสมการทาง

คณติศาสตร์ โดยอาจเลอืกใช้สือ่เป็นรปูธรรม วตัถุจรงิ T (Translate 

the Problem) ข้ันตอนที ่3 หาค�าตอบของโจทย์ปัญหา A (Answer 

the Problem) ขั้นตอนที่ 4 ทบทวนค�าตอบว่าสอดคล้องกับข้อมูล

และเงื่อนไขที่ก�าหนดในโจทย์ปัญหาหรือไม่ R (Review the Solu-

tion) การสอนแก้ปัญหาวธินีีส้ามารถหาสาเหตขุองปัญหา วเิคราะห์

ปัญหาโดยอาศัยข้อมูลที่มีอยู่เลือกตัดสินใจและวิธีการแก้ปัญหาที่ดี

ที่สุดด้วยขั้นตอน 4 ข้ันตอน การแก้ปัญหาคณิตศาสตร์แบบกลวิธี 

STAR เป็นวิธีการสอนอีกแบบหน่ึงท่ีช่วยให้นักเรียนสามารถใช้

กระบวนการแก้ปัญหาในการหาค�าตอบได้อย่างดย่ิีงช่วยให้นกัเรยีน

ได้รู้จักการคิด ถึงการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ได้เป็นอย่างดี

 บาร์โมเดล เป็นรูปแบบของประเทศสิงคโปร์เป็นการใช้

รปูภาพแท่งสีเ่หลีย่มผนืผ้า เป็นสญัลกัษณ์แทนข้อมลูทีเ่ราวเิคราะห์

และตคีวามหมายจากโจทย์ปัญหาโดยมีข้อตกลงเบ้ืองต้นในการวาด

รูปแท่งสี่เหลี่ยมผืนผ้า คือ ความกว้างของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าของรูป

วาดแต่ละรูปในโจทย์ข้อเดียวกันควรเท่ากัน หรืออาจก�าหนดเป็น

มาตรฐานว่าควรเป็น 1 หน่วย เพื่อไม่ให้ความกว้างของรูปวาดเป็น

ตัวแปรที่ท�าให้นักเรียนเกิดความไขว้เขว นอกจากนี้ การวางรูปวาด

แต่ละรปู ควรวางให้จดุเริม่ต้นอยูใ่นแนวเดยีวกนั เพือ่ให้นกัเรียนเห็น

ความยาวที่มีความแตกต่างกันตามข้อมูลที่โจทย์ก�าหนด (รูปท่ีวาด

ใช้การประมาณ ไม่จ�าเป็นต้องละเอียดถึงขั้นคิดเป็นอัตราส่วน)

 จากความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหาดังกล่าว ท�าให้

ทราบถงึลกัษณะของการเรยีนรูค้ณติศาสตร์แบบกลวธิ ีSTAR ซ่ึงเป็น

กลวธิกีารสอนแบบหนึง่ทีช่่วยให้นกัเรยีนสามารถใช้กระบวนการแก้

ปัญหาโจทย์คณติศาสตร์ขึน้ เพือ่พฒันาความสามารถในการแก้โจทย์

ปัญหาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียน 

ที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะพัฒนาการเรียน 

การสอน การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ โดยใช้แบบกลวิธี STAR 

ร่วมกับบาร์โมเดล ซ่ึงงานวิจัยครั้งน้ี เป็นทักษะที่มีความส�าคัญ  

ต่อการเรียนคณิตศาสตร์และใช้ในชีวิตประจ�าวันของเรามาก อีกทั้ง

เนือ้หาเรือ่งโจทย์ปัญหาการวดั เรขาคณติ การวิเคราะห์ข้อมลู ความ

น่าจะเป็นมีความส�าคัญนักเรียนส่วนใหญ่ประสบปัญหาในการแก้

ปัญหา การให้เหตผุลการสือ่สาร การสือ่ความหมายทางคณติศาสตร์ 

และการน�ามาใช้ในชีวิตประจ�าวัน การเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับ

ศาสตร์อื่นๆ อาทิ การเรียนการสอนแบบบาร์โมเดล เป็นความคิด

สร้างสรรค์ทีด่ ีผูว้จิยัในฐานะครผููร้บัผดิชอบการจดัการเรยีนการสอน

กลุ่มสาระการเรยีนรูค้ณติศาสตร์ ตระหนกัถงึปัญหาและความส�าคญั

ที่จ�าเป็นดังกล่าว จึงได้ท�าการศึกษา ค้นคว้า เอกสาร และงานวิจัย

ที่เกี่ยวข้อง และพัฒนาตนเอง โดยเข้าร่วมอบรม สัมมนา เพื่อน�า

ความรู้ ความเข้าใจและประสบการณ์ที่ได้รับมาพัฒนา ด้วยการ

จัดการเรียนรู้โดยใช้กลวิธี STAR ร่วมกับบาร์โมเดล ของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีประสิทธิภาพ มีความเหมาะสมกับผู้เรียน

และเนื้อหาที่เรียน เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถวิเคราะห์ปัญหา  

มีทักษะในการแก้ปัญหา และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
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วัตถุประสงค์การวิจัย
 1. เพื่อศึกษาทักษะกระบวนการแก้โจทย์ป ัญหาทาง

คณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ด้วยการจัดการ

เรียนรู้โดยใช้กลวิธี STAR ร่วมกับบาร์โมเดล

 2. เพือ่เปรียบเทยีบความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทาง

คณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ระหว่างก่อนเรียน

กับหลังเรียน ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้กลวิธี STAR ร่วมกับบาร์

โมเดล

แนวคิดทฤษฎี
 ในการศึกษาเรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ด้วยการ

จัดการเรียนรู้โดยใช้กลวิธี STAR ร่วมกับบาร์โมเดล ของนักเรียน 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียน

โสภณประชาเทวารุทธารักษ์ อ�าเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา 

สังกัดส�านักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 

ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

 1. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 

2551 เป็นหลกัสตูรการศกึษาทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส�าคญัมุง่พฒันาผูเ้รยีน

ให้เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาต่อ และ

การประกอบอาชีพมีความรู้ความสามารถในการส่ือสาร การคิด  

การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยีและมีทักษะชีวิตเป็นความสามารถ

ในการแก้ปัญหาและอปุสรรคต่างๆ ท่ีเผชิญได้อย่างถกูต้องเหมาะสม

บนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจ

ความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่างๆ ในสังคม 

แสวงหาความรู้ ประยกุต์ความรูม้าใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา

และมกีารตดัสนิใจทีม่ปีระสทิธภิาพโดยค�านงึถงึผลกระทบทีเ่กดิขึน้

ต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม

 2. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์เป็นสิ่ง

สร้างสรรค์จิตใจ ค�าว่าคณิตศาสตร์ไม่ใช่หมายความเพียงตัวเลข 

ซึ่งเกี่ยวกับจ�านวนต่างๆ และการค�านวณคณิตศาสตร์มีความหมาย

มากกว่าพีชคณิตที่จะศึกษาเพียงรูปร่างและขนาด มีความหมาย

มากกว่าตรโีกณมติซิึง่เก่ียวกบัการวดัระยะทาง มคีวามหมายมากกว่า

วิชาสถิติและวิชาแคลคูลัสคณิตศาสตร์ ประกอบด้วย สาระที่เป็น

องค์ความรู ้คือ จ�านวนและการด�าเนนิการ การวัดเรขาคณิต พีชคณติ 

การวเิคราะห์ข้อมลูและความน่าจะเป็น ทกัษะและกระบวนการทาง

คณติศาสตร์ โดยจดัให้มคีวามสมัพนัธ์กนัให้เหมาะแก่วยัของนกัเรยีน

แต่ละชั้นและสอดคล้องกับชีวิตประจ�าวัน เน้นกระบวนการคิดให้

เกิดความเข้าใจจากกิจกรรม ประสบการณ์จากของจริง

 3. แนวคิดเกี่ยวกับการสอนคณิตศาสตร์การจัด การเรียน

การสอนถ้าครูใช้วิธีการสอนท่ีเหมาะสมกับวิธีการเรียนของผู้เรียน

แล้ว จะท�าให้การเรยีนรูข้องผูเ้รยีนเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ และ

คงทนยั่งยืนถ้าผู้เรียนได้รับการสอนที่สอดคล้องกับวิธีการเรียนที่

ตนเองสนใจจะท�าให้ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนสงูข้ึน มทีศันคตทิีด่ต่ีอ

การสอนและมีวินัยในตนเอง

 4. แนวคิดเก่ียวกับการแก้โจทย์ป ัญหาคณิตศาสตร ์

ความหมายของโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์และทักษะการแก้โจทย์

ปัญหาคณิตศาสตร์โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์หมายถึงค�าถามทาง

คณติศาสตร์ทีน่กัเรยีนจะต้องท�าความเข้าใจ แล้วด�าเนนิการเพือ่หา

ค�าตอบจากโจทย์ปัญหาทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคือ วิธีการท่ี

นกัเรยีนต้องท�าความเข้าใจปัญหา วางแผนแก้ปัญหา ลงมอืท�าตามแผน

และตรวจสอบวธีิการและค�าตอบ ซึง่มีหลายวิธขีึน้อยู่กบัโจทย์ปัญหา

 5.  แนวคิดกลวิธีในการแก้ปัญหากลวิธีในการแก้โจทย์

ปัญหาน้ันมีหลากหลายวิธี ผู้แก้ปัญหาจ�าเป็นต้องเลือกใช้วิธีการให้

เหมาะสมกับปัญหาของตนปัญหาบางปัญหาสามารถใช้วิธีการแก้

ปัญหาได้หลายวธิดีงันัน้ผูแ้ก้ปัญหาจ�าเป็นต้องมคีวามเข้าใจในปัญหา

ของตนเองเพื่อที่จะสามารถเลือกวิธีการที่จะใช้ในการแก้ปัญหาได้

อย่างถูกต้องและรวดเร็ว

 6.  การจัดการเรียนการสอนแก้ปัญหาคณติศาสตร์โดยการ

ใช้กลวธีิ STAR วธิสีอนโจทย์ปัญหาคณติศาสตร์เป็นสถานการณ์หรอื

ค�าถามที่ต้องการค�าตอบ ซึ่งบุคคลต้องใช้ความรู้และประสบการณ์

ทางคณติศาสตร์มาก�าหนดแนวทางหรอืวธิกีารในการหาค�าตอบ ซึง่

ในการวจิยัโดยการใช้วิธ ีSTAR เป็นการเรยีนทีใ่ช้วธิสีอน ซึง่นกัเรยีน

สามารถทีจ่ะใช้การคิดหาค�าตอบในการแก้โจทย์ปัญหาได้ตามขัน้ตอน

ที่ไม่ซับซ้อนและเข้าใจง่าย

 7.  แบบจ�าลองจากหลักสูตรประเทศสิงคโปร์ บาร์โมเดล 

(Bar Model) เป็นกลวิธีในการท�าโจทย์ปัญหาแบบหนึ่งท่ีท�าให้

นักเรียนเกิดการคิดวิเคราะห์ข้อความจากโจทย์ปัญหา น�ามาเช่ือม

โยงกับความคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ แล้วจึงวาดออกมาใน 

รูปแบบของบาร์โมเดล ซึ่งการวาดรูปบาร์โมเดลเป็นวิธีในการแก้

โจทย์ปัญหาทีน่ยิมใช้ในหลายประเทศ เช่น สิงคโปร์ เวยีดนาม ญีปุ่น่ 

เป็นต้น

 8.  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

 นุตริยา จิตตารมย์ (2549) ผลของการสอนแก้ปัญหา

คณติศาสตร์โดยใช้กลวธิ ีSTAR ทีม่ต่ีอความสามารถในการแก้โจทย์

ปัญหาคณิตศาสตร์และความคงทนในการเรียนคณิตศาสตร์ของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 รุจิอาภา รุจิยาปนนท์ (2550) ผลการจัดกิจกรรมการเรียน

การสอนคณติศาสตร์โดยใช้การแก้ปัญหาสือ่ความสามารถในการคดิ

สร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

 บงกชรตัน์ สมานสินธุ ์(2551) ได้ศึกษาวจิยัเพือ่เปรียบเทยีบ

ความสามารถใน การแก้ปัญหาและทักษะการเชื่อมโยงทาง

คณิตศาสตร์ก่อนและหลังการจัด การเรียนการสอนแบบอริยสัจ 4
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ขอบเขตการวิจัย
 1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยประชากร 

ทีใ่ช้ในการวจิยั ได้แก่ นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่3 โรงเรยีนประถม

ศึกษาในอ�าเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา สังกัดส�านักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ที่ก�าลังศึกษาอยู่ใน

ภาคเรยีนที ่2 ปีการศึกษา 2560 จ�านวน 9 โรงเรยีน นกัเรยีน 112 คน 

 กลุม่ตวัอย่างทีใ่ช้ในการวจิยัครัง้นี ้ได้แก่ นกัเรยีนชัน้ประถม

ศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนโสภณประชาเทวารุทธารักษ์ ต�าบลคลองเขื่อน 

อ�าเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ท่ีก�าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2  

ปีการศึกษา 2560 จ�านวน 1 ห้องเรียน จ�านวนนักเรียนทั้งสิ้น 18 

คน โดยการเลือกแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Sampling) เป็นการสุ่ม

ตวัอย่างโดยแบ่งประชากรออกตามพ้ืนทีแ่ล้วศกึษาหน่วยประชากร

ในกลุ่มพื้นที่นั้นๆ 

 2.  ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย

 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ใช้เวลา 16 ชั่วโมง โดยใช้

แผนการจัดการเรียนรู้ 8 แผน แผนละ 2 ชั่วโมง

 3. เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย

 เป็นเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 จาก

หนังสือเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ ของ

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 โดยแบ่งเน้ือหาออกเป็น  

5 หัวข้อ ดังนี้

   1)  โจทย์ปัญหาการบวก

   2)  โจทย์ปัญหาการลบ

   3) โจทย์ปัญหาการคูณ

   4)  โจทย์ปัญหาการหาร

   5)  โจทย์ปัญหาการหารระคน

 4.  ตัวแปรที่ศึกษา

 การวิจัยครั้งนี้ มีตัวแปรในการวิจัย ดังนี้

  1)  ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) ได้แก ่

การจัดการเรียนรู้โดยใช้กลวิธี STAR ร่วมกับบาร์โมเดล

  2)  ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ได้แก่ ทักษะ

กระบวนการแก้โจทย์ปัญหาทางคณติศาสตร์ ของนกัเรยีนช้ันประถม

ศกึษาปีที ่3 และความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณติศาสตร์ 

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

 5.  กรอบแนวคิดการวิจัย

วิธีด�าเนินการวิจัย
 1.  การสร้างเครื่องมือ

 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้  

เป็นเครื่องมือที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นประกอบด้วย

  1.1  ผูว้จิยัสร้างแผนการจดัการเรยีนรูเ้รือ่งการแก้โจทย์

ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา 

ปีที่ 3 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 

2551 หลกัสตูรสถานศกึษาโรงเรยีนโสภณประชาเทวารุทธารกัษ์ด้วย

การจัดการเรียนรู้โดยใช้กลวิธี STAR ร่วมกับบาร์โมเดลจ�านวน 8 

แผน แผนละ 2 ชัว่โมง รวมเวลาการวจิยัจ�านวน 16 ชัว่โมง ซึง่ผูว้จิยั 

สร้างขึ้น

  1.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ประกอบ

ด้วย

   1)  แบบทดสอบแบบปรนัย เรื่อง การบวก ลบ คูณ 

หารระคน แบบ 4 ตัวเลือก จ�านวน 30 ข้อเป็นแบบทดสอบ 

ก่อนเรียนและหลังเรียน

   2) แบบทดสอบอัตนัย เป็นแบบทดสอบวัดผล

ระหว่างเรียนแต่ละเรื่องจ�านวน 4 ข้อ เรื่อง การบวก ลบ คูณ 

หารระคน

 2.  การสร้างเครื่องมือที่ใช้งานการเก็บข้อมูล 

    2.1  วิธีการสร้างแผนการจัดการเรียนรู ้โดยใช้กลวิธ ี

STAR ร่วมกับบาร์โมเดล

  แผนการจดัการเรยีนรู ้การแก้โจทย์ปัญหา เรือ่ง การแก้โจทย์

ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี

ที ่3 ตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 

และหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนโสภณประชาเทวารุทธารักษ์ด้วย

การเรียนรู้ใช้กลวิธีแบบ STAR ร่วมกับบาร์โมเดล จ�านวน 8 แผน 

แผนละ 2 ชั่วโมง รวมเวลาจ�านวน 16 ชั่วโมง ซ่ึงในแต่ละแผนมี 

องค์ประกอบ คือ สาระส�าคัญ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอน  

จุดประสงค์การเรียนรู ้ สาระการเรียนรู ้ กิจกรรมการเรียนรู ้  

ส่ือการเรยีนรู/้แหล่งเรยีนรูก้ารวดัและประเมนิผล ในแต่ละแผนการ

จัดการเรียนรู้ มีขั้นตอนการสอน 3 ขั้น ดังนี้

1. การจัดการเรียนรู้โดยใช้กลวิธี  

  STAR ร่วมกับบาร์โมเดล

2. การแก้โจทย์ปัญหา

  ทางคณิตศาสตร์

1. ทักษะกระบวนการแก้โจทย์ปัญหา 

  ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน

  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

2. ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา

  ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน

  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

ที่มา : พรเพ็ญ ศรีเกษม (2561)
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   ขั้นที่ 1 ขั้นน�าเข้าสู่บทเรียน ท�าการทดสอบความเข้าใจ

การวิเคราะห์โจทย์ปัญหาเรื่อง การบวก ลบ คูณ หาร

   ขัน้ที ่2 ข้ันท�ากจิกรรม ครเูตรยีมโจทย์ปัญหาทีม่ข้ีอความ

สั้นๆ มีค�าถามชัดเจน และต้องการค�าตอบเพียงค�าตอบเดียวให้

นักเรียนฝึกคิดหาค�าตอบ

   ขั้นที่ 3 ขั้นสรุป ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปบทเรียน

  2.2 วธิกีารสร้างแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน

แบบปรนัย และแบบอัตนัย

   2.2.1  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

(แบบปรนัย) 

   การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

รปูแบบปรนยั จะมลัีกษณะเป็นแบบทดสอบ (test) แบบ 4 ตวัเลือก 

จ�านวน 2 ฉบับ ฉบับละ 30 ข้อ โดยแบ่งเป็นเรื่อง การบวก จ�านวน 

5 ข้อ การลบ จ�านวน 5 ข้อ การบวกลบ จ�านวน 5 ข้อ การคูณ 

จ�านวน 5 ข้อ การหาร จ�านวน 5 ข้อ การบวกลบคูณหารระคน 

จ�านวน 5 ข้อ เพื่อใช้เป็นแบบทดสอบก่อนเรียน 1 ฉบับ และแบบ

ทดสอบหลังเรียน จ�านวน 1 ฉบับ

    2.2.2  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

(แบบอัตนัย) 

   การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

รูปแบบอัตนัย ให้นักเรียนแสดงวิธีการแก้โจทย์ปัญหาตามกลวิธี 

STAR และบาร์โมเดล จ�านวน 20 ข้อ โดยแบ่งเป็นเรื่องละ 4 ข้อ 

แบ่งตามเนื้อหาการบวก ลบ คูณ หาร และหารระคน  

   ทั้งน้ีแบบทดสอบวัดทักษะทางการเรียนรูปแบบ

อัตนัย เรื่อง การบวก ลบ คูณ และหารระคนที่สร้างขึ้นไปให ้

ผู้เชี่ยวชาญจ�านวน 5 ท่าน ประเมินความเที่ยงตรง ความเหมาะสม

ของเนื้อหา ความเหมาะสมของส�านวนภาษา พร้อมท้ังเสนอแนะ

เพิม่เตมิ เพือ่น�าไปปรบัปรงุแก้ไขจากการประเมนิความเท่ียงตรงของ

เนื้อหาของแผนการจัดการเรียนรู ้ความคิดเห็นของผู ้เชี่ยวชาญ 

เท่ากับ 0.76 

   ส�าหรบัแบบทดสอบวดัทกัษะทางการเรยีนรปูแบบ

อัตนัย ที่ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงวุฒิแล้วมีค่าความเท่ียงตรง 

(Item Objective Congruence :  IOC) ต้ังแต่ 0.50-1.00 ไปทดลอง

ใช้กับนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 

จ�านวน 34 คน ซึ่งเรียนเรื่อง การบวก ลบ คูณ และหารระคน มา

แล้วมค่ีาสมัประสทิธิแ์อลฟ่าของครอนบาค โดยมเีกณฑ์ความเชือ่มัน่

คอืตัง้แต่ โดยมค่ีาความเชือ่มัน่คอื 0.98 ค่าความยากง่ายอยูร่ะหว่าง 

0.28-0.56 และค่าอ�านาจจ�าแนก มีค่า 0.59-0.95

 3.  การเก็บรวบรวมข้อมูล

    3.1  ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

ราชภัฏราชนครินทร์ เพื่อขอความร่วมมือจากผู้อ�านวยการโรงเรียน

โสภณประชาเทวารุทธารักษ์ อ�าเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา 

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2  

ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

   3.2  การเตรียมการทดลอง

   3.2.1 เตรียมเคร่ืองมือที่ใช้ในการทดลอง ซึ่ง

ประกอบด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรยีนในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณติศาสตร์ โดยการใช้กลวธิี 

STAR ร่วมกับบาร์โมเดล 

   3.2.2 เตรียมนักเรียนที่เข้ารับการทดลอง

   3.2.3 ให้นักเรียนท�าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ 

ในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์โดยการใช้กลวิธีแบบ STAR 

ร่วมกับบาร์โมเดล  

   3.2.4 ท�าการสอนคณิตศาสตร์ เรื่องการแก้โจทย์

ปัญหา การบวก ลบ คณู หารระคน โดยการใช้กลวธิแีบบ STAR ร่วม

กับบาร์โมเดล 

   3.2.5 เมื่อสิ้นสุดการทดลองแล้วให้นักเรียนท�า

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 

การเรียนโดยการใช้กลวิธีแบบ STAR ร่วมกับบาร์โมเดล 

 4.  การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้

 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลมีดังต่อไปนี้

    4.1  ค่าเฉลี่ย ( Х ) 

    4.2  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

    4.3  ค่าร้อยละ

    4.4  ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุด

ประสงค์การเรยีนรู ้IOC (Index of Item-Objective Congruence)

    4.5  ค่าความเชือ่มัน่ของแบบทดสอบโดยวธิ ีสูตร KR-20

    4.6  ค่าความยากง่าย (p)

    4.7  ค่าอ�านาจจ�าแนก (r)

    4.8  การทดสอบค่าวกิฤตทิ ี(t-test) แบบ Dependent 

Sample

    4.9  ความเชื่อมั่นของข้อสอบอัตนัย โดยใช้สูตรการหา

ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค ซึ่งค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า 

(α-Coefficient)

สรุปผลการวิจัย
 จากการวเิคราะห์ข้อมลูการจัดการเรยีนรูโ้ดยใช้กลวธิ ีSTAR 

ร่วมกับบาร์โมเดล ผลการวิจัยสรุปได้ ดังนี้

 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการสอนโดยการ

จัดการเรียนรู ้โดยใช้กลวิธี STAR ร่วมกับบาร์โมเดลมีทักษะ

กระบวนการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์อยู ่ในระดับมาก  

ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ผลการศึกษาทักษะกระบวนการแก้โจทย์ปัญหา เรื่อง 

การบวก การลบ การคูณ การหารระคน ของนักเรียนชั้นประถม

ศึกษาปีที่ 3 โดยใช้กลวิธี STAR ร่วมกับบาร์โมเดล

ทักษะกระบวนการแก้โจทย์
ปัญหา

จ�านวน
นกัเรยีน

คะแนนของนักเรียน

คะแนน
เต็ม

คะแนน
เฉลี่ย

ร้อย
ละ

ขั้นที่ 1 ศึกษาโจทย์ปัญหา S 18 5 4.32 86.44

ขั้นที่ 2 แปลงข้อมูลที่มีอยู่ในโจทย์
ปัญหา 
     ไปสู่รูปภาพ วาดรูปบาร์
โมเดล T

18 5 3.82 76.39

ขั้นที่ 3 หาค�าตอบของโจทย์
ปัญหา A

18 5 3.52 70.40

ขั้นที่ 4 ทบทวนค�าตอบ R 18 5 3.45 68.94

รวม 18 20 15.11 75.56

 2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการสอนโดยการ

จัดการเรียนรู้โดยใช้กลวิธี STAR ร่วมกับบาร์โมเดล มีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรยีนรายวชิาคณติศาสตร์หลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีนแตกต่าง

กันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนหลังเรียน สูงกว่าก่อนเรียน ดังตารางที่ 2

ตารางที ่2 ผลการเปรยีบเทยีบความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา

ทางคณติศาสตร์ของนกัเรียน ระหว่างก่อนเรยีนและหลงัเรยีนโดยใช้

กลวิธี STAR ร่วมกับบาร์โมเดล

ไปสู่เนื้อหาใหม่หรือใช้ยุทธวิธีต่างๆ ในการเรียนการสอน ในขั้น

ปฏิบัติกิจกรรมผู้สอนใช้ปัญหาซึ่งมีความเชื่อมโยงกับเรื่องราวในขั้น

เตรียมความพร้อมและใช้ยุทธวิธีต่างๆ ให้ผู้เรียนสามารถสรุปหรือ

เข้าใจ หลักการ แนวคิด กฎ สูตร สัจพจน์ ทฤษฎีบท หรือบทนิยาม

ด้วยตนเองในขณะทีผู้่เรยีนปฏิบตักิจิกรรม ผู้สอนให้อสิระทางความ

คิดกับผู้เรียนให้ค�าแนะน�าตามความจ�าเป็น กรมวิชาการ (2545,  

หน้า 188-189) และวิธีสอนโดยการค้นพบด้วยตนเองภายใต้ 

ค�าแนะน�า ครูตั้งปัญหาแล้วนักเรียนแสวงหาวิธีการเพื่อหาค�าตอบ

ของปัญหาภายใต้ค�าแนะน�าของคร ูครไูด้ก�าหนดขอบเขตของปัญหา

ว่าเร่ืองทีต้่องการจะศกึษาคอือะไรครจัูดประสบการณ์ให้แก่นกัเรยีน 

จากประสบการณ์รูปธรรมไปสู่กึง่รปูธรรม และไปสู่นามธรรมในทีส่ดุ 

ดวงเดอืน อ่อนน่วม (2551, หน้า 14-167) และทีส่�าคัญการวางแผน

หาค�าตอบ (Planning Strategies) คือ ความสามารถในการตรวจ

ย้อนกลับเพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง และความสมเหตุสมผลของ

การแก้ปัญหาตลอดจนกระบวนการส�าหรบัการสอนโจทย์ปัญหาทาง

คณติศาสตร์ ให้นกัเรยีนสามารถคดิหาค�าตอบได้ด้วยตนเองก็จ�าเป็น

ต้องฝึกให้นกัเรยีนได้คดิอย่างเป็นขัน้ตอน (พไิลพร แช่มช้อย, 2552, 

หน้า 12; อ้างถงึใน ฐติพิร บรพินัธ์, 2548, หน้า 14) จงึท�าให้มคีะแนน

เฉลี่ยทักษะกระบวนการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์เท่ากับ 

ร้อยละ 75.51 มค่ีาเฉลีย่ของคะแนนเท่ากบั 15.11 จากคะแนนเตม็ 

20 คะแนน โดยนักเรียนส่วนใหญ่ผ่านเกณฑ์การประเมิน นักเรียน

มีความสนุกสนานในการร่วมกิจกรรมและการเรียนการสอน และ

นกัเรยีนมทีกัษะกระบวนการในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณติศาสตร์

อยู่ในระดับมาก ส�าหรับทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ในขั้น

ที ่1 การศกึษาโจทย์ปัญหา S มคีะแนนเฉลีย่สงูกว่าขัน้อืน่ๆ เนือ่งจาก

เป็นส่วนทีค่่อนข้างง่ายเป็นการระบสุิง่ทีโ่จทย์ถามหา และมข้ีอมลูท่ี

โจทย์ให้มาอย่างครบถ้วนแล้ว ในส่วนของกระบวนการเรยีนการสอน

โดยใช้กลวิธี STAR ร่วมกับบาร์โมเดลนั้นจะเน้นให้นักเรียนลงมือ

ปฏบิตักิจิกรรมด้วยตนเองเพือ่เป็นการพฒันาทกัษะกระบวนการแก้

โจทย์ปัญหาทางคณติศาสตร์ให้สูงขึน้ ทัง้นีเ้นือ่งจากการจดักจิกรรม

การเรียนรู้โดยใช้กลวิธี STAR ร่วมกับบาร์โมเดลเป็นวิธีจัดการเรียน

การสอนที่ช่วยให้นักเรียนจ�ากลวิธีที่ใช้ ซึ่งสร้างรูปแบบถ้อยค�าจาก

ตวัอกัษรตวัแรกของล�าดบัขัน้ ข้ันตอนของกลวธิใีช้ถ้อยค�าทีคุ่น้เคย ง่าย 

สัน้กะทดัรดั ช่วยให้นกัเรียนเข้าใจได้รวมถงึขัน้ตอนของกลวธิยีงัช่วย

กระตุน้ให้นกัเรยีนใช้ความสามารถด้านความรู ้เช่น ใช้การวเิคราะห์

ในการแก้ปัญหาสามารถควบคมุตนเองใช้ความสามารถแก้ปัญหาได้

และจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนครูผู้สอนได้ใช้สื่อ ใบงาน

ที่มีรูปแบบที่น่าสนใจกิจกรรมที่หลากหลาย ได้เล่นเกม นักเรียนได้

มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ทุกคน และได้สร้างแรงจูงใจด้วยการชมเชย

และให้คะแนนพิเศษนักเรียนในกลุ่มที่ได้คะแนนมากที่สุด ท�าให้

นกัเรยีนมคีวามตัง้ใจ พยายามทีจ่ะท�างานให้ส�าเรจ็ ส่งผลให้นกัเรยีน

การทดสอบ n คะแนนเต็ม Х S.D. Ⅾ  t  Sig. 

ก่อนเรียน 18  20 11.61 1.82 3.67 12.579 0.00*

หลังเรียน  18 20  15.28  1.07 

อภิปรายผล
 จากผลการวิจัยสามารถอภิปรายผลการวิจัย ดังนี้

 1. ผลการศึกษาทักษะกระบวนการแก้โจทย์ปัญหาทาง

คณติศาสตร์ ของนกัเรยีนช้ันประถมศกึษาปีที ่3 โดยข้ันตอนการแก้

ปัญหาด้วยกลวิธี STAR ร่วมกับบาร์โมเดลผลการวิจัย พบว่า ทักษะ

กระบวนการแก้โจทย์ปัญหาทางคณติศาสตร์ ของนกัเรยีนช้ันประถม

ศกึษาปีที ่3 ทีไ่ด้รบัการจดัการเรยีนรู้โดยใช้กลวธิ ีSTAR ร่วมกบับาร์

โมเดลอยู่ในระดับมากเพราะความรู้พื้นฐานของผู้เรียนส�าหรับการ

เรยีนรูเ้นือ้หาใหม่ ขัน้เตรยีมความพร้อมเพือ่น�าเข้าสู่กจิกรรม ผู้สอน

สามารถใช้ค�าถามเชื่อมโยงเน้ือหา หรือเรื่องราวท่ีเก่ียวข้องเพื่อน�า
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มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์สูงข้ึน ซ่ึงสอดคล้อง

กับผลการวิจัยของ กัญญารัตน์ สีนินทิน (2558) ซ่ึงท�าการวิจัย  

เรื่อง การพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหาวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง  

บทประยุกต์ โดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI (Team 

Assisted Individualization) ร่วมกับเทคนิค KWDL ผลการวิจัย

พบว่า ทักษะการแก้โจทย์ปัญหาของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้

โดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI (Team Assisted 

Individualization)ร่วมกบัเทคนคิ KWDL หลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีน 

แสดงให้เห็นว่าการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI (Team 

Assisted Individualization) ร่วมกบัเทคนคิ KWDL สามารถพฒันา

ทักษะการแก้โจทย์ปัญหาได้เป็นอย่างดี และสอดคล้องกับงานวิจัย

ของ บงกชรัตน์ สมานสินธุ์ (2551) ท่ีได้ท�าการวิจัยเรื่อง ผลการ

จัดการเรียนการสอนแบบอริยสัจ 4 ที่มีต่อความสามารถในการแก้

ปัญหาและทักษะการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 5 ผลวิจัยพบว่า ความสามารถในการแก้ปัญหาและ

ทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี 

ท่ี 5 หลงัจากได้รบัการจัด การเรียนการสอนแบบอรยิสจั 4 ผ่านเกณฑ์

ร้อยละ 60 ขึ้นไปอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01

 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กลวิธี STAR ร่วมกับบาร์

โมเดลประกอบไปด้วย 4 ขั้นตอน และใช้บาร์โมเดล ในขั้นที่ 2 คือ 

ขั้นที่ 1 ศึกษาโจทย์ปัญหา S (Search the Word Problem) ขั้นที่ 

2 แปลงข้อมูลที่มีอยู่ในโจทย์ปัญหาไปสู่รูปภาพ หรือสมการทาง

คณิตศาสตร์โดยอาจเลือกใช้สื่อหรือสัญลักษณ์ โดยใช้บาร์โมเดล T 

(Translate the Problem) ขั้นที่ 3 หาค�าตอบของโจทย์ปัญหา A 

(Answer the Problem) และขั้นที่ 4 ทบทวนค�าตอบว่าสอดคล้อง

กับข้อมูลและเงื่อนไขที่ก�าหนด R (Review the Solution) ซึ่ง

สอดคล้องกับ Polya (1957) ที่ได้อธิบายขั้นตอน 4 ขั้นตอนที่ใช้

ส�าหรับการแก้ปัญหาว่าเป็นล�าดบัของค�าถามทัว่ๆ ไป ทีน่กัเรยีนผู้ซ่ึง

เป็นนักแก้ปัญหาสามารถน�าไปใช้เพื่อให้การค้นหาค�าตอบประสบ

ความส�าเร็จหากปราศจากค�าถามซึง่นกัเรยีนจะใช้สญัชาตญาณเดมิๆ 

ในกระบวนการแก้ปัญหา Polya ได้ออกแบบค�าถามได้ได้เรียบง่าย

เพียงพอที่นักเรียนจะสามารถประยุกต์ค�าถามเหล่านี้เข้ากับการแก้

ปัญหาทั่วๆ ไปได้

 2.  ผลการเปรยีบเทยีบความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา

ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง การบวก 

การลบ การคูณ การหารระคน ที่ใช้กลวิธี STAR ร่วมกับบาร์โมเดล

ผลการวิจัย พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา

คณิตศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ทั้งนี้เนื่องจาก

การจัดการเรียนรู้โดยใช้กลวิธี STAR ร่วมกับบาร์โมเดลได้มีการ

จัดการเรียนการสอนโดยให้นักเรียนได้ใช้ทักษะการแก้โจทย์ปัญหา

ทางคณติศาสตร์ โดยมลี�าดบัขัน้ตอนในการศกึษาโจทย์ปัญหา แปลง

ข้อมูลท่ีมีอยู่ในโจทย์ไปสู่สมการ และด�าเนนิการหาค�าตอบ พร้อมทัง้

ตรวจสอบ หรือทบทวนค�าตอบที่ได้ โดยใช้บาร์โมเดล แปลงเป็นรูป

ด้วยการวาดรูปสีเ่หลีย่มผนืผ้าท�าให้นกัเรยีนสามารถแปลความหมาย

ได้ง่ายขึน้ จงึท�าให้การเรยีนรูม้คีวามน่าสนใจเรยีนได้อย่างสนกุสนาน 

รวมถงึนกัเรียนจะได้ลงมอืปฏบิติักจิกรรมร่วมกันได้แลกเปลีย่นความ

คิดเห็นซึ่งกันและกัน มีการช่วยเหลือกันในบรรยากาศที่เป็นอิสระ

และเป็นกันเองเป็นการส่ือความหมายของเด็กวัยเดียวกันท่ีมีความ

เข้าใจกัน นักเรียนที่เรียนอ่อนขาดความเชื่อมั่นในตนเองไม่กล้าถาม

ครูผู้สอนเมื่อไม่เข้าใจก็จะถามเพื่อนในกลุ่มบรรยากาศแบบนี้ส่งผล

ให้นักเรียนที่เรียนอ่อนสามารถเรียนได้ดีขึ้น และนักเรียนที่เรียนเก่ง

เมื่อได้อธิบายหรือถ่ายทอดความรู้ของตนเองแก่เพื่อนบ่อยๆ ก็เป็น 

การทบทวนความรู้ของเขาไปในตัว นอกจากน้ียังได้พัฒนาความ

สามารถทางการเรยีนของตนเองให้สงูขึน้อกีระดบัหนึง่ด้วย สอดคล้อง

กับงานวิจัยของ ธนาวีย์รัต คุปตวุฒินันท์ (2558) ซึ่งได้ท�าการวิจัย

เรือ่ง การศกึษาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณติศาสตร์เรือ่ง 

บทประยกุต์ของนกัเรยีนชัน้ประถมศึกษาปีที ่6 โดยใช้รปูแบบ SSCS 

ร่วมกับเทคนิค Bar Model พบว่า ความสามารถในการแก้ปัญหา

ทางคณิตศาสตร์เรื่อง บทประยุกต์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี 

ที่ 6 โดยใช้รูปแบบ SSCS ร่วมกับเทคนิค Bar Model นักเรียนได้

คะแนนความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เฉลี่ยก่อน

เรียนเท่ากับ 24.85 คะแนน หลงัเรียน 37.69 คะแนนจากคะแนนเต็ม 

48 คะแนน หรอืคดิเป็นร้อยละ 51.76 และร้อยละ 78.53 ตามล�าดบั

และสอดคล้องกบังานวจิยัของ นวลฤทยั ลาพาแว (2558) ได้ท�าการ

วิจัย เรื่อง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการแก้โจทย์

ปัญหาทางคณิตศาสตร์ตามกระบวนการแก้โจทย์ปัญหาของโพลยา

ร่วมกับเทคนิคการวาดรูปบาร์โมเดล ส�าหรับนักเรียนชั้นประถม

ศึกษาปีที่ 2 ผลการวิจัย พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

คณิตศาสตร์ตามกระบวนการแก้โจทย์ปัญหาของโพลยาร่วมกับ

เทคนิคการวาดรูปบาร์โมเดลส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 

เรื่องโจทย์ปัญหาการบวกการลบมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละหลังเรียน

เท่ากบั 87.67 ซึง่สงูกว่าคะแนนเฉลีย่ร้อยละก่อนเรียนทีม่ค่ีาเท่ากับ 

57.67 สรุปได้ว่า การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ด้วยการจัดการ

เรียนรู้โดยใช้กลวิธี STAR ร่วมกับบาร์โมเดล

 สรุปได้ว่า การแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ด้วยการ

จัดการเรียนรู้โดยใช้กลวิธี STAR ร่วมกับบาร์โมเดลของนักเรียนชั้น

ประถมศกึษาปีที ่3 ทีม่ผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนรายวชิาคณติศาสตร์

หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ี

ระดับ .05 โดยค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่า 

ก่อนเรียน ที่ผู้วิจัยได้น�ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนในครั้งนี้  

มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ก�าหนด สามารถน�าไปใช้สอนได้จริง
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ข้อเสนอแนะ
 ข้อเสนอแนะในการน�าผลการวิจัยไปใช้

 1.  ครูผู ้สอนควรศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการสอน  

และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เข้าใจอย่างลึกซ้ึงเพื่อใช้ใน

การจัดท�าแผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทาง 

การเรียน แบบฝึก รวมถึงกิจกรรมต่างๆ ที่น�ามาใช้การจัดการเรียน

การสอน และควรน�าแผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิ์

ทางการเรียนทีจ่ดัท�าแล้วไปทดลองใช้กบันกัเรยีนทีไ่ม่ใช่กลุม่ตวัอย่าง

ก่อน แล้วน�ามาปรับปรุงแก้ไขก่อนที่จะน�าไปใช้กับกลุ่มที่ท�าการ

ทดลอง

 2.  ในกิจกรรมการเรียนการสอนบางกิจกรรมต้องใช้เวลา

มาก เนื่องจากนักเรียนต้องการเวลาในการท�าความเข้าใจเพื่อสรุป

เนื้อหา หลักการ ด้วยตนเอง ครูควรคอยให้ค�าแนะน�าและอธิบาย

เพิ่มเติม เพื่อให้นักเรียนเกิดความเข้าใจมากข้ึนและสามารถสรุป

เนื้อหา หลักการได้อย่างถูกต้องดังน้ันครูผู้สอนอาจยืดหยุ่นเวลาได้

ตามความเหมาะสม

 3.  การจัดการเรียนรู้โดยใช้กลวิธี STAR ร่วมกับบาร์โมเดล

ครผููส้อนจะต้องอธบิายในแต่ละข้ันตอนให้ผูเ้รยีนเข้าใจอย่างชดัเจน

ในคาบแรก และในส่วนของขัน้ที ่2 การแปลงโจทย์ ครผููส้อนต้องให้

เวลาผู้เรียนในการเริ่มแปลงข้อมูล เพ่ือให้ผู้เรียนมีความสามารถใน

การแก้โจทย์ปัญหา และมีทักษะในการแก้โจทย์ปัญหาได้ดียิ่งขึ้น

 4. ครูผู้สอนควรกระตุ้นและให้ก�าลังใจแก่นักเรียน เพื่อ

เป็นการเสริมแรงเพ่ิมความมั่นใจให้นักเรียนเพื่อให้นักเรียน 

กล้าแสดงออก กล้าแสดงความคดิเหน็ ทัง้ภายในกลุม่ของตนเองและ

ภายในชั้นเรียน

 5. ครูผู ้สอนควรมีการบันทึกปัญหาท่ีเกิดข้ึนในการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อน�าข้อมูลมาในการปรับปรุงการจัด 

การเรียนการสอนในครั้งต่อไป

 6.  ครูต้องทบทวน เรือ่ง การแก้โจทย์ปัญหาทางคณติศาสตร์ 

พร้อมทั้งให้แบบฝึกทักษะเกี่ยวกับการแก้โจทย์ปัญหาเพิ่มเติมด้วย
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