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การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมาย (1) เพ่ือศึกษาความสามารถในการสร้างสมการเชิงเส้นตัว

แปรเดียวจากโจทย์ปัญหา โดยใช้วิธีบาร์โมเดล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 (2) เพ่ือหา
ประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนการสอนเรื่องการสร้างสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวจากโจทย์ปัญหา 
โดยใช้วิธีบาร์โมเดล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตามเกณฑ์ประสิทธิภาพ 70/70 และ (3) เพ่ือ
ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อกิจกรรมการเรียนการสอนเรื่องการสร้าง
สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวจากโจทย์ปัญหา โดยใช้วิธีบาร์โมเดล กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัยครั้งนี้
ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนวัดหนองใหญ่ จังหวัด
กรุงเทพมหานคร จ านวน 1 ห้อง ซึ่งมีนักเรียน 30 คน โดยการสุ่มแบบเกาะกลุ่ม (Cluster Random 
Sampling) จากนักเรียนทั้งหมด 5 ห้อง ซึ่งมีนักเรียนทั้งหมด 154 คน โดยแต่ละห้องมีนักเรียนคละ
ความสามารถ ผลการวิจัยพบว่า (1) นักเรียนกลุ่มตัวอย่างที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
เรื่องการสร้างสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวจากโจทย์ปัญหา โดยใช้วิธีบาร์โมเดล มีความสามารถในการ
สร้างสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวจากโจทย์ปัญหา โดยใช้วิธีบาร์โมเดล ผ่านเกณฑ์มากกว่าร้อยละ 60 
ของจ านวนนักเรียนทั้งหมด ที่ระดับนัยส าคัญ .05 (2) กิจกรรมการเรียนการสอนเรื่องการสร้างสมการ
เชิงเส้นตัวแปรเดียวจากโจทย์ปัญหา โดยใช้วิธีบาร์โมเดล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 มี
ประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 73.75/62.87 และ (3) นักเรียนกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อกิจกรรม
การเรียนการสอนเรื่องการสร้างสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวจากโจทย์ปัญหา โดยใช้วิธีบาร์โมเดล ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 อยู่ในระดับมาก 
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The aim of this study is to 1) study the ability to create one variable 

linear equations based on word problems among Mathayomsuksa One students by 
the Bar model method; 2) to investigate the efficiency of teaching the topic of 
creating one variable linear equations from word problems using the Bar model 
method with a 70/70 criteria; and 3) to study the satisfaction of students regarding 
this teaching method. The population of this study included one class of thirty 
students in Mathayomsuksa One, in the first semester of academic year at 2018, Wat 
Nong Yai School, Bangkok. The methodology employed Cluster Random Sampling 
from five classes which included one hundred and fifty four students with 
a combination ability stays. The findings found that: 1) the sample group which 
used the teaching technique to create one variable linear equation from word 
problems using the Bar model method was capable of creating these equations at a 
level higher than the standard and sixty per cent of all students and the significance 
of these statistics was .05; 2) the efficiency of teaching how to create one variable 
linear equations from word problems using the Bar model method of this students 
was E1/E2 = 73.75/62.83, and 3) the sample group of students were satisfied with 
these teaching technique at a high level. 
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ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดีเพราะได้รับความกรุณาตลอดจนความช่วยเหลือ
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นทรวิโรฒทุกท่าน ที่กรุณาให้ค าชี้แนะและปรับปรุงแก้ไขในระหว่างการสอบในแต่ละครั้งจนปริญญา
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เป็นก าลังให้ตลอดเวลาในการท าปริญญานิพนธ์ฉบับนี้ รวมถึงยังช่วงชี้แนะและปรับปรุงแก้ไขปริญญา
นิพนธ์ จนปริญญานิพนธ์ฉบับนี้มีความเรียบร้อยและสมบูรณ์ ผู้วิจัยกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ 
ที่นี ้
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แปลงประสพโชค ประธานมูลนิธิ ที่ได้มอบทุนการศึกษาในระดับมหาบัณฑิต และเงินทุนสนับสนุนในการ
วิจัยให้แก่ผู้วิจัย จนปริญญานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี ผู้วิจัยกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
ภูมิหลัง 

คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ว่าด้วยเหตุผล กระบวนการคิด และการแก้ปัญหา คณิตศาสตร์จึงเป็น
วิชาที่ช่วยเสริมสร้างให้นักเรียนเป็นคนมีเหตุผล มีการคิดอย่างมีวิจารณญาณและเป็นระบบ ตลอดจน 
มีทักษะการแก้ปัญหา ท าให้สามารถวิเคราะห์ปัญหาและสถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วนรอบคอบ สามารถ
คาดการณ์ วางแผน ตันสินใจ และแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสมซึ่งเป็นประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 
(สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , 2555b) การเรียนวิชาคณิตศาสตร์จะท าให้
นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในความคิดรวบยอด หลักการ และโครงสร้างของคณิตศาสตร์ รู้จักคิด
อย่างมีเหตุผล สามารถให้เหตุผล แสดงความคิดอย่างเป็นระบบ มีขั้นตอน มีความสามารถในการคิด
ค านวณได้อย่างถูกต้อง สามารถแก้ปัญหา และพิสูจน์ให้เห็นจริ งได้ มีความคิดสร้างสรรค์ มีความ
อดทนและขยันหมั่นเพียร มีระเบียบวินัยในตนเอง สามารถน าความรู้คณิตศาสตร์ไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน และช่วงเสริมสร้างความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจน
การตระหนักในคุณค่าและการมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ (สิริพร ทิพย์คง, 2545) 

การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ควรมุ่งเน้นให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ครูจึงควร
มุ่งเน้นสอนเกี่ยวกับกระบวนการแสวงหาความรู้ เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความอยากที่จะเรียนรู้ เกิดการรู้คิด 
การคิดขั้นสูง การคิดเชิงวิพากษ์ การแก้ปัญหา การจัดการแก้ไขปัญหา การสังเคราะห์ การคิด
สร้างสรรค์ การท างานเป็นทีมร่วมกับผู้อ่ืน (ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์, 2558) และการเรียนรู้ควรเป็นการ
เรียนจากการค้นคว้าเองของศิษย์ โดยครูเป็นผู้แนะน า และช่วยออกแบบกิจกรรมที่ช่วยให้นักเรียนแต่
ละคนสามารถประเมินความก้าวหน้าของการเรียนรู้ของตนเองได้ (วิจารณ์ พานิช, 2555) อีกทั้งการ
จัดการเรียนการสอนควรจัดให้นักเรียนมีโอกาสได้ซักถาม แสดงความคิดเห็น ตอบค าถาม และมีส่วน
ร่วมในการเรียนการสอนนั้นด้วย เพื่อให้นักเรียนเข้าใจในบทเรียนนั้นได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น (สิริพร ทิพย์
คง, 2545) ซึ่งสอดคล้องกับ เพร์ลแมน (ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์, 2558) ที่กล่าวว่า นักเรียนจะเรียนรู้ได้ดี
ที่สุดเมื่อพวกเขามีส่วนร่วม 

การแก้ปัญหาเป็นกระบวนการที่ผู้เรียนควรจะเรียนรู้ ฝึกฝน และพัฒนาให้เกิดทักษะขึ้น 
ในตัวนักเรียน การเรียนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์จะช่วยให้ผู้เรียนมีแนวทางการคิดที่หลากหลาย 
มีนิสัยกระตือรือร้น ไม่ย่อท้อ และมีความมั่นใจในการแก้ปัญหาที่เผชิญอยู่ทั้งภายในและภายนอก
ห้องเรียนตลอดจนเป็นทักษะพ้ืนฐานที่ผู้เรียนสามารถน าติดตัวไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันได้นาน
ตลอดชีวิต (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , 2555b) ส าหรับการเรียนการสอน
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เกี่ยวกับโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ในปัจจุบันพบว่าเป็นปัญหาเรื้อรังมานาน อาจมีสาเหตุหลายประการ 
เช่น การมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ ไม่เห็นคุณค่าของวิชาคณิตศาสตร์ ไม่สามารถแก้ปัญหาที่
ยากได้ มีความบกพร่องในด้านกระบวนการแก้โจทย์ปัญหา ซึ่งขึ้นอยู่กับพ้ืนฐานของผู้เรียน ความ
สนใจ ความถนัด ความชอบในการเรียนคณิตศาสตร์ และความสามารถของครู โดยครูที่สามารถสอน
ให้ผู้เรียนมีทักษะในการแก้โจทย์ปัญหาได้ดีต้องมีความรู้ความเข้าใจเนื้ อหาคณิตศาสตร์เป็นอย่างดี 
รวมทั้งมีทักษะและเทคนิคในการสอนเฉพาะในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ของตนเอง ดังนั้น
เทคนิคการสอนของครู จึงมีความส าคัญอย่างยิ่งในการส่งเสริม ให้ผู้เรียนมีความสามารถในการแก้
โจทย์ปัญหาได้ดียิ่งขึ้น (กมลพร จินดาหลวง, 2549) ซึ่งสอดคล้องกับวีระศักดิ์ เลิศโสภา (2544, p. 
หน้า 1) ที่กล่าวว่า การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์เป็นทักษะขั้นสูง นักเรียนต้องอาศัยความรู้ความ
เข้าใจ ตลอดจนทักษะทางคณิตศาสตร์หลายอย่างและโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ที่เป็นประโยคภาษา
และตัวเลขซึ่งมีลักษณะเป็นนามธรรม นักเรียนต้องอ่านโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ให้เข้าใจ นอกจาก
สาเหตุดังกล่าวแล้ว ส่วนหนึ่งก็ขึ้นอยู่กับสภาพปัญหาคุณภาพการสอนของครูผู้สอน เทคนิคการสอนที่
ใช้เป็นประจ าไม่ได้เอ้ืออ านวยให้ผู้ เรียนเกิดทักษะการคิดอย่างเป็นระบบตามกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์  

การเรียนการสอนคณิตศาสตร์ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปร
เดียว เป็นเนื้อหาที่ส าคัญต่อการเรียนคณิตศาสตร์อย่างมาก เป็นพ้ืนฐานในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์อ่ืน ๆ อีกมากมาย ซึ่งปัญหาส่วนใหญ่ที่เกิดจากการเรียนการสอนเรื่องสมการเชิงเส้นตัว
แปรเดียว ก็คือนักเรียนไม่สามารถสร้างประโยคสัญลักษณ์หรือสมการจากโจทย์ปัญหาได้ ซ่ึงตรงนี้เป็น
ส่วนส าคัญในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์เป็นอย่างมาก ซึ่งสอดคล้องกับ พรพรหม อัตตวัฒนากุล 
(2547) ที่กล่าวว่า เด็กส่วนใหญ่ที่แก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ไม่ได้ เกิดจากอ่านโจทย์แล้วไม่เข้าใจว่า  
จะด าเนินการในทิศทางใด ไม่สามารถเปลี่ยนโจทย์ข้อความมาเป็นประโยคสัญลักษณ์คณิตศาสตร์   
ไม่สามารถคิดค านวณตามที่โจทย์ต้องการได้ ไม่สามารถเขียนรูปแบบออกมาได้  อีกทั้ง สุนิสา  
พงษ์ประยูร (2543) ยังได้ศึกษาเกี่ยวกับข้อบกพร่องในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 พบว่านักเรียนมีข้อบกพร่องในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์  
ร้อยละ 55 ซึ่งร้อยละ 72.5 ของนักเรียนที่มีข้อบกพร่องนี้ เป็นนักเรียนที่มีข้อบกพร่องในการเปลี่ยน
ประโยคภาษาในโจทย์ปัญหาให้เป็นประโยคสัญลักษณ์และเขียนสมการ ซึ่งสุนิสา พงษ์ประยูร (2543) 
ได้มีข้อเสนอแนะไว้ว่า ในการสอนโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์เรื่องสมการ ครูควรจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนที่สามารถส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะทางด้านการเปลี่ยนประโยคภาษาให้เป็นประโยค
สัญลักษณ์ โดยวิธีบาร์โมเดลเป็นวิธีที่ใช้ในการเรียนการสอนที่ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งท าให้ผู้เรียนนั้น
สามารถแก้โจทย์ปัญหาเลขคณิตตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นโจทย์ปัญหาที่
มีความซับซ้อนมากก็ตาม และสิ่งที่ส าคัญอีกประการหนึ่งก็คือ วิธีบาร์โมเดลสามารถที่จะแสดงถึง
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ความสัมพันธ์ของจ านวนที่ทราบค่าและไม่ทราบค่า สามารถก าหนดตัวแปรที่ไม่ทราบค่าลงใน  
รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า และยังเป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการแก้โจทย์ปัญหาพีชคณิตที่ช่วยให้นักเรียน 
เห็นภาพจากโจทย์ปัญหาที่เป็นนามธรรม ให้อยู่ในรูปของแท่งสี่ เหลี่ยมผืนผ้าที่เป็นรูปธรรมได้ 
มากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ วลีพร อุ่นจิตต์ธรรม (2558) ได้กล่าวว่าการใช้วิธีบาร์โมเดลจะช่วยให้
นักเรียนเห็นข้อมูลที่ก าหนดไว้ในโจทย์ปัญหาได้เป็นรูปธรรมขึ้น ท าให้มองเห็นความสัมพันธ์ของข้อมูล
ที่ก าหนดให้ทั้งหมด และสามารถเชื่อมโยงไปสู่การหาค าตอบของข้อค าถามที่โจทย์ต้องการทราบ  
ได้อย่างชัดเจน นักเรียนสามารถวิเคราะห์โจทย์ปัญหา น ามาเชื่อมโยงกับความคิดวิเคราะห์ทาง
คณิตศาสตร์ของนักเรียน แล้ววาดออกมาเป็นรูปบาร์โมเดล ซึ่งท าให้นักเรียนสามารถแก้โจทย์ปัญหา
ได้อย่างง่ายดายและถูกต้อง จากการสืบค้นงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้วิธีบาร์โมเดล พบว่ามีการน า
วิธีบาร์โมเดลมาจัดกิจกรรการเรียนการสอนกับนักเรียน เช่น อิมรอน ขวัญคาวิน (2559) ได้
เปรียบเทียบผมสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนและหลังเรียนด้วยชุดการเรียนรู้ เรื่องโจทย์ปัญหาการบวก 
ลบ คูณ หาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้เทคนิค KWDL ร่วมกับการวาดรูปบาร์ นอกจากนี้ ปรียา 
สิถิระบุตร (2558) ได้เปรียบเทียบทักษะการแก้โจทย์ปัญหาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  
ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWDL ร่วมกับการวาดรูปบาร์กับนักเรียนกลุ่มปกติ ผลปรากฏ
ว่า นักเรียนกลุ่มตัวอย่างมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่านักเรียนกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่า การใช้วิธีบาร์โมเดลมาช่วยในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
ท าให้นักเรียนสามารถแก้โจทย์ปัญหาได้ง่ายขึ้น จากโจทย์ที่เป็นนามธรรม สามารถวาดรูปบาร์โมเดล 
ให้เป็นรูปธรรม ซึ่งท าให้นักเรียนมองเห็นภาพโจทย์ได้อย่างชัดเจน 

จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะน าวิธีบาร์โมเดล มาช่วยในการสร้างสมการ
จากโจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ของนักเรียนขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

 
ความมุ่งหมายของการวิจัย 

ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ตั้งความมุ่งหมายไว้ดังนี้ 
1. เพ่ือศึกษาความสามารถในการสร้างสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวจากโจทย์ปัญหา  

โดยใช้วิธีบาร์โมเดล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
2. เพ่ือหาประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนการสอนเรื่องการสร้างสมการเชิงเส้น 

ตัวแปรเดียวจากโจทย์ปัญหา โดยใช้วิธีบาร์โมเดล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตามเกณฑ์
ประสิทธิภาพ 70/70 

3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อกิจกรรมการเรียน
การสอนเรื่องการสร้างสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวจากโจทย์ปัญหา โดยใช้วิธีบาร์โมเดล 
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ความส าคัญของการวิจัย 
ได้กจิกรรมการเรียนการสอนเรื่องการสร้างสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวจากโจทย์ปัญหา โดย

ใช้วิธีบาร์โมเดล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 อีกทั้งยังเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียน 
การสอนเรื่องการสร้างสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวจากโจทย์ปัญหา โดยใช้วิธีบาร์โมเดล และในเนื้อหา
คณิตศาสตร์เรื่องอ่ืน ๆ 

 
ขอบเขตการวิจัย 

ประชากรที่ใชใ้นการวิจัย 
ประชากรที่ใช้ในงานวิจัยครั้งนี้ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดหนอง

ใหญ ่จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในงานวิจัย 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัยครั้งนี้ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1  
ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนวัดหนองใหญ่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร จ านวน 1 ห้อง ซึ่งมีนักเรียน 30 
คน โดยการสุ่มแบบเกาะกลุ่ม (Cluster Random Sampling) จากนักเรียนทั้งหมด 5 ห้อง ซึ่งมี
นักเรียนทั้งหมด 154 คน โดยแต่ละห้องมนีักเรียนคละความสามารถ 

ระยะเวลาที่ใช้ในงานวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ใช้เวลาทดลองสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โดยใช้เวลาเรียน

จ านวน 9 คาบ คาบเรียนละ 50 นาที และทดสอบความสามารถในการสร้างสมการเชิงเส้นตัวแปร
เดียวจากโจทย์ปัญหา โดยใช้วิธีบาร์โมเดล จ านวน 50 นาท ี

เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย 
เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นเนื้อหาคณิตศาสตร์เรื่องสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ตาม

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 

1. ตัวแปรอิสระ คือ  
1.1 กิจกรรมการเรียนการสอนเรื่องการสร้างสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวจากโจทย์

ปัญหา โดยใช้วิธีบาร์โมเดล 
2. ตัวแปรตาม คือ 

2.1 ความสามารถในการสร้างสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวจากโจทย์ปัญหา โดยใช้วิธี
บาร์โมเดล 

2.2 ประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนการสอนเรื่องการสร้างสมการเชิงเส้นตัว
แปรเดียวจากโจทย์ปัญหา โดยใช้วิธีบาร์โมเดล 
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2.3 ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเรื่องการ
สร้างสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวจากโจทย์ปัญหา โดยใช้วิธีบาร์โมเดล 

 
นิยามศัพท์เฉพาะ 

1. บาร์โมเดล (Bar Model) หมายถึง แบบจ าลองรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่ใช้แทนปริมาณของสิ่ง
ต่างๆ หรือแสดงถึงความสัมพันธ์ของจ านวนที่ทราบค่าและไม่ทราบค่า  เพ่ือน าไปใช้ในการแก้โจทย์
ปัญหาเกี่ยวกับพีชคณิต 

2. วิธีบาร์โมเดล (Bar Model Method) หมายถึง กระบวนการในการแก้โจทย์ปัญหา
พีชคณิต โดยใช้แบบจ าลองรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า เพ่ือแสดงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณที่ทราบค่าและ
ปริมาณที่ไม่ทราบค่าเพ่ือสร้างสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว โดยใช้ วิธีแบบจ าลองตามแนวคิดของ 
เครนส์ และกรีโน (Kintsch & Greeno, 1985) ซึ่งมี 3 ระยะ ดังนี้ 

ระยะที่ 1 ระยะข้อความ (Text Phase) ในระยะนี้จะให้นักเรียนอ่านโจทย์ปัญหา แล้ว
ท าความเข้าใจกับโจทย์ปัญหา วิเคราะห์โจทย์ปัญหา ตีความโจทย์ปัญหา เพ่ือต้องการทราบถึงสิ่งที่
โจทย์ก าหนดให้ และสิ่งที่โจทย์ต้องการหา 

ระยะที่ 2 ระยะโครงสร้าง (Structural Phase) ในระยะนี้จะให้นักเรียนเปลี่ยนข้อมูลที่
เป็นประโยคภาษา ซึ่งเกิดจากการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาในระยะท่ี 1 มาสร้างแบบจ าลอง หากนักเรียน 
ไม่สามารถสร้างแบบจ าลองได้ ให้นักเรียนย้อนกลับไปตรวจสอบความถูกต้องในระยะที่ 1 ว่า 
สิ่งที่โจทย์ก าหนดให้ และสิ่งที่โจทย์ต้องการหานั้น นักเรียนก าหนดถูกต้องหรือไม ่

ระยะที่ 3 ระยะกระบวนการและสัญลักษณ์ (Procedural-Symbolic Phase) ในระยะ
นี้จะให้นักเรียนก าหนดตัวแปรให้กับปริมาณท่ีไม่ทราบค่าหรือสิ่งที่โจทย์ต้องการหา จากนั้นให้นักเรียน
หาความสัมพันธ์ของปริมาณที่ทราบค่ากับปริมาณที่ไม่ทราบค่าจากแบบจ าลองแล้วน ามาสร้างเป็น
สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว หากนักเรียนไม่สามารถสร้างสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวได้ ให้นักเรียน
ย้อนกลับไปตรวจสอบความถูกต้องในระยะที่ 2 และ 1 ตามล าดับ 

3. กิจกรรมการเรียนการสอนเรื่องการสร้างสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวจากโจทย์ปัญหา โดย
ใช้วิธีบาร์โมเดล หมายถึง การจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์เรื่องการสร้างสมการเชิงเส้นตัวแปร
เดียวจากโจทย์ปัญหาที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งประกอบไปด้วยแผนการ
จัดการเรียนรู้ทั้งหมด 9 แผน แต่ละแผนใช้เวลา 50 นาที ซึ่งแผนการจัดการเรียนรู้ประกอบไปด้วย 
จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ การวัดผล
และประเมินผลการเรียนรู้ โดยกิจกรรมการเรียนรู้จะให้นักเรียนใช้วิธีบาร์โมเดลมาช่วยในการสร้าง
สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ในกิจกรรมการเรียนจะให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยใช้เทคนิคการใช้ค าถาม
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กระตุ้น เพ่ือให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ แสดงความคิดเห็น ตอบค าถาม ซึ่งจะน าไปสู่การสร้าง
องค์ความรู้ที่มีประสิทธิภาพ 

4. แบบทดสอบวัดความสามารถในการสร้างสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวจากโจทย์ปัญหา 
โดยใช้วิธีบาร์โมเดล หมายถึง แบบทดสอบการสร้างสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวจากโจทย์ปัญหา 
หลังจากเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนการสอนเรื่องการสร้างสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวจากโจทย์ปัญหา 
โดยใช้วิธีบาร์โมเดล ซึ่งเป็นข้อสอบแบบอัตนัยมีจ านวนทั้งหมด 8 ข้อ  

5. ความสามารถในการสร้างสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวจากโจทย์ปัญหา โดยใช้วิธีบาร์
โมเดล หมายถึง ความสามารถในการเปลี่ยนประโยคภาษาจากโจทย์ปัญหาให้อยู่ในรูปของสมการ ซึ่ง
เกิดจากการวิเคราะห์โจทย์ปัญหา ตีความจากโจทย์ปัญหา วาดรูปบาร์โมเดล และก าหนดตัวแปร
ให้กับปริมาณที่ไม่ทราบค่าหรือสิ่งที่โจทย์ต้องการหา แล้วหาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณที่ทราบค่า
และปริมาณที่ไม่ทราบค่า เขียนออกมาให้อยู่ในรูปของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว โดยใช้วิธีบาร์โมเดล 
ซึ่งวัดความสามารถในการสร้างสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวจากโจทย์ปัญหา โดยใช้วิธีบาร์โมเดล ได้
จากการประเมินผล ดังนี้ 

5.1 การประเมินผลระหว่างเรียน มีน้ าหนักคิดเป็นร้อยละ 40 ของคะแนนทั้งหมด ซึ่ง
แบ่งการประเมินผลออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 

5.1.1 ส่วนที่ 1 จากใบกิจกรรม มีน้ าหนักคะแนนคิดเป็นร้อยละ 20 ของคะแนน
ทั้งหมด 

5.1.2 ส่วนที่ 2 จากแบบฝึกหัด มีน้ าหนักคะแนนคิดเป็นร้อยละ 20 ของคะแนน
ทั้งหมด 

5.2 การประเมินผลหลังเรียน จากแบบทดสอบวัดความสามารถในการสร้างสมการเชิง
เส้นตัวแปรเดียวจากโจทย์ปัญหา โดยใช้วิธีบาร์โมเดล มีน้ าหนักคะแนนคิดเป็นร้อยละ 60 ของคะแนน
ทั้งหมด 

6. เกณฑ์ หมายถึง ค่าร้อยละ 60 ของคะแนนทั้งหมดที่ได้จากการประเมินผลระหว่างเรียน
และการประเมินผลหลังเรียน ถ้านักเรียนได้คะแนนตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไป ถือว่านักเรียนผ่านเกณฑ์ 

7. ประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนการสอนเรื่องการสร้างสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
จากโจทย์ปัญหา โดยใช้วิธีบาร์โมเดล หมายถึง ประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนการสอนเรื่องการ
สร้างสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวจากโจทย์ปัญหา โดยใช้วิธีบาร์โมเดล ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยใช้เกณฑ์
ประสิทธิภาพ 70/70 โดย 

70 ตัวหน้า คือ เกณฑ์ประสิทธิภาพของกระบวนการที่ผู้วิจัยตั้งไว้ โดยเป็นค่าร้อยละ
ของคะแนนเฉลี่ยรวมระหว่างเรียน ซึ่งได้จาก ใบกิจกรรมและแบบฝึกหัด ของกลุ่มตัวอย่าง 
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70 ตัวหลัง คือ เกณฑ์ประสิทธิภาพของกระบวนการที่ผู้วิจัยตั้งไว้ โดยเป็นค่าร้อยละของ
คะแนนความเฉลี่ยรวมหลังเรียน ซึ่งได้จากแบบทดสอบวัดความสามารถในการสร้างสมการเชิงเส้นตัว
แปรเดียวจากโจทย์ปัญหา โดยใช้วิธีบาร์โมเดล ของกลุ่มตัวอย่าง 

8. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเรื่องการสร้างสมการ
เชิงเส้นตัวแปรเดียวจากโจทย์ปัญหา โดยใช้วิธีบาร์โมเดล หมายถึง การแสดงออกของนักเรียนที่มี
ความรู้สึกชอบกิจกรรมการเรียนการสอนเรื่องการสร้างสมการเชิ งเส้นตัวแปรเดียวจากโจทย์ปัญหา 
โดยใช้วิธีบาร์โมเดล ซึ่งวัดได้จากแบบสอบถามวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อกิจกรรมการเรียน
การสอนเรื่องการสร้างสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวจากโจทย์ปัญหา โดยใช้วิธีบาร์โมเดล ที่ผู้วิจัยสร้าง
ขึ้น 

 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

ความสามารถในการสร้าง
สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวจาก

โจทย์ปัญหา โดยใช้วิธีบาร์
โมเดล 

เกณฑ์การให้คะแนน
แบบรูบริก 

กิจกรรมการเรียนการสอนเรื่องการสร้างสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 
จากโจทย์ปัญหา โดยใช้วิธีบาร์โมเดล 

เทคนิคการใช้
ค าถามกระตุ้น 

 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
โดยใช้วิธีบาร์โมเดล 

ความพึงพอใจของนักเรียน 
ที่มีต่อการจัดกิจกรรม 

การเรียนการสอน 

ประสิทธิภาพของกิจกรรมการ
เรียนการสอนเรื่องการสร้าง
สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

จากโจทย์ปัญหา โดยใช้วิธีบาร์
โมเดล 
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สมมติฐานในการวิจัย 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเรื่องการสร้างสมการ 

เชิงเส้นตัวแปรเดียวจากโจทย์ปัญหา โดยใช้วิธีบาร์โมเดล มีความสามารถในการสร้างสมการเชิงเส้น
ตัวแปรเดียวจากโจทย์ปัญหา โดยใช้วิธีบาร์โมเดล ผ่านเกณฑ์มากกว่าร้อยละ 60 ของจ านวนนักเรียน
ทั้งหมด 
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บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องดังนี้ 

1. หลักการและทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ 
1.1 หลักการสอนคณิตศาสตร์ 
1.2 ทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ 
1.3 หลักการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิคการใช้ค าถามกระตุ้น 
1.4 การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ 

2. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 
2.1 การวิเคราะห์โจทย์ปัญหา เรื่องสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 
2.2 งานวิจัยในประเทศ 
2.3 งานวิจัยต่างประเทศ 

3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวิธีบาร์โมเดล 
3.1 ทฤษฎีเกี่ยวกับวิธีบาร์โมเดล 
3.2 ความหมายของบาร์โมเดล 
3.3 ความส าคัญของวิธีบาร์โมเดล 
3.4 บทบาทของบาร์โมเดล 
3.5 งานวิจัยในประเทศ 
3.6 งานวิจัยต่างประเทศ 

4. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับความพึงพอใจ 
4.1 ความหมายของความพึงพอใจ 
4.2 ทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ 
4.3 งานวิจัยในประเทศ 
4.4 งานวิจัยต่างประเทศ 
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หลักการและทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ 
1.1 หลักการสอนคณิตศาสตร์ 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 นับว่าเป็นความส าคัญอย่าง
มาก ครูควรเน้นการสอนในแบบที่ช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยไม่ต้องสอน ซึ่งครูต้องมีกิจกรรมการ
จัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ นักเรียนจะเรียนรู้ได้ดีที่สุดเมื่อพวกเขามีส่วนร่วม ครูจึง
จ าเป็นจะต้องเปลี่ยนวิธีการสอนแบบเดิม เป็นการสอนแบบใหม่ที่มีลักษณะปล่อยให้ผู้เรียนสอนตัวเอง 
โดยมีครูคอยแนะน า (ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์, 2558) ตัวแปรที่ส าคัญที่สุดในการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
หรือให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้ทันทีคือ ครูจะต้องเปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่ วนร่วมในบทเรียนและ
เป็นผู้ลงมือกระท าให้มากที่สุด เพ่ือนักเรียนจะเป็นผู้สร้างปัญญาให้เกิดแก่ตนเอง ช่วยให้ผู้เรียนมี
ทัศนคติที่ถูกต้อง ครูต้องคอยให้ค าแนะน าเป็นที่ปรึกษาที่ดี พร้อมที่จะรับฟัง และสามารถชี้แจงแถลง
เรื่องต่าง ๆ ให้ลึกซึ้งได้ (สุรางค์ โค้วตระกูล, 2556) ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ บรูเนอร์ ซึ่งกล่าวว่า 
ในการสอนเรามุ่งหวังที่จะสอนให้คนมีส่วนร่วมในกระบวนการต่าง ๆ ที่จะก่อให้เกิดการเรียนรู้ มีส่วน
ร่วมในการแสวงหาความรู้ ความรู้เป็นกระบวนการมิได้เป็นผลผลิต (พรรณี ชูทัย เจนจิต, 2545) 

เรน์ส และคณะ (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2555a) ได้เสนอ
หลักการสอนคณิตศาสตร์ที่เป็นหลักการที่ดี ทั้งหมด 11 หลักการดังนี้ 

1. การให้นักเรียนมีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้น ท าให้นักเรียนสามารถมองเห็นความ
สมเหตุสมผลของสิ่งที่ก าลังศึกษาซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาความเข้าใจทางคณิตศาสตร์ได้ในที่สุด 

2. การเรียนรู้คือการพัฒนา นักเรียนจะเรียนรู้ได้ดีเมื่อเนื้อหาทางคณิตศาสตร์ที่เรียน
นั้นมีความเหมาะสมกับพัฒนาการของนักเรียนในรูปแบบที่ท าให้มีความสนุกสนานและน่าสนใจ 

3. การเรียนรู้เกิดจากความรู้ที่มีมาก่อนแล้ว ครูต้องจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์อย่าง
เป็นระบบ มีความเหมาะสมและสามารถท าให้นักเรียนเข้าใจได้ 

4. การสื่อสารมีส่วนส าคัญในการสร้างความเข้าใจ ครูควรจะกระตุ้นและสนับสนุน
ให้นักเรียนได้สื่อสารกันเองมากขึ้น ไม่ว่าด้วยการพูดคุย การเขียนและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของ
ชั้นเรียน 

5. ค าถามที่ดีช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ ครู นักเรียนและเพ่ือนนักเรียนด้วยกันควรมี
โอกาสที่จะถามค าถามซึ่งกันและกัน ค าถามเป็นส่วนประกอบส าคัญมากในกระบวนการเรียนรู้ 

6. สื่อปฏิบัติช่วยในการเรียนรู้ การใช้อุปกรณ์หรือสื่อปฏิบัติหลาย ๆ อย่างเพ่ือ
น าเสนอมโนทัศน์หนึ่ง ถือว่าเป็นการแสดงอย่างเป็นรูปธรรมที่มีความหลากหลาย ซึ่งจะช่วยให้
ลักษณะหรือคุณลักษณะร่วมของมโนทัศน์นั้น ๆ ปรากฏชัดเจนขึ้นส าหรับนักเรียน 

7. อภิปัญญา (metacognition) มีผลต่อการเรียนรู้ การคิดทบทวนความคิดของ
ตนเองของนักเรียนช่วยให้นักเรียนสามารถควบคุมและปรับปรุงแก้ไขพฤติกรรมของตนเองได้ 
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8. เจตคติของครูมีความส าคัญยิ่ง เจตคติที่ดีของครูที่มีต่อการเรียนการสอน มัก
ส่งผลให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์ด้วย 

9. ประสบการณ์มีอิทธิพลต่อความวิตกกังวล ความวิตกกังวลในคณิตศาสตร์ เป็น
ความรู้สึกในทางลบต่อคณิตศาสตร์อย่างมาก ครูจะต้องช่วยให้นักเรียนขจัดหรือลดปัญหาความวิตก
กังวลในคณิตศาสตร์ 

10. ความถนัดตามธรรมชาติของแต่ละเพศนั้นมีความเท่าเทียมกัน  ความ
หลากหลายซับซ้อนของแรงผลักดันในสังคมที่ส่งผลให้เกิดความไม่เท่าเทียมกันทางเพศ ครูจะต้อง
ปฏิบัติต่อเด็กชายและเด็กหญิงในชั้นเรียนให้เหมือนกัน 

11. ความทรงจ าสามารถท าให้ดีขึ้นได้ การเรียนรู้ด้วยความเข้าใจจะส่งผลท าให้เกิด
ความทรงจ าที่ยาวนานขึ้น 

จากหลักการสอนข้างต้น ผู้วิจัยได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนที่เน้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ โดยครูเป็นผู้ที่
ปรึกษาของนักเรียน คอยกระตุ้นนักเรียนให้เกิดการเรียนรู้ โดยการใช้ค าถามในการกระตุ้น เพ่ือช่วย
ให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพสูงที่สุด 

1.2 ทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ 
ทฤษฎีที่ เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีหลายทฤษฎีด้วยกัน  ส าหรับ

งานวิจัยนี้จะกล่าวถึง ทฤษฎีการเรียนรู้โดยการค้นพบของบรูเนอร์ และทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วย
ตนเอง ดังนี้ 

ทฤษฎีการเรียนรู้โดยการค้นพบของบรูเนอร ์
บรูเนอร์ได้เสนอแนะหลักการที่จะน าไปใช้ในการจัดหลักสูตรและการเรียนการสอน 

ซึ่งบรูเนอร์เชื่อว่า การเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม ซึ่งน าไปสู่การ
ค้นพบการแก้ปัญหา เรียกว่าเป็นวิธีการเรียนรู้โดยการค้นพบ (Discovery Learning) การเรียนรู้โดย
การค้นพบครูเป็นผู้จัดสิ่งแวดล้อมให้ข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับสิ่งที่จะท าให้นักเรียนเรียนรู้  และ
วัตถุประสงค์ของบทเรียนพร้อมด้วยค าถาม โดยตั้งความคาดหวังว่านักเรียนจะเป็นผู้ค้นพบค าตอบ
ด้วยตนเอง (สุรางค์ โค้วตระกูล, 2556) อีกทั้งยังเป็นการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้รับการสนับสนุนให้เรียนรู้
ด้วยตนเอง โดยมีครูผู้สอนคอยให้การสนับสนุนผู้เรียนให้รู้จักคิดอย่างมีเหตุผล เพ่ือให้เกิดความรู้ความ
เข้าใจและเกิดความคิดรวบยอดในสิ่งที่เรียน ได้ค้นพบกฎหรือความจริงต่าง ๆ ด้วยตนเอง (วรรณี ลิม
อักษร, 2554) 

สลาวิน (วรรณี ลิมอักษร, 2554) กล่าวไว้ว่า การเรียนรู้โดยการค้นพบจะเปิดโอกาส
ให้ผู้เรียนมีอิสระในการเรียนตามความสนใจ และสนองความพึงพอใจในความอยากรู้อยากเห็นของ
ตนเอง โดยครูอาจช่วยผู้เรียนในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 
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1. กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความอยากรู้อยากเห็น และเสี่ยงต่อความล้มเหลวใน
การเรียนรู้น้อยที่สุด  

2. ช่วยให้ผู้เรียนสามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ ด้วยตนเอง หรือช่วยกันแก้ปัญหา
ภายในกลุ่ม 

3. น าการสาธิตหรือรูปภาพมาเสนอแก่ผู้เรียน ให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ
หรือเกิดความคิดรวบยอดที่ถูกต้องในบทเรียนที่ยาก ๆ  

4. มีความยืดหยุ่นในการเรียน  กล่าวคือ เปิดโอกาสให้ผู้ เรียนที่ ยังปฏิเสธ
ความคิดรวบยอดบางประการ หรือยังไม่สามารถค้นพบวิธีการหรือค าตอบที่ถูกต้อง ได้ส ารวจ
ตรวจสอบ หรือคิดทบทวนใหม่อีกครั้ง ซึ่งอาจจะพบค าตอบหรือวิธีการแก้ปัญหาที่ถูกต้องได้  

5. ทบทวนความคิดรวบยอดที่ส าคัญ ๆ ให้กับผู้เรียน อาจท าได้โดยการน าเรื่อง
ที่ยาก ๆ มาอภิปรายร่วมกันอย่างกว้างขวาง 

ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง (Constructionism) 
ศศิธร เวียงวะลัย (2556, pp. หน้า 219-221) กล่าวว่า ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้

ด้วยตนเอง (Constructionism) เป็นทฤษฎีการเรียนรู้ตามความเห็นของอลัน ซอว์ (Alan Shaw)  
ที่กล่าวว่า เด็กที่ได้รับการสอนด้วยวิธีให้อย่างเดียวหรือแบบเดียวจะเสียโอกาสในการพัฒนาด้านอ่ืน 
รูปแบบที่ผู้เรียนเป็นผู้สร้างความรู้ไม่ใช่เป็นผู้รับอย่างเดียว ดังนั้นผู้เรียนก็คือผู้สอนนั่นเอง พัฒนาการ
ของเด็กในการเรียนรู้มีมากกว่าการกระท าหรือกิจกรรมเท่านั้น แต่ได้รวมไปถึงปฏิกิริยาระหว่างความรู้
ในตัวเด็กเอง ประสบการณ์ และสิ่งแวดล้อมภายนอก คือเด็กจะเรียนรู้เองจากประสบการณ์
สิ่งแวดล้อมภายนอก แล้วน าข้อมูลเหล่านี้กลับเข้าไปในสมองผสมผสานกับความรู้ภายในที่มีอยู่แล้ว
แสดงความรู้ออกมาสู่สิ่งแวดล้อมภายนอก ซีมัวร์ พาร์เพิร์ท (Seymour Papert) และมิทเชล เรสนิก 
(Mitchel Resnick) มีความเห็นว่า ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง คือทฤษฎีการศึกษาการ
เรียนรู้ที่มีพ้ืนฐานอยู่บนกระบวนการสร้าง 2 กระบวนการด้วยกันคือ 

กระบวนการแรก คือผู้เรียนเรียนรู้ด้วยการสร้างความรู้ใหม่ขึ้นด้วยตัวเอง ไม่ใช่
รับแต่ข้อมูลที่หลั่งไหลเข้ามาในสมองของผู้เรียนเท่านั้น โดยความรู้จะเกิดขึ้นจากการแปลความหมาย
ของประสบการณ์ท่ีได้รับ 

กระบวนการที่สอง คือกระบวนการเรียนรู้จะมีประสิทธิภาพมากที่สุดหาก
กระบวนการนั้นมีความหมายกับผู้เรียน ครูต้องเข้าใจธรรมชาติของกระบวนการเรียนรู้ที่เด็กก าลัง
เรียนรู้อยู่และช่วยเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้นั้นให้เป็นไปได้ดีขึ้นตามพัฒนาการและธรรมชาติของ
เด็กแต่ละคน 

จากแนวคิดของทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ถ้าหากเราเชื่อว่าความรู้เกิดจาก
การที่เด็กพยายามจะสร้างความรู้ขึ้นเอง การให้การศึกษาก็จะต้องประกอบด้วยการดึงเอาความรู้นี้
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ออกมาจากเด็กด้วยการให้เด็กท ากิจกรรมต่าง ๆ หรือตอบค าถามที่จะใช้ความรู้นั้น และให้โอการเด็ก
มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่จะท าให้เกิดกระบวนการสร้างความรู้ 

ทิศนา แขมมณี (2559, pp. หน้า 94-95) กล่าวว่า การน าทฤษฎีการสร้างความรู้ไปใช้
ในการเรียนการสอน สามารถท าได้ดังนี ้

1. ตามทฤษฎีการสร้างความรู้ ผลของการเรียนรู้มุ่งเน้นไปที่กระบวนการสร้าง
ความรู้ และการตระหนักรู้ในกระบวนการนั้น เป้าหมายการเรียนรู้จะต้องมาจากการปฏิบัติงานจริง 
ครูต้องเป็นตัวอย่างและฝึกฝนกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเห็น  ผู้เรียนต้องฝึกฝนการสร้างความรู้  
ด้วยตนเอง  

2. เป้าหมายของการสอนจะเปลี่ยนจากการถ่ายทอดให้ผู้เรียนได้รับสาระความรู้ที่
แน่นอนตายตัว ไปสู่การสาธิตกระบวนการแปลและสร้างความหมายที่หลากหลาย การเรียนรู้ทักษะ
ต่าง ๆ จะต้องให้มีประสิทธิภาพถึงข้ันท าได้และแก้ปัญหาจริงได้ 

3. ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ผู้เรียนจะเป็นผู้มีบทบาทในการเรียนรู้อย่าง
ตื่นตัว ผู้เรียนจะต้องเป็นผู้จัดกระท ากับข้อมูลหรือประสบการณ์ต่าง ๆ และจะต้องสร้างความหมาย
ของสิ่งนั้นด้วยตนเอง  

4. ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนครูจะต้องพยายามสร้างบรรยากาศให้ 
ผู้เรียนได้มีโอกาสเรียนรู้ในบรรยากาศที่เอ้ือต่อการปฏิสัมพันธ์ทางสังคม  การร่วมมือและแลกเปลี่ยน 
ความรู้ ความคิดและประสบการณ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน และบุคคลอ่ืน ๆ จะช่วยให้การเรียนรู้ 
ของผู้เรียนกว้างขว้าง ซับซ้อนขึ้น และหลากหลายขึ้น 

5. ในการเรียนการสอนผู้เรียนมีบทบาทในการเรียนรู้อย่างเต็มที่ผู้เรียนจะเป็นผู้ 
เลือกสิ่งที่ต้องการเรียนเอง ตั้งกฎระเบียบเอง แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นเอง ตกลงกันเองเมื่อเกิดความ 
ขัดแย้งหรือมีความคิดเห็นแตกต่างกัน  

6. ครูจะมีบทบาทเปลี่ยนไปจากเดิม บทบาทของครูคือจะต้องช่วยสร้างแรงจูงใจ 
ภายในให้เกิดแก่ผู้เรียน จัดเตรียมกิจกรรมการเรียนรู้ที่ตรงกับความสนใจของผู้เรียน ด าเนินกิจกรรม 
ให้เป็นไปในทางที่ส่งเสริมพัฒนาการของผู้เรียน  

7. ในด้านการประเมินผลการเรียนการสอน จะต้องประเมินตามจุดมุ่งหมายใน
ลักษณะที่ยืดหยุ่นกันไปในแต่ละบุคคล และการประเมินควรใช้วิธีที่หลากหลาย 

ในงานวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้น าทฤษฎีการเรียนรู้โดยการค้นพบของบรูนเนอร์ และทฤษฎี
การสร้างความรู้ด้วยตนเอง มาใช้โดยจะให้นักเรียนเรียนรู้กับกิจกรรมที่ครูเป็นผู้ออกแบบ ตามองค์
ความรู้ของนักเรียน เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ค้นพบความรู้ด้วยตนเอง ซึ่งครูจ ามีหน้าที่คอยให้
ค าปรึกษา ค าแนะน า จัดกิจกรรมการเรียนเพ่ือให้นักเรียนได้ค้นพบการเรียนรู้ด้วยตนเอง อีกทั้งครูยัง



  14 

ต้องเป็นผู้สนับสนุนให้นักเรียนเกิดกระบวนการคิด โดยการใช้ค าถามกระตุ้นนักเรียน ซึ่งจะช่วย
เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนให้ดียิ่งขึ้น 

 
1.3 หลักการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิคการใช้ค าถามกระตุ้น 

การพัฒนาการคิดทางคณิตศาสตร์ให้กับนักเรียน สามารถด าเนินการควบคู่ไปกับการ
สอนเนื้อหาในทุกสาระการเรียนรู้  ในลักษณะของการบูรณาการด้วยการให้ความส าคัญกับ
กระบวนการคิดในการอธิบายเนื้อหาคณิตศาสตร์ และในการหาค าตอบของทุกปัญหาหรือโจทย์
คณิตศาสตร์ เนื่องจากคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่มีพ้ืนฐานอยู่บนความเป็นเหตุเป็นผล กระบวนการคิดใน
การหาค าตอบย่อมต้องมีเหตุผลที่สามารถอธิบายได้ในแง่ความสมเหตุสมผลของค าตอบแม้จะเป็น
เหตุผลง่ายก็เป็นเรื่องส าคัญที่ครูไม่ควรมองข้าม เพราะความเข้าใจสิ่งที่เป็นพ้ืนฐานจะเป็นรากฐานที่
ส าคัญในการเชื่อมโยงความรู้เดิมของนักเรียนไปสู่องค์ความรู้ใหม่ รวมถึงการมีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ในการหาค าตอบหรือการแก้โจทย์ปัญหา 

ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ การตั้งค าถามเป็นกลวิธีส าคัญที่จะ
ช่วยพัฒนาการคิดทางคณิตศาสตร์ให้กับนักเรียน เพราะการตั้งค าถามจะช่วยกระตุ้นความคิดของ
นักเรียน ช่วยให้นักเรียนพัฒนาการคิดในการตอบค าถาม นักเรียนอาจต้องใช้การคิดในลักษณะของ
การสังเกต การจ าแนก การเปรียบเทียบ การเชื่อมโยง การวิเคราะห์ การสร้างกรณีทั่วไป การสร้าง
ข้อความคาดการณ์และการประเมิน การอนุมาน การอ้างเหตุผลสนับสนุน รวมถึงการมีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ในการหาค าตอบ (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2555a) 

ลักษณะของค าถามที่ครูใช้มีความส าคัญต่อการเรียนรู้ของนักเรียน เพราะถ้าเป็นค าถาม
ที่มีประสิทธิภาพก็จะท าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้  ส่งเสริมกระบวนการคิด และอาจเป็นค าถามที่ใช้
ส าหรับการวัดและประเมินผลได้ด้วย ค าถามที่ครูสามารถน าไปใช้เพ่ือชี้แนะแนวทางให้กับนักเรียนใน
ขณะที่ท ากิจกรรมจะช่วยกระตุ้นให้เกิดการคิดทางคณิตศาสตร์ และค าตอบที่ได้จะเป็นข้อมูลให้ครูได้รู้
ว่านักเรียนคิดอย่างไร ซึ่งจัดประเภทค าถามได้เป็น 4 ประเภทดังนี้ (สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2555a) 

1. ค าถามเริ่มต้น เป็นค าถามที่ช่วยตีกรอบความคิดของนักเรียนให้อยู่ในขอบเขตที่
ต้องการ เป็นการให้จุดเริ่มต้นเพ่ือที่นักเรียนจะได้รู้ว่าควรจะเริ่มต้นจากตรงไหน 

2. ค าถามกระตุ้นความคิดทางคณิตศาสตร์ ค าถามประเภทนี้จะช่วยให้นักเรียนมุ่ง
ความสนใจไปที่กลยุทธ์หรือกลวิธีใดกลวิธีหนึ่งโดยเฉพาะและช่วยให้นักเรียนได้สังเกตเห็นแบบรูปและ
ความสัมพันธ์ ซึ่งเป็นการช่วยสร้างกรอบ แนวความคิด ซึ่งสามารถน าค าถามนี้มาเป็น “ตัวช่วย” เมื่อ
นักเรียนคิดไม่ออก  
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3. ค าถามวัดและประเมินผล ค าถามประเภทนี้จะให้นักเรียนได้อธิบายเกี่ยวกับสิ่งที่
นักเรียนก าลังท าอยู่ ท าให้รู้ว่านักเรียนได้ค าตอบมาได้อย่างไร ท าให้ครูได้รู้ว่านักเรียนคิดอย่างไร 
นักเรียนเข้าใจว่าอย่างไร และระดับความรู้ความเข้าใจของนักเรียนอยู่ในระดับใด ค าถามวัดและ
ประเมินผลนี้จึงเหมาะที่จะใช้เมื่อนักเรียนมีความคืนหน้าในการท ากิจกรรมไปแล้วในระดับหนึ่ง 

4. ค าถามอภิปรายสรุป ค าถามประเภทนี้จะเป็นการระดมความคิดต่าง ๆ ของ
นักเรียนในชั้น เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเปรียบเทียบวิธีการคิดและหาค าตอบซึ่งกันและกัน การใช้
ค าถามอภิปรายสรุปถือว่าเป็นขั้นตอนส าคัญในกระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์ 

ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์ (2555, p. หน้า 6) ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญในการใช้ค าถามกระตุ้น
ว่า ค าถามนั้นมีความส าคัญมากในการพัฒนาผู้เรียนโดยค าถามจะช่วยให้ครูได้ส ารวจความรู้เดิมและ
กระตุ้นความสนใจผู้เรียนท าให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียน กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดแง่มุมการคิดมากข้ึน 
และเมือ่มีการอภิปรายจะน าไปสู่ความเจ้าใจและเกิดการเรียนรู้ตามจุดมุ่งหมายที่วางไว้ รวมทั้งค าถาม
จะช่วยในการประเมินผลการเรียนของผู้เรียนและการสอนของครูอีกด้วย อีกทั้งทิศนา แขมมณี 
(2559, p. หน้า 408) ได้กล่าวว่า ความสามารถในการคิดนับเป็นเป้าหมายส าคัญของการสอน
ประการหนึ่ง การสอนที่สามารถส่งเสริมและพัฒนาการคิดของผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น จึงเป็น
หน้าที่ประการส าคัญของครูทุกคน แต่เนื่องด้วยการคิดมีลักษณะเป็นกระบวนการที่มองไม่เห็นและมี
ความคุมเครือ ไม่มีลักษณะเป็นเนื้อหาที่ครูสามารถเห็นได้ง่าย จึงท าให้การสอนหรือฝึกทักษะการคิด
เป็นเรื่องยาก ผู้สอนจึงจ าเป็นจะต้องใช้การตั้งค าถามเพ่ือกระตุ้นให้ผู้เรียนคิดและพัฒนาลักษณะการ
คิดท่ีมีลักษณะเป็นรูปธรรม ให้เห็นเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนขึ้น 

บรรจง อมรชีวิน (2556, p. หน้า 32) ได้กล่าวว่าการเปลี่ยนห้องเรียนให้เป็นห้องคิด 
การใช้ค าถามเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้อย่างแข็งขันและ
ช่วยให้นักเรียนมีส่วนร่วมในชั้นเรียนมากขึ้นในการพูดคุยอภิปราย นักเรียนจะเรียนรู้ในการสรุป
มุมมองของผู้อ่ืน การที่นักเรียนแสดงออกทางความคิดของตนเองและการตอบสนองต่อความคิดของ
ผู้อื่นด้วยจิตอันดี ก็นับว่าเป็นพ้ืนฐานความสามารถอันส าคัญต่อการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  

จากหลักการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิคการใช้ค าถามกระตุ้นข้างต้น 
ผู้วิจัยได้น าเทคนิคการใช้ค าถามกระตุ้น มาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในครั้งนี้ เพ่ือให้ผู้เรียนมี
ความกระตือรือร้นในการเรียน นักเรียนเกิดการพัฒนาความคิด เกิดการพูดคุยอภิปราย สรุปองค์
ความรู้ ส่งเสริมกระบวนการคิด ซึ่งจะส่งผลให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้สูงที่สุด 

 
1.4 การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ 

การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในปัจจุบันมุ่งเน้นการประเมินตามสภาพ
จริง โดยใช้วิธีการประเมินที่หลากหลายจากการที่ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง ได้เผชิญกับปัญหาหรือ
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สถานการณ์ที่ เป็นจริงหรือสถานการณ์จ าลอง ได้แก้ปัญหา สืบค้น และน าความรู้ไปใช้ รวมทั้ง
แสดงออกทางการคิด โดยการวัดผลประเมินผลดังกล่าวนี้ก็เพ่ือตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
มาตรฐานการเรียนรู้และผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง เพ่ือจะได้น าผลจากการตรวจสอบไปปรับปรุงและ
พัฒนาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดียิ่งขึ้น ซึ่งมีหลักการวัดผลประเมินผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่ส าคัญ
ดังนี้ (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2555a) 

1. การวัดผลประเมินผลต้องกระท าอย่างต่อเนื่อง โดยใช้ค าถามเพ่ือตรวจสอบและ
ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านเนื้อหา ส่งเสริมให้เกิดทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ การ
กระตุ้นด้วยค าถามที่เน้นการคิดจะท าให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนด้วยกันเองและระหว่างผู้เรียน
กับผู้สอน ผู้เรียนได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็น นอกจากนี้ผู้สอนยังสามารถใช้ค าตอบของผู้เรียนเป็น
ข้อมูลเพ่ือตรวจสอบความรู้ความเจ้าใจและพัฒนาการด้านทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์
ของผู้เรียนได้อีกด้วย 

2. การวัดผลประเมินผลต้องสอดคล้องกับความรู้ความสามารถของผู้เรียนที่ระบุไว้
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ รวมทั้งสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ผู้สอนจะต้องก าหนดวิธีการ
วัดผลประเมินผล เพ่ือใช้ในการตรวจสอบว่าผู้เรียนได้บรรลุผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้  

3. การวัดผลประเมินผลต้องครอบคลุมคุณภาพผู้เรียนในด้าน 1) ความรู้ความคิด  
2) ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ และ 3) คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ที่ระบุไว้ในหลักสูตรของสถานศึกษา โดยเน้นการเรียนรู้ด้วยการท างานหรือท ากิจกรรม  
ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดสมรรถภาพทั้งสามด้าน 

4. การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์ต้องใช้วิธีการที่เหมาะสม และใช้
เครื่องมือที่มีคุณภาพ ซึ่งจะท าให้สามารถวัดในสิ่งที่ต้องการวัดได้ 

5. การวัดผลประเมินผลเป็นกระบวนการที่ใช้สะท้อนความรู้ความสามารถของ
ผู้เรียน ช่วยให้ผู้เรียนมีข้อมูลในการปรับปรุงและพัฒนาความรู้ความสามารถของตนเองให้ดีขึ้น 
ในขณะที่ผู้สอนสามารถน าผลการประเมินมาใช้ในการวางแผนการจัดการเรียนรู้  ปรับปรุง
กระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน รวมทั้งปรับปรุงการสอนของผู้สอนให้มีประสิทธิภาพ จึงต้องวัดผล
ประเมินผลอย่างสม่ าเสมอและน าผลที่ได้มาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน ซึ่งจะแบ่งการ
ประเมินผลเป็น 3 ระยะ ดังนี้ 

1. ประเมินผลก่อนเรียน เป็นการประเมินผลความรู้พ้ืนฐานและทักษะจ าเป็นที่
ผู้เรียนควรมีก่อนการเรียนรายวิชา บทเรียนหรือหน่วยการเรียนใหม่ ข้อมูลที่ได้จากการวัดผล
ประเมินผลจะช่วยให้ผู้สอนสามารถน าไปจัดกลุ่มผู้เรียนและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ตรงตามความ
ถนัด ความสนใจ และความสามารถของผู้เรียน  



  17 

2. ประเมินผลระหว่างเรียน เป็นการประเมินผลเพ่ือวินิจฉัยผู้เรียนในระหว่าง
การเรียน ข้อมูลที่ได้จะช่วยให้ผู้สอนสามารถศึกษาพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นระยะ ๆ ว่าผู้เรียน
มีพัฒนาการเพ่ิมข้ึนเพียงใด ช่วยให้ผู้สอนปรับปรุงกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน นอกจากนี้ยังช่วยให้
ทราบจุดเด่นและจุดด้อยของผู้เรียนแต่ละคน 

3. ประเมินผลหลังเรียน เป็นการประเมินผลเพ่ือน าผลที่ได้ไปใช้สรุปผลการ
เรียนรู้หรือเป็นการวัดผลประเมินผลแบบสรุปรวบยอดหลังจากจบหน่วยการเรียน 

เกณฑ์การให้คะแนนข้อสอบแบบแสดงวิธีท าหรือเขียนอธิบ าย สามารถท าได้
หลากหลายวิธีโดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนแบบเกณฑ์รวมตามระดับความจัดเจนของวิธีท าและ
ความถูกต้องของค าตอบ หรือแบบเกณฑ์ย่อยที่ก าหนดระดับคะแนนของค าตอบแต่ละประเด็นย่อย 
(สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , 2555b) ซึ่งเกณฑ์การให้คะแนนดังกล่าวมี
ลักษณะคล้ายกับเกณฑ์การให้คะแนนแบบรูบริก กล่าวคือการให้คะแนนแบบรูบริก เป็นก ารให้
คะแนนที่ประเมินผลจากผลงานที่นักเรียนท า หรือพฤติกรรมที่นักเรียนแสดงออก ซึ่งไม่ได้พิจารณาที่
ค าตอบหรือผลลัพธ์สุดท้ายเพียงอย่างเดียว แต่ยังพิจารณาที่ขั้นตอนการท างานของนักเรียนด้วย 
ตลอดจนมีการก าหนดคะแนนพร้อมระบุรายละเอียดของผลงานหรือพฤติกรรมของนักเรียนไว้อย่าง
ชัดเจนและเป็นรูปธรรม เกณฑ์การให้คะแนนแบบรูบริกสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามเหมาะสม อีกทั้ง
การให้คะแนนแบบรูบริกยังเป็นเครื่องมือช่วยให้ครูพิจารณาและตัดสินระดับความสามารถของ
นักเรียนด้านความรู้ แนวคิดทางคณิตศาสตร์ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ และการ
ประยุกต์ใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ เพ่ือน าผลที่ได้มาใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ตลอดจนการให้คะแนนแบบรูบริกยังเป็นเครื่องมือช่วยให้นักเรียนประเมินผล
ระดับความสามารถด้านคณิตศาสตร์ของตนเอง แล้วน าผลที่ได้มาปรับปรุงและพัฒนาความสามารถ
ด้านคณิตศาสตร์ของตนให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งในการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ การให้คะแนนแบบรูบริกที่
นิยมใช้มี 2 แบบ คือ (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2555b) 

1. การให้คะแนนแบบวิเคราะห์  (Analytic Scoring) เป็นการให้คะแนนตาม
องค์ประกอบของสิ่งที่ต้องการประเมิน เช่น เมื่อต้องการประเมินความสามารถในการแก้ปัญหา  
อาจแยกพิจารณาในความสามารถในการท าความเข้าใจปัญหา ยุทธวิธีที่ ใช้ในการแก้ปัญหา 
และการสรุปค าตอบของปัญหา ในการให้คะแนนจะก าหนดเกณฑ์ของคะแนนในแต่ละด้าน  
แล้วรายงานผลโดยจ าแนกเป็นด้าน ๆ และอาจสรุปรวมคะแนนทุกด้านด้วยก็ได้ ดังตัวอย่าง 
การให้คะแนนแบบวิเคราะห์ในภาพประกอบ 2 
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การให้คะแนนแบบวิเคราะห ์

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 
ด้านการก าหนดตัวแปรและสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวท่ีน าไปสู่การแก้ปัญหา (10 คะแนน) 

           - ก าหนดตัวแปรที่น าไปสู่การหาค าตอบได้และเขียนสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวเพื่อ
แสดงความสัมพันธ์ตามเงื่อนไขในโจทย์ได้ถูกต้อง 

10 

           - ก าหนดตัวแปรที่น าไปสู่การหาค าตอบได้ และเขียนแสดงเง่ือนไขในโจทย์ที่
เกี่ยวข้องกับตัวแปรได้ครบ แต่ไม่ได้เขียนสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวเพื่อแสดงความสัมพันธ์
ตามเงื่อนไขในโจทย์หรือเขียนสมการไม่ถูกต้อง 

5 

           - ก าหนดตัวแปรที่น าไปสู่การหาค าตอบได้  และเขียนแสดงเง่ือนไขในโจทย์ที่
เกี่ยวข้องกับตัวแปรได้บางส่วน แต่ไม่ ได้ เขียนสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวเพื่อแสดง
ความสัมพันธ์ตามเงื่อนไขในโจทย์หรือเขียนสมการไม่ถูกต้อง 

3 

           - ก าหนดตัวแปรที่น าไปสู่การหาค าตอบได้ แต่ไม่ได้ด าเนินการในขั้นต่อไปหรือ
ด าเนินการในขั้นต่อไปไม่ถูกต้อง 

2 

           - ไม่แสดงวิธีท า หรือแสดงวิธีท าไม่ตรงตามเงื่อนไขในโจทย์ หรือไม่ตอบ 0 
ด้านการหาค่าของตัวแปรจากสมการ (5 คะแนน) 

           - แสดงการค านวณ และหาค่าของตัวแปรได้ถูกต้อง 5 
           - แสดงการค านวณส่วนใหญ่ที่น าไปสู่การหาค่าของตัวแปรได้ แต่ไม่ได้ระบุค่าของตัว
แปรหรือระบุไม่ถูกต้อง 

3 

           - แสดงการค านวณเพียงเล็กน้อยหรือไม่แสดงการค านวณ แต่ระบุค่าของตัวแปรได้
ถูกต้อง 

2 

           - แสดงการค านวณเพียงเล็กน้อยหรือไม่แสดงการค านวณ ไม่ระบุค่าของตัวแปรหรือ
ระบุไม่ถูกต้อง 

0 

ด้านการตรวจสอบและสรุปค าตอบ (5 คะแนน) 
           - แสดงการตรวจสอบค่าของตัวแปรกับเง่ือนไขในโจทย์และสรุปค าตอบของโจทย์
ปัญหาได้ถูกต้อง 

5 

           - แสดงการตรวจสอบค่าของตัวแปรกับเงื่อนไขในโจทย์แต่ไม่สรุปค าตอบของโจทย์
ปัญหาหรือสรุปไม่ถูกต้อง 

3 

           - สรุปค าตอบของโจทย์ปัญหาได้ถูกต้อง แต่ไม่แสดงการตรวจสอบค่าของตัวแปรกับ
เงื่อนไขในโจทย์หรือแสดงการตรวจสอบค่าของตัวแปรกับสมการที่ก าหนดขึ้นมาหรือแสดง
การตรวจสอบค่าของตัวแปรอย่างไม่ถูกต้อง 

2 

           - ไม่แสดงการตรวจสอบค่าของตัวแปรหรือแสดงการตรวจสอบค่าของตัวแปรอย่าง
ไม่ถูกต้อง ไม่สรุปค าตอบของโจทย์ปัญหาหรือสรุปไม่ถูกต้อง 

0 

 
ภาพประกอบ 2 ตัวอย่างการให้คะแนนแบบวิเคราะห์ 
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2. การให้คะแนนแบบองค์รวม (Holistic Scoring) เป็นการให้คะแนนแบบรูบริก 
ที่ประเมินผลงานของนักเรียน โดยการก าหนดระดับคะแนนพร้อมระบุรายละเอียดของผลงานหรือ
พฤติกรรมของนักเรียนที่ควรมี เป็นภาพรวมของการท างานทั้งหมด ไม่ต้องแยกแยะเป็นด้าน ๆ   
ดังตัวอย่างการให้คะแนนแบบองค์รวมในภาพประกอบ 3 
 

การให้คะแนนแบบองค์รวม 
เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 

           - ตอบได้ถูกต้อง สามารถแสดงข้อมูลเปรียบเทียบและอธิบายได้อย่างชัดเจน 20 
           - ตอบได้ถูกต้อง สามารถแสดงข้อมูลเปรียบเทียบและอธิบายพอสื่อให้เข้าใจได้
ครบถ้วน 

15 

           - ตอบได้ถูกต้อง สามารถแสดงข้อมูลเปรียบเทียบและอธิบายพอสื่อให้เข้าใจได้เป็น
บางส่วน 

10 

           - ตอบได้ถูกต้อง แต่ไม่สามารถแสดงข้อมูลเปรียบเทียบและอธิบายได้ หรือตอบไม่
ถูกต้อง แต่สามารถแสดงข้อมูลเปรียบเทียบและอธิบายพอสื่อให้เข้าใจได้เป็นบางส่วน 

5 

           - ตอบไม่ถูกต้อง ไม่สามารถแสดงข้อมูลเปรียบเทียบและอธิบายได้ หรืออธิบายผิด 0 

 
ภาพประกอบ 3 ตัวอย่างการให้คะแนนแบบองค์รวม 

 
ศศิธร แม้นสงวน (2559, p. หน้า 297) ได้กล่าวว่า เกณฑ์การประเมินแบบรูบริก คือ

แนวการให้คะแนนเพ่ือประเมินผลงานหรือการปฏิบัติการของผู้เรียน หรือกล่าวอีกอย่างหนึ่งว่า รูบริก 
เป็นเครื่องมือให้คะแนนชนิดหนึ่ง ใช้ในการประเมินการปฏิบัติงานหรือผลงานของผู้เรียน ซึ่งมีข้ันตอน
การออกแบบเกณฑ์การประเมินแบบรูบริก ดังนี้ 

ขั้นที่ 1 วิเคราะห์และระบุตัวชี้วัดที่ใช้เกณฑ์การประเมินเป็นเครื่องมือในการวัดและ
ประเมินผล 

ขั้นที่ 2 อธิบายคุณลักษณะ ทักษะ หรือพฤติกรรมที่ผู้สอนต้องการเห็น รวมทั้ง
ข้อผิดพลาดทั่ว ๆ ไปที่ไม่ต้องการให้เกิด 

ขั้นที่ 3 อธิบายลักษณะการปฏิบัติที่สูงกว่าระดับค่าเฉลี่ย ระดับค่าเฉลี่ย และต่ ากว่า
ระดับค่าเฉลี่ย ส าหรับแต่ละคุณลักษณะที่สังเกตจากขั้นที่ 2 

ขั้นที่ 4 ส าหรับการให้คะแนนแบบองค์รวม เขียนค าบรรยายลักษณะงานที่ดีและ
งานที่ไม่ดี โดยรวมทุกเกณฑ์หรือทุกคุณลักษณะเข้าด้วยกันเป็นข้อความเดียว ส าหรับการให้คะแนน
แบบวิเคราะห์ เขียนค าบรรยายลักษณะงานที่ดีและงานที่ไม่ดี  โดยแยกแต่ละเกณฑ์หรือแต่ละ
คุณลักษณะ 
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ขั้นที่ 5 ส าหรับการให้คะแนนแบบองค์รวม เขียนรายละเอียดการปฏิบัติที่อยู่
ระหว่างกลางของระดับสูงกว่าค่าเฉลี่ย ระดับค่าเฉลี่ย และระดับต่ ากว่าค่ าเฉลี่ย เพ่ือให้เกณฑ์การ
ประเมินสมบูรณ์ ส าหรับการให้คะแนนแบบวิเคราะห์ เขียนรายละเอียดส าหรับการปฏิบัติที่อยู่
ระหว่างกลางของทุกเกณฑ์หรือทุกคุณลักษณะ 

ขั้นที่ 6 รวบรวมตัวอย่างผลงานของผู้เรียนซึ่งเป็นตัวแทนของแต่ละระดับ ซึ่งจะช่วย
การให้คะแนนในอนาคตของครู 

ขั้นที ่7 ทบทวนเกณฑ์การประเมินที่ท าแล้ว 
ในงานวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้เลือกใช้แบบทดสอบที่มีลักษณะเป็นข้อสอบแบบแสดงวิธีท า

และเขียนอธิบายทั้งหมด จึงท าให้ผู้วิจัยได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของการวัดผลและประเมินผลการ
เรียนรู้ ที่จ าเป็นจะต้องมีเกณฑ์การให้คะแนนที่เที่ยงตรง และสามารถให้คะแนนในส่วนของทักษะและ
กระบวนการแก้ปัญหาได้ จึงเลือกใช้เกณฑ์การให้คะแนนแบบรูบริก ซึ่งเป็นเกณฑ์การให้คะแนนที่
ไม่ได้พิจารณาที่ค าตอบหรือผลลัพธ์สุดท้ายเพียงอย่างเดียว แต่ยังพิจารณาที่ขั้นตอนการท างานของ
นักเรียนด้วย ซึ่งจะออกแบบเกณฑ์การให้คะแนนแบบรูบริกตามข้ันตอนการออกแบบข้างต้น 
 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 

2.1 การวิเคราะห์โจทย์ปัญหา เรื่องสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 
ผู้วิจัยได้ท าการส ารวจโจทย์ปัญหา เรื่องสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวจากหนังสือเรียน

คณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เล่ม 2 หน้า 166 – 174 ซึ่งมีโจทย์ปัญหาทั้งหมด 31 ข้อ โดยทาง
ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาโจทย์ปัญหาดังกล่าวใน 2 ประเด็นดังนี้ 

1. เปรียบเทียบการเขียนสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวจากโจทย์ปัญหา ระหว่าง  
การเขียนสมการแบบปกติ กับวิธีการเขียนสมการโดยใช้วิธีบาร์โมเดล ดังตาราง 1 

2. วิเคราะห์รูปแบบของบาร์โมเดล 
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ตาราง 1 การเปรียบเทียบการเขียนสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวจากโจทย์ปัญหา ระหว่าง การเขียน
สมการแบบปกติ กับวิธีการเขียนสมการโดยใช้วิธีบาร์โมเดล 
 
1. จงเขียนสมการเพ่ือหาจ านวนเหรียญในกระเป๋าสตางค์ข้างล่างนี้ ถ้าทราบว่ามีเหรียญทั้งหมด 12 
เหรียญ 
  
 
 
 

การเขียนสมการแบบปกติ 
วิธีท า   ให้ x แทน จ านวนเหรียญในกระเป๋า 
จาก มีเหรียญข้างนอกประเป๋า 3 เหรียญ 
แสดงว่า มีเหรียญทั้งหมด x + 3 เหรียญ 
จาก ทราบว่ามีเหรียญทั้งหมด 12 เหรียญ 
ดังนั้น เขียนสมการได้คือ  x + 3 = 12 

การเขียนสมการโดยใช้วิธีบาร์โมเดล 
วิธีท า   ให้ x แทน จ านวนเหรียญในกระเป๋า 
 
  
 
ดังนั้น เขียนสมการได้คือ x + 3 = 12 

2. ปลาตัวหนึ่งมีส่วนหัวยาวเป็น 1
5  เท่าของล าตัวปลา ถ้าส่วนหัวยาว 5.5 เซนติเมตร  

จงเขียนสมการเพ่ือหาความยาวของล าตัวปลา 

การเขียนสมการแบบปกติ 
วิธีท า   ให้ x แทน ความยาวของล าตัวปลา 

จาก ปลาตัวหนึ่งมีส่วนหัวยาวเป็น  เท่าของ

ล าตัวปลา แสดงว่า ส่วนหัวยาว 1 x5 เซนติเมตร 

จาก ส่วนหัวยาว 5.5 เซนติเมตร 

ดังนั้น เขียนสมการได้คือ 1 x5 = 5.5 

การเขียนสมการโดยใช้วิธีบาร์โมเดล 
วิธีท า   ให้ x แทน ความยาวของล าตัวปลา 
 
ล าตัวปลา 
ส่วนหัว 
 
ดังนั้น เขียนสมการได้คือ x = 5 5.5  

 

 

 

 

1
5

  

12 

3 x 

     

 5.5 
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ตาราง 1 (ต่อ) 
 

3.  ถ้ากระเป๋าแต่ละใบมีเหรียญเป็นจ านวนเท่า ๆ กัน  
      จงเขียนสมการเพ่ือหาจ านวนเหรียญในกระเป๋าแต่ละใบ  
      ถ้าทราบว่ามีเหรียญทั้งหมด 38 เหรียญ 
 

การเขียนสมการแบบปกติ 
วิธีท า   ให้ x แทน จ านวนเหรียญในกระเป๋าแต่
ละใบ 
จาก มีกระเป๋าอยู่ 3 ใบ จะได้มีเหรียญ 3x 
จาก ข้างนอกมีเหรียญ 5 เหรียญ  
แสดงว่า มีเหรียญทั้งหมด 3x + 5 เหรียญ 
จาก มีเหรียญทั้งหมด 38 เหรียญ 
ดังนั้น เขียนสมการได้คือ 3x + 5 = 38 

การเขียนสมการโดยใช้วิธีบาร์โมเดล 
วิธีท า   ให้ x แทน จ านวนเหรียญในกระเป๋าแต่
ละใบ 
 
 
ดังนั้น เขียนสมการได้คือ 3x + 5 = 38 

4. อีก 3 ปี มานะจะมีอายุครบ 21 ปี จงเขียนสมการเพ่ือหาอายุปัจจุบันของมานะ 

การเขียนสมการแบบปกติ 
วิธีท า   ให้ x แทน อายุปัจจุบันของมานะ 
แสดงว่า อีก 3 ปี มานะจะมีอายุ x + 3 ปี 
จาก อีก 3 ปี มานะจะมีอายุครบ 21 ปี 
ดังนั้น เขียนสมการได้คือ x + 3 = 21 

การเขียนสมการโดยใช้วิธีบาร์โมเดล 
วิธีท า   ให้ x แทน อายุปัจจุบันของมานะ 
 
 
ดังนั้น เขียนสมการได้คือ x + 3 = 21 

5. ห้าเท่าของจ านวนจ านวนหนึ่ง ลบออกด้วย 4 แล้วมีค่าเท่ากับ 36 จงเขียนสมการเพ่ือหาค่าของ
จ านวนนั้น 

การเขียนสมการแบบปกติ 
วิธีท า   ให้ x แทน จ านวนจ านวนหนึ่ง 
จาก ห้าเท่าของจ านวนจ านวนหนึ่ง จะได้ 5x 
น ามาลบออกด้วย 4 แล้วมีค่าเท่ากับ 36 
ดังนั้น เขียนสมการได้คือ 5x – 4 = 36 

การเขียนสมการโดยใช้วิธีบาร์โมเดล 
วิธีท า   ให้ x แทน จ านวนจ านวนหนึ่ง 
 
 
ดังนั้น เขียนสมการได้คือ 5x – 4 = 36 
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6. น้อยมีเงินมากกว่านิด 6 บาท ทั้งสองคนมีเงินรวมกัน 40 บาท จงเขียนสมการเพ่ือหาจ านวนเงิน
ของน้อยและนิด 

การเขียนสมการแบบปกติ 
วิธีท า   ให้ x แทนจ านวนเงินของน้อย 
จาก น้อยมีเงินมากกว่านิด 6 บาท  
จะได้ นิดมีเงิน x – 6 บาท 
แสดงว่า ทั้งสองมีคนเงินรวมกัน x + (x–6) บาท 
จาก ทั้งสองคนมีเงินรวมกัน 40 บาท 
ดังนั้น เขียนสมการได้คือ x + (x – 6) = 40 

การเขียนสมการโดยใช้วิธีบาร์โมเดล 
วิธีท า   ให้ x แทนจ านวนเงินของน้อย 
น้อย 
นิด 
 
ดังนั้น เขียนสมการได้คือ x + (x – 6) = 40 
 

7. ก้องได้รับเงินปันผลมาจ านวนหนึ่ง หลังจากน าไปซื้อพัดลมราคา 1,290 บาท แล้วยังเหลือเงินอยู่
อีก 350 บาท จงเขียนสมการเพ่ือหาจ านวนเงินปันผลที่ก้องได้รับ 

การเขียนสมการแบบปกติ 
วิธีท า   ให้ x แทนเงินปันผลที่ก้องได้รับ 
จาก เขาน าไปซื้อพัดลม 1,290 บาท  
เขาจะเหลือเงิน x – 1,290 บาท 
จาก ยังเหลือเงินอยู่อีก 350 บาท 
ดังนั้น เขียนสมการได้คือ x – 1,290 = 350 

การเขียนสมการโดยใช้วิธีบาร์โมเดล 
วิธีท า   ให้ x แทนเงินปันผลที่ก้องได้รับ 
 
 
ดังนั้น เขียนสมการได้คือ x = 1,290 + 350 
 

8. เมื่อ 5 ปีที่แล้วฝาแฝดสองคนมีอายุรวมกันเป็น 18 ปี จงเขียนสมการเพ่ือหาว่าปัจจุบันฝาแฝดคู่
นี้มีอายุเท่าไร 

การเขียนสมการแบบปกติ 
วิธีท า   ให้ x แทนอายุปัจจุบันของฝาแฝด 
แสดงว่า เมื่อ 5 ปีที่แล้วแต่ละคนมีอายุ x – 5 ปี 
จาก เมื่อ 5 ปีที่แล้วฝาแฝดสองคนมีอายุรวมกัน
เป็น 18 ปี 
ดังนั้น เขียนสมการได้คือ 2(x – 5) = 18 

การเขียนสมการโดยใช้วิธีบาร์โมเดล 
วิธีท า   ให้ x แทนอายุของฝาแฝด เมื่อ 5 ปีที่
แล้ว 
 
 
ดังนั้น เขียนสมการได้คือ 2x = 18 
นั่นคือ ปัจจุบัน ฝาแฝดมีอายุ x + 5 ปี 
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9. เอดิสันเกิดเม่ือ ค.ศ. 1847 เขาประดิษฐ์หลอดไฟฟ้าส าเร็จเมื่อ ค.ศ. 1879 จงเขียนสมการเพ่ือ
หาอายุในปีที่เขาประดิษฐ์หลอดไฟฟ้า 

การเขียนสมการแบบปกติ 
วิธีท า   ให้ x แทน อายุในปีที่เขาประดิษฐ์
หลอดไฟ จาก เอดิสันเกิดเม่ือ ค.ศ. 1847 
แสดงว่าเขาประดิษฐ์หลอดไฟได้ในปี 1847 + x 
จาก เขาประดิษฐ์หลอดไฟฟ้าส าเร็จเมื่อ  
ค.ศ. 1879 
ดังนั้น เขียนสมการได้คือ 1847 + x = 1879 

การเขียนสมการโดยใช้วิธีบาร์โมเดล 
วิธีท า   ให้ x แทน อายุในปีที่เขาประดิษฐ์
หลอดไฟ 
 
 
ดังนั้น เขียนสมการได้คือ 1847 + x = 1879 

10. สุเทพมีขนมถ้วยฟูอยู่ถุงหนึ่ง แบ่งให้น้อง 1
4  ของจ านวนขนมในถุงนั้น ปรากฏว่าน้องได้ขนมไป 

5 ชิ้น เดิมสุเทพมีขนมอยู่กี่ชิ้น 

การเขียนสมการแบบปกติ 
วิธีท า   ให้ x แทนจ านวนขนมของสุเทพในตอน
แรก 

จาก แบ่งให้น้อง 1
4  ของจ านวนขนมในถุง 

แสดงว่า แบ่งให้น้องไป 1 x4  

จาก น้องได้ขนมไป 5 ชิ้น 

ดังนั้น เขียนสมการได้คือ 1 x4  = 5 

การเขียนสมการโดยใช้วิธีบาร์โมเดล 
วิธีท า   ให้ x แทนจ านวนขนมของสุเทพในตอน
แรก 
 
สุเทพ 
ให้น้อง 

ดังนั้น เขียนสมการได้คือ  = 5 

11. เตยมีเงิน 500 บาท สองเท่าของจ านวนเงินส่วนที่ต้นมีมากกว่าเตยเท่ากับ 150 บาท จงหาว่า
ต้นมีเงินกี่บาท 

การเขียนสมการแบบปกติ 
วิธีท า   ให้ x แทนจ านวนเงินของต้น 
จาก เตยมีเงิน 500 บาท 
แสดงว่า ต้นมีเงินมากกว่าเตย x – 500 บาท 
จาก สองเท่าของจ านวนเงินส่วนที่ต้นมีมากกว่า
เตย จะได้ 2(x – 500) ซึ่งมีค่าเท่ากับ 150 
ดังนั้น เขียนสมการได้คือ 2(x – 500) = 150 

การเขียนสมการโดยใช้วิธีบาร์โมเดล 
วิธีท า   ให้ x แทนจ านวนเงินของต้น 
 
เงินต้น 
เงินเตย 
 
ดังนั้น เขียนสมการได้คือ 2(x – 500) = 150 
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12. สามในสี่ของรายได้ของนาย ก น้อยกว่ารายได้ของนาย ข อยู่ 500 บาท ถ้าขาย ข มีรายได้ 
2,600 บาท จงหารายได้ของนาย ก 

การเขียนสมการแบบปกติ 
วิธีท า ให้ x แทน รายได้ของ ก 

สามในสี่ของรายได ้ก เท่ากับ 3 x4  บาท 
3 x4 บาท น้อยกว่ารายได้ของ ข อยู่ 500 บาท 

ดังนั้น รายได้ของ ข เท่ากับ  + 500 บาท 

แต่รายได้ของ ข เท่ากับ 2,600 บาท 

ดังนั้น เขียนสมการได้คือ  + 500 = 2,600 

การเขียนสมการโดยใช้วิธีบาร์โมเดล 
วิธีท า ให้ x แทน รายได้ของนาย ก 
 
นาย ก 

นาย ข 

 

ดังนั้น เขียนสมการได้คือ  = 2,100 

13. เศษหนึ่งส่วนสี่ของจ านวนจ านวนหนึ่งเท่ากับ 15 จงหาจ านวนนั้น 

การเขียนสมการแบบปกติ 
วิธีท า ให้ x แทน จ านวนจ านวนหนึ่ง 
จาก เศษหนึ่งส่วนสี่ของจ านวนจ านวนหนึ่ง  

จะได้ 1 x4  ซึ่งมีค่าเท่ากับ 15 

ดังนั้น เขียนสมการได้คือ 1 x4 = 15 

การเขียนสมการโดยใช้วิธีบาร์โมเดล 
วิธีท า ให้ x แทน จ านวนจ านวนหนึ่ง 
 
 

ดังนั้น เขียนสมการได้คือ  = 15 

14. เศษสามส่วนห้าของจ านวนจ านวนหนึ่งมากกว่า 15 อยู่ 60 จงหาจ านวนนั้น 

การเขียนสมการแบบปกติ 
วิธีท า ให้ x แทน จ านวนจ านวนหนึ่ง 
จาก เศษสามส่วนห้าของจ านวนจ านวนหนึ่ง 

จะได้ 3 x5  ซึ่งมากกว่า 15 อยู่ 60 

ดังนั้น เขียนสมการได้คือ 3 x5 - 15 = 60 

การเขียนสมการโดยใช้วิธีบาร์โมเดล 
วิธีท า ให้ x แทน จ านวนจ านวนหนึ่ง 
 
 
 

ดังนั้น เขียนสมการได้คือ = 15 + 60 
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15. สองเท่าของจ านวนจ านวนหนึ่งบวกกับ 43 เท่ากับ 32 จงหาจ านวนนั้น 

การเขียนสมการแบบปกติ 
วิธีท า ให้ x แทน จ านวนจ านวนหนึ่ง 
จาก สองเท่าของจ านวนจ านวนหนึ่ง  
จะได้ 2x ซึ่งบวกกับ 43 แล้วเท่ากับ 32 
 
ดังนั้น เขียนสมการได้คือ 2x + 43 = 69 

การเขียนสมการโดยใช้วิธีบาร์โมเดล 
วิธีท า ให้ x แทน จ านวนจ านวนหนึ่ง 
 
 
 
ดังนั้น เขียนสมการได้คือ 2x + 43 = 69 

16. ด้าน า 6 มาบวกกับจ านวนจ านวนหนึ่ง แล้วสี่เท่าของผลบวกนั้นคือ 48 จงหาจ านวนนั้น 

การเขียนสมการแบบปกติ 
วิธีท า ให้ x แทน จ านวนจ านวนหนึ่ง 
จาก ด้าน า 6 มาบวกกับจ านวนจ านวนหนึ่ง  
จะได้ x + 6  
จาก สี่เท่าของผลบวกนั้น จะได้ 4(x + 6)  
ซึ่งมีค่าเท่ากับ 48  
ดังนั้น เขียนสมการได้คือ 4(x + 6) = 48 

การเขียนสมการโดยใช้วิธีบาร์โมเดล 
วิธีท า ให้ x แทน จ านวนจ านวนหนึ่ง 
 
 
 
 

ดังนั้น เขียนสมการได้คือ 1 (48)4  = x + 6 

17. เด็กชายชอบคิดกล่าวว่า “ฉันนึกถึงจ านวนจ านวนหนึ่งซึ่งคูณด้วย 10 แล้วบวกด้วย 10 จะได้
ผลลัพธ์เป็น 100” ชอบคิดนึกถึงจ านวนใด 

การเขียนสมการแบบปกติ 
วิธีท า ให้ x แทน จ านวนที่เด็กชายชอบคิด 
จาก ฉันนึกถึงจ านวนจ านวนหนึ่งซึ่งคูณด้วย 10 
จะได้ 10x ซึ่งบวกด้วย 10 จะได้ผลลัพธ์เป็น 
100 
ดังนั้น เขียนสมการได้คือ 10x + 10 = 100 

การเขียนสมการโดยใช้วิธีบาร์โมเดล 
วิธีท า ให้ x แทน จ านวนที่เด็กชายชอบคิด 
 
 
 
ดังนั้น เขียนสมการได้คือ 10x + 10 = 100 
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18. สามเท่าของผลบวกของจ านวนจ านวนหนึ่ง กับ 7 เป็น 33 จงหาจ านวนนั้น 

การเขียนสมการแบบปกติ 
วิธีท า ให้ x แทน จ านวนจ านวนหนึ่ง 
จาก ผลบวกของจ านวนจ านวนหนึ่ง กับ 7  
จะได้ x + 7  
แสดงว่า 3 เท่าของจ านวนนี้ 3(x + 7) ซึ่งมีค่า
เท่ากับ 33 
ดังนั้นเขียนสมการได้คือ 3(x + 7) = 33 

การเขียนสมการโดยใช้วิธีบาร์โมเดล 
วิธีท า ให้ x แทน จ านวนจ านวนหนึ่ง 
 
 
 

ดังนั้น เขียนสมการได้คือ 1 (33)3  = x + 7 

19. แปดเท่าของจ านวนจ านวนหนึ่งมากกว่า 3 อยู่ 96 จงหาจ านวนนั้น 

การเขียนสมการแบบปกติ 
วิธีท า ให้ x แทน จ านวนจ านวนหนึ่ง 
จาก แปดเท่าของจ านวนจ านวนหนึ่ง 
จะได้ 8x ซึ่งมากกว่า 3 อยู่ 96  
ดังนั้น เขียนสมการได้คือ 8x – 3 = 96 

การเขียนสมการโดยใช้วิธีบาร์โมเดล 
วิธีท า ให้ x แทน จ านวนจ านวนหนึ่ง 
 
 
 
ดังนั้น เขียนสมการได้คือ 8x – 96 = 3 

20. ถ้าไม่คิดกระดูกส่วนหัว 29 ชิ้น แล้วร่างกายคนจะมีกระดูกของส่วนที่เหลือ 177 ชิ้น  
จงหาว่าในร่างกายคนมีกระดูกท้ังหมดกี่ชิ้น 

การเขียนสมการแบบปกติ 
วิธีท า ให้ x แทน จ านวนกระดูกในร่างกาย 
จาก ถ้าไม่คิดกระดูกส่วนหัว 29 ชิ้น แล้ว
ร่างกายคนจะมีกระดูกของส่วนที่เหลือ 177 ชิ้น 
แสดงว่า ถ้าน ากระดูกส่วนหัว 29 ชิ้น มารวมกับ
กระดูกส่วนที่เหลือ 177 ชิ้น จะเท่ากับกระดูกใน
ร่างกาย 
ดังนั้น เขียนสมการได้คือ 29 + 177 = x 

การเขียนสมการโดยใช้วิธีบาร์โมเดล 
วิธีท า ให้ x แทน จ านวนกระดูกในร่างกาย 
 
 
 
ดังนั้น เขียนสมการได้คือ 29 + 177 = x 
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21. จระเข้ตัวที่ยาวที่สุดยาวเป็น 4 เท่าของเรือบด ถ้าจระเข้ตัวที่ยาวที่สุดยาว 10 เมตร  
เรือบดยาวเท่าใด 

การเขียนสมการแบบปกติ 
วิธีท า ให้ x แทน ความยาวของเรือบด 
จาก จระเข้ตัวที่ยาวที่สุดยาวเป็น 4 เท่า 
ของเรือบด แสดงว่า จระเข้ยาว 4x 
จาก จระเข้ตัวที่ยาวที่สุดยาว 10 เมตร 
ดังนั้น เขียนสมการได้คือ 4x = 10 

การเขียนสมการโดยใช้วิธีบาร์โมเดล 
วิธีท า ให้ x แทน ความยาวของเรือบด 
 
จระเข้ 
เรือบด 

ดังนั้น เขียนสมการได้คือ 1 (10)4 = x 

22. 2
3 ของจ านวนนักเรียนในชั้นหนึ่งเป็นหญิง ถ้ามีนักเรียนหญิงในชั้น 18 คน นักเรียนชั้นนี้ 

มีก่ีคน 

การเขียนสมการแบบปกติ 
วิธีท า ให้ x แทน จ านวนนักเรียนในชั้น 

จาก 2
3  ของจ านวนนักเรียนในชั้นหนึ่งเป็นหญิง 

แสดงว่ามีนักเรียนหญิง 2 x3  คน 

จาก มีนักเรียนหญิงในชั้น 18 คน 

ดังนั้น เขียนสมการได้คือ 2 x3 = 18 

การเขียนสมการโดยใช้วิธีบาร์โมเดล 
วิธีท า ให้ x แทน จ านวนนักเรียนทั้งหมด 
 
 
 

ดังนั้น เขียนสมการได้คือ = 18 

23. นลินีมีอายุเป็น 4
7 เท่าของอายุบุษบา ถ้านลินีมีอายุ 28 ปี บุษบาจะมีอายุกี่ปี 

การเขียนสมการแบบปกติ 
วิธีท า ให้ x แทน อายุของบุษบา 

จาก นลินีมีอายุเป็น 4
7 เท่าของอายุบุษบา  

แสดงว่า นลินีมีอายุ 4 x7  ปี 

จาก นลินีมีอายุ 28 ปี 

ดังนั้น เขียนสมการได้คือ 4 x7 = 28 

การเขียนสมการโดยใช้วิธีบาร์โมเดล 
วิธีท า ให้ x แทน อายุของบุษบา 
 
อายุบุษบา 
อายุนลินี 
 

ดังนั้น เขียนสมการได้คือ = 28 
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24. เศษสองส่วนสามของส่วนที่เจริญมีอายุมากกว่าจริยาเท่ากับ 12 ถ้าจริยามีอายุ 20 ปี เจริญจะมี
อายุกี่ปี 

การเขียนสมการแบบปกติ 
วิธีท า ให้ x แทน อายุของเจริญ 
จาก เศษสองส่วนสามของส่วนที่เจริญมีอายุ  

จะได้ 2 x3  ซึ่งมากกว่าจริยาเท่ากับ 12  

แสดงว่า จริยามีอายุ 2 x - 123  ปี 

จาก จริยามีอายุ 20 ปี 

ดังนั้น เขียนสมการได้คือ 2 x - 123  = 20 

การเขียนสมการโดยใช้วิธีบาร์โมเดล 
วิธีท า ให้ x แทน อายุของเจริญ 
 
อายุเจริญ 
อายุจริยา 
 

ดังนั้น เขียนสมการได้คือ  = 20 

25. เมื่อ 3 ปีที่แล้วบุตรมีอายุเป็นหนึ่งในหกของอายุของบิดา ถ้าปัจจุบันบุตรมีอายุ 8 ปี จงหาอายุ
ปัจจุบันของบิดา 

การเขียนสมการแบบปกติ 
วิธีท า ให้ x แทน อายุของบิดา 
จาก เมื่อ 3 ปีที่แล้วบิดาจะมีอายุ x – 3 ปี 
จาก เมื่อ 3 ปีที่แล้วบุตรมีอายุเป็นหนึ่งในหก
ของอายุของบิดา 

แสดงว่า บุตรมีอายุ 1 (x - 3)6 ปี 

จาก ปัจจุบัน บุตรมีอายุ 8 ปี  
แสดงว่า เมื่อ 3 ปีที่แล้ว บุตรมีอายุ 5 ปี 

ดังนั้น เขียนสมการได้คือ 1 (x - 3)6 = 5 

การเขียนสมการโดยใช้วิธีบาร์โมเดล 
วิธีท า ให้ x แทน อายุของบิดาเมื่อ 3 ปีที่แล้ว 
 
อายุบิดา 
อายุบุตร 
 

ดังนั้น เขียนสมการได้คือ 1 x6 = 5 

นั่นคือ ปัจจุบัน พ่อ มีอายุ x + 3 ปี 
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26. วินัยมีสมุดอยู่ 6 โหล ได้รับบริจาคมาอีกจ านวนหนึ่ง เมื่อน าไปแจกนักเรียน 64 คน ปรากฏว่า
นักเรียนได้นับแจกสมุดคนละ 3 เล่มพอดี จงหาว่าวินัยได้รับบริจาคสมุดมาจ านวนเท่าใด 

การเขียนสมการแบบปกติ 
วิธีท า ให้ x แทน จ านวนสมุดที่วินัยได้รับบริจาค 
จาก วินัยมีสมุดอยู่ 6 โหล แสดงว่าวินัยมีสมุด
อยู่ 6 12  = 72 เล่ม  
และเขาได้รับบริจาคมาอีกจ านวนหนึ่ง  
แสดงว่าตอนนี้วินัยมีสมุดอยู่ 72 + x เล่ม 
จาก เขาน าไปแจกนักเรียน 64 คน แสดงว่า

นักเรียนจะได้รับสมุดคนละ 72 + x
64  เล่ม 

จากนักเรียนได้รับสมุดคนละ 3 เล่ม 

ดังนั้น เขียนสมการได้คือ 72 + x
64  = 3 

การเขียนสมการโดยใช้วิธีบาร์โมเดล 
วิธีท า ให้ x แทน จ านวนสมุดที่วินัยได้รับ
บริจาค 
สมุดวินัย 
นักเรียน 
 
 
 
ดังนั้น เขียนสมการได้คือ 

   (12 6)  x  3 64  

27. กนกวัดด้านยาวของห้องเรียนได้ยาว 12 เมตร แต่เขารู้ว่าความยาวรอบห้องเรียนเป็น 40 เมตร 
จงหาว่าห้องเรียนนี้กว้างเท่าใด 

การเขียนสมการแบบปกติ 
วิธีท า ให้ x แทน ความกว้างของห้องเรียน 
จาก กนกวัดด้านยาวของห้องเรียนได้ยาว 12 
เมตร และวัดความกว้างได้ x เมตร  
แสดงว่า ห้องเรียนมีความยาวและความกว้าง
รวมกัน 12 + x เมตร 
แต่ห้องเรียนด้านความยาวและความกว้าง อย่าง
ละ 2 ด้าน  
แสดงว่าความยาวรอบห้องเรียน 2(12 + x)เมตร 
จาก ความยาวรอบห้องเรียนเป็น 40 เมตร 
ดังนั้น เขียนสมการได้คือ 2(12 + x) = 40 

การเขียนสมการโดยใช้วิธีบาร์โมเดล 
วิธีท า ให้ x แทนความกว้างของห้องเรียน 
 
ความกว้าง 
ความยาว 
 
ดังนั้น เขียนสมการได้คือ 2x + 2(12) = 40 
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28. พิทักษ์มีเงินจ านวนหนึ่ง เขาใช้เงินครึ่งหนึ่งของที่มีอยู่ซื้อหนังสือ แล้วซื้อขนมอีก 3 บาท 
ปรากฏว่าเขาเหลือเงิน 6 บาท เดิมเขามีเงินก่ีบาท 

การเขียนสมการแบบปกติ 
วิธีท า ให้ x แทน จ านวนเงินของพิทักษ์ 
จาก เขาใช้เงินครึ่งหนึ่งของที่มีอยู่ซื้อหนังสือ 

แสดงว่าเขาซ้ือหนังสือไป x
2  บาท 

และเขาซื้อขนมอีก 3 บาท  

รวมเขาซื้อของไป x
2 + 3 บาท 

แสดงว่า เขาจะเหลือเงิน x – (  + 3) บาท 

จาก เขาเหลือเงิน 6 บาท 

ดังนั้น เขียนสมการได้คือ x – (  + 3) = 6 

การเขียนสมการโดยใช้วิธีบาร์โมเดล 
วิธีท า ให้ x แทน จ านวนเงินของพิทักษ์ 
 
 

ดังนั้น เขียนสมการได้คือ x 3 62    = x 

29. ศักดิ์ตัดหญ้าที่สนามโดยใช้เวลา 2
3 ของเวลาที่เคยใช้ตัดหญ้าจนเสร็จ แต่มีงานอ่ืนจึงมอบให้

ยุทธตัดหญ้าต่อ ยุทธใช้เวลาตัดหญ้าอีก 2 ชั่วโมงจึงเสร็จ ถ้าการตัดหญ้าครั้งนี้ใช้เวลาทั้งสิ้น 5 
ชั่วโมง จงหาว่าถ้าศักดิ์ตัดหญ้าตั้งแต่ต้นจนเสร็จเขาต้องใช้เวลากี่ชั่วโมง 

การเขียนสมการแบบปกติ 
วิธีท า ให้ x แทน เวลาที่ศักดิ์ตัดหญ้าได้ตั้งแต่ต้น
จนเสร็จ 

จาก ศักดิ์ตัดหญ้าที่สนามโดยใช้เวลา 2
3  ของ

เวลาที่เคยใช้ตัดหญ้าจนเสร็จ  

แสดงว่า ศักดิ์ใช้เวลาตัดหญ้าไป 2 x3  

จาก ยุทธใช้เวลาตัดหญ้าอีก 2 ชั่วโมงจึงเสร็จ  
แสดงว่า ทั้งสองคน ใช้เวลาตัดหญ้าจนเสร็จ 
2 x3 + 2 ชั่วโมง 

จาก การตัดหญ้าครั้งนี้ใช้เวลาทั้งสิ้น 5 ชั่วโมง 

ดังนั้น เขียนสมการได้คือ 2 x + 23  = 5 

การเขียนสมการโดยใช้วิธีบาร์โมเดล 
วิธีท า ให้ x แทน เวลาที่ศักดิ์ตัดหญ้าได้ตั้งแต่ต้น
จนเสร็จ 
 
ศักดิ์ 
ยุทธ 
 

ดังนั้น เขียนสมการได้คือ 2 x + 23  = 5 
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30. ต่อและต้อช่วยกันสะสมเงินไว้ซื้อของขวัญวันเกิดให้คุณแม่ หลังจากหาของขวัญให้คุณแม่เป็น
เงิน 620 บาท แล้วปรากฏว่ายังเหลือเงินอยู่อีก 135 บาท ถ้าต่อสะสมเงินได้ 440 บาท จงหาว่าต้อ
สะสมเงินได้เท่าไร 

การเขียนสมการแบบปกติ 
วิธีท า ให้ x แทน จ านวนเงินที่ต้อสะสม 
จาก ต่อสะสมเงินได้ 440 บาท 
แสดงว่าทั้งสองคน สะสมเงินได้ x + 440 บาท 
หลังจากหาของขวัญให้คุณแม่เป็นเงิน 620 บาท 
แล้วยังเหลือเงินอยู่อีก 135 บาท 
แสดงว่า ต่อและต้อสะสมเงิน 620 + 135 บาท 
ดังนั้น เขียนสมการได้คือ x + 440=620 + 135 

การเขียนสมการโดยใช้วิธีบาร์โมเดล 
วิธีท า ให้ x แทน จ านวนเงินที่ต้อสะสม 
 
ของขวัญ 
เงิน 
 
ดังนั้น เขียนสมการได้คือ 620 + 135=440 + x 
 

31. นักเรียนเคยทราบมาแล้วว่า ผลบวกของขนาดของมุมภายในทั้งสามของรูปสามเหลี่ยมรูปหนึ่ง
เป็น 180 องศา จงหาขนาดของมุมทั้งสามของรูปสามเหลี่ยมต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 

การเขียนสมการแบบปกติ 
วิธีท า ให้ x แทน มุมหนึ่งของรูปสามเหลี่ยม 
จาก มุมภายในของรูปสามเหลี่ยมเท่ากับ 180 
องศา และ มุมทั้งสามของสามเหลี่ยมคือ  
x, x + 20 และ x + 70 
ดังนั้น เขียนสมการได้คือ  

x + (x + 70) + (x + 20) = 180 

การเขียนสมการโดยใช้วิธีบาร์โมเดล 
วิธีท า ให้ x แทน มุมหนึ่งของรูปสามเหลี่ยม 
 
 
 
ดังนั้น เขียนสมการได้คือ  

x + (x + 70) + (x + 20) = 180 
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32. หนูนิดอ่านหนังสือได้ 100 หน้า ในเวลา 5 วัน แต่ละวันหนูนิดอ่านหนังสือมากกว่าวันที่แล้วมา
วันละ 5 หน้า อยากทราบว่าวันที่สี่หนูนิดอ่านหนังสือได้กี่หน้า 

การเขียนสมการแบบปกติ 
วิธีท า ให้ x แทนจ านวนหน้าหนังสือของวันแรก
ที่หนูนิดอ่าน 
จาก แต่ละวันหนูนิดอ่านหนังสือมากกว่าวันที่
แล้วมาวันละ 5 หน้า  
แสดงว่า วันที่ 2 หนูนิดอ่านหนังสือ x + 5 หน้า 
วันที่ 3 หนูนิดอ่านหนังสือ x + 10 หน้า 
วันที่ 4 หนูนิดอ่านหนังสือ x + 15 หน้า 
วันที่ 5 หนูนิดอ่านหนังสือ x + 20 หน้า 
รวมทั้ง 5 วัน หนูนิดอ่านหนังสือ x + (x + 5) + 
(x + 10) + (x + 15) + (x + 20) หน้า 
จาก หนูนิดอ่านหนังสือได้100หน้าในเวลา5วัน  
ดังนั้น เขียนสมการได้คือ 

x + (x + 5) + (x + 10) + (x + 15) +  
(x + 20) = 100 

นั่นคือ วันที่สี่หนูนิดอ่านหนังสือ x + 20 หน้า 

การเขียนสมการโดยใช้วิธีบาร์โมเดล 
วิธีท า ให้ x แทนจ านวนหน้าหนังสือของวันแรก
ที่หนูนิดอ่าน 
 
 
 
ดังนั้น เขียนสมการได้คือ 

x + (x + 5) + (x + 10) + (x + 15) +  
(x + 20) = 100 

นั่นคือ วันที่สี่หนูนิดอ่านหนังสือ x + 20 หน้า 

 
จากการเปรียบเทียบการเขียนสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวจากโจทย์ปัญหา ระหว่าง การ

เขียนสมการแบบปกติ กับการเขียนสมการโดยใช้วิธีบาร์โมเดล พบว่าการเขียนสมการโดยใช้วิธีบาร์
โมเดล ท าให้เห็นความสัมพันธ์ของปริมาณที่ทราบค่าและปริมาณที่ไม่ทราบค่า ท าให้เห็นสิ่งที่โจทย์
ก าหนดให้ในลักษณะรูปธรรม ท าให้สร้างสมการได้ง่ายกว่าการวิธีการเขียนสมการแบบปกติ 

 
 
 
 
 

 x x + 5 x + 10 x + 15 x + 20 

100 



  34 

จากการวิเคราะห์รูปแบบของบาร์โมเดล ผู้วิจัยสามารถแยกรูปแบบของบาร์โมเดลได้
ทั้งหมด 4 รูปแบบ ดังนี้ 

1. รูปแบบที่ 1 ส่วนย่อย-ส่วนรวม (Part – Whole model) คือ การแบ่งส่วนรวม
ทั้งหมดออกเป็นส่วนย่อย 2 ส่วน หรือมากกว่า 2 ส่วน ซึ่งจะแบ่งออกได้เป็น 2 กรณี ดังนี้ 

กรณีที่ 1 ส่วนย่อยแต่ละส่วนมีปริมาณท่ีไม่เท่ากัน ดังภาพประกอบ 4 
 
 
     
 

ภาพประกอบ 4 รูปแบบที่ 1 ส่วนย่อย-ส่วนรวม (Part – Whole model) กรณีท่ี 1 
 

จากภาพประกอบ 4 จะเห็นว่าส่วนรวมทั้งหมดคือ c โดนแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ a 
และ b ที่ไม่เท่ากัน ซึ่งสามารถสร้างเป็นสมการได้คือ a + b = c หรือ c – a = b หรือ c – b = a 

ลักษณะของโจทย์ในรูปแบบที่ 1 กรณีที่ 1 นี้ จะมีลักษณะเป็นโจทย์เกี่ยวกับการบวก
และการลบ ซึ่งวิเคราะห์จาก ตารางที่ 1 ในข้อที่ 1, 4, 7, 9, 20, 28, 31, 32 

กรณีที่ 2 ส่วนย่อยแต่ละส่วนมีปริมาณท่ีเท่ากัน ดังภาพประกอบ 5 
 
 
 
  

ภาพประกอบ 5 รูปแบบที่ 1 ส่วนย่อย-ส่วนรวม (Part – Whole model) กรณีท่ี 2 
 

จากภาพประกอบ 5 จะเห็นว่าส่วนรวมทั้งหมดคือ c โดนแบ่งออกเป็น 7 ส่วนที่เท่ากัน

คือ ส่วนละ a ซ่ึงสามารถสร้างเป็นสมการได้คือ 7a = c หรือ c  = a7  หรือ c  = 7a  

ลักษณะของโจทย์ในรูปแบบที่ 1 กรณีที่ 2 นี้ จะมีลักษณะเป็นโจทย์เกี่ยวกับการคูณ
และการหาร ซึ่งวิเคราะห์จาก ตารางที่ 1 ในข้อที่ 3, 13, 17 

 
 
 
 

  
c 

a b 

 
c 

      a 
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2. รูปแบบที่ 2 การเปรียบเทียบ (The Comparison Model) คือ การเปรียบเทียบ
ของส่วนรวม 2 ส่วน หรือมากกว่า 2 ส่วน ซึ่งจะแบ่งออกได้เป็น 2 กรณี ดังนี้ 

กรณีที่ 1 ส่วนรวมแต่ละส่วนมีปริมาณท่ีไม่เท่ากัน ดังภาพประกอบ 6 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 6 รูปแบบที่ 2 การเปรียบเทียบ (The Comparison Model) กรณีท่ี 1 
 

จากภาพประกอบ 6 จะเห็นว่าส่วน a มีค่ามากกว่าส่วน b และมีค่ามากกว่าอยู่ c ซึ่ง
สามารถสร้างเป็นสมการได้คือ a = b + c หรือ b = a – c  หรือ c = a – b  

ลักษณะของโจทย์ในรูปแบบที่ 2 กรณีที่ 1 นี้ จะมีลักษณะเป็นโจทย์เกี่ยวกับการ
เปรียบเทียบการบวกและการลบ ซึ่งวิเคราะห์จาก ตารางที่ 1 ในข้อที่ 5, 6, 8, 11, 15, 16, 19, 27, 
30 

กรณีที่ 2 ส่วนรวมสองส่วน แต่ละส่วนย่อยมีปริมาณที่เท่ากัน ดังภาพประกอบ 
7 

 
 
 
 
 
  

ภาพประกอบ 7 รูปแบบที่ 2 การเปรียบเทียบ (The Comparison Model) กรณีท่ี 2 
 

จากภาพประกอบ 7 จะเห็นว่าส่วน b มีค่าเป็น 6 เท่าของส่วน a ซึ่งสามารถสร้างเป็น

สมการได้คือ b = 6a หรือ b  = a6  หรือ b  = 6a  

ลักษณะของโจทย์ในรูปแบบที่ 2 กรณีที่ 2 นี้ จะมีลักษณะเป็นโจทย์เกี่ยวกับการ
เปรียบเทียบการคูณและการหาร ซึ่งวิเคราะห์จาก ตารางที่ 1 ในข้อที่ 2, 10, 18, 21, 25 
 

 

 c b 

a 

 

b 

     

 a 
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3. รูปแบบที่ 3 ส่วนย่อย-ส่วนรวม ที่เป็นเศษส่วนกัน (Part – Whole Model for 
Fraction) คือ การแบ่งส่วนรวมออกเป็นส่วนย่อยหลายๆส่วนที่เท่ากัน ซึ่งใช้ส่วนย่อยแค่บางส่วน  
ดังภาพประกอบ 8 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 8 รูปแบบที่ 3 ส่วนย่อย-ส่วนรวม ที่เป็นเศษส่วนกัน  
(Part – Whole Model for Fraction) 

 
จากภาพประกอบ 8 จะเห็นว่าส่วนรวมทั้งหมด มีส่วนย่อย 5 ส่วนที่เท่ากัน ซึ่ง a มีค่า

เป็น 3 ส่วนย่อยของ b ซึ่งสามารถสร้างเป็นสมการได้คือ 3a = b5   

ลักษณะของโจทย์ในรูปแบบที่ 3 นี้ จะมีลักษณะเป็นโจทย์ที่มีความซับซ้อนและเกี่ยวกับ
การคูณและการหาร ที่เป็นเศษส่วนกัน ซึ่งวิเคราะห์จาก ตารางที่ 1 ในข้อที่ 22, 23, 24 
 

4. รูปแบบที่ 4 การเปรียบเทียบ ที่เป็นเศษส่วนกัน (Comparison Model for 
Fraction) คือ การเปรียบเทียบส่วนรวม 2 ส่วนที่มีส่วนย่อยเป็นอัตราส่วนกัน ดังภาพประกอบ 9 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 9 รูปแบบที่ 4 การเปรียบเทียบ ที่เป็นเศษส่วนกัน  
(Comparison Model for Fraction) 

     

     

b 

a 

    

b 

a 
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จากภาพประกอบ 9 จะเห็นว่าส่วนรวมทั้งสองส่วนมีส่วนย่อยแต่ละส่วนเท่ากัน โดยที่ b 

มีส่วนย่อย 4 ส่วน และ a มีส่วนย่อย 3 ส่วน ซึ่งสามารถสร้างเป็นสมการได้คือ 3a = b4  หรือ 

4b = a3  

ลักษณะของโจทย์ในรูปแบบที่ 4 นี้ จะมีลักษณะเป็นโจทย์ที่มีความซับซ้อนและเกี่ยวกับ
การเปรียบเทียบการคูณและการหาร ที่เป็นเศษส่วนกัน ซึ่งวิเคราะห์จาก ตารางที่ 1 ในข้อที่ 12, 14, 
26, 29 

จากการการวิเคราะห์โจทย์ปัญหา เรื่องสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ในงานวิจัยนี้ผู้วิจัย
จะใช้วิธีบาร์โมเดลมาช่วยในการสร้างสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวจากโจทย์ปัญหา ซึ่งท าให้ผู้เรียน
สามารถมองเห็นความสัมพันธ์ของปริมาณที่ทราบค่าและไม่ทราบค่า เห็นความสัมพันธ์ของโจทย์ใน
ลักษณะที่เป็นรูปธรรม จึงท าให้ผู้เรียนสร้างสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวจากโจทย์ปัญหาได้ และ
รูปแบบของบาร์โมเดลทั้งหมด 4 รูปแบบที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยได้น ามาใช้ในงานวิจัยนี้ 

 
2.2 งานวิจัยในประเทศ 

สุนิสา พงษ์ประยูร (2543) ได้ท าการศึกษาข้อบกพร่องในการแก้โจทย์ปัญหา
คณิตศาสตร์ เรื่องสมการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ได้แก่ นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2542 โรงเรียนท่ามะขามวิทยา จังหวัดราชบุรี จ านวน 
40 คน ผลการศึกษาพบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีข้อบกพร่องในการแก้โจทย์ปัญหา
คณิตศาสตร์ เรื่องสมการ คิดเป็นร้อยละ 55 โดยมีระดับจ านวนนักเรียนที่มีข้อบกพร่องจากมากไป
น้อยดังนี ้

อันดับที่ 1 มีข้อบกพร่องในการตรวจสอบค าตอบที่ได้กับเงื่อนไขในโจทย์ คิดเป็น
ร้อยละ 80 ซึ่งลักษณะข้อบกพร่องที่พบคือ นักเรียนแสดงวิธีการตรวจค าตอบไม่ครบ และนักเรียนไม่
เขียนแสดงวิธีการตรวจค าตอบ จากลักษณะข้อบกพร่องที่พบ จะเห็นได้ว่านักเรียนจะน าค าตอบที่
ได้มาตอบเลย โดยไม่มองย้อนกลับไปในขั้นตอนต่าง ๆ ที่ผ่านมา เพ่ือพิจารณาความถูกต้องของ
ค าตอบ และวิธีการแก้ปัญหา ดังนั้นหากขั้นตอนการเปลี่ยนประโยคภาษาในโจทย์ปัญหาให้เป็น
ประโยคสัญลักษณ์และเขียนสมการของนักเรียนผิด จึงท าให้ค าตอบที่ได้ของนักเรียนเป็นค าตอบที่ไม่
สมบูรณ์ 

อันดับที่ 2 มีข้อบกพร่องในการเปลี่ยนประโยคภาษาให้เป็นประโยคสัญลักษณ์ คิด
เป็นร้อยละ 72.5 ซึ่งลักษณะของข้อบกพร่องที่พบคือ นักเรียนเขียนสมการผิดพลาดและนักเรียนมี
ความสับสนในการเขียนสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ จากลักษณะข้อบกพร่องที่พบจะเห็นได้ว่า การ
เปลี่ยนประโยคภาษาให้เป็นประโยคสัญลักษณ์ เป็นขั้นตอนที่น าไปสู่การหาค าตอบของโจทย์ นั่นคือ
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นักเรียนต้องสามารถแปลความจากข้อความทั้งหมดของโจทย์ปัญหาออกมาเป็นประโยคสัญลักษณ์ ซึ่ง
เป็นขั้นตอนที่ค่อนข้างยาก เพราะต้องอาศัยองค์ประกอบทั้งด้านภาษา ความเข้าใจในสัญลักษณ์ทาง
คณิตศาสตร์ จึงพบว่าขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่นักเรียนมีความผิดพลาดและสับสน ซึ่งจะน าไปสู่ประโยค
สัญลักษณ์และเขียนสมการผิดด้วย นั่นคือแปลเงื่อนไขในโจทย์ปัญหาผิด จึงมีผลให้ขั้นตรวจสอบ
ค าตอบที่ได้กับเงือ่นไขในโจทย์เกิดความผิดพลาด 

อันดับที่ 3 มีข้อบกพร่องในการก าหนดตัวแปรแทนสิ่งที่โจทย์ให้หาหรือแทนสิ่งที่
เกี่ยวข้องกับสิ่งที่โจทย์หา คิดเป็นร้อยละ 47.5 ซึ่งลักษณะข้อบกพร่องที่พบคือ นักเรียนขาดความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อความทางคณิตศาสตร์ จากลักษณะข้อบกพร่องที่พบ จะเห็นได้ว่านักเรียนอ่าน
โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์แล้ว นักเรียนจะต้องวางแผนหรือพิจารณาว่าจะแก้ปัญหาด้วยวิธีใด และ
จะแก้ปัญหาอย่างไร ซึ่งในขั้นตอนนี้ นักเรียนจะต้องอาศัยทักษะความเข้าใจปัญหา และตีความ
ก าหนดแนวทางแก้ปัญหาได้ 

อันดับที่ 4 มีข้อบกพร่องในการคิดวิเคราะห์โจทย์เพื่อหาว่า โจทย์ก าหนดอะไรมาให้ 
และให้หาอะไร คิดเป็นร้อยละ 32.5 ซึ่งลักษณะข้อบกพร่องที่พบคือ นักเรียนเขียนสิ่งที่โจทย์
ก าหนดให้ไม่ครบ นักเรียนเขียนสิ่งที่โจทย์ก าหนดให้เกิน และนักเรียนเขียนสิ่งที่โจทย์ก าหนดให้ไม่
ชัดเจนและผิดพลาด จากข้อบกพร่องที่พบ นักเรียนมีความบกพร่องในการอ่านโจทย์ปัญหา ไม่
สามารถจ าแนกได้ว่าอะไรคือสิ่งที่โจทย์ก าหนดให้ และอะไรคือสิ่งที่โจทย์ต้องการหา นั่นคือนักเรียนมี
ความบกพร่องด้านทักษะการอ่านและความสามารถทางภาษาคณิตศาสตร์ 

อันดับที่ 5 มีข้อบกพร่องในการแก้สมการเพื่อหาค าตอบที่โจทย์ต้องการ คิดเป็นร้อย
ละ 25 ซึ่งในขั้นนี้แม้ว่านักเรียนจะแปลโจทย์ภาษาเป็นประโยคสัญลักษณ์ผิดพลาด และมีข้อบกพร่อง
ในการเขียนสมการ แต่หากนักเรียนมีความเข้าใจหลักการค านวณสมการที่นักเรียนตีความแล้วแปล
ความเป็นสมการไว้แล้ว วิธีการค านวณก็อาจไม่บกพร่อง ซึ่งเป็นขั้นที่นักเรียนด าเนินงานตามแผน 
หรือเงือนไขที่วางไว้ ซึ่งลักษณะข้อบกพร่องที่พบคือ นักเรียนมีความผิดพลาดในการคิดค านวณ อัน
เนื่องมาจากการ บวก ลบ คูณ และหาร เป็นผลมาจากการท่องสูตรคูณ และการขาดทักษะความรู้
ความเข้าใจ และการฝึกฝนในการแก้สมการหาค าตอบ 

วันดี ต่อเพ็ง (2553) ได้ท าการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์เรื่องโจทย์
ปัญหาเกี่ยวกับสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ได้แก่ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552 โรงเรียนวัดราษร์บ ารุง (งามศิริวิทยา
คาร) จ านวน นักเรียน 35 คน ผลการศึกษาพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่องโจทย์
ปัญหาเกี่ยวกับสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังได้รับการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลังสูงกว่าก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
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ศิริพร คล่องจิตต์ (2548) ได้ท าการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง
การแก้โจทย์สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดการเรียนการ
สอนแบบ TAI กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ได้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านคลุงเหนือ จังหวัด
กาญจนบุรี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2547 จ านวน 32 คน ผลการศึกษาพบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่องการแก้โจทย์สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวหลังจากได้รับการจัดการเรียนการ
สอนแบบ TAI สูงกว่าก่อนได้รับการจัดการเรียนการสอนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

วชิราภรณ์  ช านิ  (2555) ได้ท าการทดสอบความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังได้รับการสอนโดยใช้แบบฝึก เรื่องโจทย์สมการเชิง
เส้นตัวแปรเดียว กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ได้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ 
กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 จ านวน 50 คน ผลการศึกษาพบว่า ความสามารถ
ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนหลังได้รับการสอนโดยใช้แบบฝึกเรื่องโจทย์สมการเชิง
เส้นตัวแปรเดียว สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 60 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

พรพรหม อัตตวัฒนากุล (2547) ได้สร้างแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์
เรื่องการประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังการสอนโดยใช้ชุดแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหา
คณิตศาสตร์ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านเข็กน้อย จังหวัดเพชรบูรณ์ 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2546 จ านวน 35 คน ผลการศึกษาพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ของนักเรียนหลังจากที่ได้รับการสอนโดยใช้ชุดแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหา
คณิตศาสตร์สูงกว่าก่อนที่ได้รับการสอน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

นิธิวดี เพียรรักกิจการค้า (2554) ได้ท าการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง
โจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวและความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ก่อนและหลังได้รับการสอนด้วยชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์แบบปฏิบัติการ กลุ่มตัวอย่างได้แก่นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 โรงเรียนบ้านสวนขวัญ จังหวัดอุทัยธานี จ านวน 
30 คน ผลการศึกษาพบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องโจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังได้รับการสอนด้วยชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์แบบปฏิบัติการ สูงกว่า
ก่อนได้รับการสอนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

จินดาภรณ์ ช่วยสุข (2549) ได้ท าการศึกษาความสามารถในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังจากเรียนเรื่อง การประยุกต์สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ด้วย
หนังสือเรียนเล่มเล็กโดยใช้กิจกรรมกลุ่ม กลุ่มตัวอย่างได้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาม
เสนนอก จังหวัดกรุงเทพมหานครภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2548 จ านวน 32 คน ผลการศึกษา
พบว่า ความสามารถในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ เรื่องการประยุกต์สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ของ



  40 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังจากเรียนด้วยหนังสือเรียนเล่มเล็กโดยใช้กิจกรรมกลุ่ม สูงกว่าเกณฑ์
ร้อยละ 60 อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .01 

กัลยกร อนุฤทธิ์ (2550) ได้ท าการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบมัลติมีเดีย
เรื่อง บทประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ให้มีคุณภาพ โดยพิจารณาจาก
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนดคือ 80/80 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ กลุ่ม
ตัวอย่างได้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2550 โรงเรียนหินกอง 
(พิบูลอนุสรณ์) จังหวัดสระบุรี จ านวน 45 คน ผลการศึกษาพบว่า บทเรียนมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์
ที่ก าหนด (80/80) โดยมีประสิทธิภาพ 82.01/82.81 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 
เรื่องบทประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวของนักเรียนหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนแบบมัลติมีเดีย สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

มนหทัย ชาญธัญกรรม (2554) ได้ท าการศึกษาการเปรียบเทียบความสามารถในการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้แผนผังรูปตัววี และเปรียบเทียบทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
1 หลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้แผนผังรูปตัววีกับเกณฑ์ กลุ่มตัวอย่างได้แก่นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนนนทรีวิทยา จังหวัดกรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 
จ านวน 48 คน ผลการศึกษาพบว่า ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้แผนผังรูปตัววี เรื่องโจทย์สมการเชิงเส้นตัวแปร
เดียว สูงกว่าก่อนได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และทักษะ
การสื่อสารทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้
แผนผังรูปตัววี เรื่อง โจทย์สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 60 อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.1 

อ้อมฤดี แช่มอุบล (2553) ได้ท าการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์และทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ก่อนและ
หลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวนที่เน้นการใช้ค าถามหมวกความคิดหกใบ และ
เปรียบเทียบกับเกณฑ์ กลุ่มตัวอย่างได้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2552 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ านวน 42 คน ผลการวิจัยพบว่า 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนหลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวนที่
เน้นการใช้ค าถามหมวกความคิดหกใบสูงกว่าก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 และผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนหลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวนที่เน้นการใช้
ค าถามหมวกความคิดหกใบผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ความสามารถ
ในการคิดวะเคราะห์ของนักเรียนหลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวนที่เน้นการใช้ค าถาม
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หมวกความคิดหกใบสูงกว่าก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทักษะ
การสื่อสารทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนหลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวนที่เน้นการใช้
ค าถามหมวกความคิดหกใบสูงกว่าก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
ทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนหลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวนที่เน้น
การใช้ค าถามหมวกความคิดหกใบผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

ประจบ แสงสีบับ (2556) ได้ท าการเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาและ
ทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ก่อนและหลังได้รับการจัดการ
เรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้กลวิธี STAR และเปรียบเทียบกับเกณฑ์ กลุ่มตัวอย่างได้แก่นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนสารวิทยา จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
จ านวน 46 คน ผลการวิจัยพบว่าความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้กลวิธี STAR เรื่อง โจทย์ปัญหาสมการเชิง
เส้นตัวแปรเดียวและการแปรผัน สูงกว่าก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 และผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 
76.35 ทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังการจัดการเรียนรู้
แบบร่วมมือโดยใช้กลวิธี STAR เรื่อง โจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวและการแปรผัน สูงกว่า
ก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 78.25 

 
2.3 งานวิจัยต่างประเทศ 

ฮุสโนลว คุลุค (Husnul, 2015) ได้ท าการพัฒนาความเข้าใจของนักเรียนเกี่ยวกับ
สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวโดยผ่านกิจกรรมการปรับสมดุล กลุ่มตัวอย่างได้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 ซึ่งผลการวิจัยพบว่า กิจกรรมการปรับสมดุลช่วยให้นักเรียนสามารถพัฒนาความเข้าใจเกี่ยวกับ
สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ซึ่งช่วยให้นักเรียนมุมมองการเป็นตัวแทนของพีชคณิต อีกทั้งยังแสดงให้
เห็นว่ากิจกรรมการปรับสมดุล ยังช่วยให้นักเรียนมีความยืดหยุ่นในการแก้สมการอีกด้วย 

โรบิน มากรูเดอร์ (Magruder, 2012) ได้ท าการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เรื่องการแก้สมการเชิงเส้น โดยใช้สื่อการเรียนรู้เสมือนจริง สื่อการเรียนรู้ที่เป็นรูปธรรม และการเรียน
แบบปกติซึ่งไม่ใช้สื่อการเรียนรู้ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 76 คน ซึ่งผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการแก้
สมการเชิงเส้น ของนักเรียนทั้ง 3 กลุ่ม คือกลุ่มควบคุม กลุ่มเรียนรู้โดยใช้สื่อการเรียนรู้เสมือนจริง 
และกลุ่มเรียนรู้โดยใช้สื่อการเรียนรู้ที่เป็นรูปธรรม มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ  
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จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเรื่องสมการเชิงเส้นตัวแปร
เดียว พบว่าข้อบกพร่องในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์เรื่องสมการ ที่ส าคัญที่สุดและควรแก้ไขคือ 
การเปลี่ยนประโยคภาษาให้เป็นประโยคสัญลักษณ์ ซึ่งข้อบกพร่องดังกล่าวส่งผลให้นักเรียนไม่สามารถ
หาค าตอบของสมการได้และไม่สามารถตรวจสอบค าตอบได้ เนื่องจากสมการที่นักเรียนสร้างจากโจทย์
ปัญหานั้นผิดพลาด และนักวิจัยหลายท่านได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถในการ
แก้ปัญหา  ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ โดยใช้เทคนิคที่
หลากหลาย ซึ่งผลงานวิจัยส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถในการแก้ปัญหา  
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ ผ่านเกณฑ์ที่ทางผู้วิจัยตั้งไว้ 
แต่ยังไม่มีผู้วิจัยท่านใดที่แก้ปัญหาข้อบกพร่องในการเปลี่ยนประโยคภาษาให้เป็นประโยคสัญลักษณ์ 
ทางผู้วิจัยเล็งเห็นถึงความส าคัญในการแก้ปัญหาข้อบกพร่องดังกล่าว ซึ่งจะเป็นแนวทางหนึ่งที่ช่วยให้
นักเรียนสามารถแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวได้ 
 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวิธีบาร์โมเดล 

3.1 ทฤษฎีเกี่ยวกับวิธีบาร์โมเดล 
ในงานวิจัยนี้ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับวิธีบาร์โมเดล ซึ่งจะเป็นทฤษฎี

วิธีการแบบจ าลอง ตามแนวคิดของ เครนส์ และกรีโน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
เครนส์ และกรีโน (Kintsch & Greeno, 1985) ได้เสนอ วิธีการแบบจ าลองที่มี

ประสิทธิภาพในการแก้โจทย์ปัญหา ซึ่งแบ่งวิธีการแบบจ าลองนี้ออกเป็น 3 ระยะ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 10 วิธีการแบบจ าลองที่มีประสิทธิภาพในการแก้โจทย์ปัญหา 
 

ระยะที่ 1 ระยะข้อความ  

(Text Phase) 

ระยะที่ 2 ระยะโครงสร้าง  

(Structural Phase) 

ระยะที่ 3 ระยะกระบวนการและ

สัญลักษณ์ (Procedural-Symbolic 

Phase) 
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ระยะที่ 1 ระยะข้อความ (Text Phase) ในระยะนี้จะให้นักเรียนอ่านโจทย์
ปัญหา แล้วท าความเข้าใจกับโจทย์ปัญหา วิเคราะห์โจทย์ปัญหา ตีความโจทย์ปัญหา เพ่ือต้องการ
ทราบถึงสิ่งที่โจทย์ก าหนดให้ และสิ่งที่โจทย์ต้องการหา 

ระยะที่ 2 ระยะโครงสร้าง (Structural Phase) ในระยะนี้จะให้นักเรียนเปลี่ยน
ข้อมูลที่เป็นประโยคภาษา ซึ่งเกิดจากการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาในระยะที่ 1 มาสร้างแบบจ าลอง  
หากนักเรียนไม่สามารถสร้างแบบจ าลองได้ ให้นักเรียนย้อนกลับไปตรวจสอบความถูกต้อง 
ในระยะที่ 1 ว่าสิ่งที่โจทย์ก าหนดให้ และสิ่งที่โจทย์ต้องการหา นั้นนักเรียนก าหนดถูกต้องหรือไม่  
ซึ่งแบบจ าลองท่ีสร้างได้คือ บาร์โมเดล 

ระยะที่ 3 ระยะกระบวนการและสัญลักษณ์ (Procedural-Symbolic Phase) 
ในระยะนี้จะให้นักเรียนก าหนดตัวแปรให้กับปริมาณที่ไม่ทราบค่าหรือสิ่งที่โจทย์ต้องการหา จากนั้นให้
นัก เรียนหาความสัมพันธ์ของปริมาณที่ทราบค่ ากับปริมาณที่ ไม่ทราบค่าจากแบบจ าลอง  
แล้วน ามาสร้างเป็นสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว หากนักเรียนไม่สามารถสร้างสมการเชิงเส้น  
ตัวแปรเดียวได้ ให้นักเรียนย้อนกลับไปตรวจสอบความถูกต้องในระยะที่ 2 และ 1 ตามล าดับ 

จากทฤษฎีวิธีการแบบจ าลองที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยได้น าวิธีการแบบจ าลองที่แบ่ง
ออกเป็น 3 ระยะ มาใช้ในงานวิจัยนี้ 

 
3.2 ความหมายของบาร์โมเดล 

กรองทอง ไคริรี (2554, p. หน้า 2) ได้กล่าวว่า บาร์โมเดลเป็นยุทธวิธีการท าโจทย์
ปัญหาอย่างหนึ่งที่ท าให้นักเรียนคิดวิเคราะห์ข้อความจากโจทย์ปัญหา น ามาเชื่อมโยงกับความคิด
วิเคราะห์ข้อความจากโจทย์ปัญหา น ามาเชื่อมโยงกับการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน 
แล้ววาดออกมาเป็นรูปบาร์โมเดล 

สุรัชน์ อินทสังข์ (2558 , p. หน้า 27) ได้กล่าวว่า บาร์โมเดลเป็นเทคนิคการสอน
คณิตศาสตร์โดยการเขียนรูป ซึ่งท าให้ผู้เขียนมีทักษะในการแก้ปัญหาสูงขึ้นและสอดคล้องกับการ
ท างานของสมอง 

ยีบ บัน ฮาร์ (Yeap, 2014) ได้กล่าวว่า บาร์โมเดลเป็นเครื่องมือในการช่วยให้นักเรียน
แก้ปัญหาเกี่ยวกับเลขคณิตและพีชคณิต 

แอนดี คลาร์ก (Andy, n.d.) ได้กล่าวว่า บาร์โมเดลเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการแก้ปัญหา 
โดยใช้แท่งสี่เหลี่ยมผืนผ้า แสดงถึงความสัมพันธ์ของจ านวนที่ทราบค่าและไม่ทราบค่า 

โฮฟเวน และแกเรียลเล็ค (Hoven & Garelick, 2007) ได้กล่าวว่า บาร์โมเดล เป็น
แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพอย่างยิ่ง เป็นหนึ่งในยุทธวิธีในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์เกี่ยวกับการวาดภาพ สามารถน าไปใช้ในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อนได้ น าไปใช้แก้ปัญหาที่
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เกี่ยวกับการเปรียบเทียบ อัตราส่วน สัดส่วน และอัตราการเปลี่ยนแปลง สามารถสื่อสารให้นักเรียนได้
เรียนรู้ทันที และแสดงให้เห็นว่าจะใช้ข้อมูลนั้นในการแก้ปัญหาอย่างไร 

เลย บาว (Lei, 2016) ได้กล่ าวว่า บาร์โมเดล เป็นการวาดภาพโดยใช้แถบรูป
สี่เหลี่ยมผืนผ้า ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของข้อมูลในโจทย์ เพ่ือน าไปสู่การแก้โจทย์ปัญหา 

จากความหมายของบาร์โมเดลที่ได้กล่าวมาข้างต้น พอสรุปได้ว่า บาร์โมเดลเป็น
แบบจ าลองรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่ใช้แทนปริมาณของสิ่งต่างๆ หรือแสดงถึงความสัมพันธ์ของจ านวนที่
ทราบค่าและไม่ทราบค่า เพ่ือน าไปใช้ในการแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับพีชคณิต 

 
3.3 ความส าคัญของวิธีบาร์โมเดล 

การใช้วิธีการแบบจ าลอง (Model Method) ในการสอนคณิตศาสตร์ เป็นการสอนที่มี
ประสิทธิภาพสูงสุดในประเทศสิงคโปร์ และมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในหลายประเทศ เช่นประเทศ
เวียดนาม ประเทศญี่ปุ่นเป็นต้น ในประเทศสิงคโปร์นักเรียนได้รับการสอนการแก้โจทย์ปัญหา 
โดยใช้แผนภาพรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า หรือเรียกอีกอย่างว่า วิธีบาร์โมเดล (Looi & Lim, 2009) อีกทั้ง วิธี
บาร์โมเดล ยังเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการแก้โจทย์ปัญหาเลขคณิตในระดับประถมศึกษาจนถึงการแก้
โจทย์ปัญหาพีชคณิตในระดับมัธยมศึกษา โดยจะสอนให้นักเรียนใช้ แท่งสี่เหลี่ยมผืนผ้า แสดงถึง
ความสัมพันธ์ของจ านวนที่ทราบค่าและไม่ทราบค่า เพ่ือใช้แก้ปัญหาเกี่ยวกับจ านวนเหล่านี้ อีกทั้งยัง
สามารถก าหนดตัวแปรที่ไม่ทราบค่า ลงในแท่งสี่เหลี่ยมผืนผ้า ซึ่งจะเป็นตัวแปรส าคัญในพีชคณิตที
ช่วยให้เห็นจากนามธรรมเป็นรูปธรรมได้มากยิ่งขึ้น และยังสามารถแสดงความสัมพันธ์เกี่ยวกับ
อัตราส่วน การเปรียบเทียบ สัดส่วน ได้อีกด้วย (Andy, n.d.) 

การเรียนรู้ด้วยวิธีการแบบจ าลองนักเรียนจะสร้างแผนภาพเพ่ือแสดงแนวทางในการ
แก้ปัญหาด้วยบาร์โมเดล การวาดแบบจ าลองเหล่านี้จะช่วยให้นักเรียนเห็นกลยุทธ์ในการแก้ปัญหา
และให้นักเรียนเกิดแนวคิดเกี่ยวกับพีชคณิตที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น ซึ่งการใช้วิธีแบบจ าลอง (Model 
Method) จะช่วยให้นักเรียนสามารถแก้โจทย์ปัญหาอย่างง่ายไปจนถึงโจทย์ปัญหาที่ซับซ้อน  
พัฒนาความคิดเกี่ยวกับพีชคณิต ช่วยให้นักเรียนเห็นภาพโครงสร้างส่วนหนึ่งของปัญหา พัฒนาทักษะ
ในด้านการด าเนินการทางคณิตศาสตร์ และการให้เหตุผลเชิงสัดส่วน (Marschall, n.d.) 

โค เทก ฮง (Kho, 1987) ได้กล่าวว่าในการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์นั้นผู้เรียน
จะต้องท าความเข้าใจกับสัญลักษณ์เบื้องต้นในทางคณิตศาสตร์ซึ่งได้แก่ บวก ลบ คูณ หาร โดย
สัญลักษณ์เหล่านี้เป็นส่วนส าคัญในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ซึ่งวิธีการแก้โจทย์ปัญหานั้น
สามารถท าได้หลากหลายวิธี โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้วิธีบาร์โมเดลในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
สามารถเป็นตัวแทนของปัญหาเชิงรูปธรรมได้อย่างชัดเจน สามารถใช้สิ่งของเชิงรูปธรรมเป็น
สัญลักษณ์ในแนวทางการแก้ปัญหา ซึ่งเหมาะกับเด็กตั้งแต่อนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาตอนต้น นักเรียน
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จะมีความคิดเป็นระบบมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังสามารถเข้าใจในสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ การ
ประยุกต์ใช้วิธีบาร์โมเดลในทางคณิตศาสตร์นั้นส่งผลดีอย่างยิ่งในการช่วยให้นักเรียนเข้าใจปัญหาและ
วิธีการแก้ปัญหา ครูสามารถตรวจสอบความถูกต้องในกระบวนการการแก้ปัญหาของนักเรียนได้ อีก
ทั้งการเรียนการสอนวิธีนี้เป็นวิธีที่สามารถเชื่อมโยงกับข้อเท็จจริงในชีวิตประจ าวันได้  

เด คอร์ดเต, เวอร์ชาฟเฟย์ และเกรียร์ (De Corte, Verschaffel, & Greer, 2000) ได้
กล่าวว่า การใช้วิธีบาร์โมเดล ท าให้ เห็นความสัมพันธ์ระหว่างรูปธรรมและนามธรรมในวิชา
คณิตศาสตร์ และยังเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการแก้ปัญหาในชีวิตจริงอีกด้วย 

เลย บาว (Lei, 2016) ได้กล่าวว่า วิธีการแบบจ าลองไม่เพียงแต่ช่วยให้นักเรียนตีความ
โจทย์ปัญหาโดยการวาดรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า แต่ยังช่วยให้นักเรียนสามารถแสดงสถานการณ์ปัญหาและ
หาความสัมพันธ์บนแบบจ าลอง และเลือกการด าเนินการที่จะน าไปสู่การแก้โจทย์ปัญหา  

จากความส าคัญของวิธีบาร์โมเดลที่ได้กล่าวมาข้างต้น พอสรุปได้ว่า วิธีบาร์โมเดล  
เป็นแบบจ าลองที่ใช้ในการสอนที่ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งท าให้ผู้เรียนนั้นสามารถแก้โจทย์ปัญหาเลขคณิต
ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษา ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนสามารถแก้โจทย์ปัญหาได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็น
โจทย์ปัญหาที่มีความซับซ้อนมากก็ตาม และสิ่งที่ส าคัญอีกประการหนึ่งก็คือ วิธีบาร์โมเดลสามารถที่
จะแสดงถึงความสัมพันธ์ของจ านวนที่ทราบค่าและไม่ทราบค่า สามารถก าหนดตัวแปรที่ไม่ทราบค่าลง
ในรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า และยังเป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการแก้โจทย์ปัญหาพีชคณิตที่ช่วยให้นักเรียนเห็น
ภาพจากโจทย์ปัญหาที่เป็นนามธรรมให้อยู่ในรูปของ แท่งสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่เป็นรูปธรรมได้มากยิ่งขึ้น 
ท าให้ผู้วิจัยเล็งเห็นถึงความส าคัญที่จะน ามาใช้ในแก้ปัญหาข้อบกพร่องในการเปลี่ยนประโยคภาษาให้
เป็นประโยคสัญลักษณ์  

 
3.4 บทบาทของบาร์โมเดล 

บาร์โมเดล เป็นแบบจ าลองที่ท าให้นักเรียนสามารถที่จะอธิบายโจทย์ปัญหาที่เป็น
นามธรรมให้อยู่ในรูปของ แท่งสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มีลักษณะเป็นรูปธรรม ซึ่งมีบทบาทที่ส าคัญในเรื่องของ
การแก้โจทย์ปัญหาเลขคณิตในระดับประถมศึกษา และโจทย์ปัญหาพีชคณิตในระดับมัธยมศึกษา ดังนี้ 

1. การน าบาร์โมเดลมาเป็นแบบจ าลองที่ใช้ในการแก้โจทย์ปัญหาเลขคณิต จะเป็น
การวิเคราะห์โจทย์ปัญหา สร้างบาร์โมเดลจากการวิเคราะห์โจทย์ปัญหา แล้วก็หาความสัมพันธ์ของ
บาร์โมเดล ซึ่งจะท าให้นักเรียนเห็นความสัมพันธ์ที่ชัดเจนขึ้น เป็นรูปธรรม ส่งผลให้นักเรียนในระดับ
ประถมศึกษาสามารถแก้โจทย์ปัญหาเลขคณิตได้อย่างง่าย 

2. การน าบาร์โมเดลมาเป็นแบบจ าลองที่ใช้ในการแก้โจทย์ปัญหาพีชคณิต จะเป็น
การวิเคราะห์โจทย์ปัญหา สร้างบาร์โมเดลจากการวิเคราะห์โจทย์ปัญหา ก าหนดตัวแปรของปริมาณที่ 
ไม่ทราบค่า แล้วก็หาความสัมพันธ์ของบาร์โมเดล ซึ่งจะเป็นวิธีการช่วยให้นักเรียนสามารถสร้างสมการ
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เพ่ือน ามาหาค าตอบของโจทย์ปัญหาได้อย่างง่าย ซึ่งสอดคล้องกับ เว่ย ลิ ซู และ โหยว เหมย ยี่หวี 
(Vei & Yueh, 2013) ที่กล่าวว่า วิธีแบบจ าลองสามารถน ามาจัดการเรียนรู้ในการแก้โจทย์ปัญหา
พีชคณิต เพ่ือช่วยให้นักเรียนเข้าใจและสามารถสร้างสมการเกี่ยวกับพีชคณิตได้ อีกทั้ง ยีบ บัน ฮาร์ 
(Yeap, 2014) ได้กล่าวว่า วิธีแบบจ าลองสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในพีชคณิตได้ 

จากบทบาทของบาร์โมเดล ในงานวิจัยนี้ผู้วิจัยได้เลือกเอาบทบาทที่ส าคัญของ 
บาร์โมเดลที่น ามาใช้แก้โจทย์ปัญหาพีชคณิต มาใช้ในงานวิจัย 

 
3.5 งานวิจัยในประเทศ 

ปรียา สิถิระบุตร (2558) ได้ท าการพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหาเรื่อง การคูณ การ
หาร ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWDL ร่วมกับการ
วาดรูปบาร์ ซึ่งผลการวิจัยพบว่า ทักษะการแก้โจทย์ปัญหา เรื่อง การคูณ การหาร ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปบาร์ร่วมกับเทคนิค KWDL หลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนโดยมีคะแนนผลการพัฒนาคิดเป็นร้อยละ 40.97 และประสิทธิภาพของแผนการจัดการ
เรียนรู้เท่ากับ 76.40/78.12  

วลีพร อุ่นจิตต์ธรรม (2558) ได้ท าการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง การแก้โจทย์
ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/4 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี โดยใช้รูปบาร์โมเดล 
(Bar Model) ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ 
ของ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/4 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี โดยใช้รูปบาร์โมเดล (Bar Model) ซึ่ง
เป็นยุทธวิธี การท าโจทย์ปัญหาอย่างหนึ่งที่ท าให้นักเรียนคิดวิเคราะห์ข้อความจากโจทย์ปัญหา น ามา
เชื่อมโยงกับความคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน แล้ววาดออกมาเป็นรูปบาร์โมเดล เป็นวิธี
ช่วยท าให้นักเรียน สามารถท าโจทย์ปัญหาได้อย่างง่ายดายและถูกต้อง ซึ่งผลการเรียนเมื่อเรียนจบการ
จากการจัดกิจกรรม การเรียนรู้ในครั้งนี้ นักเรียนมีพัฒนาการด้านการแก้โจทย์ปัญหาสูงขึ้น จากผล
คะแนนจากการทดสอบย่อยท้าย ผู้เรียนท าคะแนนเฉลี่ยได้ท่ากับ 18.77 จากคะแนนเต็ม20 คะแนน 
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เฉลี่ยร้อยละ 95.59 และมีจ านวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ 
80 ผู้เรียนจ านวนร้อยละ 96.15 

วันวิสา พุทจิระ (2559) ได้มีการศึกษาการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด model method 
เพ่ือพัฒนาการคิดเชิงพีชคณิตของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เป็นงานวิจัยในรูปแบบ One Shot 
Case Study โดยการทดลองกับนักเรียนเพียงกลุ่มเดียวเท่านั้น และสังเกตความสามารถในการคิดเชิง
พีชคณิตโดยการทดสอบหลังเรียน ผลการวิจัยพบว่าความสามารถในการคิดเชิงพีชคณิตของนักเรียน
หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้ model method อยู่ในระดับดีมาก อีกทั้งนักเรียนมีความสามารถใน
การแก้ปัญหาที่สูงขึ้นและสามารถให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ได้  
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อิมรอน ขวัญคาวิน (2559) ได้ท าการพัฒนาชุดการเรียนรู้ เรื่องโจทย์ปัญหาการบวก 
ลบ คูณ หาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้เทคนิค KWDL ร่วมกับการวาดรูปบาร์ ซึ่งผลการวิจัย
พบว่าคะแนนเฉลี่ยจากการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนด้วยชุดการเรียนรู้สูง
กว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี้เพราะในการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดการ
เรียนรู้ เป็นวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ฝึกทักษะ
การแก้โจทย์ปัญหา ฝึกคิดวะเคราะห์ เชื่อมโยงความสัมพันธ์ต่าง ๆ จากข้อมูลในโจทย์ปัญหาอย่างเป็น
ระบบ และการพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์โดยการวาดรูปบาร์ ช่วยให้นักเรียน
มองเห็นความสัมพันธ์ของข้อมูลในโจทย์ปัญหาซึ่งเป็นนามธรรมให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น ท าให้นักเรียน
เข้าใจและแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง  

ศรันย์ เปรมปรีดา (2559) ได้ท าการพัฒนาชุดฝึกทักษะในการแก้โจทย์ปัญหา
คณิตศาสตร์ด้วยทฤษฎีบาร์โมเดล ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ให้มีคุณภาพในระดับดีมาก 
และมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนรู้โดยชุดฝึกทักษะในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ด้วยทฤษฎีบาร์โมเดล
กับการจัดการเรียนรู้โดยวิธีปกติ กลุ่มตัวอย่างได้แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 2 
ห้องเรียน ห้องเรียนละ 30 คน ผลการวิจัยพบว่า ชุดฝึกทักษะในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ด้วย
ทฤษฎีบาร์โมเดล มีคุณภาพในระดับดีมาก ซึ่งมีประสิทธิภาพ 82.13/83.11 และผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดฝึกทักษะในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนที่เรียน
ด้วยชุดฝึกทักษะด้วยทฤษฎีบาร์โมเดล สูงกว่านักเรียนที่เรียนด้วยวิธีปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 

ภัทรพร อุตพันธ์ (2559) ได้ท าการพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ตาม
แนวคิดของโพลยาและเทคนิค Bar Model และศึกษาดัชนีประสิทธิผลของการท าแบบฝึกทักษะการ
แก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ตามแนวคิดของโพลยาและเทคนิค Bar Model ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 50 คน โรงเรียน
อัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม ปีการศึกษา 2559 ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการ
แก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ตามแนวคิดของโพลยาและเทคนิค Bar Model ของนักเรียนขั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 60/60 ซึ่งมีประสิทธิภาพ 60.30/65.70 และดัชนี
ประสิทธิผลของการท าแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ตามแนวคิดของโพลยาและ
เทคนิค Bar Model ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีค่าเท่ากับ 0.2576 หมายความว่า คะแนน
การทดสอบหลังเรียนของนักเรียนเพิ่มขึ้นจากการทดสอบก่อนเรียนคิดเป็นร้อยละ 25.76 
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3.6 งานวิจัยต่างประเทศ 
ลิซ่า อิงลาดท์ (Lisa, 2010) ในการวิจัยนี้จัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน

ร่วมกับบาร์โมเดล ซึ่งบาร์โมเดลจะเป็นตัวสร้างความสัมพันธ์ของปัญหาที่ก าหนดให้ ผลการทดลอง
พบว่านักเรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหาและสร้างความสัมพันธ์ของบาร์โมเดลและสัญลักษณ์
ทางคณิตศาสตร์ได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งเป็นผลดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ห้องเรียนปกติ การเรียนการ
สอนแบบนี้สอดคล้องกับการเรียนการสอนแบบสิงคโปร์โมเดล สร้างความสัมพันธ์และการตอบสนอง
ต่อปัญหาและช่วยนักเรียนในการเลือกแนวทางและข้ันตอนในการแก้ปัญหานั้นได้ 

เควิน มาโฮนี (Kevin, 2012) ได้ศึกษาเกี่ยวกับผลของสิงคโปร์โมเดลในเบื้องต้นต่อ
ความสามารถในการแก้ปัญหา โดยงานวิจัยนี้ใช้การจัดการเรียนการสอนแบบบาร์โมเดลของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และ 3 ซึ่งนักเรียนทั้งสองระดับมีผลการเรียนเพ่ิมขึ้นอย่างสัมพันธ์กัน  ในการ
วิจัยนี้เป็นการศึกษาผลของการวาดตัวแบบ (model drawing) ต่อความสามารถในการแก้ปัญหาของ
นักเรียน เพ่ือสร้างวิธีการสอนใหม่และพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียน เป็น
นวัตกรรมใหม่ของการเรียนการสอนและสร้างความสัมพันธ์ในการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษาโดย
ใช้สถานการณ์ตัวอย่าง เช่น เศรษฐศาสตร์มหภาค การแยกคุกกี้กับช๊อคโกแลต  เป็นต้น จากการวิจัย
พบว่านักเรียนจะมีศักยภาพในการแก้ปัญหาสูงขึ้นเมื่อมีการจัดการเรียนรู้แบบตัวแบบและปัญหาเป็น
ฐานร่วมกัน แต่นักเรียนยังมีปัญหาเมื่อเจอโจทย์ปัญหาที่ยากข้ึนไม่สามารถแก้ปัญหาได้ด้วยตัวเอง ครู
อาจจะมีการแนะน าหรือให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น 

มอริน และคณะ (Morin, Watson, Hester, & Raver, 2017) ได้ท าการวิจัยโดยใช้
เทคนิคการวาดรูปบาร์โมเดลในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ร่วมกับการใช้ปัญหาเป็นฐาน เพื่อ
พัฒนาทักษะการแก้ปัญหาของนักเรียนที่เห็นว่าวิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่มีความยาก และในงานวิจัย
นี้ได้มีการสอนหลากหลายวิธีแต่เกี่ยวข้องกับ ปัญหาเป็นฐาน จากผลการวิจัยพบว่า  นักเรียนมีทักษะ
ในการแก้ปัญหาที่มากข้ึนเมื่อเทียบกับผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียน 

จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้วิธีบาร์โมเดล พบว่าการใช้วิธีบาร์โมเดลท า
ให้นักเรียนสามารถอธิบายสถานการณ์ หรือแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูลต่าง ๆ ในโจทย์ปัญหา ซึ่ง
ช่วยให้นักเรียนมองเห็นสิ่งที่เป็นนามธรรมออกเป็นรูปธรรม ท าให้นักเรียนเลือกตัวเลือกในการ
ด าเนินการทางคณิตศาสตร์ได้ถูกต้องน าไปสู่การเขียนประโยคสัญลักษณ์  ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนเรื่องการสร้างสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวจากโจทย์ปัญหา โดยใช้ วิธี 
บาร์โมเดล เพ่ือแก้ปัญหาข้อบกพร่องในการเปลี่ยนประโยคภาษาให้เป็นประโยคสัญลักษณ์ ซึ่งจะ
ส่งผลให้นักเรียนสามารถแก้โจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวได้ 
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เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจ 
4.1 ความหมายของความพึงพอใจ 

ได้มีนักวิชาการหลายท่านให้ความหมายของความพึงพอใจไว้ ดังนี้ 
ประสาท อัครปรีดา (2549, p. หน้า 300) กล่าวว่า ความพึงพอใจหมายถึง พลัง

ทางจิตซึ่งเป็นภาวะภายในที่กระตุ้น ก าหนดทิศทาง และคงสภาพพฤติกรรมเพ่ือให้บรรลุจุดประสงค์
หรือเป้าหมาย 

มาลี จุฑา (2542, p. หน้า 138) กล่าวว่า ความพึงพอใจหมายถึง การกระตุ้นให้
บุคคลแสดงพฤติกรรมตามความต้องการ หรือตามจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้  

พงษ์พันธ์ พงษ์โสภา (2542, p. หน้า 137) กล่าวว่า ความพึงพอใจหมายถึง ความ
ต้องการ ความปรารถนา แรงกระตุ้น เป็นแรงผลักดันให้คนเราประกอบกิจกรรมหรือกระท าสิ่งต่าง ๆ 

วรรณี ลิมอักษร (2554, p. หน้า 124) กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็นการกระตุ้นให้
บุคคลแสดงพฤติกรรมด้วยความเต็มใจ และเมื่อมีการกระท าหรือได้ปฏิบัติงานตามเงือนไขแล้วก็จะ
ได้รับสิ่งตอบแทนตามท่ีบุคคลต้องการ 

วอลเลอร์สเตน (Wallerstein, 1971) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกที่
เกิดขึ้นเมื่อได้รับผลส าเร็จตามความมุ่งหมาย และอธิบายว่าความพึงพอใจเป็นการ กระท าทาง
จิตวิทยาไม่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน แต่สามารถคาดคะเนได้ว่ามีหรือไม่มีจากการสังเกตพฤติกรรม
เท่านั้น การที่จะท าให้คนเกิดความพึงพอใจจะต้องอาศัยปัจจัยและองค์ประกอบที่เป็นสาเหตุแห่ ง
ความพึงพอใจ 

กู๊ด (Good, 1973) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง คุณภาพหรือระดับความ 
พอใจซึ่งเป็นผลมาจากความสนใจต่าง ๆ และทัศนคติของบุคคลต่อกิจกรรม 

มอรส์ (Morse, 1995) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ทุกสิ่งทุกอย่างที่สามารถ 
ลดความเครียดของบุคคลให้น้อยลง ถ้ามีความเครียดมากจะท าให้เกิดความไม่พึงพอใจในการท า
กิจกรรม 

จากความหมายของความพึงพอใจที่กล่าวมาข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า ความพึงพอใจ
หมายถึง ความรู้สึก ความต้องการ แรงกระตุ้นให้ผู้เรียนแสดงพฤติกรรมตามความต้องการ ประกอบ
กิจกรรมหรือกระท าสิ่งต่าง ๆ ตามจุดมุ่งหมายที่ได้ก าหนดไว้  
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4.2 ทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ 
ทฤษฎีความพึงพอใจมีหลายทฤษฎี ทฤษฎีที่ผู้วิจัยจะน าเสนอคือ ทฤษฎีความต้องการ

ของมาสโลว์ (Maslow‘s Hierarchy of Needs) ดังนี้ (มาลี จุฑา, 2542) 
อับราแฮม มาสโลว์  (Abraham Maslow) ได้แบ่ งความต้องการของมนุษย์

ตามล าดับขั้นออกเป็น 5 ขั้น คือ  
1. ความต้องการทางด้านร่างกาย (Physiological Needs) เป็นความต้องการ

ขั้นพ้ืนฐานของมนุษย์ (Survival Need) ได้แก่ ความต้องการในเรื่องของอากาศ ความต้องการอาหาร 
น้ า เครื่องนุ่มห่ม ที่อยู่อาศัย ยารักษาโรค และความต้องการทางเพศเป็นต้น 

2. ความต้องการความมั่นคงและความปลอดภัยของชีวิต (Safety and 
Security Needs) ได้แก่ ความต้องการที่จะอยู่อย่างมั่นคงปลอดภัยจากการถูกท าร้ายร่างกาย หรือถูก
ขโมยทรัพย์สิน หรือความมั่นคงในการท างาน และการมีชีวิตอยู่อย่างม่ันคงในสังคม 

3. ความต้องการทางด้านสังคม (Social Needs) ได้แก่ ความต้องการที่จะให้
สังคมยอมรับว่าตนเป็นส่วนหนึ่งของสังคม 

4. ความต้องการที่จะมีเกียรติยศชื่อเสียง (Esteem Needs) เป็นความต้องการ
ดีเด่นในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่จะให้ได้รับยกย่องจากบุคคลอ่ืน ความต้องการด้านนี้เป็นความต้องการ
ระดับสูงที่เก่ียวกับความม่ันใจในตนเอง ในเรื่องของความรู้ความสามารถและความส าคัญของบุคคล 

5. ความต้องการประสบความส าเร็จในชีวิต (Self-Actualization Needs) เป็น
ความต้องการในระดับสูงสุด ซึ่งเป็นความต้องการที่อยากจะให้เกิดความส าเร็จในทุกสิ่งทุกอย่างตาม
ความนึกคิดของตนเอง เพื่อที่จะพัฒนาตัวเองให้ดีที่สุดเท่าที่จะท าได้ ความต้องการด้านนี้จึงเป็นความ
ต้องการพิเศษของบุคคล (Self-Fulfillment Need) ที่จะพยายามผลักดันชีวิตของตนเองให้เป็นไปใน
แนวทางท่ีดีที่สุดตามที่ตนคาดหวังเอาไว้ 

ระดับความต้องการดังกล่าวนี้ หากจะเขียนเป็นรูปแสดงสัดส่วนตามความสัมพันธ์
กับแรงจูงใจแล้ว จะเป็นรูปดังนี้ 
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ภาพประกอบ 11 ความต้องการของมนุษย์ตามล าดับขั้น  
 

จากรูป แสดงให้เห็นสัดส่วนของความต้องการว่า มนุษย์มีความต้องการทางร่างกาย
ก่อนแล้วจะเกิดความต้องการทางด้านจิตใจ ซึ่งมีการพัฒนาเป็นไปตามล าดับขั้นจากความต้องการขั้น
พ้ืนฐานสู่ความต้องการระดับสูง 

ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 ที่มีต่อกิจกรรมการเรียนการสอนเรื่องการสร้างสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวจากโจทย์ปัญหา โดย
ใช้วิธีบาร์โมเดล ซึ่งจะท าให้นักเรียนมีความกระตือรือร้น สนใจ ตั้งใจเรียน มีความมั่นใจในการเรียน 
และมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

 
4.3 งานวิจัยในประเทศ 

สุพัตรา เส็งเอ่ียม (2555) ได้ท าการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้แบบ
ฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ตามแนวคิดของโพลยาและเทคนิคการวาดรูปบาร์โมเดล 
เรื่องการบวก ลบ คูณ และหาร ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านราหุล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 จ านวน 30 คน ผลการวิจัย
พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ตาม
แนวคิดของโพลยาและเทคนิคการวาดรูปบาร์โมเดล เรื่องการบวก ลบ คูณ และหาร ส าหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที ่4 โดยรวมอยู่ในระดับมาก 

 

ความต้องการ 

ประสบความส าเร็จในชีวิต 

ความต้องการที่จะมี

เกียรติยศชื่อเสียง 

ความต้องการทางด้านสังคม 

ความต้องการความมั่นคงและความปลอดภัยของชีวิต 

ความต้องการทางด้านร่างกาย 
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วลีพร อุ่นจิตต์ธรรม (2558) ได้ท าการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/4  
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี โดยใช้รูปบาร์โมเดล กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 
1/4  โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 จ านวน 46 คน ผลการวิจัยพบว่า 
ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อวิธีการเรียนรู้ เรื่องการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ โดยใช้รูปบาร์โมเดล (Bar 
Model) โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากที่สุดทุกด้าน น่าจะเกิดจากกระบวนการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้รูปบาร์โมเดล (Bar Model) เป็นการแก้โจทย์ปัญหา โดยการเรียนรูปไป อ่านโจทย์ไป 
ช่วยให้นักเรียนเข้าใจในโจทย์ปัญหาเหล่านั้นได้ง่ายยิ่งขึ้น ช่วยลดความเบื่อหน่ายและการไม่ชอบเรียน
คณิตศาสตร์ของนักเรียนลงได้ 

วัชริ พงษาเวียง (2558) ได้ท าการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการพัฒนาทักษะ
การแก้โจทย์ปัญหาการบวกและการลบจ านวนนับ วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียน
เทศบาลสวนสนุก โดยใช้ยุทธวิธีช่วยคิดรูปแบบ Bar Model กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2 จ านวน 33 คน โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ปีการศึกษา 2558 ผลการวิจัยพบว่า
ความพึงพอใจของนักเรียนต่อพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหาการบวกและการลบจ านวนนับ  
วิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้ยุทธวิธีช่วยคิดรูปแบบ Bar Model โดยภาพรวมพบว่าความพึงพอใจของ
นักเรียนอยู่ในระดับมากที่สุด 

เมติตา สงข า (2558)  ได้ท าการศึกษาความพึงพอใจต่อการเรียนคณิตศาสตร์ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หลังการเรียนด้วยวิธีสอนแบบ Missouri ร่วมกับเทคนิควาดรูปบาร์
โมเดล กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียน
บ้านบ่อมะม่วง จังหวัดกระบี่ จ านวน 30 คน ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อวิธีสอนแบบ Missouri ร่วมกับเทคนิควาดรูปบาร์โมเดลในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด 

อิมรอน ขวัญคาวิน (2559) ได้ท าการศึกษาความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ด้วยชุดการ
เรียนรู้เรื่องโจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้เทคนิค KWDL ร่วมกับ
การวาดรูปบาร์ กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านสะเอะ จังหวัด
ยะลา ผลการวิจัยพบว่า โดยภาพรวมนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ด้วยชุดการเรียนรู้ในระดับ
มาก ทั้งนี้เพราะการพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์โดยการวาดรูปบาร์ ช่วยให้นักเรียน
มองเห็นความสัมพันธ์ของข้อมูลในโจทย์ปัญหาซึ่งเป็นนามธรรมให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น ท าให้นักเรียน
เข้าใจและแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง ส่งผลให้นักเรียนเกิดเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้
โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ 
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4.4 งานวิจัยต่างประเทศ 
เควิน มาโฮนี (Kevin, 2012) ได้ศึกษาเกี่ยวกับความพ่ึงพอใจต่อการเรียนของสิงคโปร์

โมเดลในเบื้องต้นต่อความสามารถในการแก้ปัญหา โดยงานวิจัยนี้ใช้การจัดการเรียนการสอนแบบบาร์
โมเดลของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และ 3 ซึ่งนักเรียนทั้งสองระดับมีผลการเรียนเพ่ิมขึ้นอย่าง
สัมพันธ์กัน ในการวิจัยนี้เป็นการศึกษาผลของการวาดตัวแบบ (model drawing) ต่อความสามารถใน
การแก้ปัญหาของนักเรียน เพ่ือสร้างวิธีการสอนใหม่และพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาของ
นักเรียน เป็นนวัตกรรมใหม่ของการเรียนการสอนและสร้างความสัมพันธ์ในการเรียนการสอนแบบสะ
เต็มศึกษาโดยใช้สถานการณ์ จากการวิจัยพบว่านักเรียนมีความพึงพอใจในการเรียนการสอนวิธีนี้ใน
ระดับดี แต่นักเรียนยังมีปัญหาเมื่อเจอโจทย์ปัญหาที่ยากขึ้นไม่สามารถแก้ปัญหาได้ด้วยตัวเอง  ครู
อาจจะมีการแนะน าหรือให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น 

จากงานวิจัยในประเทศและต่างประเทศที่เกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้วิธี
บาร์โมเดล ผลการศึกษาพบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจในการเรียนโดยใช้วิธีบาร์โมเดลในระดับมาก 
ด้วยเหตุผลนี้ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะน าวิธีบาร์โมเดลมาใช้ในการเรียนการสอนเรื่องการสร้างสมการเชิงเส้น
ตัวแปรเดียวจากโจทย์ปัญหา และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อ
กิจกรรมการเรียนการสอนเรื่องการสร้างสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวจากโจทย์ปัญหา โดยใช้ 
วิธีบาร์โมเดล 
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บทที่ 3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามข้ันตอนดังนี้ 

1. การก าหนดประชากร และการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
2. เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย 
3. ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย 
4. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
5. การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
6. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
7. การจัดกระท าข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
8. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

การก าหนดประชากร และการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนวัดหนองใหญ่ 
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนวัดหนองใหญ่ 

จังหวัดกรุงเทพมหานคร จ านวน 1 ห้อง ซึ่งมีนักเรียน 30 คน โดยการสุ่มแบบเกาะกลุ่ม (Cluster 
Random Sampling) จากนักเรียนทั้งหมด 5 ห้อง ซึ่งมีนักเรียน 154 คน โดยแต่ละห้องมีนักเรียน
คละความสามารถ 

 
เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย 

เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นเนื้อหาคณิตศาสตร์เรื่องสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว  
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 
ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย 

การวิจัยในครั้งนี้ ด าเนินการศึกษาค้นคว้าในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ใช้เวลาในการ
ทดลองทั้งหมด 10 คาบ ประกอบด้วย 
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1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเรื่องการสร้างสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวจากโจทย์
ปัญหา โดยใช้วิธีบาร์โมเดล ใช้ระยะเวลา 9 คาบ คาบเรียนละ 50 นาท ี

2. ทดสอบความสามารถในการสร้างสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวจากโจทย์ปัญหา โดยใช้
วิธีบาร์โมเดล ใช้ระยะเวลา 50 นาท ี

 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 
1. กิจกรรมการเรียนการสอนเรื่องการสร้างสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวจากโจทย์ปัญหา 

โดยใช้วิธีบาร์โมเดล 
2. แบบทดสอบวัดความสามารถในการสร้างสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวจากโจทย์ปัญหา 

โดยใช้วิธีบาร์โมเดล 
3. แบบสอบถามวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อกิจกรรมการเรียนการสอนเรื่อง

การสร้างสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวจากโจทย์ปัญหา โดยใช้วิธีบาร์โมเดล 
 

การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

กิจกรรมการเรียนการสอนเรื่องการสร้างสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวจากโจทย์ปัญหา 
โดยใชวิ้ธีบาร์โมเดล 

1. ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น พ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

2. ศึกษาเนื้อหาเรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว จากหนังสือ 
2.1 หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานคณิตศาสตร์ เล่ม 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่ม

สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
2.2 คู่มือครูรายวิชาพ้ืนฐานคณิตศาสตร์ เล่ม 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการ

เรียนรู้คณิตศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
3. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเรื่อง 

สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 
4. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

โดยใช้วิธีบาร์โมเดล  
5. วิเคราะห์โจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว จากหนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน

คณิตศาสตร์ เล่ม 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลาง
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การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 หน้า 166 – 174 ซึ่งสามารถแบ่งโจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้น
ตัวแปรเดียว ได้ทั้งหมด 4 รูปแบบ ดังนี้ 

5.1 รูปแบบที่ 1 ส่วนย่อย-ส่วนรวม (Part – Whole model) 
5.2 รูปแบบที่ 2 การเปรียบเทียบ (The Comparison Model) 
5.3 รูปแบบที่ 3 ส่วนย่อย-ส่วนรวม ที่เป็นเศษส่วนกัน (Part – Whole Model for 

Fraction)  
5.4 รูปแบบที่ 4 การเปรียบเทียบ ที่เป็นเศษส่วนกัน (Comparison Model for 

Fraction) 
6. จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง การสร้างสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวจากโจทย์

ปัญหา โดยใช้วิธีบาร์โมเดล จ านวน 9 แผนการเรียนรู้ โดยแบ่งเนื้อหาดังนี้ 
6.1 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1-2 เรื่องส่วนย่อย-ส่วนรวม (Part – Whole Model) 
6.2 แผนการจัดการเรียนรู้ที่  3-4 เรื่องการเปรียบเทียบ (The Comparison 

Model) 
6.3 แผนการจัดการเรียนรู้ที่  5-6 เรื่องส่วนย่อย-ส่วนรวม ที่ เป็นเศษส่วนกัน  

(Part – Whole Model for Fraction) 
6.4 แผนการจัดการเรียนรู้ที่  7-8 เรื่องการเปรียบเทียบ ที่ เป็นเศษส่วนกัน 

(Comparison Model for Fraction) 
6.5 แผนการจัดการเรียนรู้ที่  9 เรื่องการสร้างสมเชิงเส้นตัวแปรเดียวจากโจทย์

ปัญหาที่หลากหลาย 
7. ด าเนินการสร้างใบกิจกรรมการเรียนการสอนเรื่องการสร้างสมการเชิงเส้นตัวแปร

เดียวจากโจทย์ปัญหา โดยใช้วิธีบาร์โมเดล เพื่อใช้ประกอบแผนการสอนจ านวน 9 ใบกิจกรรม 
8. ด าเนินการสร้างใบความรู้  เรื่องการสร้างสมการเชิ งเส้นตัวแปรเดียวจาก 

โจทย์ปัญหา โดยใช้วิธีบาร์โมเดล เพื่อใช้ประกอบแผนการสอนจ านวน 4 ใบ โดยแบ่งตามเนื้อหาดังนี้ 
8.1 ใบความรู้ที่ 1 เรื่อง ส่วนย่อย-ส่วนรวม (Part – Whole model) ใช้ประกอบ

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 
8.2 ใบความรู้ที่ 2 เรื่อง การเปรียบเทียบ (The Comparison Model) ใช้ประกอบ

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 
8.3 ใบความรู้ที่  3 เรื่อง ส่วนย่อย-ส่วนรวม ที่เป็นเศษส่วนกัน (Part – Whole 

Model for Fraction)  ใช้ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 
8.4 ใบความรู้ที่ 4 เรื่อง การเปรียบเทียบ ที่เป็นเศษส่วนกัน (Comparison Model 

for Fraction) ใช้ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7 
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9. ก าหนดการประเมินผลดังนี้ 
9.1 การประเมินผลระหว่างเรียน มีน้ าหนักคิดเป็นร้อยละ 40 ของคะแนนทั้งหมด 

ซึ่งแบ่งการประเมินผลออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 
9.1.1 ส่วนที่ 1 จากใบกิจกรรม มีน้ าหนักคะแนนคิดเป็นร้อยละ 20 ของ

คะแนนทั้งหมด 
9.1.2 ส่วนที่ 2 จากแบบฝึกหัด มีน้ าหนักคะแนนคิดเป็นร้อยละ 20 ของคะแนน

ทั้งหมด 
9.2 การประเมินผลหลังเรียน จากการท าแบบทดสอบวัดความสามารถในการสร้าง

สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวจากโจทย์ปัญหา โดยใช้วิธีบาร์โม เดล  มีน้ าหนักคะแนนคิดเป็น 
ร้อยละ 60 ของคะแนนทั้งหมด 

โดยการประเมินผลทั้งระหว่างเรียนและหลังเรียนจะใช้เกณฑ์การให้คะแนน 
แบบรูบริกในรูปแบบของการให้คะแนนแบบวิเคราะห์ (Analytic Scoring) ซึ่งเป็นการให้คะแนนตาม
องค์ประกอบของวิธีบาร์โมเดล ดังตาราง 2 

 
ตาราง 2 เกณฑ์การให้คะแนนแบบวิเคราะห์ (Analytic Scoring) 
 
ระยะที่ 1 ระยะข้อความ (2 คะแนน) คะแนน 
           - ระบุสิ่งท่ีโจทย์ก าหนดให้ และระบุสิ่งท่ีโจทย์ต้องการหา ได้ถูกต้องครบถ้วน 2 
           - ระบุสิ่งท่ีโจทย์ก าหนดให้ถูกต้อง แต่ระบุสิ่งที่โจทย์ต้องการหาไม่ถูกต้อง  
หรือระบุสิ่งที่โจทย์ก าหนดให้ไม่ถูกต้อง แต่ระบุสิ่งที่โจทย์ต้องการหาได้ถูกต้อง 

1 

           - ระบุสิ่งท่ีโจทย์ก าหนดให้และระบุสิ่งท่ีโจทย์ต้องการหาไม่ถูกต้อง 
หรือไม่ระบุสิ่งที่โจทย์ก าหนดให้และสิ่งที่โจทย์ต้องการหา 

0 

ระยะที่ 2 ระยะโครงสร้าง (2 คะแนน) คะแนน 
           - สร้างบาร์โมเดลได้ และเขียนส่วนประกอบแต่ละส่วนของบาร์โมเดลได้ 2 
           - สร้างบาร์โมเดลได้ แต่เขียนส่วนประกอบแต่ละส่วนของบาร์โมเดลไม่ถูกต้อง 
หรือไม่ได้เขียน หรือเขียนได้บางส่วน 

1 

           - สร้างบาร์โมเดลไม่ถูกต้อง หรือไม่ได้สร้าง 0 
ระยะที่ 3 ระยะการกระบวนการและสัญลักษณ์ (4 คะแนน) คะแนน 
           - ก าหนดตัวแปรที่น าไปสู่การหาค าตอบได้ เขียนสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวได้เขียน
ส่วนประกอบแต่ละส่วนของบาร์โมเดลได้ และอธิบายความสัมพันธ์ที่ได้จากบาร์โมเดลได้  

4 
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ตาราง 2 (ต่อ) 
 

           - ก าหนดตัวแปรที่น าไปสู่การหาค าตอบได้ เขียนสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวได้ และ
เขียนส่วนประกอบแต่ละส่วนของบาร์โมเดลได้ แต่อธิบายความสัมพันธ์ที่ได้จากบาร์โมเดลไม่
ถูกต้องหรือไม่ได้อธิบาย 

3 

           - ก าหนดตัวแปรที่น าไปสู่การหาค าตอบได้ เขียนสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวได้ แต่
เขียนส่วนประกอบแต่ละส่วนของบาร์โมเดลไม่ถูกต้องหรือไม่ได้เขียน และแต่อธิบาย
ความสัมพันธ์ที่ได้จากบาร์โมเดลไม่ถูกต้องหรือไม่ได้อธิบาย 
             หรือก าหนดตัวแปรที่น าไปสู่การหาค าตอบได้ เขียนส่วนประกอบแต่ละส่วนของ
บาร์โมเดลได้ และอธิบายความสัมพันธ์ที่ได้จากบาร์โมเดลได้ แต่เขียนสมการเชิงเส้นตัวแปร
เดียวไม่ถูกต้อง หรือไม่ได้เขียน 

2 

           - ก าหนดตัวแปรที่น าไปสู่การหาค าตอบได้  แต่ไม่ ได้ด าเนินการในขั้นต่อไป 
หรือด าเนินการในข้ันต่อไปไม่ถูกต้อง 

1 

           - ไม่แสดงวิธีท า หรือแสดงวิธีท าไม่ถูกต้อง หรือไม่ตอบ 0 

 
10. น าแผนการจัดการเรียนรู้ ใบกิจกรรม และใบความรู้ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเสนอต่อ

คณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์  ตรวจสอบ เพ่ือพิจารณาความเที่ยงตรงของเนื้ อหา  
ความเหมาะสม ชี้แนะข้อบกพร่อง และข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไข 

11. น าแผนการจัดการเรียนรู้ ใบกิจกรรม และใบความรู้ ที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขตาม
ค าแนะน าจากคณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์ เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบ 
เพ่ือพิจารณาความเที่ยงตรงของเนื้อหา ความเหมาะสม ชี้แนะข้อบกพร่อง และข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุงแก้ไข 

12. น าแผนการจัดการเรียนรู้ ใบกิจกรรม และใบความรู้ ที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขตาม
ค าแนะน าจากคณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์และผู้เชี่ยวชาญ ไปทดลองใช้ในกลุ่มน าร่อง 

13. น าแผนการจัดการเรียนรู้ ใบกิจกรรม และใบความรู้ มาปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง
หลังจากการทดลองกับกลุ่มน าร่อง และน าเสนอต่อคณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์และ
ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ แล้วน าไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 

 
แบบทดสอบวัดความสามารถในการสร้างสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวจากโจทย์ปัญหา 

โดยใชวิ้ธีบาร์โมเดล 
1. ศึกษาเนื้อหา สาระส าคัญ และจุดประสงค์การเรียนรู้ของเนื้อที่ใช้ในการทดลอง  

เพ่ือสร้างแบบทดสอบ 



  59 

2. วิเคราะห์เนื้อหา สาระส าคัญ และจุดประสงค์การเรียนรู้ของเนื้อที่ใช้ในการทดลอง 
เพ่ือก าหนดเนื้อหาของแบบทดสอบ 

3. สร้างแบบทดสอบวัดความสามารถในการสร้างสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวจากโจทย์
ปัญหา โดยใช้วิธีบาร์โมเดล โดยให้ครอบคลุมเนื้อหาและจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ก าหนด ซึ่งเป็น
ข้อสอบแบบแสดงวิธีท า จ านวน 12 ข้อ 

4. น าแบบทดสอบวัดความสามารถในการสร้างสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวจากโจทย์
ปัญหา โดยใช้วิธีบาร์โมเดล ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเสนอต่อคณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์ ตรวจสอบ 
เพ่ือพิจารณาความเที่ยงตรงของเนื้อหา ความเหมาะสม ชี้แนะข้อบกพร่อง และข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุงแก้ไข 

5. น าแบบทดสอบวัดความสามารถในการสร้างสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวจากโจทย์
ปัญหา โดยใช้วิธีบาร์โมเดล ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน เพ่ือตรวจตอบ 
ความเที่ยงตรงของเนื้อหา โดยพิจารณาว่าแบบทดสอบที่สร้างขึ้นนั้นสอดคล้องกับเนื้อหาและ
จุดประสงค์การเรียนรู้หรือไม่ โดยใช้หลักเกณฑ์ในการพิจารณาดังนี้ 

คะแนน +1 ส าหรับข้อสอบที่สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 
คะแนน  0  ส าหรับข้อสอบที่ไม่แน่ใจว่าสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 
คะแนน -1  ส าหรับข้อสอบที่ไม่สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 

6. น าแบบทดสอบที่ได้รับการตรวจจากผู้เชี่ยวชาญมาค านวณค่า IOC แล้วคัดเลือก
ข้อสอบที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป 

7. น าแบบทดสอบจากข้อ 6 ไปทดสอบกับนักเรียนกลุ่มน าร่อง 
8. วิเคราะห์แบบทดสอบโดยน าแบบทดสอบที่ได้จากข้อที่ 7 มาตรวจให้คะแนน 
9. น าผลคะแนนจากข้อ 8 มาวิเคราะห์ความยากง่าย (p) และอ านาจจ าแนก (r)  

แล้วคัดเลือกข้อที่มีค่าความยากง่ายตั้งแต่ .20 ถึง .80 และมีค่าอ านาจจ าแนกตั้งแต่ .20 ขึ้นไป  
เพ่ือใช้เป็นแบบทดสอบวัดความสามารถในการสร้างสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวจากโจทย์ปัญหา โดย
ใช้วิธีบาร์โมเดล จ านวน 8 ข้อ 

10. น าแบบทดสอบที่ผ่านการคัดเลือกจากข้อ 8 มาค านวณเพ่ือหาค่าความเชื่อมั่น 

โดยวิธีหาสัมประสิทธิ์แอลฟา (α - Coefficient) ของครอนบัค (Cronbach) ผลปรากฏว่ามีค่าความ
เชื่อมั่นเท่ากับ .975 

11. น าแบบทดสอบไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 
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แบบสอบถามวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อกิจกรรมการเรียนการสอนเรื่องการ
สร้างสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวจากโจทย์ปัญหา โดยใช้วิธีบาร์โมเดล 

แบบสอบถามวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อกิจกรรมการเรียนการสอน 
เรื่องการสร้างสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวจากโจทย์ปัญหา โดยใช้ วิธีบาร์โมเดล ของนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 20 ข้อ ซึ่งผู้วิจัยด าเนินการสร้างตามข้ันตอน ดังนี้ 

1. ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามวัดความพึงพอใจจากเอกสารที่ เกี่ยวข้อง 
กับหลักการและวิธีการสร้างแบบสอบถามวัดความพึงพอใจ ก าหนดแนวทางในการออกแบบสอบถาม
วัดความพึงพอใจ 

2. สร้างแบบสอบถามวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อกิจกรรมการเรียนการ
สอนเรื่องการสร้างสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวจากโจทย์ปัญหา โดยใช้วิธีบาร์โมเดล ของนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 20 ข้อ ลักษณะของแบบสอบถามวัดความพึงพอใจเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Ratting scale) ซึ่งมี 5 ระดับ ซึ่งมีเกณฑ์การตรวจให้คะแนนในแต่ละความพึงพอใจดังนี้ 

มากที่สุด  ให้คะแนน 5 คะแนน 
มาก   ให้คะแนน 4 คะแนน 
ปานกลาง ให้คะแนน 3 คะแนน 
น้อย   ให้คะแนน 2 คะแนน 
น้อยที่สุด  ให้คะแนน 1 คะแนน 

3. น าแบบสอบถามวัดความพึงพอใจจ านวน 20 ข้อที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเสนอต่อ
คณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์ตรวจสอบ เพ่ือพิจารณาความถูกต้องในการใช้ภาษา  
ความเหมาะสม ชี้แนะข้อบกพร่อง และข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไข 

4. น าแบบสอบถามวัดความพึงพอใจ ที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน า 
จากคณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์ เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่านตรวจสอบ เพ่ือพิจารณา
ความถูกต้องในการใช้ภาษา ความเหมาะสม ชี้แนะข้อบกพร่อง และข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไข 

5. น าแบบสอบถามวัดความพึงพอใจ ที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน า 
จากคณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์และผู้เชี่ยวชาญ ไปทดลองใช้ในกลุ่มน าร่อง 

6. น าผลที่ได้จากข้อ 5 มาค านวณเพ่ือหาค่าความเชื่อมั่นโดยวิธีหาสัมประสิทธิ์

แอลฟา (α - Coefficient) ของครอนบัค (Cronbach) ผลปรากฏว่ามีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .867 
7. น าแบบสอบถามวัดความพึงพอใจ ไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยใช้เวลาในการด าเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้จ านวน 9 คาบเรียน  

คาบเรียนละ 50 นาที และทดสอบวัดความสามารถในการสร้างสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวจาก 
โจทย์ปัญหา โดยใช้วิธีบาร์โมเดล จ านวน 50 นาท ีซึ่งรายละเอียดการด าเนินการทดลองมีดังนี้ 

1. ผู้วิจัยท าการสอนนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้กิจกรรมการเรียนการสอนเรื่อง 
การสร้างสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวจากโจทย์ปัญหา โดยใช้วิธีบาร์โมเดล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น จ านวน 9 แผนการจัดการเรียนรู้ 

2. เมื่อสิ้นสุดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้ง 9 แผนการจัดการเรียนรู้ ผู้วิจัยทดสอบกลุ่มตัวอย่าง
ด้วยแบบทดสอบวัดความสามารถในการสร้างสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวจากโจทย์ปัญหา โดยใช้ 
วิธีบาร์โมเดล และให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่างท าแบบสอบถามวัดความพึงพอใจของนักเรียน 
ที่มีต่อกิจกรรมการเรียนการสอนเรื่องการสร้างสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวจากโจทย์ปัญหา โดยใช้  
วิธีบาร์โมเดล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้เวลาประมาณ 10 นาท ี

3. ผู้วิจัยน าคะแนนทั้ งหมดที่ ได้จาก ใบกิจกรรม แบบฝึกหัด และแบบทดสอบ 
วัดความสามารถในการสร้างสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวจากโจทย์ปัญหา โดยใช้วิธีบาร์โมเดล  
มาวิเคราะห์โดยใช้วิธีการทางสถิติ เพ่ือทดสอบสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

 
การจัดกระท าข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 

1. น าคะแนนจากใบกิจกรรม แบบฝึกหัด และแบบทดสอบวัดความสามารถในการสร้าง

สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวจากโจทย์ปัญหา โดยใช้วิธีบาร์โมเดล มาหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต (�̅�) และ 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

2. ทดสอบสมมุติฐานการวิจัยที่ว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนเรื่องการสร้างสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวจากโจทย์ปัญหา โดยใช้ วิธีบาร์โมเดล  
มีความสามารถในการสร้างสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวจากโจทย์ปัญหา โดยใช้วิธีบาร์โมเดล สูงกว่า
เกณฑร์้อยละ 60 ด้วยสถิติทดสอบ Z (Z-test for Population sample) 

3. ทดสอบประสิทธิภาพเครื่องมือ ตามเกณฑ์ประสิทธิภาพ 70/70 โดย 
70 ตัวหน้า คือ เกณฑ์ประสิทธิภาพของกระบวนการที่ผู้ วิจัยตั้งไว้ โดยเป็นค่าร้อยละ

ของคะแนนเฉลี่ยรวมระหว่างเรียน ซึ่งได้จาก ใบกิจกรรมและแบบฝึกหัด ของกลุ่มตัวอย่าง 
70 ตัวหลัง คือ เกณฑ์ประสิทธิภาพของกระบวนการที่ผู้วิจัยตั้งไว้ โดยเป็นค่าร้อยละของ

คะแนนความเฉลี่ยรวมหลังเรียน ซึ่งได้จากแบบทดสอบวัดความสามารถในการสร้างสมการเชิงเส้นตัว
แปรเดียวจากโจทย์ปัญหา โดยใช้วิธีบาร์โมเดล ของกลุ่มตัวอย่าง 
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4. วิเคราะห์แบบสอบถามวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อกิจกรรมการเรียนการสอน
เรื่องการสร้างสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวจากโจทย์ปัญหา โดยใช้ วิธีบาร์โมเดล ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และประเมินระดับความคิดเห็น
ของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้เกณฑ์การประเมินผลของประคอง กรรสูต (2538, p. หน้า 77) ดังนี้ 

คะแนนเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายถึง นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดต่อ
กิจกรรมการเรียนการสอนเรื่องการสร้างสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวจากโจทย์ปัญหา โดยใช้  
วิธีบาร์โมเดล 

คะแนนเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายถึง นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ ในระดับมาก 
ต่อกิจกรรมการเรียนการสอนเรื่องการสร้างสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวจากโจทย์ปัญหา โดยใช้  
วิธีบาร์โมเดล 

คะแนนเฉลี่ ย  2 .50  – 3 .49 หมายถึ ง นั ก เรียนมี ความพึ งพอใจอยู่ ในระดับ 
ปานกลางต่อกิจกรรมการเรียนการสอนเรื่องการสร้างสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวจากโจทย์ปัญหา โดย
ใช้วิธีบาร์โมเดล 

คะแนนเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายถึง นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ ในระดับน้อย 
ต่อกิจกรรมการเรียนการสอนเรื่องการสร้างสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวจากโจทย์ปัญหา โดยใช้  
วิธีบาร์โมเดล 

คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.49 หมายถึง นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุดต่อ
กิจกรรมการเรียนการสอนเรื่องการสร้างสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวจากโจทย์ปัญหา โดยใช้  
วิธีบาร์โมเดล 

 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

1. สถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
2. สถิติที่ใช้ในการทดสอบคุณภาพเครื่องมือ ได้แก่ ค่าดัชนีความสอดคล้อง ค่าความยากง่าย 

ค่าอ านาจจ าแนก และความเชื่อมั่นโดยวิธี สัมประสิทธิ์แอลฟา (α - Coefficient) ของครอนบัค
(Cronbach) 

3. สถิติที่ ใช้ในการทดสอบสมมุติฐาน ได้แก่ สถิติทดสอบ Z (Z-test for Population 
sample) 
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บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้แบ่งออกเป็น 3 หัวข้อ ดังนี้ 

1. การศึกษาความสามารถในการสร้างสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวจากโจทย์ปัญหา โดย
ใช้วิธีบาร์โมเดล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

2. การหาประสิทธิภาพของ กิจกรรมการเรียนการสอนเรื่องการสร้างสมการเชิงเส้นตัว
แปรเดียวจากโจทย์ปัญหา โดยใช้วิธีบาร์โมเดล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตามเกณฑ์
ประสิทธิภาพ 70/70 

3. การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อกิจกรรมการเรียน
การสอนเรื่องการสร้างสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวจากโจทย์ปัญหา โดยใช้วิธีบาร์โมเดล 

 
การศึกษาความสามารถในการสร้างสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวจากโจทย์ปัญหา โดยใช้วิธีบาร์
โมเดล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

1. ค่าเฉลี่ยเลขคณิตและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของคะแนนความสามารถในการสร้าง
สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวจากโจทย์ปัญหา โดยใช้วิธีบาร์โมเดล 

 
ตาราง 3 ค่าเฉลี่ยเลขคณิตและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของคะแนนความสามารถในการสร้างสมการ
เชิงเส้นตัวแปรเดียวจากโจทย์ปัญหา โดยใช้วิธีบาร์โมเดล ของกลุ่มตัวอย่าง 
 

แหล่งที่มาของคะแนน 
คะแนน

เต็ม 
(คะแนน) 

ค่าเฉลี่ย 
เลขคณิต 

(�̅�) 

ค่าเฉลี่ยเลข
คณิต คิดเป็น
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 
1. ใบกิจกรรม 20 15.79 78.95 1.70 

2. แบบฝึกหัด 20 13.71 68.55 2.40 

รวมคะแนนระหว่างเรียน 40 29.50 73.75 3.84 
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ตาราง 3  (ต่อ) 
 

แหล่งที่มาของคะแนน 
คะแนน

เต็ม 
(คะแนน) 

ค่าเฉลี่ย 
เลขคณิต 

(�̅�) 

ค่าเฉลี่ยเลข
คณิต คิดเป็น
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

3. แบบทดสอบวัดความสามารถในการ
สร้างสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวจาก
โจทย์ปัญหา โดยใช้วิธีบาร์โมเดล 

60 37.72 62.87 7.91 

รวม 100 67.22 67.22 11.24 

 
จากตาราง 3 พบว่า ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของคะแนนใบกิจกรรมเท่ากับ 15.79 มีส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐานเท่ากับ 1.70 ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของคะแนนใบกิจกรรมเท่ากับ 13.71 มีส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 2.40 ขณะที่ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของคะแนนจากแบบทดสอบวัดความสามารถในการ
สร้างสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวจากโจทย์ปัญหา โดยใช้วิธีบาร์โมเดลเท่ากับ 37.72 มีส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 7.91 จึงส่งผลให้ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของคะแนนความสามารถในการสร้างสมการเชิง
เส้นตัวแปรเดียวจากโจทย์ปัญหา โดยใช้วิธีบาร์โมเดล ของกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 67.22 คิดเป็นเป็นร้อย
ละ 67.22 ของคะแนนเต็ม และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 11.24 

 
2. การทดสอบสมมติฐานการวิจัย 
ส าหรับงานวิจัยมีนี้มีสมมติฐานว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอนเรื่องการสร้างสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวจากโจทย์ปัญหา โดยใช้ วิธีบาร์โมเดล มี
ความสามารถในการสร้างสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวจากโจทย์ปัญหา โดยใช้วิธีบาร์โมเดล ผ่านเกณฑ์
มากกว่าร้อยละ 60 ของจ านวนนักเรียนทั้งหมด ซึ่งนักเรียนที่ได้คะแนนความสามารถในการสร้าง
สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวจากโจทย์ปัญหา โดยใช้วิธีบาร์โมเดล ตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไปจึงจะถือว่า
ผ่านเกณฑ ์
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ตาราง 4 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย โดยใช้สถิติทดสอบ Z (Z-test for Population sample) 
 

จ านวนนักเรียน 
กลุ่มตัวอย่าง 

(คน) 

จ านวนนักเรียนกลุ่มตัวอย่างที่มี
คะแนนผลสัมฤทธิ์ตั้งแต่ 

ร้อยละ 60 ขึ้นไป 

Z - Score Exact Sig.  
(1-tailed) 

30 24 2.236 .017* 

*ที่ระดับนัยส าคัญ .05 
 

จากตาราง 4 พบว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
เรื่องการสร้างสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวจากโจทย์ปัญหา โดยใช้วิธีบาร์โมเดล มีความสามารถในการ
สร้างสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวจากโจทย์ปัญหา โดยใช้วิธีบาร์โมเดล ผ่านเกณฑ์มากกว่าร้อยละ 60 
ของจ านวนนักเรียนทั้งหมด ที่ระดับนัยส าคัญ .05 
 
การหาประสิทธิภาพของ กิจกรรมการเรียนการสอนเรื่องการสร้างสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวจาก
โจทย์ปัญหา โดยใช้วิธีบาร์โมเดล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ตามเกณฑ์ประสิทธิภาพ 
70/70 
 
ตาราง 5 ประสิทธิภาพของ กิจกรรมการเรียนการสอนเรื่องการสร้างสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวจาก
โจทย์ปัญหา โดยใช้วิธีบาร์โมเดล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตามเกณฑ์ประสิทธิภาพ 70/70 
 

คะแนน 
คะแนนเต็ม 
(คะแนน) 

ค่าเฉลี่ย 

เลขคณิต (�̅�) 

ค่าเฉลี่ยเลขคณิต คิดเป็นร้อย
ละของคะแนนเต็ม 

1. คะแนนระหว่างเรียน (E1)  40 29.50 73.75 
2. คะแนนสอบหลังเรียน (E2) 60 37.72 62.87 

 
จากตาราง 5 พบว่า กิจกรรมการเรียนการสอนเรื่องการสร้างสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

จากโจทย์ปัญหา โดยใช้วิธีบาร์โมเดล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตามเกณฑ์ประสิทธิภาพ 
E1/E2 เท่ากับ 73.75/62.87 
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การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อกิจกรรมการเรียนการสอนเรื่องการสร้างสมการเชิงเส้น
ตัวแปรเดียวจากโจทย์ปัญหา โดยใช้วิธีบาร์โมเดล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาและสร้างแบบสอบถามวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อกิจกรรม
การเรียนการสอนเรื่องการสร้างสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวจากโจทย์ปัญหา โดยใช้วิธีบาร์โมเดล ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 20 ข้อ ลักษณะของแบบสอบถามวัดความพึงพอใจเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Ratting scale) ซึ่งมี 5 ระดับ ซึ่งมีเกณฑ์การตรวจให้คะแนนในแต่ละ 
ความพึงพอใจดังนี้ 

มากที่สุด  ให้คะแนน 5 คะแนน 
มาก   ให้คะแนน 4 คะแนน 
ปานกลาง ให้คะแนน 3 คะแนน 
น้อย   ให้คะแนน 2 คะแนน 
น้อยที่สุด  ให้คะแนน 1 คะแนน 

การแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ยรวม ซึ่งเป็นผลของการวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่
มีต่อกิจกรรมการเรียนการสอนเรื่องการสร้างสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวจากโจทย์ปัญหา โดยใช้ วิธี
บาร์โมเดล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ทั้งฉบับใช้เกณฑ์การประเมินของประคอง กรรสูต 
(2538, p. หน้า 77) ดังนี้ 

คะแนนเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายถึง นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดต่อ
กิจกรรมการเรียนการสอนเรื่องการสร้างสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวจากโจทย์ปัญหา โดยใช้  
วิธีบาร์โมเดล 

คะแนนเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายถึง นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ ในระดับมาก 
ต่อกิจกรรมการเรียนการสอนเรื่องการสร้างสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวจากโจทย์ปัญหา โดยใช้  
วิธีบาร์โมเดล 

คะแนนเฉลี่ ย  2 .50  – 3 .49 หมายถึ ง นั ก เรียนมี ความพึ งพอใจอยู่ ในระดับ 
ปานกลางต่อกิจกรรมการเรียนการสอนเรื่องการสร้างสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวจากโจทย์ปัญหา  
โดใช้วิธีบาร์โมเดล 

คะแนนเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายถึง นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ ในระดับน้อย 
ต่อกิจกรรมการเรียนการสอนเรื่องการสร้างสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวจากโจทย์ปัญหา โดยใช้  
วิธีบาร์โมเดล 

คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.49 หมายถึง นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุดต่อ
กิจกรรมการเรียนการสอนเรื่องการสร้างสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวจากโจทย์ปัญหา โดยใช้  
วิธีบาร์โมเดล 
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ตาราง 6 ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อกิจกรรมการเรียนการสอนเรื่องการสร้างสมการเชิงเส้นตัว
แปรเดียวจากโจทย์ปัญหา โดยใช้วิธีบาร์โมเดล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
 

ข้อความ 

ค่าเฉลี่ย 
เลขคณิต 

(�̅�) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

ระดับ
ความ 

พึงพอใจ 

1. การจัดล าดับโจทย์ปัญหาใบกิจกรรมมีความต่อเนื่อง
และชัดเจนท าให้ข้าพเจ้าเข้าใจได้ง่าย 

4.07 0.64 มาก 

2. โจทย์ปัญหาในใบกิจกรรมมีความยากง่ายเหมาะสม 4.00 0.87 มาก 

3. โจทย์ปัญหาในใบกิจกรรมมีความหลากหลาย 4.33 0.80 มาก 
4. การท าใบกิจกรรมในแต่ละคาบท าให้ข้าพเจ้าเข้าใจ
วิธีการสร้างสมการโดยใช้วิธีบาร์โมเดลมากขึ้น 

4.03 0.76 มาก 

5. เครื่องมือในการท ากิจกรรมมีประโยชน์ต่อการเรียนการ
สอนมาก 

4.10 0.80 มาก 

6. การวาดรูปบาร์โมเดลท าให้ข้าพเจ้าตีความโจทย์ปัญหา
ได้ง่ายขึ้น 

4.53 0.57 มากที่สุด 

7. การใช้วิธีบาร์โมเดลท าให้ข้าพเจ้าสามารถสร้างสมการ
ได้ง่ายขึ้น 

4.57 0.68 มากที่สุด 

8. การใช้วิธีบาร์โมเดลท าให้ข้าพเจ้าเข้าใจวิธีการสร้าง
สมการมากข้ึน 

4.10 0.71 มาก 

9. การใช้วิธีบาร์โมเดลท าให้ข้าพเจ้าท าให้ข้าพเจ้ามีอิสระ
ในการคิดมากขึ้น 

3.80 0.92 มาก 

10. การใช้วิธีบาร์โมเดลท าให้ข้าพเจ้าพัฒนาทักษะ
กระบวนการคิดมากข้ึน 

4.43 0.68 มาก 

11. กิจกรรมการเรียนการสอนท าให้ข้าพเจ้าเกิดการค้นพบ
องค์ความรู้ด้วยตนเอง 

4.10 0.61 มาก 

12. กิจกรรมการเรียนการสอนท าให้ข้าพเจ้าจดจ าวิธีการ
สร้างสมการโดยใช้วิธีบาร์โมเดลได้มากข้ึน 

4.23 0.90 มาก 

13. กิจกรรมการเรียนการสอนท าให้ข้าพเจ้ามีความ
กระตือรือร้นและสนุกกับการเรียน 

3.87 0.82 มาก 
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ตาราง 6 (ต่อ) 
 

ข้อความ 

ค่าเฉลี่ย 
เลขคณิต 

(�̅�) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

ระดับ
ความ 

พึงพอใจ 

14. กิจกรรมการเรียนการสอนท าให้ข้าพเจ้าเข้าใจวิธีการ
สร้างสมการได้มากขึ้น 

4.17 0.83 มาก 

15. กิจกรรมการเรียนการสอนท าให้ข้าพเจ้ามีความมั่นใจ
ในตัวเองมากข้ึน 

4.10 0.80 มาก 

16. การปฏิบัติกิจกรรมการเรียนการสอนท าให้ข้าพเจ้ามี
ความมั่นใจในการเรียนมากข้ึน 

3.97 0.61 มาก 

17. การปฏิบัติกิจกรรมการเรียนการสอนส่งเสริมให้
บรรยากาศในการเรียนของข้าพเจ้ามากยิ่งข้ึน 

4.60 0.62 มากที่สุด 

18. การปฏิบัติกิจกรรมการเรียนการสอนท าให้ข้าพเจ้ามี
โอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพ่ือนมากข้ึน 

4.17 0.75 มาก 

19. การปฏิบัติกิจกรรมการเรียนการสอนท าให้ข้าพเจ้ามี
เจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ 

3.97 0.93 มาก 

20. ข้าพเจ้ารู้สึกไม่เครียดและไม่หนักใจต่อการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน 

4.30 0.84 มาก 

รวมทั้งฉบับ 4.17 0.76 มาก 

 
จากตาราง 6 พบว่า คะแนนเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างของ

แบบสอบถามวัดความพึงพอใจทั้งฉบับมีค่าเท่ากับ 4.17 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.76 
แสดงว่าความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อกิจกรรมการเรียนการสอนเรื่องการสร้างสมการเชิงเส้นตัว
แปรเดียวจากโจทย์ปัญหา โดยใช้วิธีบาร์โมเดล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 อยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่ามี 3 ข้อที่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ ข้อที่ 6. การวาดรูป
บาร์โมเดลท าให้ข้าพเจ้าตีความโจทย์ปัญหาได้ง่ายขึ้น  ข้อที่ 7. การใช้วิธีบาร์โมเดลท าให้ข้าพเจ้า
สามารถสร้างสมการได้ง่ายขึ้น  และข้อที่ 17.การปฏิบัติกิจกรรมการเรียนการสอนส่งเสริมให้
บรรยากาศในการเรียนของข้าพเจ้ามากยิ่งขึ้น ส่วนข้ออ่ืน ๆ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
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บทที่ 5 
สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
ความมุ่งหมายของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาความสามารถในการสร้างสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวจากโจทย์ปัญหา โดยใช้วิธี
บาร์โมเดล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

2. เพ่ือหาประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนการสอนเรื่องการสร้างสมการเชิงเส้นตัวแปร
เดียวจากโจทย์ปัญหา โดยใช้วิธีบาร์โมเดล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตามเกณฑ์ประสิทธิภาพ 
70/70 

3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อกิจกรรมการเรียนการ
สอนเรื่องการสร้างสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวจากโจทย์ปัญหา โดยใช้วิธีบาร์โมเดล 

 
สมมติฐานการวิจัย 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเรื่องการสร้างสมการ
เชิงเส้นตัวแปรเดียวจากโจทย์ปัญหา โดยใช้วิธีบาร์โมเดล มีความสามารถในการสร้างสมการเชิงเส้น
ตัวแปรเดียวจากโจทย์ปัญหา โดยใช้วิธีบาร์โมเดล ผ่านเกณฑ์มากกว่าร้อยละ 60 ของจ านวนนักเรียน
ทั้งหมด 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

1. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนวัดหนองใหญ่ 

จังหวัดกรุงเทพมหานคร จ านวน 1 ห้อง ซึ่งมีนักเรียน 30 คน โดยการสุ่มแบบเกาะกลุ่ม (Cluster 
Random Sampling) จากนักเรียนทั้งหมด 5 ห้อง ซึ่งมีนักเรียน 154 คน โดยแต่ละห้องมีนักเรียน
คละความสามารถ 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
2.1 กิจกรรมการเรียนการสอนเรื่องการสร้างสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวจากโจทย์ปัญหา 

โดยใช้วิธีบาร์โมเดล 
2.2 แบบทดสอบวัดความสามารถในการสร้างสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวจากโจทย์ปัญหา 

โดยใช้วิธีบาร์โมเดล 
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2.3 แบบสอบถามวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อกิจกรรมการเรียนการสอนเรื่องการ
สร้างสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวจากโจทย์ปัญหา โดยใช้วิธีบาร์โมเดล 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.1 ด าเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้จ านวน 9 คาบเรียน คาบเรียนละ 50 นาที 

โดยแบ่งเนื้อหาในการสอนดังนี้ 
- ส่วนย่อย-ส่วนรวม (Part–Whole Model)   ใช้เวลา 2 คาบ 
- การเปรียบเทียบ (The Comparison Model)  ใช้เวลา 2 คาบ 
- ส่วนย่อย-ส่วนรวม ที่เป็นเศษส่วนกัน  
(Part–Whole Model for Fraction)     ใช้เวลา 2 คาบ 
- การเปรียบเทียบ ที่เป็นเศษส่วนกัน 
(Comparison Model for Fraction)    ใช้เวลา 2 คาบ 
- การสร้างสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 
จากโจทย์ปัญหาที่หลากหลาย       ใช้เวลา 1 คาบ 

3.2 เมื่อด าเนินการสอนเสร็จสิ้นครบทุกแผนการจัดการเรียนรู้ ผู้วิจัยทดสอบกลุ่มตัวอย่าง
ด้วย แบบทดสอบวัดความสามารถในการสร้างสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวจากโจทย์ปัญหา โดยใช้วิธี
บาร์โมเดล จ านวน 8 ข้อ ใช้เวลา 50 นาที โดยแบ่งเนื้อหาเป็นดังนี้  

- โจทย์ปัญหาในรูปแบบที่ 1 ส่วนย่อย-ส่วนรวม       จ านวน 2 ข้อ 
- โจทย์ปัญหาในรูปแบบที่ 2 การเปรียบเทียบ       จ านวน 2 ข้อ 
- โจทย์ปัญหาในรูปแบบที่ 3 ส่วนย่อย-ส่วนรวม ที่เป็นเศษส่วนกัน  จ านวน 2 ข้อ 
- โจทย์ปัญหาในรูปแบบที่ 4 การเปรียบเทียบ ที่เป็นเศษส่วนกัน   จ านวน 2 ข้อ 

3.3 เมื่อเสร็จสิ้นการทดสอบให้นักเรียนตอบแบบสอบถามวัดความพึงพอใจของนักเรียน 
ที่มีต่อกิจกรรมการเรียนการสอนเรื่องการสร้างสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวจากโจทย์ปัญหา โดยใช้  
วิธีบาร์โมเดล 

4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
4.1 น าคะแนนจากใบกิจกรรม แบบฝึกหัด และแบบทดสอบวัดความสามารถในการสร้าง

สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวจากโจทย์ปัญหา โดยใช้วิธีบาร์โมเดล มาหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต (�̅�) และ 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

4.2 ทดสอบสมมุติฐานการวิจัยที่ว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนเรื่องการสร้างสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวจากโจทย์ปัญหา โดยใช้ วิธีบาร์โมเดล  
มีความสามารถในการสร้างสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวจากโจทย์ปัญหา โดยใช้วิธีบาร์โมเดล  
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ผ่านเกณฑ์มากกว่าร้อยละ 60 ของจ านวนนักเรียนทั้งหมด  ด้วยสถิติทดสอบ Z (Z-test for 
Population sample) 

4.3 วิเคราะห์แบบสอบถามวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อกิจกรรมการเรียนการสอน
เรื่องการสร้างสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวจากโจทย์ปัญหา โดยใช้ วิธีบาร์โมเดล ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และประเมินระดับความคิดเห็น
ของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง 

 
สรุปผลการวิจัย 

1.  นักเรียนกลุ่มตัวอย่างที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเรื่องการสร้างสมการ 
เชิงเส้นตัวแปรเดียวจากโจทย์ปัญหา โดยใช้วิธีบาร์โมเดล มีความสามารถในการสร้างสมการเชิงเส้น
ตัวแปรเดียวจากโจทย์ปัญหา โดยใช้วิธีบาร์โมเดล ผ่านเกณฑ์มากกว่าร้อยละ 60 ของจ านวนนักเรียน
ทั้งหมด ที่ระดับนัยส าคัญ .05 

2. กิจกรรมการเรียนการสอนเรื่องการสร้างสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวจากโจทย์ปัญหา  
โดยใช้วิธีบาร์โมเดล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 73.75/62.87 

3. นักเรียนกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียนการสอนเรื่องการสร้างสมการ
เชิงเส้นตัวแปรเดียวจากโจทย์ปัญหา โดยใช้ วิธีบาร์โมเดล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  
อยู่ในระดับมาก ซึ่งคะแนนเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจทั้งฉบับมีค่าเท่ากับ 4.17 และมีส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.76 

 
อภิปรายผล 

1. ผลการศึกษาความสามารถในการสร้างสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวจากโจทย์ปัญหา  
โดยใช้วิธีบาร์โมเดล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่านักเรียนมีความสามารถในการสร้าง
สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวจากโจทย์ปัญหา โดยใช้วิธีบาร์โมเดล ผ่านเกณฑ์มากกว่าร้อยละ 60 ของ
จ านวนนักเรียนทั้งหมด ที่ระดับนัยส าคัญ .05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ เหตุที่ผลการวิจัย 
เป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจากประเด็นต่อไปนี้ 

1.1 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้มีการน า วิธีการแบบจ าลองที่มีประสิทธิภาพ 
ในการแก้โจทย์ปัญหา ของเครนส์ และกรีโน (Kintsch & Greeno, 1985) ซึ่งแบ่งวิธีการแบบจ าลองนี้
ออกเป็น 3 ระยะ คือ  

ระยะที่ 1 ระยะข้อความ (Text Phase) ในระยะนี้จะให้นักเรียนอ่านโจทย์ปัญหา 
แล้วท าความเข้าใจกับโจทย์ปัญหา วิเคราะห์โจทย์ปัญหา ตีความโจทย์ปัญหา ส่งผลให้นักเรียนเกิด
ความเข้าใจในสิ่งที่โจทย์ถามและสิ่งที่โจทย์ต้องการได้ 
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ระยะที่ 2 ระยะโครงสร้าง (Structural Phase) ในระยะนี้จะให้นักเรียนเปลี่ยน
ข้อมูลที่เป็นประโยคภาษา ซึ่งเกิดจากการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาในระยะที่ 1 มาสร้างแบบจ าลอง  
ในระยะนี้เป็นระยะที่ให้นักเรียนสร้างแบบจ าลอง ท าให้นักเรียนมองโจทย์ปัญหาจากที่เป็นนามธรรม
ออกมาให้อยู่ในรูปธรรมได้ ซึ่งสอดคล้องกับ โฮฟเวน และแกเรียลเล็ค (Hoven & Garelick, 2007)  
ได้กล่าวว่า บาร์โมเดล เป็นแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพอย่างยิ่ง สามารถสื่อสาร  
ให้นักเรียนได้เรียนรู้ทันที และแสดงให้เห็นว่าจะใช้ข้อมูลนั้นในการแก้ปัญหาอย่างไร ซึ่งเด คอร์ดเต 
และคณะ (De Corte et al., 2000) ได้กล่าวว่า การใช้วิธีบาร์โมเดล ท าให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่าง
รูปธรรมและนามธรรมในวิชาคณิตศาสตร์ 

ระยะที่  3 ระยะกระบวนการและสัญลักษณ์ (Procedural-Symbolic Phase)  
ในระยะนี้จะให้นักเรียนก าหนดตัวแปรให้กับปริมาณที่ไม่ทราบค่าหรือสิ่งที่โจทย์ต้องการหา จากนั้น  
ให้นักเรียนหาความสัมพันธ์ของปริมาณที่ทราบค่ากับปริมาณที่ไม่ทราบค่าจากแบบจ าลอง แล้วน ามา
สร้างเป็นสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว  ซึ่งส่งผลให้นักเรียนสามารถสร้างสมการได้อย่างง่ายดาย 
เนื่องมาจากแบบจ าลองที่นักเรียนสร้างจากระยะที่ 2 มีลักษณะเป็นรูปธรรม ท าให้นักเรียนเข้าใจ  
ในโจทย์ปัญหามากยิ่งขึ้น อีกทั้ งยังท าให้นักเรียนสามารถสร้างสมการได้หลากหลายรูปแบบ  
ซึ่งสอดคล้องกับ เว่ย ลิ ซู และ โหยว เหมย ยี่หวี (Vei & Yueh, 2013) ที่กล่าวว่า วิธีแบบจ าลอง
สามารถน ามาจัดการเรียนรู้ในการแก้โจทย์ปัญหาพีชคณิต เพ่ือช่วยให้นักเรียนเข้าใจและสามารถสร้าง
สมการเก่ียวกับพีชคณิตได้ 

1.2 การจัดการเรียนการสอน เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีการตอบโต้ ซักถามกับครูผู้สอน 
มีการน าเทคนิคการใช้ค าถามกระตุ้นมาคอยกระตุ้นความคิดของนักเรียน ให้ผู้เรียนเกิดการตื่นตัว  
อยู่ตลอดเวลา ซึ่งท าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ ซึ่งสอดคล้องกับ 
ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์ (2555, p. หน้า 6) ที่กล่าวว่าค าถามนั้นมีความส าคัญมากในการพัฒนาผู้เรียนโดย
ค าถามจะช่วยให้ครูได้ส ารวจความรู้เดิมและกระตุ้นความสนใจผู้เรียนท าให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการ
เรียน กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดแง่มุมการคิดมากขึ้น และเมื่อมีการอภิปรายจะน าไปสู่ความเจ้าใจและเกิด
การเรียนรู้ตามจุดมุ่งหมายที่วางไว้ รวมทั้งค าถามจะช่วยในการประเมินผลการเรียนของผู้เรียนและ
การสอนของครูอีกด้วย อีกทั้งทิศนา แขมมณี (2559, p. หน้า 408) ได้กล่าวว่า การสอนที่สามารถ
ส่งเสริมและพัฒนาการคิดของผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น จึงเป็นหน้าที่ประการส าคัญของครู  
ทุกคน แต่เนื่องด้วยการคิดมีลักษณะเป็นกระบวนการที่มองไม่เห็นและมีความคุมเครือ ไม่มีลักษณะ
เป็นเนื้อหาที่ครูสามารถเห็นได้ง่าย จึงท าให้การสอนหรือฝึกทักษะการคิดเป็นเรื่องยาก  ผู้สอนจึง
จ าเป็นจะต้องใช้การตั้งค าถามเพ่ือกระตุ้นให้ผู้เรียนคิดและพัฒนาลักษณะการคิดที่มีลักษณะเป็น
รูปธรรม ให้เห็นเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนขึ้น  
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2. ประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนการสอนเรื่องการสร้างสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
จากโจทย์ปัญหา โดยใช้วิธีบาร์โมเดล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 
73.75/62.87 ซึ่งไม่สอดคล้องกับเกณฑ์ประสิทธิภาพ 70/70 เหตุที่ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้อาจ
เนื่องมาจากประเด็นต่อไปนี้ 

2.1 ประสิทธิภาพ E1 = 73.75 ซึ่ งเป็นไปตามเกณฑ์ประสิทธิภาพที่ตั้ งไว้ อาจ
เนื่องมาจากคะแนนในส่วนนี้เป็นคะแนนที่รวบรวมมาจาก ใบกิจกรรม และแบบฝึกหัด ซึ่งนักเรียน
สามารถศึกษารูปแบบในการสร้างแบบจ าลองจาก ใบความรู้ และสามารถศึกษาจากตัวอย่างในการ
สร้างแบบจ าลองของครู ซึ่งเป็นรูปแบบในการสร้างแบบจ าลองรูปแบบเดียวกัน จึงมีลักษณะของ
แบบจ าลองที่คล้ายคลึงกันท าให้นักเรียนสามารถสร้างแบบจ าลองได้ง่าย จึงส่งผลให้นักเรียนท าใบ
กิจกรรมและแบบฝึกหัดได้ถูกต้อง 

2.2 ประสิทธิภาพ E2 = 62.87 ซึ่งต่ ากว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ อาจเนื่องมาจากคะแนนในส่วนนี้
เป็นคะแนนจากแบบทดสอบวัดความสามารถในการสร้างสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวจากโจทย์ปัญหา 
โดยใช้วิธีบาร์โมเดล ซึ่งมีข้อสอบทั้งหมด 8 ข้อ โดยแบ่งเป็น โจทย์ปัญหาในรูปแบบที่ 1 ส่วนย่อย -
ส่วนรวม จ านวน 2 ข้อ โจทย์ปัญหาในรูปแบบที่ 2 การเปรียบเทียบ จ านวน 2 ข้อ โจทย์ปัญหาใน
รูปแบบที่ 3 ส่วนย่อย-ส่วนรวม ที่เป็นเศษส่วนกัน จ านวน 2 ข้อ และโจทย์ปัญหาในรูปแบบที่ 4 การ
เปรียบเทียบ ที่เป็นเศษส่วนกัน จ านวน 2 ข้อ โดยแต่ละรูปแบบมีการสร้างแบบจ าลองที่มีลักษณะ
แตกต่างกัน ท าให้นักเรียนเกิดความสับสนในการสร้างแบบจ าลอง ว่าโจทย์ในข้อใดจะต้องเลือก
รูปแบบในการสร้างแบบจ าลองรูปแบบใดมาสร้าง เป็นผลกระทบมาจากระยะเวลาในการเรียนเรื่อง
การสร้างสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวจากโจทย์ปัญหาที่หลากหลาย มีระยะเวลาในการเรียน 1 คาบ  
ซึ่งไม่เพียงพอ ท าให้นักเรียนแยกรูปแบบในการสร้างแบบจ าลองได้ไม่ดีพอ จึงส่งผลให้นักเรียน
บางส่วนไม่สามารถสร้างแบบจ าลองได้ แต่โจทย์ในบางข้อที่นักเรียนสามารถสร้างแบบจ าลองได้นั้น 
นักเรียนก็จะสามารถสร้างสมการจากโจทย์ปัญหาได้ ดังนั้นควรมีการเพ่ิมระยะเวลาในการเรียนเรื่อง
การแก้โจทย์ปัญหาที่หลากหลายให้มีระยะเวลาในการเรียนอย่างน้อย 2 คาบ เพ่ือให้นักเรียนได้
ทบทวนการสร้างแบบจ าลองในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งจะส่งผลให้นักเรียนสามารถเลือกรูปแบบในการสร้าง
แบบจ าลองได้ถูกต้อง ซึ่งน่าจะส่งผลให้ ประสิทธิภาพ E2 เป็นไปตามเกณฑ์ประสิทธิภาพที่ตั้งไว้  

3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อกิจกรรมการเรียนการสอน
เรื่องการสร้างสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวจากโจทย์ปัญหา โดยใช้วิธีบาร์โมเดล มีผลการประเมินอยู่ใน
ระดับมาก เหตุที่ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจาก การจัดกิจกรรมการสอนมีการกระตุ้นให้
นักเรียนตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา โดยใช้ค าถามในการกระตุ้น ท าให้ไม่เกิดความน่าเบื่อในการเรียน และมี
บรรยากาศในการเรียนที่ดี จึงท าให้นักเรียนเกิดความสนุกสนาน อีกท้ังการใช้การวาดรูปบาร์โมเดลมา
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ช่วยในการสร้างสมการยังช่วยให้นักเรียนตีความโจทย์ปัญหาได้ง่ายขึ้น และการใช้วิธีบาร์โมเดลท าให้
นักเรียนสามารถสร้างสมการได้ง่ายขึ้น 

 
ข้อสังเกตที่ได้จากการวิจัย 

1. ระยะเวลาในการท ากิจกรรมโดยภาพรวมแต่ละคาบเหมาะสม แต่ในคาบเรียนแรก ๆ จะ
ใช้เวลาในคาบเรียนแรก ๆ เวลาในการอธิบายค่อนข้างนานพอสมควรจึงท าให้นักเรียนท าใบกิจกรรม
ได้น้อยกว่าคาบเรียนอ่ืน ๆ เนื่องมาจากการใช้วิธีบาร์โมเดล ที่นักเรียนได้เรียนเป็นเรื่องใหม่ เป็นเรื่อง
ที่นักเรียนไม่เคยเจอมาก่อน ที่จะต้องท าความเข้าใจจึงท าให้เกิดการเรียนรู้ได้ช้า แต่หลังจากที่เข้าใจ
กระบวนการแล้วนักเรียนสามารถด าเนินกิจกรรมได้ตรงตามเวลาที่ได้ตั้งไว้ 

2. นักเรียนส่วนใหญ่รู้สึกชอบการเรียนโดยใช้วิธีบาร์โมเดล เนื่องจากวิธีบาร์โมเดลท าให้
นักเรียนสามารถเปลี่ยนโจทย์ปัญหาที่เป็นนามธรรม ให้มาเป็นรูปธรรมได้ อีกทั้งยังท าให้นักเรียนรู้สึก
สนุกสนานเมื่อนักเรียนได้ลงมือสร้างสมการจากโจทย์ปัญหาด้วยตัวเองได้ 

3. นักเรียนกลุ่มเก่งที่เข้าใจในเรื่องของการวาดรูปบาร์โมเดลสามารถที่จะด าเนินกิจกรรมได้
อย่างรวดเร็ว ส่วนนักเรียนกลุ่มอ่อนที่ไม่เข้าใจเรื่องของการวาดรูปบาร์โมเดล ครูจ าเป็นที่จะต้องคอย
แนะน า และตั้งค าถามเพ่ือกระตุ้นให้นักเรียนเกิดองค์ความรู้ที่สามารถลงมือปฏิบัติต่อด้วยตนเองได้ 

4. แบบฝึกหัดที่ครูได้สั่งให้นักเรียนกลับไปท าเป็นการบ้าน ก่อนที่จะเข้าสู่กิจกรรมการเรียน
การสอนครูได้มีการเฉลยค าตอบ ท าให้นักเรียนทราบข้อบกพร้องของตนเอง นักเรียนได้ท าการ
สอบถามและศึกษาเพ่ิมเติมจากใบกิจกรรมเก่า และใบความรู้ เพ่ือพัฒนาตนเองในเนื้อหาถัดไปไม่ให้
เกิดความผิดพลาด  

 
ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะทั่วไป 
1.1 ครูควรมีการอธิบายถึงการวาดรูปบาร์โมเดลก่อนเข้าสู่กิจกรรม ซึ่งจะท าให้นักเรียน

เข้าใจถึงการวาดรูปบาร์โมเดลได้ดียิ่งขึ้น เมื่อเข้าสู่กิจกรรมการเรียนการสอน จะท าให้นักเรียนเข้าใจ
การวาดรูปบาร์โมเดลซึ่งจะส่งผลให้นักเรียนลงมือปฏิบัติกิจกรรมได้ดียิ่งข้ึน 

1.2 ครูควรจะต้องคอยตั้งค าถามเพ่ือกระตุ้นนักเรียนอยู่ตลอดเวลา และใช้ค าถามที่
แตกต่างกันในนักเรียนกลุ่มเก่งและกลุ่มอ่อน เนื่องจากบางค าถามเมื่อถามนักเรียนในกลุ่มอ่อนแล้ว
นักเรียนไม่สามารถจ าตอบค าถามได้ อาจท าให้นักเรียนเกิดความเบื่อหน่ายไม่อยากที่จ าตอบค าถาม 
หรือถ้านักเรียนไม่สามารถตอบค าถามได้ ครูควรตั้งค าถามใหม่เพ่ือโยงความรู้ไปตอบค าถามเดิมที่
นักเรียนไม่สามารถตอบได้ให้นักเรียนสามารถจ าตอบค าถามนั้น ๆ ได้ 
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1.3 ครูควรก าหนดเวลาในการท าใบกิจกรรมแต่ละข้อ เพ่ือให้นักเรียนมีความ
กระตือรือร้นในการท าใบกิจกรรม และยังท าให้นักเรียนทั้งห้องเกิดการเรียนรู้ไปพร้อม ๆ กัน 

1.4 ครูควรขยายเวลาในการจัดกิจกรรม โดยมีการเพ่ิมเติมคาบเรียนที่ให้นักเรียนมีการ
ทดสอบย่อยแต่ละครั้งหลังจากจบการเรียนการสอนในแต่ละรูปแบบของการวาดรูปบาร์โมเดล 

1.5 ครูควรเพ่ิมระยะเวลาในการเรียนเรื่องการแก้โจทย์ปัญหาที่หลากหลายให้มี
ระยะเวลาในการเรียนอย่างน้อย 2 คาบ เพื่อให้นักเรียนทบทวนการสร้างแบบจ าลองในรูปแบบต่าง ๆ 

2. ข้อเสนอแนะส าหรับงานวิจัย 
2.1 ควรมีการน าแนวการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเรื่อง การสร้างสมการเชิงเส้นตัว

แปรเดียวจากโจทย์ปัญหา โดยใช้วิธีบาร์โมเดล ไปใช้ในโจทย์ปัญหาที่มีความซับซ้อน มีการวาดรรูป
บาร์โมเดลหลายขั้นตอน และใช้ในการเรียนการสอนเรื่องอ่ืน ๆ  

2.2 ควรมีการออกแบบค าถามกระตุ้นความรู้ของนักเรียนที่มีความหลากหลาย เป็น
ค าถามปลายเปิดที่ท าให้นักเรียนเกิดการโต้เถียงถึงค าตอบได้ 

2.3 ควรมีการศึกษาความคงทนของความเข้าใจเรื่อง การสร้างสมการเชิงเส้นตัวแปร
เดียวจากโจทย์ปัญหา โดยใช้วิธีบาร์โมเดล ของนักเรียนหลังจากท่ีเรียนจบไปแล้ว 
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รายนามผู้เชี่ยวชาญ 
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รายนามผู้เชี่ยวชาญ 
 

 รายนามผู้เชี่ยวชาญการสอนคณิตศาสตร์ ที่ได้รับความอนุเคราะห์ในการช่วยตรวจสอบ
ความถูกต้องด้านเนื้อหา ความเที่ยงตรงของเนื้อหาและความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู้
แบบทดสอบวัดความรู้พ้ืนฐานเรื่องการด าเนินการของจ านวนเต็ม แบบทดสอบวัดความสามารถใน
การสร้างสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวจากโจทย์ปัญหา โดยใช้วิธีบาร์โมเดล และแบบสอบถามวัดความ
พึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อกิจกรรมการเรียนการสอนเรื่องการสร้างสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวจาก
โจทย์ปัญหา โดยใช้วิธีบาร์โมเดล ดังมีรายนามต่อไปนี้ 

1. รศ.ดร.สมวงษ์ แปลงประสพโชค 
ประธานมูลนิธิ ดร.สมวงษ์และพญ.เพ็ญนภา  
อดีตผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

2. อาจารย์ อเนก จันทรจรูญ 
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

3. อาจารย์ ชาลิสา รักษาศรี 
ครูช านาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนปากเกร็ด 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
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ตาราง 7 ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบทดสอบวัดความสามารถในการสร้างสมการเชิงเส้นตัวแปร
เดียวจากโจทย์ปัญหา โดยใช้วิธีบาร์โมเดล 
 

แบบทดสอบข้อที่ 
ผลการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ 

IOC แปลผล 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

2 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

3 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
4 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

5 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

6 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
7 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

8 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

9 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
10 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

11 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

12 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

 
หมายเหตุ  คะแนน +1 ส าหรับข้อสอบที่สอดคล้องกับจุดประสงค์ 
  คะแนน  0 ส าหรับข้อสอบที่ไม่แน่ใจว่าสอดคล้องกับจุดประสงค์ 
  คะแนน -1 ส าหรับข้อสอบที่ไม่สอดคล้องกับจุดประสงค์ 
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ตาราง 8 ค่าความยากง่าย (p), ค่าอ านาจจ าแนก (r) และค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัด
ความสามารถในการสร้างสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวจากโจทย์ปัญหา โดยใช้วิธีบาร์โมเดล  
ของนักเรียนกลุ่มน าร่อง 
 

แบบทดสอบข้อที่ p r 
1 0.59 0.50 

2 0.63 0.46 

3 0.53 0.52 
4 0.61 0.42 

5 0.49 0.57 

6 0.56 0.68 
7 0.46 0.54 

8 0.54 0.60 

9 0.49 0.54 
10 0.51 0.43 

11 0.47 0.51 

12 0.44 0.43 

 
จากตาราง 8 ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดความสามารถในการสร้างสมการเชิงเส้น

ตัวแปรเดียวจากโจทย์ปัญหา โดยใช้วิธีบาร์โมเดล โดยวิธี สัมประสิทธิ์แอลฟา (α - Coefficient) 
ของครอนบัค (Cronbach) เท่ากับ 0.975 
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ตาราง 9 ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามวัดความพึง
พอใจของนักเรียนที่มีต่อกิจกรรมการเรียนการสอนเรื่องการสร้างสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวจากโจทย์
ปัญหา โดยใช้วิธีบาร์โมเดล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ของนักเรียนกลุ่มน าร่อง 
 

ข้อที่ 
ระดับความคิดเห็น 

 �̅� SD แปลผล 
5 4 3 2 1 

1 28% 56% 16% 0% 0% 4.12 0.67 มาก 
2 32% 32% 36% 0% 0% 3.96 0.84 มาก 

3 56% 20% 24% 0% 0% 4.32 0.85 มาก 

4 28% 48% 24% 0% 0% 4.04 0.73 มาก 
5 32% 44% 20% 4% 0% 4.04 0.84 มาก 

6 56% 40% 4% 0% 0% 4.52 0.59 มากที่สุด 

7 68% 24% 8% 0% 0% 4.60 0.65 มากที่สุด 
8 36% 48% 16% 0% 0% 4.20 0.71 มาก 

9 28% 36% 32% 4% 0% 3.88 0.88 มาก 
10 48% 40% 12% 0% 0% 4.36 0.70 มาก 

11 24% 60% 16% 0% 0% 4.08 0.64 มาก 

12 52% 24% 20% 4% 0% 4.24 0.93 มาก 
13 20% 44% 32% 4% 0% 3.80 0.82 มาก 

14 44% 32% 24% 0% 0% 4.20 0.82 มาก 

15 40% 36% 20% 4% 0% 4.12 0.88 มาก 
16 20% 56% 24% 0% 0% 3.96 0.68 มาก 

17 76% 16% 8% 0% 0% 4.68 0.63 มากที่สุด 
18 28% 52% 20% 0% 0% 4.08 0.70 มาก 

19 36% 32% 24% 8% 0% 3.96 0.98 มาก 

20 48% 36% 12% 4% 0% 4.28 0.84 มาก 
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จากตาราง 9 ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อกิจกรรม
การเรียนการสอนเรื่องการสร้างสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวจากโจทย์ปัญหา โดยใช้วิธีบาร์โมเดล  
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ของนักเรียนกลุ่มน าร่องค านวณโดยวิธีการหาสัมประสิทธิ์แอลฟา  

(α - Coefficient) ของครอนบรัค (Cronbach) มีค่าเท่ากับ .867 
 

การศึกษากับกลุ่มตัวอย่าง 
 
ตาราง 10 คะแนนความสามารถในการสร้างสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวจากโจทย์ปัญหา โดยใช้วิธ ี
บาร์โมเดล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
 

คนที่ 
คะแนนระหว่างเรียน แบบทดสอบวัด

ความสามารถ 
( 60 คะแนน) 

คะแนนรวม 
( 100 คะแนน) 

ใบกิจกรรม 
( 20 คะแนน) 

แบบฝึกหัด 
( 20 คะแนน) 

1 14.69 10.00 23.44 48.13 

2 16.04 16.04 45.00 80.08 

3 13.85 10.00 37.50 61.35 
4 15.00 10.00 39.38 64.38 

5 14.17 11.04 20.63 45.83 

6 11.67 11.04 28.13 50.83 
7 16.88 15.63 41.25 73.75 

8 14.17 10.52 30.00 54.69 
9 16.04 15.31 41.25 72.60 

10 17.71 16.04 39.38 73.13 

11 13.13 11.88 37.50 62.50 
12 13.44 12.08 26.25 51.77 

13 18.96 17.71 55.31 91.98 

14 15.00 13.13 35.63 63.75 
15 15.21 12.71 26.25 54.17 

16 16.46 16.67 41.25 74.38 

17 18.54 16.25 45.94 80.73 
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ตาราง 10 (ต่อ) 
  

คนที่ 
คะแนนระหว่างเรียน แบบทดสอบวัด

ความสามารถ 
( 60 คะแนน) 

คะแนนรวม 
( 100 คะแนน) 

ใบกิจกรรม 
( 20 คะแนน) 

แบบฝึกหัด 
( 20 คะแนน) 

18 15.52 12.08 37.50 65.10 

19 16.25 16.88 40.31 73.44 

20 17.08 16.25 37.50 70.83 
21 17.50 17.60 48.75 83.85 

22 17.29 12.71 45.00 75.00 
23 18.02 14.38 48.75 81.15 

24 16.56 16.25 41.25 74.06 

25 16.77 12.71 32.81 62.29 
26 16.25 12.92 32.81 61.98 

27 14.48 13.33 35.63 63.44 

28 15.42 12.50 35.63 63.54 
29 14.48 13.33 36.56 64.38 

30 17.19 14.38 45.00 76.56 
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ตาราง 11 ค่าเฉลี่ยเลขคณิตและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของคะแนนความสามารถในการสร้างสมการ
เชิงเส้นตัวแปรเดียวจากโจทย์ปัญหา โดยใช้วิธีบาร์โมเดล ของกลุ่มตัวอย่าง 
 

แหล่งที่มาของคะแนน 
คะแนน

เต็ม 
(คะแนน) 

ค่าเฉลี่ย 
เลขคณิต 

(�̅�) 

ค่าเฉลี่ยเลข
คณิต คิดเป็น
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 
1. ใบกิจกรรม 20 15.79 78.95 1.70 

2. แบบฝึกหัด 20 13.71 68.55 2.40 
รวมคะแนนระหว่างเรียน 40 29.50 73.75 3.84 

3. แบบทดสอบวัดความสามารถในการ
สร้างสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวจากโจทย์
ปัญหา โดยใช้วิธีบาร์โมเดล 

60 37.72 62.87 7.91 

รวม 100 67.22 67.22 11.24 

 
ตาราง 12 การทดสอบภาวการณ์แจกแจงปกติของคะแนนความสามารถในการสร้างสมการเชิงเส้นตัว
แปรเดียวจากโจทย์ปัญหา โดยใช้วิธีบาร์โมเดล ของกลุ่มตัวอย่าง 
 

Test of Normality 

 
Kolmogorov-Smirnova 

Statistic df Sig. 
คะแนนความสามารถในการสร้างสมการเชิงเส้นตัว
แปรเดียวจากโจทย์ปัญหา โดยใช้วิธีบาร์โมเดล 

.114 30 .200* 

*ระดับนัยส าคัญ .05 
 

 จากตาราง 12 พบว่า .200 p Value  > .05   ดังนั้น คะแนนความสามารถ 
ในการสร้างสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวจากโจทย์ปัญหา โดยใช้วิธีบาร์โมเดล ของกลุ่มตัวอย่าง  
มีการแจกแจงปกต ิที่ระดับนัยส าคัญ .05 
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การทดสอบสมมติฐาน 
การทดสอบสมมติฐานที่ว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียน

การสอนเรื่องการสร้างสมการเชิงเส้ นตัวแปรเดียวจากโจทย์ปัญหา โดยใช้วิธีบาร์ โมเดล  
มีความสามารถในการสร้างสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวจากโจทย์ปัญหา โดยใช้วิธีบาร์โมเดล สูงกว่า
เกณฑ์ร้อยละ 60 โดยใช้สถิติทดสอบ Z (Z-test for Population sample) ดังนี้ 

 

 สมมติฐาน  0H  : 0.6p    

     1H  : 0.6p    

 สถิติทดสอบ  
 

0

0 0

ˆ

1

p p
Z

p p

n





  

 จาก 
0

24
ˆ 0.8,  0.6

30
p p     

 ดังนั้น 
 

0.8 0.6 0.2
2.236

0.0080.6 1 0.6

30

Z


  


 

 เนื่องจาก 
.05 1.645Z  จะไดว้่า 

.05Z Z  ดงันัน้จงึปฏเิสธ 0H  
 
นั่นคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเรื่องการสร้าง

สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวจากโจทย์ปัญหา โดยใช้วิธีบาร์โมเดล มีความสามารถในการสร้างสมการ
เชิงเส้นตัวแปรเดียวจากโจทย์ปัญหา โดยใช้วิธีบาร์โมเดล สูงกว่าเกณฑ์ เป็นจ านวนร้อยละ 60 ของ
นักเรียนทั้งหมด ที่ระดับนัยส าคัญ .05 
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ตาราง 13 ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามวัดความ 
พึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อกิจกรรมการเรียนการสอนเรื่องการสร้างสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวจาก
โจทย์ปัญหา โดยใช้วิธีบาร์โมเดล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง 
 

ข้อที่ 
ระดับความคิดเห็น 

 �̅� SD แปลผล 
5 4 3 2 1 

1 23.33% 60% 16.67% 0% 0% 4.07 0.64 มาก 

2 36.67% 26.67% 36.67% 0% 0% 4.00 0.87 มาก 
3 53.33% 26.67% 20% 0% 0% 4.33 0.80 มาก 

4 30% 43.33% 26.67% 0% 0% 4.03 0.76 มาก 
5 33.33% 46.67% 16.67% 3.33% 0% 4.10 0.80 มาก 

6 56.67% 40% 3.33% 0% 0% 4.53 0.57 มากที่สุด 

7 66.67% 23.33% 10% 0% 0% 4.57 0.68 มากที่สุด 
8 30% 50% 20% 0% 0% 4.10 0.71 มาก 

9 26.67% 33.33% 33.33% 6.67% 0% 3.80 0.92 มาก 

10 53.33% 36.67% 10% 0% 0% 4.43 0.68 มาก 
11 23.33% 63.33% 13.33% 0% 0% 4.10 0.61 มาก 

12 50% 26.67% 20% 3.33% 0% 4.23 0.90 มาก 
13 23.33% 43.33% 30% 3.33% 0% 3.87 0.82 มาก 

14 43.33% 30% 26.67% 0% 0% 4.17 0.83 มาก 

15 33.33% 46.67% 16.67% 3.33% 0% 4.10 0.80 มาก 
16 16.67% 63.33% 20% 0% 0% 3.97 0.61 มาก 

17 66.67% 26.67% 6.67% 0% 0% 4.60 0.62 มากที่สุด 

18 36.67% 43.33% 20% 0% 0% 4.17 0.75 มาก 
19 33.33% 36.67% 23.33% 6.67% 0% 3.97 0.93 มาก 

20 50% 33.33% 13.33% 3.33% 0% 4.30 0.84 มาก 
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จากตาราง 13 ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ
กิจกรรมการเรียนการสอนเรื่องการสร้างสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวจากโจทย์ปัญหา โดยใช้วิธี 
บาร์โมเดล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างค านวณโดยวิธีการหา

สัมประสิทธิ์แอลฟา (α-Coefficient) ของครอนบรัค (Cronbach) มีค่าเท่ากับ .861 
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ภาคผนวก ค 
ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้เรื่องการสร้างสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวจากโจทย์ปัญหา  

โดยใช้วิธีบาร์โมเดล 
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 แผนการจัดการเรียนรู้ที่  1  
รายวิชา   คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 
หน่วยการเรียนรู้ สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว  
หัวข้อเรื่อง    การสร้างสมการจากโจทย์ปัญหาโดยใช้วิธ ี

บาร์โมเดล แบบที่ 1 ส่วนย่อย-ส่วนรวม 
 

ปีการศึกษา   2561    ภาคเรียนที่  1 เวลา  50  นาท ี

1.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1.1 ด้านความรู้ทางคณิตศาสตร์: เพื่อให้นักเรียน 

1.1.1 เขียนสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวจากสถานการณ์หรือปัญหาอย่างง่าย 
1.2 ด้านทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์: เพื่อให้นักเรียน 

1.2.1 ใช้ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ในการสร้างสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวจากสถานการณ์หรือ
ปัญหาอย่างง่าย 

 1.3 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์: เพื่อให้นักเรียน 
1.3.1 มีส่วนร่วมในการท างานที่มอบหมาย 
1.3.2 มีความรับผิดชอบในการท างานที่มอบหมาย 

2.  สาระการเรียนรู้  
รูปแบบท่ี 1 ส่วนย่อย-ส่วนรวม (Part – Whole model) คือ การแบ่งส่วนรวมทั้งหมด

ออกเป็นส่วนย่อย 2 ส่วน หรือมากกว่า 2 ส่วน ซึ่งจะแบ่งออกได้เป็น 2 กรณี ดังนี้ 
กรณีที่ 1 ส่วนย่อยแต่ละส่วนมีปริมาณที่ไม่เท่ากัน 

 
 
 
จากรูป จะเห็นว่าส่วนรวมทั้งหมดคือ c  โดนแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ a  และ b  ที่ไม่เท่ากัน 
ซึ่งสามารถสร้างเป็นสมการได้คือ   a b c   หรือ c a b   หรือ c b a    
 กรณีที่ 2 ส่วนย่อยแต่ละส่วนมีปริมาณที่เท่ากัน 
 
 
 
 จากรูป จะเห็นว่าส่วนรวมทั้งหมดคือ c  โดนแบ่งออกเป็น 7 ส่วนที่เท่ากันคือ ส่วนละ a  

 ซ่ึงสามารถสร้างเป็นสมการได้คือ 7   a c  หรือ 
7

c
a  หรือ 7

c

a
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3.  สื่อการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 
3.1 ใบกิจกรรมที่ 1 
3.2 ใบความรู้ที่ 1 
3.3 แบบฝึกหัดที่ 1 

4.  กิจกรรมการเรียนรู้ 
กิจกรรมการเรียนรู้ใบคาบเรียนที่ 1 (50 นาที) 

4.1 ขั้นน า 
   ขั้นนี้ใช้เวลาประมาณ 5 นาที  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
   4.1.1 ครูน าเข้าสู่บทเรียน โดยให้สร้างสถานการณ์จากชีวิตประจ าวัน เช่น วันนี้ครูน าเงิน
มาโรงเรียนจ านวนหนึ่ง ครูกินข้าวตอนเช้าไป 45 บาท ซื้อน้ า 20 บาท และของหวานอีก 30 บาท 
เมื่อครูมานับเงินปรากฏว่าเงินครูเหลืออยู่ 160 บาท จงหาว่าครูน าเงินมาโรงเรียนทั้งหมดกี่บาท แล้ว
ให้นักเรียนช่วยกันสร้างสมการจากสถานการณ์นี้ แล้วให้นักเรียนอธิบายว่านักเรียนสร้างสมการจาก
โจทย์ปัญหานี้ได้อย่างไร 

4.2 ขั้นสอน 
   ขั้นนี้ใช้เวลาประมาณ 35 นาที  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

4.2.1 ครูแจกใบกิจกรรมที่ 1 ให้นักเรียน พร้อมทั้งให้นักเรียนร่วมกันลงมือท าใบ
กิจกรรมที่ 1 ข้อ 1 พร้อมกัน โดยครูจะตั้งค าถามกระตุ้นนักเรียนดังนี้ 

     1. นักเรียนคิดว่าโจทย์ให้ข้อมูลอะไรมาบ้าง แล้วข้อมูลที่โจทย์ให้มานักเรียนจะ
น าไปเติมในส่วนไหน [นักเรียนควรตอบว่า ข้อมูลที่โจทย์ให้มาคือ น้อยได้รับเงินค่าจ้างในการท างาน 
2,000 บาท และหลังจากเขาซื้อพัดลมไปแล้ว เขาเหลือเงิน 1,270 บาท ซึ่งจะต้องน าไปเติมใน สิ่งที่
โจทย์ก าหนดให้ ซึ่งอยู่ในระยะที่ 1 ระยะข้อความ] 
     2. นักเรียนคิดว่าโจทย์ต้องการถามหาอะไร แล้วจะน าไปเติมในส่วนไหน[นักเรียน
ควรตอบว่า ราคาของพัดลม ซึ่งน าไปเติมใน สิ่งที่โจทย์ต้องการหา] 
     3. จากสิ่งที่โจทย์ก าหนดให้ นักเรียนคิดว่านักเรียนจะน าไปเติมในระยะที่ 2 ระยะ
โครงสร้างได้อย่างไร [นักเรียนควรตอบว่า จากน้อยได้รับเงินค่าจ้างในการท างาน 2,000 บาท ซึ่งเป็น
ส่วนของเงินทั้งหมด ดังนั้นจะต้องน าไปเติมใน ส่วนรวม และหลังจากเขาซื้อพัดลมไปแล้ว เขาเหลือ
เงิน 1,270 บาท ซึ่งเป็นส่วนย่อยจากเงินทั้งหมด จึงน าไปเติมในส่วนย่อย] 
     4. ในระยะที่ 2 ระยะโครงสร้าง จากที่นักเรียนได้เติมข้อมูลแต่ละส่วนลงไปจน
ครบเรียบร้อยแล้ว นักเรียนลองพิจารณาว่า ข้อมูลที่เติมลงไปนั้นสอดคล้องกับ ระยะที่ 1 ระยะ
ข้อความหรือไม่ [นักเรียนควรตอบว่า สอดคล้องกัน] 
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     5. นักเรียนคิดว่าสิ่งใดเป็นสิ่งที่นักเรียนไม่ทราบหรือเป็นสิ่งที่โจทย์ต้องการหา 
[นักเรียนควรตอบว่า ราคาของพัดลม] 
     6. ในระยะที่ 3 ระยะกระบวนการและสัญลักษณ์ นักเรียนจะต้องก าหนดตัวแปร 
x ให้กับสิ่งที่ไม่ทราบค่าหรือสิ่งที่โจทย์ต้องการหา ดังนั้นนักเรียนจะก าหนดตัวแปร x ให้กับสิ่งใด 
[นักเรียนควรตอบว่าก าหนดตัวแปร x ให้แทน ราคาพัดลม 1 ตัว] 
     7. หลังจากท่ีนักเรียนก าหนดตัวแปร x แล้ว นักเรียนน าตัวแปร x ไปเติมในส่วน
ไหน [นักเรียนควรตอบว่า น าตัวแปร x ไปเติมในส่วนย่อยของราคาพัดลม] 
     8. นักเรียนลองสังเกตความสัมพันธ์ของแบบจ าลองที่นักเรียนสร้างขึ้น นักเรียนได้
ความสัมพันธ์อย่างไร [นักเรียนควรตอบว่า ราคาพัดลมรวมกับจ านวนเงินคงเหลือ จะเท่ากับจ านวน
เงินค่าจ้างที่น้อยได้รับในการท างาน] 
     9. ดังนั้นนักเรียนจะเขียนสมการจากความสัมพันธ์นี้ได้อย่างไร [นักเรียนควรตอบ
ว่า x + 1,270 = 2,000] 
     10. นักเรียนจะหาค าตอบของสมการนี้อย่างไร [นักเรียนควรตอบว่า  
จาก                         x + 1,270 = 2,000 
บวกด้วย -1,270 ทั้งสองข้างของสมการ จะได้  x + 1,270 + (-1,270) = 2,000 + (-1,270) 
ดังนั้น                  x = 730] 
     11. นักเรียนจะตอบค าถามโจทย์ปัญหานี้อย่างไร [นักเรียนควรตอบว่า เนื่องจาก
ก าหนดให้ x แทน ราคาพัดลม 1 ตัว และสิ่งที่โจทย์ถามคือ ราคาของพัดลม ดังนั้นค าตอบของโจทย์
ปัญหานี้คือ พัดลมมีราคาตัวละ 730 บาท] 

4.2.2 ครูให้นักเรียนลงมือท าใบกิจกรรมที่ 1 ข้อ 2 โดยให้เวลานักเรียน 3 นาที ในการ
ลงมือท าด้วยตนเอง เมื่อนักเรียนท าเสร็จเรียบร้อยแล้ว ครูตั้งค าถามเพ่ือถามนักเรียน ดังนี้ 

     1. นักเรียนคิดว่าโจทย์ให้ข้อมูลอะไรมาบ้าง แล้วข้อมูลที่โจทย์ให้มานักเรียนจะ
น าไปเติมในส่วนไหน [นักเรียนควรตอบว่า ข้อมูลที่โจทย์ให้มาคือ ดรีมท างานวันละ 6 ชั่วโมง และ
ค่าจ้างในการท างานทั้งหมด 252 บาท ซึ่งจะต้องน าไปเติมใน สิ่งที่โจทย์ก าหนดให้ ซึ่งอยู่ในระยะที่ 1 
ระยะข้อความ] 
     2. นักเรียนคิดว่าโจทย์ต้องการถามหาอะไร แล้วจะน าไปเติมในส่วนไหน [นักเรียน
ควรตอบว่า ดรีมท างานได้ชั่วโมงละกี่บาท ซึ่งน าไปเติมใน สิ่งที่โจทย์ต้องการหา] 
     3. จากสิ่งที่โจทย์ก าหนดให้ นักเรียนคิดว่านักเรียนจะน าไปเติมในระยะที่ 2 ระยะ
โครงสร้างได้อย่างไร [นักเรียนควรตอบว่า ค่าจ้างในการท างาน 252 บาท ซึ่งเป็นส่วนของเงินทั้งหมด 
ดังนั้นจะต้องน าไปเติมใน ส่วนรวม และดรีมท างานวันละ 6 ชั่วโมง ซึ่งเป็นส่วนย่อยจากเงินทั้งหมด 
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ซ่ึงแต่ละชัว่โมงท่ีดรีมท างานจะได้รับเงินเท่ากัน ดงัน้ันจะต้องแบ่งสว่นรวมท้ังหมดออกเป็นสว่นยอ่ย 6 
ส่วนที่เท่ากัน] 
     4. ในระยะที่ 2 ระยะโครงสร้าง จากที่นักเรียนได้เติมข้อมูลแต่ละส่วนลงไปจน
ครบเรียบร้อยแล้ว นักเรียนลองพิจารณาว่า ข้อมูลที่เติมลงไปนั้นสอดคล้องกับ ระยะที่ 1 ระยะ
ข้อความหรือไม่ [นักเรียนควรตอบว่า สอดคล้องกัน] 
     5. นักเรียนคิดว่าสิ่งใดเป็นสิ่งที่นักเรียนไม่ทราบหรือเป็นสิ่งที่โจทย์ต้องการหา 
[นักเรียนควรตอบว่า ดรีมท างานได้ชั่วโมงละกี่บาท] 
     6. ในระยะที่ 3 ระยะกระบวนการและสัญลักษณ์ นักเรียนจะต้องก าหนดตัวแปร 
x ให้กับสิ่งที่ไม่ทราบค่าหรือสิ่งที่โจทย์ต้องการหา ดังนั้นนักเรียนจะก าหนดตัวแปร x ให้กับสิ่งใด 
[นักเรียนควรตอบว่าก าหนดตัวแปร x ให้แทน จ านวนเงินที่ดรีมได้รับในการท างานต่อชั่วโมง] 
     7. หลังจากท่ีนักเรียนก าหนดตัวแปร x แล้ว นักเรียนน าตัวแปร x ไปเติมในส่วน
ไหน [นักเรียนควรตอบว่า น าตัวแปร x ไปเติมในส่วนย่อยแต่ละส่วน] 
     8. นักเรียนลองสังเกตความสัมพันธ์ของแบบจ าลองที่นักเรียนสร้างขึ้น นักเรียนได้
ความสัมพันธ์อย่างไร [นักเรียนควรตอบว่า 6 เท่าของจ านวนเงินที่ดรีมได้รับในการท างานต่อชั่วโมง 
เท่ากับค่าจ้างในการท างานทั้งหมด] 
     9. ดังนั้นนักเรียนจะเขียนสมการจากความสัมพันธ์นี้ได้อย่างไร [นักเรียนควรตอบ
ว่า 6x = 252 ] 
     10. นักเรียนจะหาค าตอบของสมการนี้อย่างไร [นักเรียนควรตอบว่า  
จาก                 6x = 252 

คูณด้วย 
1

6
 ทั้งสองข้างของสมการ จะได้    

1 1
6x  = 252

6 6
   

ดังนั้น                     x = 42] 
     11. นักเรียนจะตอบค าถามโจทย์ปัญหานี้อย่างไร [นักเรียนควรตอบว่า เนื่องจาก
ก าหนดให้ x แทน จ านวนเงินที่ดรีมได้รับในการท างานต่อชั่วโมง และสิ่งที่โจทย์ถามคือ ดรีมท างานได้
ชั่วโมงละกี่บาท ดังนั้นค าตอบของโจทย์ปัญหานี้คือ ดรีมท างานได้ชั่วโมงละ 42 บาท] 

4.2.3 ครูตั้งค าถามดังนี้  
     จากที่นักเรียนได้ลงมือท าโจทย์ในข้อ 1 และ 2 มาแล้ว นักเรียนสังเกตว่า โจทย์ใน
ข้อ 1 และ 2 นั้นแตกต่างกันอย่างไร [นักเรียนควรตอบว่า ในข้อที่ 1 ส่วนรวมแบ่งเป็นส่วนย่อยแต่ละ
ส่วนที่ไม่เท่ากัน ส่วนในข้อที่ 2 ส่วนรวมแบ่งเป็นส่วนย่อยแต่ละส่วนที่เท่ากัน] 
   4.2.4 ครูให้นักเรียนลงมือท าใบกิจกรรมที่ 1 ข้อ 3 – 6 แล้วครูสุ่มนักเรียนออกมาเขียน
สมการที่ตัวเองสร้างได้บนกระดาน พร้อมทั้งให้นักเรียนอธิบายวิธีการสร้างสมการของนักเรียน 
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4.3 ขั้นสรุป 
   ใช้เวลาประมาณ 10 นาที  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
   4.3.1 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปการสร้างสมการโดยใช้วิธีบาร์โมเดล โดยครูตั้งค าถาม
เพ่ือถามนักเรียน ดังนี้ 
     1. จากใบกิจกรรมที่ 1 ที่นักเรียนลงมือปฏิบัติเรียบร้อยแล้ว เราสามารถแบ่งการ
ใช้บาร์โมเดลในการสร้างสมการได้ก่ีกรณี แต่ละกรณีเป็นอย่างไร และต่างกันอย่างไร (นักเรียนควร
ตอบว่า สามารถแบ่งได้ 2 กรณี คือ กรณีท่ี 1 ส่วนรวมทั้งหมดแบ่งออกเป็นส่วนย่อย 2 ส่วนหรือ
มากกว่า 2 ส่วน ซึ่งส่วนย่อยแต่ละส่วนมีปริมาณที่ไม่เท่ากัน กรณีท่ี 2 ส่วนรวมทั้งหมดแบ่งออกเป็น
ส่วนย่อย 2 ส่วนหรือมากกว่า 2 ส่วน ซึ่งส่วนย่อยแต่ละส่วนมีปริมาณที่เท่ากัน ทั้งสองกรณีนี้ สิ่งที่
ต่างกันคือส่วนย่อยแต่ละส่วนไม่เหมือนกัน) 
     2. แล้วสิ่งที่เหมือนกันทั้ง 2 กรณี มีส่วนใดบ้างที่เหมือนกัน (นักเรียนควรตอบว่า 
ส่วนที่เหมือนกันของทั้ง 2 กรณีคือ ส่วนรวมทั้งหมดถูกแบ่งออกเป็นส่วนย่อย 2 ส่วนหรือมากกว่า 2 
ส่วน) 
     3. ในการสร้างสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวจากโจทย์ปัญหา โดยใช้บาร์โมเดล มี
ระยะในการสร้างทั้งหมดก่ีระยะ อะไรบ้าง [นักเรียนควรตอบว่า มีทั้งหมด 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 
ระยะข้อความ ระยะที่ 2 ระยะโครงสร้าง และระยะที่ 3 ระยะกระบวนการและสัญลักษณ์] 
   4.3.2 ครูแจกใบความรู้ที่ 1 ให้นักเรียน พร้อมชี้แจงให้นักเรียนกลับไปท าแบบฝึกหัดที่ 1
ข้อ 1 – 4 เป็นการบ้าน  
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5.  การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ 
เพ่ือให้สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในคาบนี้ มีดังนี้  

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
ที่ต้องการวัดและประเมินผล 

การวัดผล การประเมินผล 

ด้านความรู้ทางคณิตศาสตร์ :  
1.  เขียนสมการเชิงเส้นตัวแปร
เดียวจากสถานการณ์หรือ
ปัญหาอย่างง่าย 

วิธีวัดผล :    
  พิจารณาความถูกต้อง
ของแต่ละข้ันตอนในการ
สร้างสมการ 
เครื่องมือวัดผล : 
  แบบฝึกหัดที่ 1 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
ตามเกณฑ์การให้คะแนน 
แบบวิเคราะห์แสดงในตาราง 1 
เกณฑ์การประเมินผล :    
ถ้านักเรียน ได้คะแนนมากกว่า 
ร้อยละ 60 ถือว่าผ่าน 

ด้านทักษะและกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ :  
1.  ใช้ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์
ในการสร้างสมการเชิงเส้นตัว
แปรเดียวจากสถานการณ์หรือ
ปัญหาอย่างง่าย 

วิธีวัดผล :    
   พิจารณาความถูกต้อง
ของแต่ละข้ันตอนในการ
สร้างสมการ 
เครื่องมือวัดผล : 
  แบบฝึกหัดที่ 1 

เกณฑ์การให้คะแนนแต่ละข้อ :  
ตามเกณฑ์การให้คะแนน 
แบบวิเคราะห์แสดงในตาราง 1 
เกณฑ์การประเมินผล :    
ถ้านักเรียน ได้คะแนนมากกว่า 
ร้อยละ 60 ถือว่าผ่าน 

ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
1.  มีส่วนร่วมและความ
รับผิดชอบในการท างานที่
มอบหมาย 

วิธีวัดผล :    
  พิจารณาพฤติกรรมหรือ
การแสดงออกของ
นักเรียน  ขณะท างานที่
มอบหมายโดยมีครูเป็นผู้
สังเกตแล้วบันทึกในแบบ
สังเกตพฤติกรรมการ
ท างานของนักเรียน   
เครื่องมือวัดผล : 
  แบบสังเกตพฤติกรรม 
  การท างานของนักเรียน   

เกณฑ์การให้คะแนน : 
ในแต่ละข้อของแบบสังเกตพฤติกรรม 
ถ้า นักเรียน แสดงออกให้เห็นอย่าง
เด่นชัด  จะได้ 2 คะแนน 
ถ้า นักเรียน แสดงออกให้เห็น 
เพียงเล็กน้อย  จะได้ 1 คะแนน 
ถ้า นักเรียน ไม่แสดงออกเลย   
      จะได้ คะแนน 0 คะแนน  
เกณฑ์การประเมินผล :    
ถ้า นักเรียน ได้คะแนนมากกว่าร้อย
ละ 60  ของคะแนนเต็ม  ถือว่าผ่าน 
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ตารางที่ 1 เกณฑ์การให้คะแนนแบบวิเคราะห์ (Analytic Scoring) 

ระยะที่ 1 ระยะข้อความ (2 คะแนน) คะแนน 
           - ระบุสิ่งที่โจทย์ก าหนดให้ และระบุสิ่งที่โจทย์ต้องการหา ได้ถูกต้อง
ครบถ้วน 

2 

           - ระบุสิ่งที่โจทย์ก าหนดให้ถูกต้อง แต่ระบุสิ่งที่โจทย์ต้องการหาไม่ถูกต้อง 
หรือระบุสิ่งที่โจทย์ก าหนดให้ไม่ถูกต้อง แต่ระบุสิ่งที่โจทย์ต้องการหาได้ถูกต้อง 

1 

           - ระบุสิ่งที่โจทย์ก าหนดให้และระบุสิ่งที่โจทย์ต้องการหาไม่ถูกต้อง 
หรือไม่ระบุสิ่งที่โจทย์ก าหนดให้และสิ่งที่โจทย์ต้องการหา 

0 

ระยะที่ 2 ระยะโครงสร้าง (2 คะแนน) คะแนน 
           - สร้างบาร์โมเดลได้ และเขียนส่วนประกอบแต่ละส่วนของบาร์โมเดลได้ 2 

           - สร้างบาร์โมเดลได้ แต่เขียนส่วนประกอบแต่ละส่วนของบาร์โมเดลไม่
ถูกต้องหรือไม่ได้เขียน หรือเขียนได้บางส่วน 

1 

           - สร้างบาร์โมเดลไม่ถูกต้อง หรือไม่ได้สร้าง 0 

ระยะที่ 3 ระยะการกระบวนการและสัญลักษณ์ (4 คะแนน) คะแนน 
           - ก าหนดตัวแปรที่น าไปสู่การหาค าตอบได้ เขียนสมการเชิงเส้นตัวแปร
เดียวได้เขียนส่วนประกอบแต่ละส่วนของบาร์โมเดลได้ และอธิบายความสัมพันธ์ที่ได้
จากบาร์โมเดลได้  

4 

           - ก าหนดตัวแปรที่น าไปสู่การหาค าตอบได้ เขียนสมการเชิงเส้นตัวแปร
เดียวได้ และเขียนส่วนประกอบแต่ละส่วนของบาร์โมเดลได้ แต่อธิบายความสัมพันธ์
ที่ได้จากบาร์โมเดลไม่ถูกต้องหรือไม่ได้อธิบาย 

3 

           - ก าหนดตัวแปรที่น าไปสู่การหาค าตอบได้ เขียนสมการเชิงเส้นตัวแปร
เดียวได้ แต่เขียนส่วนประกอบแต่ละส่วนของบาร์โมเดลไม่ถูกต้องหรือไม่ได้เขียน 
และแต่อธิบายความสัมพันธ์ที่ได้จากบาร์โมเดลไม่ถูกต้องหรือไม่ได้อธิบาย 
             หรือก าหนดตัวแปรที่น าไปสู่การหาค าตอบได้ เขียนส่วนประกอบแต่ละ
ส่วนของบาร์โมเดลได้ และอธิบายความสัมพันธ์ที่ได้จากบาร์โมเดลได้ แต่เขียน
สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวไม่ถูกต้อง หรือไม่ได้เขียน 

2 

           - ก าหนดตัวแปรที่น าไปสู่การหาค าตอบได้ แต่ไม่ได้ด าเนินการในขั้นต่อไป
หรือด าเนินการในขั้นต่อไปไม่ถูกต้อง 

1 

           - ไม่แสดงวิธีท า หรือแสดงวิธีท าไม่ถูกต้อง หรือไม่ตอบ 0 
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แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานของนักเรียน 
 
วันที่: __________________________________ เวลา _____________________ 
ชื่อกิจกรรม: _____________________________________________________________ 
การให้
คะแนน: 

ถ้าแสดงพฤติกรรมให้เห็นอย่างเด่นชัด จะได้  คะแนน  2  คะแนน 

 ถ้าแสดงพฤติกรรมให้เห็นเพียงเล็กน้อย   จะได้  คะแนน  1  คะแนน 
 ถ้าไม่แสดงพฤติกรรมเลย    จะได้  คะแนน  0  คะแนน 
 
 พฤติกรรมที่ต้องการวัด

และประเมินผล 
นักเรียนคนที่ 1 -10  

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

01 มี “ความกระตือรือร้น”  
ในการท างานที่มอบหมาย 
(รายบุคคล) 

          

02 มี “ความรับผิดชอบ”  
ในการท างานที่มอบหมาย 
(รายบุคคล) 

          

03 มี “ส่วนร่วม” ในการ
ท างาน  ของกลุ่ม  

          

04 มี “ความรับผิดชอบ”  
ในการท างานของกลุ่ม  

          

05 มี “ส่วนร่วมในการ
อภิปราย” ของชั้นเรียน 

          

 รวมคะแนน           

 
หมายเหตุ  อาจสังเกตนักเรียนมากกว่า 10 คนได้  ทั้งนี้ขึ้นกับความต้องการของครูผู้สอน 
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6.  บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
6.1 ด้านนักเรียน  
(ระบุ ความรู้ /ทักษะและกระบวนการ/คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนที่พบ) 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
6.2 ด้านผู้สอน 
(ระบุ ปัญหาหรือผลการจัดการเรียนรู้/ข้อเสนอแนะส าหรับการจัดการเรียนรู้ครั้งต่อไป) 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
6.3 ด้านอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
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1 

ระยะที่ 3 ระยะกระบวนการและสัญลักษณ์ 

ระยะที่ 2 ระยะโครงสร้าง 

ระยะที่ 1 ระยะข้อความ  

ตอบค าถามของโจทย์ปัญหา 

ใบกิจกรรมที่ 1 

ให้นักเรียนสร้างสมการจากโจทย์ปัญหา โดยใช้วิธีบาร์โมเดล ดังนี้ 
 

 
น้อยได้รับเงินค่าจ้างในการท างาน 2,000 บาท น าไปซื้อพัดลมจ านวน 1 ตัว  

แล้วยังคงเหลือเงิน 1,270 บาท อยากทราบว่าพัดลมราคาตัวละก่ีบาท 
  

  

สิ่งที่โจทย์ก าหนดให้  ………………………………………………………… 

        ………………………………………………………… 
………………………………………………………… 

สิ่งที่โจทย์ต้องการหา ………………………………………………………… 
 
  
 
 
 
 
 

 

ก าหนดให้ x แทน………………………………………………………… 

 

 

 

ความสัมพันธ์ที่ได้จากบาร์โมเดล  คือ…………………………………………………………....................... 
ดังนั้น สามารถเขียนสมการได้   คือ…………………………………………………………....................... 

 

ราคาพัดลม เงินคงเหลือ 

ราคาพัดลม เงินคงเหลือ 

น้อยได้รับเงินค่าจ้างในการท างาน 

น้อยได้รับเงินค่าจ้างในการท างาน 
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2 

ระยะที่ 3 ระยะกระบวนการและสัญลักษณ์ 

ระยะที่ 2 ระยะโครงสร้าง 

ระยะที่ 1 ระยะข้อความ  

ตอบค าถามของโจทย์ปัญหา 

ความสัมพันธ์ที่ได้จากบาร์โมเดล  คือ………………………………………………………….................................. 
ดังนั้น สามารถเขียนสมการได้  คือ………………………………………….................................................... 

สิ่งที่โจทย์ก าหนดให้  ………………………………………………………… 
        ………………………………………………………… 

………………………………………………………… 
สิ่งที่โจทย์ต้องการหา ………………………………………………………… 

 

ก าหนดให้ x แทน ………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดรีมท างานวันละ 6 ชั่วโมง ได้เงินค่าจ้างในการท างานทั้งหมด 252 บาท 

อยากทราบว่า ดรีมท างานได้ชั่วโมงละกี่บาท 
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3 

ระยะที่ 3 ระยะกระบวนการและสัญลักษณ์ 

ระยะที่ 2 ระยะโครงสร้าง 

ระยะที่ 1 ระยะข้อความ  

ตอบค าถามของโจทย์ปัญหา 

ความสัมพันธ์ที่ได้จากบาร์โมเดล  คือ………………………………………………………….................................. 
ดังนั้น สามารถเขียนสมการได้  คือ………………………………………….................................................... 

สิ่งที่โจทย์ก าหนดให้  ………………………………………………………… 
        ………………………………………………………… 

………………………………………………………… 
สิ่งที่โจทย์ต้องการหา ………………………………………………………… 

 

ก าหนดให้ x แทน ………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก้อยเลี้ยงหมู 150 ตัว ซื้อมาเพ่ิมอีกจ านวนหนึ่ง รวมเป็นหมู 421 ตัว  
อยากทราบว่าก้อยซื้อหมูมาเพ่ิมก่ีตัว 
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4 

ระยะที่ 3 ระยะกระบวนการและสัญลักษณ์ 

ระยะที่ 2 ระยะโครงสร้าง 

ระยะที่ 1 ระยะข้อความ  

ตอบค าถามของโจทย์ปัญหา 

ความสัมพันธ์ที่ได้จากบาร์โมเดล  คือ………………………………………………………….................................. 
ดังนั้น สามารถเขียนสมการได้  คือ………………………………………….................................................... 

สิ่งที่โจทย์ก าหนดให้  ………………………………………………………… 
        ………………………………………………………… 

………………………………………………………… 
สิ่งที่โจทย์ต้องการหา ………………………………………………………… 

 

ก าหนดให้ x แทน ………………………………………………………… 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัทรับเหมาก่อสร้างท าถนนได้วันละ 2 กิโลเมตร เมื่อเวลาผ่านไป 6 วัน  

จะเหลือถนนที่ยังไม่ได้ท าอีกเท่าใดถ้าต้องท าถนนทั้งหมด 20 กิโลเมตร 
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5 

ระยะที่ 3 ระยะกระบวนการและสัญลักษณ์ 

ระยะที่ 2 ระยะโครงสร้าง 

ระยะที่ 1 ระยะข้อความ  

ตอบค าถามของโจทย์ปัญหา 

ความสัมพันธ์ที่ได้จากบาร์โมเดล  คือ………………………………………………………….................................. 
ดังนั้น สามารถเขียนสมการได้  คือ………………………………………….................................................... 

สิ่งที่โจทย์ก าหนดให้  ………………………………………………………… 
        ………………………………………………………… 

………………………………………………………… 
สิ่งที่โจทย์ต้องการหา ………………………………………………………… 

 

ก าหนดให้ x แทน ………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายมีน้ าส้มอยู่ 3.75 ลิตร ดื่มไป 0.8 ลิตร ให้น้องชายไป 1.25 ลิตร  
อยากทราบว่านายจะเหลือน้ าส้มทั้งหมดกี่ลิตร 
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6 

ระยะที่ 3 ระยะกระบวนการและสัญลักษณ์ 

ระยะที่ 2 ระยะโครงสร้าง 

ระยะที่ 1 ระยะข้อความ  

ตอบค าถามของโจทย์ปัญหา 

ความสัมพันธ์ที่ได้จากบาร์โมเดล  คือ………………………………………………………….................................. 
ดังนั้น สามารถเขียนสมการได้  คือ………………………………………….................................................... 

สิ่งที่โจทย์ก าหนดให้  ………………………………………………………… 
        ………………………………………………………… 

………………………………………………………… 
สิ่งที่โจทย์ต้องการหา ………………………………………………………… 

 

ก าหนดให้ x แทน ………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มีเนื้อหมูอยู่ 3.25 กิโลกรัม น าไปทอด 820 กรัม ท าแกงจืด 360 กรัม  
และใส่ผัดผักอีก 280 กรัม สุดท้ายจะเหลือเนื้อหมูอยู่กี่กิโลกรัม 

 



  111 

ใบความรู้ที่ 1  

 

การเขียนสมการ 

การเขียนสมการเป็นการเปลี่ยนเนื้อความจากโจทย์ปัญหาให้อยู่ในรูป ประโยคคณิตศาสตร์  
เพ่ือสามารถน ามาค านวณหาค าตอบได้ ซึ่งในโจทย์ปัญหาจะมี สิ่งที่ไม่ทราบค่าหรือสิ่งที่โจทย์
ต้องการถาม ซึ่งเราจะก าหนด ตัวแปร ให้กับสิ่งที่ไม่ทราบค่าหรือสิ่งที่โจทย์ต้องการถามนี้ ซึ่งจะนิยม
ก าหนดให้แทนตัวแปรด้วย x (สามารถก าหนดให้แทนด้วยตัวแปรอื่น ๆ ได้ เช่น a หรือ ก เป็นต้น) 

รูปแบบของบาร์โมเดล 

รูปแบบท่ี 1 ส่วนย่อย-ส่วนรวม (Part – Whole model) คือ การแบ่งส่วนรวมทั้งหมด
ออกเป็นส่วนย่อย 2 ส่วน หรือมากกว่า 2 ส่วน ซึ่งจะแบ่งออกได้เป็น 2 กรณี ดังนี้ 

กรณีที่ 1 ส่วนย่อยแต่ละส่วนมีปริมาณที่ไม่เท่ากัน 
 
 
 

จากรูป จะเห็นว่าส่วนรวมทั้งหมดคือ c  โดนแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ a  และ b  ที่ไม่
เท่ากัน 

ซึ่งสามารถสร้างเป็นสมการได้คือ   a b c   หรือ c a b   หรือ c b a    
 กรณีที่ 2 ส่วนย่อยแต่ละส่วนมีปริมาณที่เท่ากัน 
 
 
 
 

 จากรูป จะเห็นว่าส่วนรวมทั้งหมดคือ c  โดนแบ่งออกเป็น 7 ส่วนที่เท่ากันคือ ส่วนละ a  

 ซึ่งสามารถสร้างเป็นสมการได้คือ    7   a c  หรือ 
7

c
a  หรือ 7

c

a
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1 

ระยะที่ 3 ระยะกระบวนการและสัญลักษณ์ 

ระยะที่ 2 ระยะโครงสร้าง 

ระยะที่ 1 ระยะข้อความ  

ตอบค าถามของโจทย์ปัญหา 

ความสัมพันธ์ที่ได้จากบาร์โมเดล  คือ………………………………………………………….................................. 
ดังนั้น สามารถเขียนสมการได้  คือ………………………………………….................................................... 

สิ่งที่โจทย์ก าหนดให้  ………………………………………………………… 
        ………………………………………………………… 

………………………………………………………… 
สิ่งที่โจทย์ต้องการหา ………………………………………………………… 

 

ก าหนดให้ x แทน ………………………………………………………… 

 

แบบฝึกหัดที่ 1 

ให้นักเรียนสร้างสมการจากโจทย์ปัญหา โดยใช้วิธีบาร์โมเดล ดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก้องได้รับเงินปันผลมาจ านวนหนึ่ง หลังจากน าไปซื้อพัดลมราคา 1,290 บาท  
แล้วยังเหลือเงินอยู่อีก 350 บาท ก้องได้รับเงินปันผลเป็นเงินกี่บาท 
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2 

ระยะที่ 3 ระยะกระบวนการและสัญลักษณ์ 

ระยะที่ 2 ระยะโครงสร้าง 

ระยะที่ 1 ระยะข้อความ  

ตอบค าถามของโจทย์ปัญหา 

ความสัมพันธ์ที่ได้จากบาร์โมเดล  คือ………………………………………………………….................................. 
ดังนั้น สามารถเขียนสมการได้  คือ………………………………………….................................................... 

สิ่งที่โจทย์ก าหนดให้  ………………………………………………………… 
        ………………………………………………………… 

………………………………………………………… 
สิ่งที่โจทย์ต้องการหา ………………………………………………………… 

 

ก าหนดให้ x แทน ………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ถ้าไม่คิดกระดูกส่วนหัว 29 ชิน้ แล้วร่างกายคนจะมีกระดูกของส่วนที่เหลือ  
177 ชิ้น จงหาว่าในร่างกายคนมีกระดูกท้ังหมดก่ีชิ้น 
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3 

ระยะที่ 3 ระยะกระบวนการและสัญลักษณ์ 

ระยะที่ 2 ระยะโครงสร้าง 

ระยะท่ี 1 ระยะข้อความ  

ตอบค าถามของโจทย์ปัญหา 

ความสัมพันธ์ที่ได้จากบาร์โมเดล  คือ………………………………………………………….................................. 
ดังนั้น สามารถเขียนสมการได้  คือ………………………………………….................................................... 

สิ่งที่โจทย์ก าหนดให้  ………………………………………………………… 
        ………………………………………………………… 

………………………………………………………… 
สิ่งที่โจทย์ต้องการหา ………………………………………………………… 

 

ก าหนดให้ x แทน ………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

น้อย นิด น้ า ได้รับเงินรางวัลจากการแข่งขันตอบปัญหาคณิตศาสตร์จ านวนหนึ่ง  
จึงน ามาแบ่งเท่าๆกัน น้อยได้ใช้เงินไปแล้ว 720 บาท ยังเหลือเงินอยู่ 880 บาท ทั้งสาม
คนได้รับเงินรางวัลจากการแข่งขันตอบปัญหาคณิตศาสตร์รวมเป็นเงินกี่บาท 
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ระยะที่ 3 ระยะกระบวนการและสัญลักษณ์ 

ระยะที่ 2 ระยะโครงสร้าง 

ระยะท่ี 1 ระยะข้อความ  

ตอบค าถามของโจทย์ปัญหา 

ความสัมพันธ์ที่ได้จากบาร์โมเดล  คือ………………………………………………………….................................. 
ดังนั้น สามารถเขียนสมการได้  คือ………………………………………….................................................... 

สิ่งที่โจทย์ก าหนดให้  ………………………………………………………… 
        ………………………………………………………… 

………………………………………………………… 
สิ่งที่โจทย์ต้องการหา ………………………………………………………… 

 

ก าหนดให้ x แทน ………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตั๋มได้รับเงินไปโรงเรียนแต่ละวันเท่าๆกัน โดยเธอจะเหลือเงินมาหยอดกระปุก 
วันละ 7 บาท ถ้าในเดือนมกราคม เมื่อเธอน าเงินในกระปุกมานับ พบว่ามีเงิน 161 บาท 
อยากทราบว่าในเดือนมกราคมเธอไปโรงเรียนกี่วัน 
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ระยะที่ 3 ระยะกระบวนการและสัญลักษณ์ 

ระยะที่ 2 ระยะโครงสร้าง 

ระยะที่ 1 ระยะข้อความ  

ตอบค าถามของโจทย์ปัญหา 

เฉลยใบกิจกรรมที่ 1 

ให้นักเรียนสร้างสมการจากโจทย์ปัญหา โดยใช้วิธีบาร์โมเดล ดังนี้ 
 

 
น้อยได้รับเงินค่าจ้างในการท างาน 2,000 บาท น าไปซื้อพัดลมจ านวน 1 ตัว  

แล้วยังคงเหลือเงิน 1,270 บาท อยากทราบว่าพัดลมราคาตัวละก่ีบาท 
  

  

สิ่งที่โจทย์ก าหนดให้  ………………………………………………………… 

        ………………………………………………………… 
………………………………………………………… 

สิ่งที่โจทย์ต้องการหา ………………………………………………………… 
 
  
 
 
 
 
 

 

ก าหนดให้ x แทน………………………………………………………… 

 

 

 

ความสัมพันธ์ที่ได้จากบาร์โมเดล  คือ…………………………………………………………....................... 
ดังนั้น สามารถเขียนสมการได้   คือ…………………………………………………………....................... 

 

ราคาพัดลม เงินคงเหลือ 

ราคาพัดลม เงินคงเหลือ 

น้อยได้รับเงินค่าจ้างในการท างาน 

น้อยได้รับเงินค่าจ้างในการท างาน 

น้อยได้รับเงินค่าจ้างในการท างาน 2,000 บาท 

หลังจากซื้อพัดลม น้อยเหลือเงิน 1,270 บาท 

พัดลมราคาตัวละก่ีบาท 

? 1,270 

2,000 

ราคาพัดลม 1 ตัว 

2,000 

1,270 x 

ราคาพัดลมรวมกับเงินคงเหลือ จะเท่ากับเงินค่าจ้างท่ีน้อยได้รับ 

 
x + 1,270 = 2,000 

จาก             x + 1,270 = 2,000 
บวกด้วย -1,270 ทั้งสองข้างของสมการ จะได้     x + 1,270 + (–1,270) = 2,000 + (–1,270) 
จะได้          x = 730 
ดังนั้น พัดลมราคาตัวละ 730 บาท 
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ระยะที่ 3 ระยะกระบวนการและสัญลักษณ์ 

ระยะที่ 2 ระยะโครงสร้าง 

ระยะที่ 1 ระยะข้อความ  

ตอบค าถามของโจทย์ปัญหา 

ความสัมพันธ์ที่ได้จากบาร์โมเดล  คือ………………………………………………………….................................. 
ดังนั้น สามารถเขียนสมการได้  คือ………………………………………….................................................... 

สิ่งที่โจทย์ก าหนดให้  ………………………………………………………… 
        ………………………………………………………… 

………………………………………………………… 
สิ่งที่โจทย์ต้องการหา ………………………………………………………… 

 

ก าหนดให้ x แทน ………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดรีมท างานวันละ 6 ชั่วโมง ได้เงินค่าจ้างในการท างานทั้งหมด 252 บาท 

อยากทราบว่า ดรีมท างานได้ชั่วโมงละกี่บาท 

ดรีมท างานวันละ 6 ชั่วโมง 
ค่าจ้างในการท างานทั้งหมด 252 บาท 

งานทั้ 
ดรีมท างานได้ชั่วโมงละกี่บาท 

ค่าจ้างในการท างานทั้งหมด 

งานทั้ 

? 

252 

จ านวนเงินที่ดรีมได้รับในการท างานต่อชั่วโมง 

ค่าจ้างในการท างานทั้งหมด 

งานทั้ 

x 

252 

6 เท่าของเงินท่ีดรีมไดร้ับในการท างานต่อช่ัวโมง เท่ากับค่าจ้างในการท างาน 

งานท้ั 6x = 252 

จาก    6x = 252 

คูณด้วย
1

6
ทั้งสองข้างของสมการ จะได้    

1 1
6x  = 252

6 6
 

จะได้           x = 42 
ดังนั้น ดรีมท างานได้ชั่วโมงละ 42 บาท 
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ระยะที่ 3 ระยะกระบวนการและสัญลักษณ์ 

ระยะที่ 2 ระยะโครงสร้าง 

ระยะที่ 1 ระยะข้อความ  

ตอบค าถามของโจทย์ปัญหา 

ความสัมพันธ์ที่ได้จากบาร์โมเดล  คือ………………………………………………………….................................. 
ดังนั้น สามารถเขียนสมการได้  คือ………………………………………….................................................... 

สิ่งที่โจทย์ก าหนดให้  ………………………………………………………… 
        ………………………………………………………… 

………………………………………………………… 
สิ่งที่โจทย์ต้องการหา ………………………………………………………… 

 

ก าหนดให้ x แทน ………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก้อยเลี้ยงหมู 150 ตัว ซื้อมาเพ่ิมอีกจ านวนหนึ่ง รวมเป็นหมู 421 ตัว  
อยากทราบว่าก้อยซื้อหมูมาเพ่ิมก่ีตัว 

 

ก้อยเลี้ยงหมู 150 ตัว 

หลังจากซื้อหมูมาเพ่ิม ท าให้มีหมู 421 ตัว 

ก้อยซื้อหมูมาเพ่ิมก่ีตัว 

150 ? 

เลี้ยงหมู ซื้อมาเพ่ิม 

421 

150 x 

เลี้ยงหมู ซื้อมาเพ่ิม 

421 

จ านวนหมูที่ก้อยซื้อมาเพ่ิม 

จ านวนหมูที่เลีย้งรวมกับจ านวนหมูที่ซื้อมาเพิ่ม เท่ากับจ านวนหมูทีม่ีทั้งหมด 

 150 + x = 421 

จาก    150 + x = 421 
บวกด้วย -150 ทั้งสองข้างของสมการ จะได้ 150 + x + (-150) = 421 + (-150) 
จะได้                 x = 271 
ดังนั้น ก้อยซื้อหมูมาเพ่ิม 271 ตัว 
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ระยะที่ 3 ระยะกระบวนการและสัญลักษณ์ 

ระยะที่ 2 ระยะโครงสร้าง 

ระยะที่ 1 ระยะข้อความ  

ตอบค าถามของโจทย์ปัญหา 

ความสัมพันธ์ที่ได้จากบาร์โมเดล  คือ………………………………………………………….................................. 
ดังนั้น สามารถเขียนสมการได้  คือ………………………………………….................................................... 

สิ่งที่โจทย์ก าหนดให้  ………………………………………………………… 
        ………………………………………………………… 

………………………………………………………… 
สิ่งที่โจทย์ต้องการหา ………………………………………………………… 

 

ก าหนดให้ x แทน ………………………………………………………… 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัทรับเหมาก่อสร้างท าถนนได้วันละ 2 กิโลเมตร เมื่อเวลาผ่านไป 6 วัน  

จะเหลือถนนที่ยังไม่ได้ท าอีกเท่าใดถ้าต้องท าถนนทั้งหมด 20 กิโลเมตร 

 

บริษัทรับเหมาก่อสร้างท าถนนได้วันละ 2 กิโลเมตร 
บริษัทรับเหมาก่อสร้างต้องท าถนนทั้งหมด 20 กิโลเมตร 

ท าถนนไปแล้ว 6 วัน 
เหลือถนนที่ยังไม่ได้ท าอีกเท่าใด 

2 2 2 2 2 2 

20 

ถนนที่ยังไม่ได้ท า 

? 

ระยะทางของถนนที่ยังไม่ได้ท า 

2 

20 

ถนนที่ยังไม่ได้ท า 

x 2 2 2 2 2 

6เท่าของระยะทางที่ท าถนนแต่ละวันรวมกับถนนท่ียังไมไ่ด้ท าเท่ากับ  

 

งานท้ั 

ระยะทางที่ต้องท าท้ังหมด 

 

งานท้ั 

(6×2) + x = 20 

จาก       (6×2) + x = 20 
จะได้           12 + x = 20 

บวกด้วย -12 ทั้งสองข้างของสมการ จะได้  12 + x + (-12) = 20 + (-12) 
จะได้                       x = 8 
ดังนั้น เหลือถนนที่ยังไม่ได้ท าอีก 8 กิโลเมตร 
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ระยะที่ 3 ระยะกระบวนการและสัญลักษณ์ 

ระยะที่ 2 ระยะโครงสร้าง 

ระยะที่ 1 ระยะข้อความ  

ตอบค าถามของโจทย์ปัญหา 

ความสัมพันธ์ที่ได้จากบาร์โมเดล  คือ………………………………………………………….................................. 
ดังนั้น สามารถเขียนสมการได้  คือ………………………………………….................................................... 

สิ่งที่โจทย์ก าหนดให้  ………………………………………………………… 
        ………………………………………………………… 

………………………………………………………… 
สิ่งที่โจทย์ต้องการหา ………………………………………………………… 

 

ก าหนดให้ x แทน ………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายมีน้ าส้มอยู่ 3.75 ลิตร ดื่มไป 0.8 ลิตร ให้น้องชายไป 1.25 ลิตร  
อยากทราบว่านายจะเหลือน้ าส้มทั้งหมดกี่ลิตร 

 

นายมีน้ าส้มอยู่ 3.75 ลิตร 

ดื่มไป 0.8 ลิตร 

ให้น้องชายไป 1.25 ลิตร 
จะเหลือน้ าส้มกี่ลิตร 

ดื่มไป ให้น้องชาย เหลือน้ าส้ม 

0.8 1.25 ? 

3.75 

ปริมาณน้ าส้มที่เหลือ 

ดื่มไป ให้น้องชาย 

0.8 1.25 x 

3.75 

น้ าส้มที่ดืม่ไปรวมกับน้ าส้มที่ให้น้องชายรวมกับน้ าส้มทีเ่หลืออยู่  
เท่ากับน้ าส้มทั้งหมด 

 

จาก        0.8 + 1.25 + x = 3.75 
จะได้                2.05 + x = 3.75 

บวกด้วย -2.05 ทั้งสองข้างของสมการ จะได้  2.05 + x + (-2.05) = 3.75 + (-2.05) 
จะได้                               x = 1.7 
ดังนั้น จะเหลือน้ าส้ม 1.7 ลิตร 

0.8 + 1.25 + x = 3.75 
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ระยะที่ 3 ระยะกระบวนการและสัญลักษณ์ 

ระยะที่ 2 ระยะโครงสร้าง 

ระยะที่ 1 ระยะข้อความ  

ตอบค าถามของโจทย์ปัญหา 

ความสัมพันธ์ที่ได้จากบาร์โมเดล  คือ………………………………………………………….................................. 
ดังนั้น สามารถเขียนสมการได้  คือ………………………………………….................................................... 

สิ่งที่โจทย์ก าหนดให้  ………………………………………………………… 
        ………………………………………………………… 

………………………………………………………… 
สิ่งที่โจทย์ต้องการหา ………………………………………………………… 

 

ก าหนดให้ x แทน ………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มีเนื้อหมูอยู่ 3.25 กิโลกรัม น าไปทอด 820 กรัม ท าแกงจืด 360 กรัม  
และใส่ผัดผักอีก 280 กรัม สุดท้ายจะเหลือเนื้อหมูอยู่กี่กิโลกรัม 

 

มีเนื้อหมูอยู่ 3.25 กิโลกรัม 
ทอดไป 820 กรัม แกงจืดไป 360 กรัม 

ผัดผักไป 280 กรัม 
เหลือเนื้อหมูกี่กิโลกรัม 

ทอด แกงจืด ใส่ผัดผัก 
820 g 360 g 

3.25 kg 

280 g 

เหลือ 

? 

ปริมาณเนื้อหมูที่เหลือ (กรัม) 
ทอด แกงจืด ใส่ผัดผัก 
820 g 360 g 

3.25 kg = 3,250 g 

280 g 

เหลือ 

x 

เนื้อหมูที่น าไปทอดรวมกับที่ท าแกงจืดรวมกับท่ีใสผ่ัดผักรวมกับท่ีเหลือ 

 

งานท้ั 

เท่ากับเนื้อหมูทั้งหมด 

 

งานท้ั 

820 + 360 + 280 + x = 3,250 

จาก      820 + 360 + 280 + x = 3,250 
จะได้                      1,460 + x = 3,250 

บวกด้วย -1,460 ทั้งสองข้างของสมการ จะได้     1,460 + x + (-1,460) = 3,250 + (-1,460) 
จะได้                                       x = 1,790 
ดังนั้น จะเหลือเนื้อหมูทั้งหมด 1,790 กรัม หรือ 1.79 กิโลกรัม 
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ระยะที่ 3 ระยะกระบวนการและสัญลักษณ์ 

ระยะท่ี 2 ระยะโครงสร้าง 

ระยะที่ 1 ระยะข้อความ  

ตอบค าถามของโจทย์ปัญหา 

ความสัมพันธ์ที่ได้จากบาร์โมเดล  คือ………………………………………………………….................................. 
ดังนั้น สามารถเขียนสมการได้  คือ………………………………………….................................................... 

สิ่งที่โจทย์ก าหนดให้  ………………………………………………………… 
        ………………………………………………………… 

………………………………………………………… 
สิ่งที่โจทย์ต้องการหา ………………………………………………………… 

 

ก าหนดให้ x แทน ………………………………………………………… 

เฉลยแบบฝึกหัดที่ 1 

ให้นักเรียนสร้างสมการจากโจทย์ปัญหา โดยใช้วิธีบาร์โมเดล ดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก้องได้รับเงินปันผลมาจ านวนหนึ่ง หลังจากน าไปซื้อพัดลมราคา 1,290 บาท  
แล้วยังเหลือเงินอยู่อีก 350 บาท ก้องได้รับเงินปันผลเป็นเงินกี่บาท 

 

ก้องน าเงินปันผลที่ได้ไปซื้อพัดลม 1,290 บาท 

ได่ 
เหลือเงินอยู่ 350 บาท 

ก้องได้รับเงินปันผลเป็นเงินกี่บาท 

ราคาพัดลม เหลือเงิน 

จ านวนเงินปันผลของก้อง 350 1,290 

จ านวนเงินปันผลของก้อง 

จ านวนเงินปันผลของก้อง 

ราคาพัดลม เหลือเงิน 

1,290 350 

x 

ราคาพัดลมรวมกับเงินที่เหลือเท่ากับจ านวนเงินปันผลของก้อง 
1,290 + 350 = x 

จาก  1,290 + 350 = x 
จะได้           1,640 = x 

ดังนั้น ก้องได้รับเงินปันผลเป็นเงิน 1,640 บาท 
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ระยะที่ 3 ระยะกระบวนการและสัญลักษณ์ 

ระยะที่ 2 ระยะโครงสร้าง 

ระยะที่ 1 ระยะข้อความ  

ตอบค าถามของโจทย์ปัญหา 

ความสัมพันธ์ที่ได้จากบาร์โมเดล  คือ………………………………………………………….................................. 
ดังนั้น สามารถเขียนสมการได้  คือ………………………………………….................................................... 

สิ่งที่โจทย์ก าหนดให้  ………………………………………………………… 
        ………………………………………………………… 

………………………………………………………… 
สิ่งที่โจทย์ต้องการหา ………………………………………………………… 

 

ก าหนดให้ x แทน ………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กระดูกส่วนหัว 29 ชิ้น 

ร่างกายคนจะมีกระดูกของส่วนที่เหลือ 177 ชิ้น 

ร่างกายคนมีกระดูกทั้งหมดกี่ชิ้น 

กระดูกส่วนหัว ส่วนที่เหลือ 

กระดูกท้ังหมด 

กระดูกส่วนหัว ส่วนที่เหลือ 

29 177 กระดูกท้ังหมด 

x 

จ านวนกระดูกทั้งหมด 

กระดูกส่วนหัวรวมกับกระดูกส่วนที่เหลือเท่ากับกระดูกท้ังหมด 
29 + 177 = x 

จาก  29 + 177 = x 
จะได้         206 = x 

ดังนั้น ร่างกายคนมีกระดูกทั้งหมด 206 ชิ้น 

ถ้าไม่คิดกระดูกส่วนหัว 29 ชิน้ แล้วร่างกายคนจะมีกระดูกของส่วนที่เหลือ  
177 ชิ้น จงหาว่าในร่างกายคนมีกระดูกท้ังหมดก่ีชิ้น 
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3 

ระยะที่ 3 ระยะกระบวนการและสัญลักษณ์ 

ระยะที่ 2 ระยะโครงสร้าง 

ระยะที่ 1 ระยะข้อความ  

ตอบค าถามของโจทย์ปัญหา 

ความสัมพันธ์ที่ได้จากบาร์โมเดล  คือ………………………………………………………….................................. 
ดังนั้น สามารถเขียนสมการได้  คือ………………………………………….................................................... 

สิ่งที่โจทย์ก าหนดให้  ………………………………………………………… 
        ………………………………………………………… 

………………………………………………………… 
สิ่งที่โจทย์ต้องการหา ………………………………………………………… 

 

ก าหนดให้ x แทน ………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

น้อย นิด น้ า ได้รับเงินรางวัลจากการแข่งขันตอบปัญหาคณิตศาสตร์จ านวนหนึ่ง  
จึงน ามาแบ่งเท่าๆกัน น้อยได้ใช้เงินไปแล้ว 720 บาท ยังเหลือเงินอยู่ 880 บาท ทั้งสาม
คนได้รับเงินรางวัลจากการแข่งขันตอบปัญหาคณิตศาสตร์รวมเป็นเงินกี่บาท 

 

ทั้งสามได้รับเงินเป็นจ านวนเท่ากัน 

น้อยใช้เงินไปแล้ว 720 บาท 
น้อยยังเหลือเงิน 880 บาท 

ทั้งสามได้รับเงินรางวัลรวมเป็นเงินกี่บาท 

720 

เงินของน้อย เงินของนิด 

880 

เงินของน้ า 

ใช้ไป เหลือ 

เงินรางวัลทั้งหมด 

จ านวนเงินที่น้อยได้รับ 

720 

x 
เงินของนิด 

880 

เงินของน้ า 

ใช้ไป เหลือ 

เงินรางวัลทั้งหมด 

จ านวนเงินท่ีน้อยใช้ไปรวมกับจ านวนเงินท่ีเหลือ เท่ากับจ านวนเงินทีน่้อยได้รับ 

 720 + 880 = x 

จาก  720 + 880 = x 
จะได้         1,600 = x 

ดังนั้น น้อยได้รับเงิน 1,600 บาท 
นั่นคือ ทั้งสามคนจะได้รับเงินรางวัลรวมกัน 1,600 3 = 4,800 บาท 
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4 

ระยะที่ 3 ระยะกระบวนการและสัญลักษณ์ 

ระยะที่ 2 ระยะโครงสร้าง 

ระยะที่ 1 ระยะข้อความ  

ตอบค าถามของโจทย์ปัญหา 

ความสัมพันธ์ที่ได้จากบาร์โมเดล  คือ………………………………………………………….................................. 
ดังนั้น สามารถเขียนสมการได้  คือ………………………………………….................................................... 

สิ่งที่โจทย์ก าหนดให้  ………………………………………………………… 
        ………………………………………………………… 

………………………………………………………… 
สิ่งที่โจทย์ต้องการหา ………………………………………………………… 

 

ก าหนดให้ x แทน ………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตั๋มได้รับเงินไปโรงเรียนแต่ละวันเท่าๆกัน โดยเธอจะเหลือเงินมาหยอดกระปุก 
วันละ 7 บาท ถ้าในเดือนมกราคม เมื่อเธอน าเงินในกระปุกมานับ พบว่ามีเงิน 161 บาท 
อยากทราบว่าในเดือนมกราคมเธอไปโรงเรียนกี่วัน 

 

7 

161 

เงินในกระปุก 7 7 … 7 7 

จ านวนวันที่หยอดกระปุก 

7 

161 

ทั้งหมด x วัน 

เงินในกระปุก 7 7 … 7 7 

ในกระปุกมีเงินทั้งหมด 161 บาท 

เดือนมกราคมเธอไปโรงเรียนกี่วัน 
ตั๋มน าเงินที่เหลือจากโรงเรียนมาหยอดกระปุกวันละ 7 บาท 

หยอดเงินใส่กระปุกวันละ 7 บาท เป็นเวลา x วัน ท าให้มีเงิน 161 บาท 

 

งานท้ั 

7x = 161 

จาก        7x = 161 

คูณด้วย 
1

7
 ทั้งสองข้างของสมการ จะได้   

1 1
7x  = 161

7 7
   

จะได้             x = 23 
ดังนั้น ในเดือนมกราคมตั๋มไปโรงเรียน 23 วัน 
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 แผนการจัดการเรียนรู้ที่  2  
รายวิชา   คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 
หน่วยการเรียนรู้ สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว  
หัวข้อเรื่อง    การสร้างสมการจากโจทย์ปัญหาโดยใช้วิธ ี

บาร์โมเดล แบบที่ 1 ส่วนย่อย-ส่วนรวม (ต่อ) 
 

ปีการศึกษา   2561    ภาคเรียนที่  1    เวลา  50  นาท ี

1.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1.1 ด้านความรู้ทางคณิตศาสตร์: เพื่อให้นักเรียน 

1.1.1 เขียนสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวจากสถานการณ์หรือปัญหาอย่างง่าย 
1.2 ด้านทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์: เพื่อให้นักเรียน 

1.2.1 ใช้ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ในการสร้างสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวจากสถานการณ์หรือ
ปัญหาอย่างง่าย 

 1.3 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์: เพื่อให้นักเรียน 
1.3.1 มีส่วนร่วมในการท างานที่มอบหมาย 
1.3.2 มีความรับผิดชอบในการท างานที่มอบหมาย 

2.  สาระการเรียนรู้  
รูปแบบท่ี 1 ส่วนย่อย-ส่วนรวม (Part – Whole model) คือ การแบ่งส่วนรวมทั้งหมด

ออกเป็นส่วนย่อย 2 ส่วน หรือมากกว่า 2 ส่วน ซึ่งจะแบ่งออกได้เป็น 2 กรณี ดังนี้ 
กรณีท่ี 1 ส่วนย่อยแต่ละส่วนมีปริมาณที่ไม่เท่ากัน 
 
 
 
จากรูป จะเห็นว่าส่วนรวมทั้งหมดคือ c  โดนแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ a  และ b  ที่ไม่เท่ากัน 
ซึ่งสามารถสร้างเป็นสมการได้คือ   a b c   หรือ c a b   หรือ c b a    
 กรณีท่ี 2 ส่วนย่อยแต่ละส่วนมีปริมาณที่เท่ากัน 
 
 
 
 จากรูป จะเห็นว่าส่วนรวมทั้งหมดคือ c  โดนแบ่งออกเป็น 7 ส่วนที่เท่ากันคือ ส่วนละ a  

 ซึ่งสามารถสร้างเป็นสมการได้คือ    7   a c  หรือ 
7

c
a  หรือ 7

c

a
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3.  สื่อการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 
3.1 ใบกิจกรรมที่ 2 

4.  กิจกรรมการเรียนรู้ 
4.1 ขั้นน า 

  ขั้นนี้ใช้เวลาประมาณ 10 นาที  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
  4.1.1 ครูน าเข้าสู่บทเรียน โดยครูขออาสาสมัคร ที่จะมาเฉลยแบบฝึกหัดในใบความรู้ที่ 1 หน้า
กระดาน  
  4.1.2 ครูและนักเรียน ช่วยกันตรวจสอบแบบฝึกหัดที่นักเรียนแต่ละคนเฉลยว่าถูกต้องหรือไม่ 
หรือต้องมีส่วนใดที่เพ่ิมเติม  

4.2 ขั้นสอน 
  ขั้นนี้ใช้เวลาประมาณ 35 นาที  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
  4.2.1 ครูแจกใบกิจกรรมที่ 2 ให้นักเรียน พร้อมทั้งให้นักเรียนร่วมกันลงมือท าใบกิจกรรมที่ 2 
ข้อ 1 พร้อมกัน โดยครูจะตั้งค าถามกระตุ้นนักเรียนดังนี้ 
    1. นักเรียนคิดว่าโจทย์ให้ข้อมูลอะไรมาบ้าง [นักเรียนควรตอบว่า ข้อมูลที่โจทย์ให้มา
คือ กาวขวดหนึ่งมีอยู่ 120.125 มิลลิลิตร และใช้วันละ 3.15 มิลลิลิตร เป็นเวลา 16 วัน] 
    2. นักเรียนคิดว่าโจทย์ต้องการถามหาอะไร [นักเรียนควรตอบว่า จะเหลือกาวอยู่
เท่าใด] 
    3. จากสิ่งที่โจทย์ก าหนดให้ นักเรียนคิดว่านักเรียนจะวาดรูปบาร์โมเดลได้อย่างไร 
[นักเรียนควรตอบว่า เนื่องจากมีกาวทั้งหมด 120.125 มิลลิลิตร จะต้องวาดส่วนรวมทั้งหมดให้แทน
กาวที่มีอยู่ หลังจากนั้นแบ่งย่อยส่วนรวมออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ ๆ คือส่วนแรกเป็นส่วนที่ใช้กาววันละ 
3.15 มิลลิลิตรเป็นเวลา 16 วัน ซึ่งจะต้องแบ่งย่อยส่วนนี้ออกเป็น 16 ส่วน และส่วนใหญ่อีกหนึ่งส่วน
แทนด้วยจ านวนกาวที่เหลือ] 
    4. ในระยะที่ 2 ระยะโครงสร้าง จากที่นักเรียนได้วาดรูปบาร์โมเดลเรียบร้อยแล้ว 
นักเรียนลองพิจารณาว่า ข้อมูลที่เติมลงไปในรูปบาร์โมเดลนั้นสอดคล้องกับ ระยะที่ 1 ระยะข้อความ
หรือไม่ [นักเรียนควรตอบว่า สอดคล้องกัน] 
    5. นักเรียนคิดว่าสิ่งใดเป็นสิ่งที่นักเรียนไม่ทราบหรือเป็นสิ่งที่โจทย์ต้องการหา 
[นักเรียนควรตอบว่า จ านวนกาวที่เหลือ] 
    6. ในระยะที่ 3 ระยะกระบวนการและสัญลักษณ์ นักเรียนจะก าหนดตัวแปร x ให้กับ
สิ่งใด [นักเรียนควรตอบว่าก าหนดตัวแปร x ให้แทน จ านวนกาวที่เหลือ] 
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   7. นักเรียนลองสังเกตความสัมพันธ์ของแบบจ าลองที่นักเรียนสร้างขึ้น นักเรียนได้
ความสัมพันธ์อย่างไร [นักเรียนควรตอบว่า จ านวนกาวที่ใช้ไปทั้งหมด 16 วันรวมกับจ านวนกาวที่
เหลือจะเท่ากับจ านวนกาวที่มีทั้งหมด] 
   8. ดังนั้นนักเรียนจะเขียนสมการจากความสัมพันธ์นี้ได้อย่างไร [นักเรียนควรตอบว่า 
(3.15×16) + x = 120.125 ] 
   9. นักเรียนจะหาค าตอบของสมการนี้อย่างไร [นักเรียนควรตอบว่า  
จาก               ( 3.15 16 ) + x = 120.125 
จะได้                18.9 + x = 120.125 
บวกด้วย -18.9 ทั้งสองข้างของสมการ จะได้ 18.9 + x + (-1.89) = 120.125 + (-18.9) 
ดังนั้น                 x = 101.225] 
   10. นักเรียนจะตอบค าถามโจทย์ปัญหานี้อย่างไร [นักเรียนควรตอบว่า เนื่องจาก
ก าหนดให้ x แทน จ านวนกาวที่เหลือ และสิ่งที่โจทย์ถามคือ จะเหลือกาวอยู่เท่าใด ดังนั้นค าตอบของ
โจทย์ปัญหานี้คือ จะเหลือกาวอยู่ทั้งหมด 101.225 มิลลิลิตร] 
 4.2.2 ครูแจกใบกิจกรรมที่ 2 ให้นักเรียน พร้อมทั้งให้นักเรียนร่วมกันลงมือท าใบกิจกรรมที่ 2 ข้อ 
2 พร้อมกัน โดยครูจะตั้งค าถามกระตุ้นนักเรียนดังนี้ 
     1. นักเรียนคิดว่าโจทย์ให้ข้อมูลอะไรมาบ้าง [นักเรียนควรตอบว่า ข้อมูลที่โจทย์ให้
มาคือ พ่อให้เงินเกรซ 600 บาท เธอน าไปซื้อกระเป๋า 230 บาท ท าให้เหลือเงิน 120 บาท] 
   2. นักเรียนคิดว่าโจทย์ต้องการถามหาอะไร [นักเรียนควรตอบว่า รองเท้าราคากี่บาท] 
   3. จากสิ่งที่โจทย์ก าหนดให้ นักเรียนคิดว่านักเรียนจะวาดรูปบาร์โมเดลได้อย่างไร 
[นักเรียนควรตอบว่า เนื่องจากพ่อให้เงินเกรซมา 600 บาท แสดงว่าส่วนรวมทั้งหมดจะต้องเป็นเงินที่
พ่อให้เกรซมา หลังจากนั้นเธอน าเงินไปซื้อของ 2 อย่าง คือรองเท้าและกระเป๋า และเธอยังคงเหลือ
เงินอีก 120 บาท ซึ่งจะต้องแบ่งส่วนรวมทั้งหมดออกเป็น 3 ส่วนคือส่วนที่แทนด้วยราคารองเท้า 
ราคากระเป๋า และเงินที่เหลือ] 
   4. ในระยะที่ 2 ระยะโครงสร้าง จากที่นักเรียนได้วาดรูปบาร์โมเดลเรียบร้อยแล้ว นักเรียน
ลองพิจารณาว่า ข้อมูลที่เติมลงไปในรูปบาร์โมเดลนั้นสอดคล้องกับ ระยะที่ 1 ระยะข้อความหรือไม่ 
[นักเรียนควรตอบว่า สอดคล้องกัน] 
   5. นักเรียนคิดว่าสิ่งใดเป็นสิ่งที่นักเรียนไม่ทราบหรือเป็นสิ่งที่โจทย์ต้องการหา 
[นักเรียนควรตอบว่า ราคาของรองเท้า] 
   6. ในระยะที่ 3 ระยะกระบวนการและสัญลักษณ์ นักเรียนจะก าหนดตัวแปร x ให้กับสิ่งใด 
[นักเรียนควรตอบว่าก าหนดตัวแปร x ให้แทน ราคาของรองเท้า] 
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    7. นักเรียนลองสังเกตความสัมพันธ์ของแบบจ าลองที่นักเรียนสร้างขึ้น นักเรียนได้
ความสัมพันธ์อย่างไร [นักเรียนควรตอบว่า จ านวนเงินที่น าไปซื้อรองเท้า กระเป๋า และเงินที่เหลือ จะ
ได้เท่ากับเงินท่ีพ่อให้เกรซมา] 
    8. ดังนั้นนักเรียนจะเขียนสมการจากความสัมพันธ์นี้ได้อย่างไร [นักเรียนควรตอบว่า x 
+ 230 + 120 = 600 ] 
    9. นักเรียนจะหาค าตอบของสมการนี้อย่างไร [นักเรียนควรตอบว่า  
จาก                  x + 230 + 120 = 600 
จะได้                    x + 350 = 600 
บวกด้วย -350 ทั้งสองข้างของสมการ จะได้   x + 350 + (-350) = 600 + (-350)  
ดังนั้น                      x = 250] 
    10. นักเรียนจะตอบค าถามโจทย์ปัญหานี้อย่างไร [นักเรียนควรตอบว่า เนื่องจาก
ก าหนดให้ x แทน ราคาของรองเท้า และสิ่งที่โจทย์ถามคือ รองเท้าราคาก่ีบาท ดังนั้นค าตอบของ
โจทย์ปัญหานี้คือ รองเท้าราคา 250 บาท] 
  4.2.3 ครูให้นักเรียนลงมือท าใบกิจกรรมที่ 2 ข้อ 3 – 6 แล้วครูสุ่มนักเรียนออกมาเขียนสมการ
ที่ตัวเองสร้างได้บนกระดาน พร้อมทั้งให้นักเรียนอธิบายวิธีการสร้างสมการของนักเรียน 
 4.3 ขั้นสรุป 
  ใช้เวลาประมาณ 5 นาที  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
  4.3.1 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปการสร้างสมการโดยใช้วิธีบาร์โมเดลในรูปแบบที่ 1 
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5.  การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ 
เพ่ือให้สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในคาบนี้ มีดังนี้  

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
ที่ต้องการวัดและประเมินผล 

การวัดผล การประเมินผล 

ด้านความรู้ทางคณิตศาสตร์ :  
1.  เขียนสมการเชิงเส้นตัวแปร
เดียวจากสถานการณ์หรือ
ปัญหาอย่างง่าย 

วิธีวัดผล :    
  พิจารณาความถูกต้อง
ของแต่ละข้ันตอนในการ
สร้างสมการ 
เครื่องมือวัดผล : 
  ใบกิจกรมที่ 2 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
ตามเกณฑ์การให้คะแนน 
แบบวิเคราะห์แสดงในตาราง 1 
เกณฑ์การประเมินผล :    
ถ้านักเรียน ได้คะแนนมากกว่า 
ร้อยละ 60 ถือว่าผ่าน 

ด้านทักษะและกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ :  
1.  ใช้ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์
ในการสร้างสมการเชิงเส้นตัว
แปรเดียวจากสถานการณ์หรือ
ปัญหาอย่างง่าย 

วิธีวัดผล :    
   พิจารณาความถูกต้อง
ของแต่ละข้ันตอนในการ
สร้างสมการ 
เครื่องมือวัดผล : 
  ใบกิจกรมที่ 2 

เกณฑ์การให้คะแนนแต่ละข้อ :  
ตามเกณฑ์การให้คะแนน 
แบบวิเคราะห์แสดงในตาราง 1 
เกณฑ์การประเมินผล :    
ถ้านักเรียน ได้คะแนนมากกว่า 
ร้อยละ 60 ถือว่าผ่าน 

ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
1.  มีส่วนร่วมและความ
รับผิดชอบในการท างานที่
มอบหมาย 

วิธีวัดผล :    
  พิจารณาพฤติกรรมหรือ
การแสดงออกของ
นักเรียน  ขณะท างานที่
มอบหมายโดยมีครูเป็นผู้
สังเกตแล้วบันทึกในแบบ
สังเกตพฤติกรรมการ
ท างานของนักเรียน   
เครื่องมือวัดผล : 
  แบบสังเกตพฤติกรรม 
  การท างานของนักเรียน   

เกณฑ์การให้คะแนน : 
ในแต่ละข้อของแบบสังเกตพฤติกรรม  
ถ้า นักเรียน แสดงออกให้เห็นอย่าง
เด่นชัด  จะได้ 2 คะแนน 
ถ้า นักเรียน แสดงออกให้เห็น 
เพียงเล็กน้อย  จะได้ 1 คะแนน 
ถ้า นักเรียน ไม่แสดงออกเลย   
      จะได้ คะแนน 0 คะแนน  
เกณฑ์การประเมินผล :    
ถ้า นักเรียน ได้คะแนนมากกว่าร้อย
ละ 60  ของคะแนนเต็ม  ถือว่าผ่าน 
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ตารางที่ 1 เกณฑ์การให้คะแนนแบบวิเคราะห์ (Analytic Scoring) 

ระยะที่ 1 ระยะข้อความ (2 คะแนน) คะแนน 
           - ระบุสิ่งที่โจทย์ก าหนดให้ และระบุสิ่งที่โจทย์ต้องการหา ได้ถูกต้อง
ครบถ้วน 

2 

           - ระบุสิ่งที่โจทย์ก าหนดให้ถูกต้อง แต่ระบุสิ่งที่โจทย์ต้องการหาไม่ถูกต้อง 
หรือระบุสิ่งที่โจทย์ก าหนดให้ไม่ถูกต้อง แต่ระบุสิ่งที่โจทย์ต้องการหาได้ถูกต้อง 

1 

           - ระบุสิ่งที่โจทย์ก าหนดให้และระบุสิ่งที่โจทย์ต้องการหาไม่ถูกต้อง 
หรือไม่ระบุสิ่งที่โจทย์ก าหนดให้และสิ่งที่โจทย์ต้องการหา 

0 

ระยะที่ 2 ระยะโครงสร้าง (2 คะแนน) คะแนน 
           - สร้างบาร์โมเดลได้ และเขียนส่วนประกอบแต่ละส่วนของบาร์โมเดลได้ 2 

           - สร้างบาร์โมเดลได้ แต่เขียนส่วนประกอบแต่ละส่วนของบาร์โมเดลไม่
ถูกต้องหรือไม่ได้เขียน หรือเขียนได้บางส่วน 

1 

           - สร้างบาร์โมเดลไม่ถูกต้อง หรือไม่ได้สร้าง 0 

ระยะที่ 3 ระยะการกระบวนการและสัญลักษณ์ (4 คะแนน) คะแนน 
           - ก าหนดตัวแปรที่น าไปสู่การหาค าตอบได้ เขียนสมการเชิงเส้นตัวแปร
เดียวได้เขียนส่วนประกอบแต่ละส่วนของบาร์โมเดลได้ และอธิบายความสัมพันธ์ที่ได้
จากบาร์โมเดลได้  

4 

           - ก าหนดตัวแปรที่น าไปสู่การหาค าตอบได้ เขียนสมการเชิงเส้นตัวแปร
เดียวได้ และเขียนส่วนประกอบแต่ละส่วนของบาร์โมเดลได้ แต่อธิบายความสัมพันธ์
ที่ได้จากบาร์โมเดลไม่ถูกต้องหรือไม่ได้อธิบาย 

3 

           - ก าหนดตัวแปรที่น าไปสู่การหาค าตอบได้ เขียนสมการเชิงเส้นตัวแปร
เดียวได้ แต่เขียนส่วนประกอบแต่ละส่วนของบาร์โมเดลไม่ถูกต้องหรือไม่ได้เขียน 
และแต่อธิบายความสัมพันธ์ที่ได้จากบาร์โมเดลไม่ถูกต้องหรือไม่ได้อธิบาย 
             หรือก าหนดตัวแปรที่น าไปสู่การหาค าตอบได้ เขียนส่วนประกอบแต่ละ
ส่วนของบาร์โมเดลได้ และอธิบายความสัมพันธ์ที่ได้จากบาร์โมเดลได้ แต่เขียน
สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวไม่ถูกต้อง หรือไม่ได้เขียน 

2 

           - ก าหนดตัวแปรที่น าไปสู่การหาค าตอบได้ แต่ไม่ได้ด าเนินการในขั้นต่อไป
หรือด าเนินการในขั้นต่อไปไม่ถูกต้อง 

1 

           - ไม่แสดงวิธีท า หรือแสดงวิธีท าไม่ถูกต้อง หรือไม่ตอบ 0 
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แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานของนักเรียน 
 
วันที่: __________________________________ เวลา _____________________ 
ชื่อกิจกรรม: _____________________________________________________________ 
การให้
คะแนน: 

ถ้าแสดงพฤติกรรมให้เห็นอย่างเด่นชัด จะได้  คะแนน  2  คะแนน 

 ถ้าแสดงพฤติกรรมให้เห็นเพียงเล็กน้อย   จะได้  คะแนน  1  คะแนน 
 ถ้าไม่แสดงพฤติกรรมเลย    จะได้  คะแนน  0  คะแนน 
 
 พฤติกรรมที่ต้องการวัด

และประเมินผล 
นักเรียนคนที่ 1 -10  

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

01 มี “ความกระตือรือร้น”  
ในการท างานที่มอบหมาย 
(รายบุคคล) 

          

02 มี “ความรับผิดชอบ”  
ในการท างานที่มอบหมาย 
(รายบุคคล) 

          

03 มี “ส่วนร่วม” ในการ
ท างาน  ของกลุ่ม  

          

04 มี “ความรับผิดชอบ”  
ในการท างานของกลุ่ม  

          

05 มี “ส่วนร่วมในการ
อภิปราย” ของชั้นเรียน 

          

 รวมคะแนน           

 
หมายเหตุ  อาจสังเกตนักเรียนมากกว่า 10 คนได้  ทั้งนี้ขึ้นกับความต้องการของครูผู้สอน 
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6.  บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
6.1 ด้านนักเรียน  
(ระบุ ความรู้ /ทักษะและกระบวนการ/คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนที่พบ) 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
6.2 ด้านผู้สอน 
(ระบุ ปัญหาหรือผลการจัดการเรียนรู้/ข้อเสนอแนะส าหรับการจัดการเรียนรู้ครั้งต่อไป) 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
6.3 ด้านอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
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1 

ระยะที่ 3 ระยะกระบวนการและสัญลักษณ์ 

ระยะท่ี 2 ระยะโครงสร้าง 

ระยะที่ 1 ระยะข้อความ  

ตอบค าถามของโจทย์ปัญหา 

ความสัมพันธ์ที่ได้จากบาร์โมเดล  คือ………………………………………………………….................................. 
ดังนั้น สามารถเขียนสมการได้  คือ………………………………………….................................................... 

สิ่งที่โจทย์ก าหนดให้  ………………………………………………………… 
        ………………………………………………………… 

………………………………………………………… 
สิ่งที่โจทย์ต้องการหา ………………………………………………………… 

 

ก าหนดให้ x แทน ………………………………………………………… 

ใบกิจกรรมที่ 2 

ให้นักเรียนสร้างสมการจากโจทย์ปัญหา โดยใช้วิธีบาร์โมเดล ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กาวขวดหนึ่งมีอยู่ 120.125 มิลลิลิตร ใช้วันละ 3.15 มิลลิลติร เป็นเวลา 16 วัน 
อยากทราบว่าจะเหลือกาวอยู่เท่าใด 
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2 

ระยะที่ 3 ระยะกระบวนการและสัญลักษณ์ 

ระยะที่ 2 ระยะโครงสร้าง 

ระยะที่ 1 ระยะข้อความ  

ตอบค าถามของโจทย์ปัญหา 

ความสัมพันธ์ที่ได้จากบาร์โมเดล  คือ………………………………………………………….................................. 
ดังนั้น สามารถเขียนสมการได้  คือ………………………………………….................................................... 

สิ่งที่โจทย์ก าหนดให้  ………………………………………………………… 
        ………………………………………………………… 

………………………………………………………… 
สิ่งที่โจทย์ต้องการหา ………………………………………………………… 

 

ก าหนดให้ x แทน ………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พ่อให้เงินเกรซ 600 บาท เธอน าเงินไปซื้อรองเท้าจ านวนหนึ่ง และซื้อกระเป๋า  
230 บาท ท าให้เธอเหลือเงิน 120 บาท อยากทราบว่า รองเท้าราคากี่บาท 
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3 

ระยะที่ 3 ระยะกระบวนการและสัญลักษณ์ 

ระยะที่ 2 ระยะโครงสร้าง 

ระยะที่ 1 ระยะข้อความ  

ตอบค าถามของโจทย์ปัญหา 

ความสัมพันธ์ที่ได้จากบาร์โมเดล  คือ………………………………………………………….................................. 
ดังนั้น สามารถเขียนสมการได้  คือ………………………………………….................................................... 

สิ่งที่โจทย์ก าหนดให้  ………………………………………………………… 
        ………………………………………………………… 

………………………………………………………… 
สิ่งที่โจทย์ต้องการหา ………………………………………………………… 

 

ก าหนดให้ x แทน ………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นิตาออมเงินโดยการหยอดเงินใส่กระปุกออมสิน โดยจะหยอดมากกว่าวันก่อนหน้า 
วันละ 5 บาท เสมอ ถ้าตอนนี้นิตาหยอดกระปุกออมสินมาแล้ว 5 วัน และนับเงินในกระปุกออม
สินได้ 100 บาท อยากทราบว่าวันแรกนิตาหยอดเงินใส่กระปุกออมสนิกี่บาท 
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4 

ระยะที่ 3 ระยะกระบวนการและสัญลักษณ์ 

ระยะที่ 2 ระยะโครงสร้าง 

ระยะที่ 1 ระยะข้อความ  

ตอบค าถามของโจทย์ปัญหา 

ความสัมพันธ์ที่ได้จากบาร์โมเดล  คือ………………………………………………………….................................. 
ดังนั้น สามารถเขียนสมการได้  คือ………………………………………….................................................... 

สิ่งที่โจทย์ก าหนดให้  ………………………………………………………… 
        ………………………………………………………… 

………………………………………………………… 
สิ่งที่โจทย์ต้องการหา ………………………………………………………… 

 

ก าหนดให้ x แทน ………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นัทสะสมเงินจากการท างานได้จ านวนหนึ่ง เขาน าเงินไปซื้อพัดลมเป็นเงิน 
870 บาท ซื้อเสื้อผ้าเป็นเงิน 1,240 บาท ท าให้เขาเหลือเงินอยู่ 1,630 บาท  
อยากทราบว่านัทสะสมเงินจากการท างานได้กี่บาท 
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5 

ระยะที่ 3 ระยะกระบวนการและสัญลักษณ์ 

ระยะที่ 2 ระยะโครงสร้าง 

ระยะที่ 1 ระยะข้อความ  

ตอบค าถามของโจทย์ปัญหา 

ความสัมพันธ์ที่ได้จากบาร์โมเดล  คือ………………………………………………………….................................. 
ดังนั้น สามารถเขียนสมการได้  คือ………………………………………….................................................... 

สิ่งที่โจทย์ก าหนดให้  ………………………………………………………… 
        ………………………………………………………… 

………………………………………………………… 
สิ่งที่โจทย์ต้องการหา ………………………………………………………… 

 

ก าหนดให้ x แทน ………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

น้องเล็กน าเงินจ านวนหนึ่ง ไปซื้อหนังสือจ านวน 6 เล่ม เล่มละ 120 บาท  

ท าให้น้องเล็กเหลือเงิน 380 บาท อยากทราบว่าน้องเล็กมีเงินกี่บาท 



  139 

6 

ระยะที่ 3 ระยะกระบวนการและสัญลักษณ์ 

ระยะที่ 2 ระยะโครงสร้าง 

ระยะที่ 1 ระยะข้อความ  

ตอบค าถามของโจทย์ปัญหา 

ความสัมพันธ์ที่ได้จากบาร์โมเดล  คือ………………………………………………………….................................. 
ดังนั้น สามารถเขียนสมการได้  คือ………………………………………….................................................... 

สิ่งที่โจทย์ก าหนดให้  ………………………………………………………… 
        ………………………………………………………… 

………………………………………………………… 
สิ่งที่โจทย์ต้องการหา ………………………………………………………… 

 

ก าหนดให้ x แทน ………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โบ๊ทมีเงินอยู่ 30 บาท เขาน าเงินไปซื้อไม้บรรทัด 5 บาท ซื้อขนม 6 บาท และ 
ซื้อยางลบ 3 ก้อน ซึ่งเขาได้เงินทอนมา 13 บาท อยากทราบว่ายางลบก้อนละกี่บาท 
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ระยะที่ 3 ระยะกระบวนการและสัญลักษณ์ 

ระยะท่ี 2 ระยะโครงสร้าง 

ระยะที่ 1 ระยะข้อความ  

ตอบค าถามของโจทย์ปัญหา 

ความสัมพันธ์ที่ได้จากบาร์โมเดล  คือ………………………………………………………….................................. 
ดังนั้น สามารถเขียนสมการได้  คือ………………………………………….................................................... 

สิ่งที่โจทย์ก าหนดให้  ………………………………………………………… 
        ………………………………………………………… 

………………………………………………………… 
สิ่งที่โจทย์ต้องการหา ………………………………………………………… 

 

ก าหนดให้ x แทน ………………………………………………………… 

เฉลยใบกิจกรรมที่ 2 

ให้นักเรียนสร้างสมการจากโจทย์ปัญหา โดยใช้วิธีบาร์โมเดล ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กาวขวดหนึ่งมีอยู่ 120.125 มิลลิลิตร ใช้วันละ 3.15 มิลลิลติร เป็นเวลา 16 วัน 
อยากทราบว่าจะเหลือกาวอยู่เท่าใด 

 

กาวขวดหนึ่งมีอยู่ 120.125 มิลลิลิตร 

ใช้วันละ 3.15 มิลลิลิตร เป็นเวลา 16 วัน 

จะเหลือกาวอยู่เท่าใด 

120.125 

3.15 

16 วัน 
เหลือ 
? 3.15 3.15 … 3.15 

จ านวนกาวที่เหลือ 

120.125 

3.15 

16 วัน 
เหลือ 
x 3.15 3.15 … 3.15 

กาวท่ีใช้ไป 16 วันรวมกับจ านวนกาวที่เหลือจะเท่ากับกาวท่ีมีทั้งหมด 

 ( 3.15 16 ) + x = 120.125 

จาก      ( 3.15 16 ) + x = 120.125 
บวกด้วย -18.9 ทั้งสองข้างของสมการ จะได้ 18.9 + x + (-1.89) = 120.125 + (-18.9) 
จะได้          x = 101.225 
ดังนั้น จะเหลือกาวอยู่ท้ังหมด 101.225 มิลลิลิตร 
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2 

ระยะที่ 3 ระยะกระบวนการและสัญลักษณ์ 

ระยะที่ 2 ระยะโครงสร้าง 

ระยะที่ 1 ระยะข้อความ  

ตอบค าถามของโจทย์ปัญหา 

ความสัมพันธ์ที่ได้จากบาร์โมเดล  คือ………………………………………………………….................................. 
ดังนั้น สามารถเขียนสมการได้  คือ………………………………………….................................................... 

สิ่งที่โจทย์ก าหนดให้  ………………………………………………………… 
        ………………………………………………………… 

………………………………………………………… 
สิ่งที่โจทย์ต้องการหา ………………………………………………………… 

 

ก าหนดให้ x แทน ………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พ่อให้เงินเกรซ 600 บาท เธอน าเงินไปซื้อรองเท้าจ านวนหนึ่ง และซื้อกระเป๋า  
230 บาท ท าให้เธอเหลือเงิน 120 บาท อยากทราบว่า รองเท้าราคากี่บาท 

 

พ่อให้เงินเกรซ 600 บาท 

ซื้อกระเป๋า 230 บาท 
เธอเหลือเงิน 120 บาท 
รองเท้าราคาก่ีบาท 

รองเท้า กระเป๋า เหลือ 

? 230 120 

600 

ราคาของรองเท้า 

รองเท้า กระเป๋า เหลือ 

x 230 120 

600 

เงินท่ีน าไปซื้อรองเท้า กระเป๋า และเงินท่ีเหลือจะได้เท่ากับเงินท่ีพ่อให้เกรซมา 

 x + 230 + 120 = 600 

จาก        x + 230 + 120 = 600 
จะได้         x + 350 = 600 

บวกด้วย -350 ทั้งสองข้างของสมการ จะได ้  x + 350 + (-350) = 600 + (-350)  
จะได้          x = 250 
ดังนั้น รองเท้าราคา 250 บาท 
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ระยะที่ 3 ระยะกระบวนการและสัญลักษณ์ 

ระยะที่ 2 ระยะโครงสร้าง 

ระยะที่ 1 ระยะข้อความ  

ตอบค าถามของโจทย์ปัญหา 

ความสัมพันธ์ที่ได้จากบาร์โมเดล  คือ………………………………………………………….................................. 
ดังนั้น สามารถเขียนสมการได้  คือ………………………………………….................................................... 

สิ่งที่โจทย์ก าหนดให้  ………………………………………………………… 
        ………………………………………………………… 

………………………………………………………… 
สิ่งที่โจทย์ต้องการหา ………………………………………………………… 

 

ก าหนดให้ x แทน ………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จาก     x+(x+5)+(x+10)+(x+15)+(x+20) = 100 
จะได ้                          5x + 50 = 100 

บวกด้วย -50 ทั้งสองข้างของสมการ จะได้                           5x + 50 + (-50) = 100 + (-50)  
จะได ้                              5x = 50 

คูณด้วย 
1

5
 ทั้งสองข้างของสมการ จะได้                                       

1
5x

5
 = 

1
50

5
  

จะได ้                                  x = 10 
ดังนั้น นิตาหยอดเงินใส่กระปุกออมสิน วันแรกเป็นเงิน 10 บาท 

นิตาออมเงินโดยการหยอดเงินใส่กระปุกออมสิน โดยจะหยอดมากกว่าวันก่อนหน้า 
วันละ 5 บาท เสมอ ถ้าตอนนี้นิตาหยอดกระปุกออมสินมาแล้ว 5 วัน และนับเงินในกระปุกออม
สินได้ 100 บาท อยากทราบว่าวันแรกนิตาหยอดเงินใส่กระปุกออมสนิกี่บาท 

 

หยอดเงินมากกว่าวันก่อนหน้าวันละ 5 บาท 
หยอดกระปุกออมสินมาแล้ว 5 วัน 

นับเงินในกระปุกออมสินได้ 100 บาท 
วันแรกนิตาหยอดเงินใส่กระปุกออมสินกี่บาท 

 

วันที่ 1 

100 

วันที่ 2 วันที่ 3 วันที่ 4 วันที่ 5 

จ านวนเงินที่นิดหยอดกระปุกในวันแรก 

 

วันที่ 1 
x 

100 

x+5 x+10 x+15 x+20 

วันที่ 2 วันที่ 3 วันที่ 4 วันที่ 5 

เงินท่ีหยอดกระปุกออมสินท้ัง 5 วัน จะเท่ากับเงินที่นับได้ในกระปุกออมสิน 

 
x+(x+5)+(x+10)+(x+15)+(x+20) = 100 



  143 

4 

ระยะที่ 3 ระยะกระบวนการและสัญลักษณ์ 

ระยะที่ 2 ระยะโครงสร้าง 

ระยะที่ 1 ระยะข้อความ  

ตอบค าถามของโจทย์ปัญหา 

ความสัมพันธ์ที่ได้จากบาร์โมเดล  คือ………………………………………………………….................................. 
ดังนั้น สามารถเขียนสมการได้  คือ………………………………………….................................................... 

สิ่งที่โจทย์ก าหนดให้  ………………………………………………………… 
        ………………………………………………………… 

………………………………………………………… 
สิ่งที่โจทย์ต้องการหา ………………………………………………………… 

 

ก าหนดให้ x แทน ………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นัทสะสมเงินจากการท างานได้จ านวนหนึ่ง เขาน าเงินไปซื้อพัดลมเป็นเงิน 
870 บาท ซื้อเสื้อผ้าเป็นเงิน 1,240 บาท ท าให้เขาเหลือเงินอยู่ 1,630 บาท  
อยากทราบว่านัทสะสมเงินจากการท างานได้กี่บาท 

 

น าเงินไปซื้อพัดลมเป็นเงิน 870 บาท 
ซื้อเสื้อผ้าเป็นเงิน 1,240 บาท 
เขาเหลือเงินอยู่ 1,630 บาท 
นัทสะสมเงินจากการท างานได้กี่บาท 

พัดลม เสื้อผ้า เหลือ 
870 1,240 1,630 

? 

จ านวนเงินทั้งหมดที่นัทสะสมจากการท างาน 

พัดลม เสื้อผ้า เหลือ 
870 1,240 1,630 

x 
เงินท่ีน าไปซื้อพัดลม เสื้อผ้า และเงินท่ีเหลือ จะเท่ากับเงินทั้งหมด 

ที่นัทสะสมจากการท างาน 

 570 + 1,240 + 1,630 = x  

จาก       570 + 1,240 + 1,630 = x 
จะได้                  3,440 = x 

ดังนั้น นัทสะสมเงินจากการท างานได้ 3,440 บาท 
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5 

ระยะที่ 3 ระยะกระบวนการและสัญลักษณ์ 

ระยะที่ 2 ระยะโครงสร้าง 

ระยะที่ 1 ระยะข้อความ  

ตอบค าถามของโจทย์ปัญหา 

ความสัมพันธ์ที่ได้จากบาร์โมเดล  คือ………………………………………………………….................................. 
ดังนั้น สามารถเขียนสมการได้  คือ………………………………………….................................................... 

สิ่งที่โจทย์ก าหนดให้  ………………………………………………………… 
        ………………………………………………………… 

………………………………………………………… 
สิ่งที่โจทย์ต้องการหา ………………………………………………………… 

 

ก าหนดให้ x แทน ………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

น้องเล็กน าเงินจ านวนหนึ่ง ไปซื้อหนังสือจ านวน 6 เล่ม เล่มละ 120 บาท  

ท าให้น้องเล็กเหลือเงิน 380 บาท อยากทราบว่าน้องเล็กมีเงินกี่บาท 

น าไปซื้อหนังสือจ านวน 6 เล่ม 

หนังสือราคาเล่มละ 120 บาท 

เหลือเงิน 380 บาท 
น้องเล็กมีเงินกี่บาท 

 6 เล่ม 

120 

? 

เหลือ 

380 

จ านวนเงินของน้องเล็ก 

 6 เล่ม 

120 

x 

เหลือ 

380 

เงินท่ีซื้อหนังสือท้ัง 6 เล่มรวมกับเงินท่ีเหลือเท่ากับเงินท่ีน้องเล็กมีในตอนแรก 

  (6×120) + 380 = x 

จาก        (6×120) + 380 = x 
จะได้           720 + 380 = x 
                          1,100 = x 

ดังนั้น น้องเล็กมีเงิน 1,100 บาท 
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6 

ระยะที่ 3 ระยะกระบวนการและสัญลักษณ์ 

ระยะที่ 2 ระยะโครงสร้าง 

ระยะที่ 1 ระยะข้อความ  

ตอบค าถามของโจทย์ปัญหา 

ความสัมพันธ์ที่ได้จากบาร์โมเดล  คือ………………………………………………………….................................. 
ดังนั้น สามารถเขียนสมการได้  คือ………………………………………….................................................... 

สิ่งที่โจทย์ก าหนดให้  ………………………………………………………… 
        ………………………………………………………… 

………………………………………………………… 
สิ่งที่โจทย์ต้องการหา ………………………………………………………… 

 

ก าหนดให้ x แทน ………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

โบ๊ทมีเงินอยู่ 30 บาท เขาน าเงินไปซื้อไม้บรรทัด 5 บาท ซื้อขนม 6 บาท และ 
ซื้อยางลบ 3 ก้อน ซึ่งเขาได้เงินทอนมา 13 บาท อยากทราบว่ายางลบก้อนละกี่บาท 

 

โบ๊ทมีเงินอยู่ 30 บาท 

เขาน าเงินไปซื้อไม้บรรทัด 5 บาท ซื้อขนม 6 บาท 

 
ซื้อยางลบ 3 ก้อน ได้เงินทอนมา 13 บาท 

ยางลบก้อนละกี่บาท 

 30 

? 

ยางลบ 3 ก้อน 
เงินทอน 

13 

ไม้บรรทัด ขนม 

5 6 

ราคายางลบแต่ละก้อน 

 30 

x 

ยางลบ 3 ก้อน 
เงินทอน 

13 

ไม้บรรทัด ขนม 

5 6 

เงินท่ีซื้อยางลบ 3 ก้อน ไม้บรรทดั ขนม และเงินท่ีเหลือเท่ากับเงินท่ีมีอยู่ 

 3x + 5 + 6 + 13 = 30 
จาก            3x + 5 + 6 + 13 = 30 
จะได ้          3x + 24 = 30 

บวกด้วย -24 ทั้งสองข้างของสมการ จะได้             3x + 24 + (-24) = 30 + (-24)  
จะได ้                3x = 6 

คูณด้วย 
1

3
 ทั้งสองข้างของสมการ จะได้                         

1
3x

3
 = 

1
6

3
 

จะได ้                       x = 2 
ดังนั้น ยางลบราคาก้อนละ 2 บาท 
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ภาคผนวก ง 
แบบทดสอบวัดความสามารถในการสร้างสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวจากโจทย์ปัญหา  

โดยใช้วิธีบาร์โมเดล 
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ระยะที่ 3 ระยะกระบวนการและสัญลักษณ์ 

ระยะท่ี 2 ระยะโครงสร้าง 

ระยะที่ 1 ระยะข้อความ  

ตอบค าถามของโจทย์ปัญหา 

ความสัมพันธ์ที่ได้จากบาร์โมเดล  คือ………………………………………………………….................................. 
ดังนั้น สามารถเขียนสมการได้  คือ………………………………………….................................................... 

สิ่งที่โจทย์ก าหนดให้  ………………………………………………………… 
        ………………………………………………………… 

………………………………………………………… 
สิ่งที่โจทย์ต้องการหา ………………………………………………………… 

 

ก าหนดให้ x แทน ………………………………………………………… 

ข้อสอบ 

ให้นักเรียนสร้างสมการจากโจทย์ปัญหา โดยใช้วิธีบาร์โมเดล ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต่อและต้อช่วยกันสะสมเงินไว้ซื้อของขวัญวันเกิดให้คุณแม่ หลังจากหาของขวัญ 
ให้คุณแม่เป็นเงิน 620 บาท แล้วปรากฏว่ายังเหลือเงินอยู่ 135 บาท อยากทราบว่า 
ต่อและต้อช่วยกันสะสมเงินก่ีบาท 
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2 

ระยะที่ 3 ระยะกระบวนการและสัญลักษณ์ 

ระยะที่ 2 ระยะโครงสร้าง 

ระยะที่ 1 ระยะข้อความ  

ตอบค าถามของโจทย์ปัญหา 

ความสัมพันธ์ที่ได้จากบาร์โมเดล  คือ………………………………………………………….................................. 
ดังนั้น สามารถเขียนสมการได้  คือ………………………………………….................................................... 

สิ่งที่โจทย์ก าหนดให้  ………………………………………………………… 
        ………………………………………………………… 

………………………………………………………… 
สิ่งที่โจทย์ต้องการหา ………………………………………………………… 

 

ก าหนดให้ x แทน ………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พ่อแบ่งทั้งหมดเงิน 600 บาท ให้ลูก 2 คน โดยคนโตได้เงินมากกว่าคนเล็ก  
70 บาท เล็ก อยากทราบว่าน้องคนเล็กได้เงินกี่บาท 
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3 

ระยะที่ 3 ระยะกระบวนการและสัญลักษณ์ 

ระยะที่ 2 ระยะโครงสร้าง 

ระยะที่ 1 ระยะข้อความ  

ตอบค าถามของโจทย์ปัญหา 

ความสัมพันธ์ที่ได้จากบาร์โมเดล  คือ………………………………………………………….................................. 
ดังนั้น สามารถเขียนสมการได้  คือ………………………………………….................................................... 

สิ่งที่โจทย์ก าหนดให้  ………………………………………………………… 
        ………………………………………………………… 

………………………………………………………… 
สิ่งที่โจทย์ต้องการหา ………………………………………………………… 

 

ก าหนดให้ x แทน ………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บอลสะสมเงินเพ่ือซื้อรองเท้าเป็นเวลา 4 เดือน โดยแต่ละเดือนเขาสะสมเงิน
เป็นจ านวนเท่ากัน ถ้ารองเท้าที่เขาซื้อมีราคา 600 บาท อยากทราบว่าแต่ละเดือน 
เขาสะสมเงินกี่บาท 
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ระยะที่ 3 ระยะกระบวนการและสัญลักษณ์ 

ระยะที่ 2 ระยะโครงสร้าง 

ระยะที่ 1 ระยะข้อความ  

ตอบค าถามของโจทย์ปัญหา 

ความสัมพันธ์ที่ได้จากบาร์โมเดล  คือ………………………………………………………….................................. 
ดังนั้น สามารถเขียนสมการได้  คือ………………………………………….................................................... 

สิ่งที่โจทย์ก าหนดให้  ………………………………………………………… 
        ………………………………………………………… 

………………………………………………………… 
สิ่งที่โจทย์ต้องการหา ………………………………………………………… 

 

ก าหนดให้ x แทน ………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นัทมีเงินเป็น 
3

8
 เท่าของมิว ถ้ามิวมีเงินมากกว่านัท 150 บาท  

อยากทราบว่า นัทมีเงินกี่บาท 
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5 

ระยะที่ 3 ระยะกระบวนการและสัญลักษณ์ 

ระยะที่ 2 ระยะโครงสร้าง 

ระยะที่ 1 ระยะข้อความ  

ตอบค าถามของโจทย์ปัญหา 

ความสัมพันธ์ที่ได้จากบาร์โมเดล  คือ………………………………………………………….................................. 
ดังนั้น สามารถเขียนสมการได้  คือ………………………………………….................................................... 

สิ่งที่โจทย์ก าหนดให้  ………………………………………………………… 
        ………………………………………………………… 

………………………………………………………… 
สิ่งที่โจทย์ต้องการหา ………………………………………………………… 

 

ก าหนดให้ x แทน ………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

น้อยมีลูกอมจ านวนหนึ่ง ซึ่งน้องเขามีลูกอมเป็น 
1

4
 ของที่เขามี ถ้าเขามีลูกอมมากกว่า 

น้องอยู่ 39 เม็ด อยากทราบว่าน้อยและน้องมีลูกอมรวมกันทั้งหมดก่ีเม็ด 
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6 

ระยะที่ 3 ระยะกระบวนการและสัญลักษณ์ 

ระยะที่ 2 ระยะโครงสร้าง 

ระยะที่ 1 ระยะข้อความ  

ตอบค าถามของโจทย์ปัญหา 

ความสัมพันธ์ที่ได้จากบาร์โมเดล  คือ………………………………………………………….................................. 
ดังนั้น สามารถเขียนสมการได้  คือ………………………………………….................................................... 

สิ่งที่โจทย์ก าหนดให้  ………………………………………………………… 
        ………………………………………………………… 

………………………………………………………… 
สิ่งที่โจทย์ต้องการหา ………………………………………………………… 

 

ก าหนดให้ x แทน ………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แม่ให้เงินมะปราง 1,000 บาท เพื่อน าไปซื้อหนังสือเรียน 4 เล่ม เมื่อเธอน าเงินที่ได้ 

ไปซื้อหนังสือเรียนท าให้เธอเหลือเงิน 400 บาท อยากทราบว่าหนังสือเรียนราคาเล่มละกี่บาท 
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7 

ระยะที่ 3 ระยะกระบวนการและสัญลักษณ์ 

ระยะที่ 2 ระยะโครงสร้าง 

ระยะที่ 1 ระยะข้อความ  

ตอบค าถามของโจทย์ปัญหา 

ความสัมพันธ์ที่ได้จากบาร์โมเดล  คือ………………………………………………………….................................. 
ดังนั้น สามารถเขียนสมการได้  คือ………………………………………….................................................... 

สิ่งที่โจทย์ก าหนดให้  ………………………………………………………… 
        ………………………………………………………… 

………………………………………………………… 
สิ่งที่โจทย์ต้องการหา ………………………………………………………… 

 

ก าหนดให้ x แทน ………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม้ท่อนหนึ่งปักอยู่ในดิน 
3

8
 ของไม้ จมอยู่ในน้ า 

2

8
  ของไม้ และไม้โผล่พ้นน้ า 30 

เซนติเมตร ไม้ท่อนนี้ยาวกี่เซนติเมตร  
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8 

ระยะที่ 3 ระยะกระบวนการและสัญลักษณ์ 

ระยะที่ 2 ระยะโครงสร้าง 

ระยะที่ 1 ระยะข้อความ  

ตอบค าถามของโจทย์ปัญหา 

ความสัมพันธ์ที่ได้จากบาร์โมเดล  คือ………………………………………………………….................................. 
ดังนั้น สามารถเขียนสมการได้  คือ………………………………………….................................................... 

สิ่งที่โจทย์ก าหนดให้  ………………………………………………………… 
        ………………………………………………………… 

………………………………………………………… 
สิ่งที่โจทย์ต้องการหา ………………………………………………………… 

 

ก าหนดให้ x แทน ………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนแห่งหนึ่งมีนักเรียนทั้งหมด 1,500 คน เป็นนักเรียนชาย 
3

5
 ของนักเรียน

ทั้งหมด วันหนึ่งมีนักเรียนหญิงไม่มาโรงเรียน 30 คน วันนั้นจะมีนักเรียนหญิงมาโรงเรียนกี่คน 
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ระยะที่ 3 ระยะกระบวนการและสัญลักษณ์ 

ระยะท่ี 2 ระยะโครงสร้าง 

ระยะที่ 1 ระยะข้อความ  

ตอบค าถามของโจทย์ปัญหา 

ความสัมพันธ์ที่ได้จากบาร์โมเดล  คือ………………………………………………………….................................. 
ดังนั้น สามารถเขียนสมการได้  คือ………………………………………….................................................... 

สิ่งที่โจทย์ก าหนดให้  ………………………………………………………… 
        ………………………………………………………… 

………………………………………………………… 
สิ่งที่โจทย์ต้องการหา ………………………………………………………… 

 

ก าหนดให้ x แทน ………………………………………………………… 

เฉลยข้อสอบ 

ให้นักเรียนสร้างสมการจากโจทย์ปัญหา โดยใช้วิธีบาร์โมเดล ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต่อและต้อช่วยกันสะสมเงินไว้ซื้อของขวัญวันเกิดให้คุณแม่ หลังจากหาของขวัญ 
ให้คุณแม่เป็นเงิน 620 บาท แล้วปรากฏว่ายังเหลือเงินอยู่ 135 บาท อยากทราบว่า 
ต่อและต้อช่วยกันสะสมเงินก่ีบาท 

 

ของขวัญราคา 620 บาท 

เหลือเงิน 135 บาท 

ต่อและต้อช่วยกันสะสมเงินก่ีบาท 

ราคาของขวัญ เงินที่เหลือ 

เงินของต่อและต้อ 135 620 

จ านวนเงินที่ต่อและต้อช่วยกันสะสม 

ราคาของขวัญ เงินที่เหลือ 

เงินของต่อและต้อ 135 620 

x 

ราคาของขวัญให้แม่รวมกับเงินท่ีเหลือเท่ากับเงินที่ต่อและต้อช่วยกนัสะสม 

 
620 + 135 = x 

จาก 620 + 135 = x 
จะได้           755 = x 

ดังนั้น จ านวนเงินที่ต่อและต้อช่วยกันสะสม คือ 755 บาท 
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2 

ระยะที่ 3 ระยะกระบวนการและสัญลักษณ์ 

ระยะที่ 2 ระยะโครงสร้าง 

ระยะที่ 1 ระยะข้อความ  

ตอบค าถามของโจทย์ปัญหา 

ความสัมพันธ์ที่ได้จากบาร์โมเดล  คือ………………………………………………………….................................. 
ดังนั้น สามารถเขียนสมการได้  คือ………………………………………….................................................... 

สิ่งที่โจทย์ก าหนดให้  ………………………………………………………… 
        ………………………………………………………… 

………………………………………………………… 
สิ่งที่โจทย์ต้องการหา ………………………………………………………… 

 

ก าหนดให้ x แทน ………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พ่อแบ่งทั้งหมดเงิน 600 บาท ให้ลูก 2 คน โดยคนโตได้เงินมากกว่าคนเล็ก  
70 บาท เล็ก อยากทราบว่าน้องคนเล็กได้เงินกี่บาท 

 

พ่อแบ่งเงินทั้งหมด 600 บาทให้ลูก 2 คน 
ลูกคนโตได้เงินมากกว่าคนเล็ก 70 บาท 

น้องคนเล็กได้เงินกี่บาท 

 

 
 

ลูกคนโต 

ลูกคนเล็ก 70 

600 

 

 
 

ลูกคนโต 

ลูกคนเล็ก 

x 

70 x  
600 

70 

จ านวนเงินที่น้องคนเล็กได้รับ 

ลูกทั้งสองคนได้เงินรวมกันทั้งหมด 600 บาท 

x + x + 70 = 600 

จาก         x + x + 70 = 600 
จะได ้         2x + 70 = 600 

บวกด้วย -70 ทั้งสองข้างของสมการ จะได้        2x + 70 + (-70) = 600 + (-70) 
จะได ้                                 2x = 530 

คูณด้วย 
1

2
 ทั้งสองข้างของสมการ จะได้                

1
2x

2
= 

1
530

2
 

จะได ้                             x = 265 
ดังนั้น น้องคนเล็กไดร้ับเงิน 265 บาท 
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3 

ระยะที่ 3 ระยะกระบวนการและสัญลักษณ์ 

ระยะที่ 2 ระยะโครงสร้าง 

ระยะที่ 1 ระยะข้อความ  

ตอบค าถามของโจทย์ปัญหา 

ความสัมพันธ์ที่ได้จากบาร์โมเดล  คือ………………………………………………………….................................. 
ดังนั้น สามารถเขียนสมการได้  คือ………………………………………….................................................... 

สิ่งที่โจทย์ก าหนดให้  ………………………………………………………… 
        ………………………………………………………… 

………………………………………………………… 
สิ่งที่โจทย์ต้องการหา ………………………………………………………… 

 

ก าหนดให้ x แทน ………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บอลสะสมเงินเพ่ือซื้อรองเท้าเป็นเวลา 4 เดือน โดยแต่ละเดือนเขาสะสมเงิน
เป็นจ านวนเท่ากัน ถ้ารองเท้าที่เขาซื้อมีราคา 600 บาท อยากทราบว่าแต่ละเดือน 
เขาสะสมเงินกี่บาท 

 

บอลสะสมเงิน 4 เดือนเพ่ือซื้อรองเท้า 
รองเท้าราคา 600 บาท 

แต่ละเดือนเขาสะสมเงินกี่บาท 

ราคารองเท้า 

เงินที่สะสม 

600 

จ านวนเงินที่สะสมแต่ละเดือน 

เงินที่สะสม 

ราคารองเท้า x x x x 

600 

จ านวนเงินที่สะสมทั้ง 4 เดือนรวมกันเท่ากับราคารองเท้า 
4x = 600 

จาก      4x = 600 

คูณด้วย 
1

4
 ทั้งสองข้างของสมการ จะได้          

1
4x

4
= 

1
600

4
 

จะได ้                         x = 150 
ดังนั้น จ านวนเงินท่ีสะสมแตล่ะเดอืนคือ 150 บาท  
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ระยะที่ 3 ระยะกระบวนการและสัญลักษณ์ 

ระยะที่ 2 ระยะโครงสร้าง 

ระยะที่ 1 ระยะข้อความ  

ตอบค าถามของโจทย์ปัญหา 

ความสัมพันธ์ที่ได้จากบาร์โมเดล  คือ………………………………………………………….................................. 
ดังนั้น สามารถเขียนสมการได้  คือ………………………………………….................................................... 

สิ่งที่โจทย์ก าหนดให้  ………………………………………………………… 
        ………………………………………………………… 

………………………………………………………… 
สิ่งที่โจทย์ต้องการหา ………………………………………………………… 

 

ก าหนดให้ x แทน ………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นัทมีเงินเป็น 
3

8
 เท่าของมิว ถ้ามิวมีเงินมากกว่านัท 150 บาท  

อยากทราบว่า นัทมีเงินกี่บาท 
 

นัทมีเงินเป็น 
3

8
เท่าของมิว 

มิวมีเงินมากกว่านัท 150 บาท 

นัทมีเงินก่ีบาท 

นัท   

       

 

 มิว 

150 

จ านวนเงินที่นัทมีแต่ละส่วน 

นัท   

       

 

 มิว 

150 x x x 

x x x x x x x x 

จ านวนเงินที่นัทมี 3 ส่วนรวมกับ 150 บาท เท่ากับจ านวนเงินที่มิวมีทั้งหมด 8 สว่น 

 3x + 150 = 8x 

จาก       3x + 150 = 8x 
บวกด้วย -3x ทั้งสองข้างของสมการ จะได้       3x + 150 + (-3x) = 8x + (-3x) 
จะได ้                                  150 = 5x 

คูณด้วย 
1

5
 ทั้งสองข้างของสมการ จะได้                      

1
150

5
= 

1
5x

5
 

จะได ้                                  30 = x 
ดังนั้น จ านวนเงินท่ีนัทมีแต่ละส่วนคือ 30 บาท ซึ่งนัทมีเงินท้ังหมด 3 ส่วน 
นั่นคือ นัทมีเงิน 3 30 = 90 บาท 
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5 

ระยะที่ 3 ระยะกระบวนการและสัญลักษณ์ 

ระยะที่ 2 ระยะโครงสร้าง 

ระยะที่ 1 ระยะข้อความ  

ตอบค าถามของโจทย์ปัญหา 

ความสัมพันธ์ที่ได้จากบาร์โมเดล  คือ………………………………………………………….................................. 
ดังนั้น สามารถเขียนสมการได้  คือ………………………………………….................................................... 

สิ่งที่โจทย์ก าหนดให้  ………………………………………………………… 
        ………………………………………………………… 

………………………………………………………… 
สิ่งที่โจทย์ต้องการหา ………………………………………………………… 

 

ก าหนดให้ x แทน ………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

น้อยมีลูกอมจ านวนหนึ่ง ซึ่งน้องเขามีลูกอมเป็น 
1

4
 ของที่เขามี ถ้าเขามีลูกอมมากกว่า 

น้องอยู่ 39 เม็ด อยากทราบว่าน้อยและน้องมีลูกอมรวมกันทั้งหมดก่ีเม็ด 
 

น้องมีลูกอมเป็น 
1

4
 ของที่น้อยมี 

น้อยมีลูกอมมากกว่าน้อง 39 เม็ด 

น้อยและน้องมีลูกอมรวมกันกี่เม็ด 

 

    น้อย 

น้อง 39 

จ านวนลูกอมที่น้องมี 

 

    น้อย 

น้อง 

x x x x 

39 x 

จ านวนลูกอมที่น้องมีรวมกับ 39 เม็ด เท่ากับจ านวนลูกอมที่น้อยมี 

x + 39 = 4x 

จาก        x + 39 = 4x 
บวกด้วย -x ทั้งสองข้างของสมการ จะได้          x + 39 + (-x) = 4x + (-x) 
จะได ้                                 39 = 3x 

คูณด้วย 
1

3
 ทั้งสองข้างของสมการ จะได้                   

1
39

3
= 

1
3x

3
 

จะได ้                                  13 = x 
ดังนั้น น้องมีลูกอม 13 เม็ด และนอ้ยมีลูกอม 4 13 = 52 เม็ด 
นั่นคือ น้อยและน้องมีลูกอมรวมกนั 13 + 52 = 65 เม็ด 
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6 

ระยะที่ 3 ระยะกระบวนการและสัญลักษณ์ 

ระยะที่ 2 ระยะโครงสร้าง 

ระยะที่ 1 ระยะข้อความ  

ตอบค าถามของโจทย์ปัญหา 

ความสัมพันธ์ที่ได้จากบาร์โมเดล  คือ………………………………………………………….................................. 
ดังนั้น สามารถเขียนสมการได้  คือ………………………………………….................................................... 

สิ่งที่โจทย์ก าหนดให้  ………………………………………………………… 
        ………………………………………………………… 

………………………………………………………… 
สิ่งที่โจทย์ต้องการหา ………………………………………………………… 

 

ก าหนดให้ x แทน ………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แม่ให้เงินมะปราง 1,000 บาท เพื่อน าไปซื้อหนังสือเรียน 4 เล่ม เมื่อเธอน าเงินที่ได้ 

ไปซื้อหนังสือเรียนท าให้เธอเหลือเงิน 400 บาท อยากทราบว่าหนังสือเรียนราคาเล่มละกี่บาท 

 

แม่ให้เงินไป 1,000 บาท 

น าไปซื้อหนังสือเรียน 4 เล่ม 
เหลือเงิน 400 บาท 
หนังสือเรียนราคาเล่มละกี่บาท 

1,000 

เหลือ 
400 

หนังสือเรียน 

ราคาของหนังสือเรียน 1 เล่ม 

สือ 

1,000 

เหลือ 
400 

หนังสือเรียน 

x x x x 

ราคาหนังสือเรียน 4 เล่ม รวมกับเงิน 400 บาท เท่ากับเงินทั้งหมด 

สือ 
4x + 400 = 1,000 

สือ 
จาก       4x + 400 = 1,000 

บวกด้วย -400 ทั้งสองข้างของสมการ จะได้           4x + 400 + (-400) = 1,000 + (-400) 
จะได ้                                   4x = 600 

คูณด้วย 
1

4
 ทั้งสองข้างของสมการ จะได้                     

1
4x

4
 = 

1
600

4
 

จะได ้                                    x = 150 
ดังนั้น หนังสือราคาเล่มละ 150 บาท 
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7 

ระยะที่ 3 ระยะกระบวนการและสัญลักษณ์ 

ระยะที่ 2 ระยะโครงสร้าง 

ระยะที่ 1 ระยะข้อความ  

ตอบค าถามของโจทย์ปัญหา 

ความสัมพันธ์ที่ได้จากบาร์โมเดล  คือ………………………………………………………….................................. 
ดังนั้น สามารถเขียนสมการได้  คือ………………………………………….................................................... 

สิ่งที่โจทย์ก าหนดให้  ………………………………………………………… 
        ………………………………………………………… 

………………………………………………………… 
สิ่งที่โจทย์ต้องการหา ………………………………………………………… 

 

ก าหนดให้ x แทน ………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม้ท่อนหนึ่งปักอยู่ในดิน 
3

8
 ของไม้ จมอยู่ในน้ า 

2

8
  ของไม้ และไม้โผล่พ้นน้ า 30 

เซนติเมตร ไม้ท่อนนี้ยาวกี่เซนติเมตร  
 

ไมป้ักอยู่ในดิน 
3

8
   ของไม้ 

จมอยู่ในน้ า 
1

4
   ของไม้ 

ไม้โผล่พ้นน้ า 30 เซนติเมตร 

ไม้ท่อนนี้ยาวกี่เซนติเมตร 

        

จมในน้ า ปักในดิน โผล่พ้นน้ า 30 ซม. 

ความยาวของไม้ 

ความยาวของไม้แต่ละส่วน 

        

จมในน้ า ปักในดิน โผล่พ้นน้ า 30 ซม. 

ความยาวของไม้ 

3 ส่วนของไม้ที่โผล่พ้นน้ า ยาวเท่ากับ 30 เซนติเมตร 

3x = 30 

จาก        3x = 30 

คูณด้วย 
1

3
 ทั้งสองข้างของสมการ จะได้    

1
3x

3
= 

1
30

3
 

จะได ้                     x = 10 
ดังนั้น ไม้แตล่ะส่วนมีความยาว 10 เซนติเมตร ซึ่งไม้ท่อนนี้มคีวามยาวท้ังหมด 8 ส่วน 
นั่นคือ ไม้ท่อนนี้มีความยาวท้ังหมด 8 10 = 80 เซนติเมตร 
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8 

ระยะที่ 3 ระยะกระบวนการและสัญลักษณ์ 

ระยะที่ 2 ระยะโครงสร้าง 

ระยะที่ 1 ระยะข้อความ  

ตอบค าถามของโจทย์ปัญหา 

ความสัมพันธ์ที่ได้จากบาร์โมเดล  คือ………………………………………………………….................................. 
ดังนั้น สามารถเขียนสมการได้  คือ………………………………………….................................................... 

สิ่งที่โจทย์ก าหนดให้  ………………………………………………………… 
        ………………………………………………………… 

………………………………………………………… 
สิ่งที่โจทย์ต้องการหา ………………………………………………………… 

 

ก าหนดให้ x แทน ………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

โรงเรียนแห่งหนึ่งมีนักเรียนทั้งหมด 1,500 คน เป็นนักเรียนชาย 
3

5
 ของนักเรียน

ทั้งหมด วันหนึ่งมีนักเรียนหญิงไม่มาโรงเรียน 30 คน วันนั้นจะมีนักเรียนหญิงมาโรงเรียนกี่คน 
 

โรงเรียนแห่งหนึ่งมีนักเรียน 1,500 คน 

มีนักเรียนชาย 
3

5
  ของนักเรียนทั้งหมด 

นักเรียนหญิงไม่มาเรียน 30 คน 

วันนั้นจะมีนักเรียนหญิงมาโรงเรียนกี่คน 

     

1,500 

นกัเรียนชาย นักเรียนหญิง 

นักเรียนทั้งหมด 

จ านวนนักเรียนหญิงแต่ละส่วน 

     

1,500 

นกัเรียนชาย 

x x x x x 

นักเรียนหญิง 

นักเรียนทั้งหมด 

นักเรียนชาย 3 ส่วนรวมกับนักเรียนหญิง 2 ส่วน เท่ากับ 1,500 คน 

3x + 2x = 1,500 
จาก  3x + 2x = 1,500 
จะได ้        5x = 1,500 

คูณด้วย 
1

5
 ทั้งสองข้างของสมการ จะได้       

1
5x

5
= 

1
1,500

5
 

จะได ้                              x = 300 
ดังนั้น มีนักเรียนหญิงส่วนละ 300 คน ซึ่งมี 2 ส่วน 
แสดงว่า โรงเรียนแห่งนี้มีนักเรียนหญิง 2 300= 600 คน แต่นักเรียนหญิงไม่มาเรียน 30 คน 
นั่นคือ วันนั้นมีนักเรียนหญิงท่ีมาโรงเรียนทั้งหมด 600 – 30 = 570 คน 
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ภาคผนวก จ 
แบบสอบถามวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อกิจกรรมการเรียนการสอนเรื่องการสร้างสมการเชิง

เส้นตัวแปรเดียวจากโจทย์ปัญหา โดยใช้วิธีบาร์โมเดล 
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แบบสอบถามวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อกิจกรรมการเรียนการสอนเรื่องการสร้างสมการ

เชิงเส้นตัวแปรเดียวจากโจทย์ปัญหา โดยใช้วิธีบาร์โมเดล 

ค าชี้แจง 

 1. แบบสอบถามวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อกิจกรรมการเรียนการสอนเรื่องการสร้าง

สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวจากโจทย์ปัญหา โดยใช้วิธีบาร์โมเดล มีจ านวน 20 ข้อ 

 2. ให้นักเรียนท าเครื่องหมาย  ลงในช่องทางขวามือหลังข้อความตามความรู้สึกท่ีแท้จริงของ

นักเรียนเพียงช่องเดียว 

ข้อที่ ข้อความ 
ระดับความพึงพอใจ 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

1 
การจัดล าดับโจทย์ปัญหาใบกิจกรรมมีความต่อเนื่อง
และชัดเจนท าให้ข้าพเจ้าเข้าใจได้ง่าย 

     

2 โจทย์ปัญหาในใบกิจกรรมมีความยากง่ายเหมาะสม      

3 โจทย์ปัญหาในใบกิจกรรมมีความหลากหลาย      

4 
การท าใบกิจกรรมในแต่ละคาบท าให้ข้าพเจ้าเข้าใจ
วิธีการสร้างสมการโดยใช้วิธีบาร์โมเดลมากขึ้น 

     

5 
เครื่องมือในการท ากิจกรรมมีประโยชน์ต่อการเรียน
การสอนมาก 

     

6 
การวาดรูปบาร์โมเดลท าให้ข้าพเจ้าตีความโจทย์
ปัญหาได้ง่ายขึ้น 

     

7 
การใช้วิธีบาร์โมเดลท าให้ข้าพเจ้าสามารถสร้าง
สมการได้ง่ายขึ้น 

     

8 
การใช้วิธีบาร์โมเดลท าให้ข้าพเจ้าเข้าใจวิธีการสร้าง
สมการมากข้ึน 

     

9 
การใช้วิธีบาร์โมเดลท าให้ข้าพเจ้าท าให้ข้าพเจ้ามี
อิสระในการคิดมากขึ้น 

     

10 
การใช้วิธีบาร์โมเดลท าให้ข้าพเจ้าพัฒนาทักษะ
กระบวนการคิดมากข้ึน 
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ข้อที่ ข้อความ 
ระดับความพึงพอใจ 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

11 
กิจกรรมการเรียนการสอนท าให้ข้าพเจ้าเกิดการ
ค้นพบองค์ความรู้ด้วยตนเอง 

     

12 
กิจกรรมการเรียนการสอนท าให้ข้าพเจ้าจดจ า
วิธีการสร้างสมการโดยใช้วิธีบาร์โมเดลได้มากข้ึน 

     

13 
กิจกรรมการเรียนการสอนท าให้ข้าพเจ้ามีความ
กระตือรือร้นและสนุกกับการเรียน 

     

14 
กิจกรรมการเรียนการสอนท าให้ข้าพเจ้าเข้าใจ
วิธีการสร้างสมการได้มากขึ้น 

     

15 
กิจกรรมการเรียนการสอนท าให้ข้าพเจ้ามีความ
มั่นใจในตัวเองมากขึ้น 

     

16 
การปฏิบัติกิจกรรมการเรียนการสอนท าให้ข้าพเจ้า
มีความม่ันใจในการเรียนมากขึ้น 

     

17 
การปฏิบัติกิจกรรมการเรียนการสอนส่งเสริมให้
บรรยากาศในการเรียนของข้าพเจ้ามากยิ่งข้ึน 

     

18 
การปฏิบัติกิจกรรมการเรียนการสอนท าให้ข้าพเจ้า
มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนมากข้ึน 

     

19 
การปฏิบัติกิจกรรมการเรียนการสอนท าให้ข้าพเจ้า
มีเจตคติท่ีดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ 

     

20 
ข้าพเจ้ารู้สึกไม่เครียดและไม่หนักใจต่อการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน 

     

 

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

............................................................................................................................. .............................. 

.................................................................................................... ....................................................... 

............................................................................................................................. .............................. 

...........................................................................................................................................................  



 

ประวัติผู้เขียน 
 

ประวัติผู้เขียน 
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     สาขาวิชาคณิตศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  
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