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The purposes of this research were as follows: (1) to study the achievement
of Mathayomsuksa Two students in terms of solving ratio and percentage word
problems using a normal method via normal teaching together with the Bar Model
method; (2) to study the achievement of Mathayomsuksa Two students on solving ratio
and percentage word problems using the Bar Model method via normal teaching
together with the Bar Model method; (3) to compare the achievement of Mathayomsuksa
Two students in terms of solving ratio and percentage word problems by both normal
methods and the Bar Model method via normal teaching together with Bar Model
method, demonstration by normal methods and the Bar Model method; (4) to study the
achievement of Mathayomsuksa Two students on solving ratio and percentage word
problems via normal teaching together with Bar Model method, and (5) to study the
satisfaction of Mathayomsuksa Two students on ratio and percentage via normal
teaching together with Bar Model method. The samples in this research was a class
chosen by cluster random sampling from Mathayomsuksa Two students in the first
semester of the 2018 academic year, in a school in Chonburi province. The research
findings were as follows: (1) No more than 60% of all students passed the criteria with a
.05 level of significance; (2) more than 60% of all students passed the criteria with a .05
level of significance; (3) the students who had the achieved a high solving ratio and
percentage of word problems from the normal method and the Bar Model method were
different with a .05 level of significance; (4) more than 60% of all students passed the

ช
criteria with a .05 level of significance; and (5) the satisfaction of Mathayomsuksa Two
students in terms of ratio and percentage via normal teaching together with Bar Model
method was at a high level.

Keyword : word problems, ratio and percentage, Bar Model method
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บทที่ 1
บทนา
ภูมิหลัง
อัตราส่วนและร้ อยละเป็ นเนื ้อหาหนึง่ ในวิชาคณิตศาสตร์ ที่เกี่ยวข้ องกับชีวิตประจาวันของ
มนุษย์ เนื่องจากมีหลากหลายสถานการณ์ ในชีวิตประจาวันที่ ต้อ งพบเจอ และต้ องอาศัยความรู้
เรื่ อ งอัตราส่วนและร้ อยละในการแก้ ปัญ หา เช่น การผสมส่วนผสมต่าง ๆ ในการทาอาหารและ
เครื่ องดื่ม การผสมส่วนผสมต่าง ๆ ในการใช้ สารเคมี การเลือกสินค้ าประเภทชิ ้นเดียวและประเภท
หลายชิน้ การเลือกซื ้อสินค้ าที่ลดราคา การคิดดอกเบี ้ยเงินฝากของธนาคาร การคิดดอกเบี ้ยเงินกู้
ของสถาบันการเงิน เป็ นต้ น ดังนันการมี
้
ความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับเรื่ องอัตราส่วนและร้ อยละจึงมี
ส่วนสาคัญในการประกอบการตัดสินใจได้ อย่างถูกต้ องและเหมาะสม รวมทังการประกอบอาชี
้
พ
ต่ า ง ๆ กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารจึ ง บรรจุ ใ ห้ เนื อ้ หาเรื่ อ งอั ต ราส่ ว นและร้ อยละอยู่ ใ นแบบเรี ย น
คณิ ตศาสตร์ ตัง้ แต่ประถมศึกษาจนถึงมัธยมศึกษา กล่าวได้ ว่าเรื่ อ งอัตราส่วนและร้ อยละเป็ น
เนื ้อหาสาคัญเนื ้อหาหนึง่ ในการเรี ยนการสอนวิชาคณิตศาสตร์
การเรี ยนการสอนคณิตศาสตร์ เรื่ องอัตราส่วนร้ อยละพบปั ญหาหลายประการ ดังปรากฏ
ในงานวิจัยของประภัสสร เบ้ าชารี (2554) พบว่านักเรี ยนส่วนใหญ่ มีความเข้ าใจที่คลาดเคลื่อ น
เกี่ ยวกับความคิดรวบยอดในเรื่ องอัตราส่วนและร้ อยละ เช่น การคานวณอัตราส่วนที่เท่ากัน ซึ่ง
นักเรี ยนรู้ วิธีการทาอัตราส่วนให้ เท่ากันโดยใช้ หลักการคูณ และหลักการหาร และสามารถแสดง
ขันตอนการหาค
้
าตอบได้ ถูกต้ อง แต่ขนตอนในการค
ั้
านวณของนักเรี ยนผิดจึงทาให้ คาตอบที่ได้
ผิดพลาดไป ส่วนการแก้ โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับอัตราส่วนและร้ อยละ นักเรี ยนไม่สามารถวิเคราะห์ได้
ว่าโจทย์ต้องการอะไร ไม่เข้ าใจบริ บทของโจทย์ และเมื่อแก้ โจทย์ปัญหาไม่ได้ นกั เรี ย นจึงเกิดความ
เบื่อ หน่ายในการแก้ โจทย์ ปัญหาหรื อทาแบบฝึ กหัด สอดคล้ องกับงานวิจัยของศุภการณ์ สว่าง
เมืองวรกุล (2552) ที่พบว่านักเรี ยนมีข้อบกพร่องทางการเรี ยนคณิตศาสตร์ เรื่ องอัตราส่วนและร้ อย
ละในด้ านการตีความโจทย์ปั ญหาซึ่งเป็ นข้ อบกพร่ องที่พบมากที่สดุ นอกจากนี ้ยังพบว่านักเรี ยน
ขาดความเข้ าใจพื น้ ฐานเกี่ ย วกับหลัก การ สูต ร กฎ นิ ยาม สมบัติ การคิ ดค านวณ เช่ น การใช้
หลักการคูณไขว้ เพื่อตรวจสอบความเท่ากันขออัตราส่วนสองอัตราส่วนไม่ถกู ต้ อง กระบวนการหา
ค่าตัวแปรในสัดส่วน การเขียนร้ อยละให้ อยูใ่ นรูปอัตราส่วน หรื อการเขียนอัตราส่วนให้ อยูใ่ นรูปร้ อย
ละไม่ ถูกต้ อ ง และจากงานวิจัยของ ณั ฐ ริ ก า พูล เพิ่ม (2545) ที่ศึกษาการพัฒ นาแบบทดสอบ
วินิจฉัยวิชาคณิ ตศาสตร์ เรื่ องอัตราส่วนและร้ อยละ พบว่าเนื ้อหาที่นกั เรี ยนบกพร่ องได้ แก่ การแก้
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โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสัดส่วน การหาจานวนที่แทนตัวแปรในสัดส่วน การเขียนอัตราส่วนให้ อยูใ่ นรู ป
ร้ อยละ การเขียนอัตราส่วนแทนการเปรี ยบเทียบ และหาอัตราส่วนที่เท่ากับอัตราส่วนที่กาหนดให้
โดยพบว่าสาเหตุของข้ อบกพร่องที่พบมาก ได้ แก่ ทักษะทางการอ่าน ทักษะการคิดคานวณในด้ าน
การบวก การลบ การคูณ การหาร ด้ านสัญลักษณ์ทางการคานวณคณิตศาสตร์ ไม่ถูกต้ อง และขาด
ความรู้ ความเข้ าใจในกระบวนการคิดคานวณทางคณิ ตศาสตร์ ทาให้ สรุ ปความคิดรวบยอดไม่
ถูกต้ อง กล่าวได้ ว่าปั ญหาที่พบมากในการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ เรื่ องอัตราส่วนและร้ อ ยละของ
นักเรี ยนคือ การตีความโจทย์ปัญหาและการแก้ โจทย์ปัญหาอัตราส่วนและร้ อยละ
แนวทางการแก้ ปัญหาการเรี ยนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ มีหลายวิธีขึ ้นอยูก่ บั สถานการณ์
ปั ญหาในขณะนันและไม่
้
ตายตัว โดยอาจเริ่ มต้ นจากการให้ นกั เรี ยนทาความเข้ าใจปั ญหา ข้ อมูล
และความสัม พัน ธ์ ต่าง ๆ ที่ โจทย์ กาหนด จากนัน้ เลือ กวิ ธีก ารแก้ โจทย์ ปั ญ หา เมื่ อได้ วิธีก ารที่
เหมาะสมแล้ วต้ องสามารถตรวจสอบคาตอบได้ และคาตอบนันต้
้ องสอดคล้ องกับข้ อเท็จจริ ง โดย
วิธีการแก้ โจทย์ปัญหาที่สามารถแก้ โจทย์ปัญหาได้ อย่างมีประสิทธิภาพเช่น การสร้ างตาราง การให้
เหตุผล การวาดรู ป และการใช้ แบบจาลอง โดยวิชาคณิตศาสตร์ ด้ านการจัดการเรี ยนการสอนเพื่อ
ส่งเสริ มทักษะการแก้ ปัญหาทางคณิตศาสตร์ สิทธิชัย ผ่องใส (2556) ได้ พฒ
ั นาความคิดรวบยอด
และความสามารถในการแก้ ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ เรื่ องอัตราส่วนและร้ อยละ โดยใช้ การเรี ยนรู้
แบบมี ส่วนร่ วม ทาให้ นัก เรี ย นมี ความสามารถในการแก้ ปั ญ หาทางคณิ ต ศาสตร์ อ ยู่ในระดับ ดี
นอกจากนี ้นักเรี ยนสามารถยกตัวอย่างในสถานการณ์ที่เกี่ยวกับอัตราส่วนและร้ อยละในประจาวัน
รวมทัง้ มี ความสามารถในการแก้ ปัญ หาทางคณิ ตศาสตร์ ทงปั
ั ้ ญหาที่ครู กาหนดให้ และปั ญ หาที่
นักเรี ยนแต่งขึน้ เองได้ ด้วย นอกจากนี ้ ประไพ แดงไฝ (2546) ได้ ทาการวิจัยเชิงปฏิบตั ิ การในชัน้
เรี ยนเพื่อปรับปรุ งการเรี ยนการสอนวิช าคณิ ตศาสตร์ เรื่ อ งอัต ราส่วนและร้ อยละ โดยเสนอแนะ
แนวทางที่มีประสิทธิ ภาพในการปรับปรุ งการเรี ยนการสอนคณิตศาสตร์ เรื่ องอัตราส่วนและร้ อยละ
ดังนี ้ ควรจัดกิจกรรมทบทวนและฝึ กทักษะในการนาความรู้พื ้นฐานมาใช้ ในการแก้ ปัญหา ใช้ วิธีการ
สอนแบบอุป นัย ในการสร้ างความคิ ดรวบยอดของอัต ราส่วน ใช้ โจทย์ ปั ญ หาที่ จาลองมาจาก
สถานการณ์ จริ ง และใช้ คาถามตามลาดับขันของการแก้
้
โจทย์ปัญหา ในประเทศสิงคโปร์ มีการใช้
การเขียนแบบจ าลองแบบแท่ง เพื่ อ ใช้ ในการแก้ ปั ญ หาอัตราส่วน ทาให้ นักเรี ยนเข้ าใจสิ่งที่เป็ น
นามธรรมได้ ง่ายยิ่งขึ ้น โดยใช้ สิ่งของเป็ นตัวแทนในสิง่ ที่เป็ นรูปธรรม วิธีการนี ้จะเป็ นการส่งเสริ มให้
นัก เรี ย นมี ค วามคิ ด วิ เ คราะห์ ใ นการแก้ ปั ญ หาและสร้ างความสัม พั น ธ์ กั บ สัญ ลัก ษณ์ ทาง
คณิ ตศาสตร์ อี ก ทัง้ ยังสอดคล้ องกับสถานการณ์ จ ริ งในปั จ จุบัน วิธีการนี เ้ ป็ นการเปิ ดโอกาสให้
นักเรี ยนวางแผนและดาเนินการวางแผนแก้ ปัญหาที่หลากหลายซึง่ เรี ยกว่า บาร์ โมเดล
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บาร์ โมเดล เป็ นนวัตกรรมใหม่ในการจัดการเรี ยนรู้ ร่วมกับการใช้ เทคนิคปั ญหาเป็ นฐาน
โดยให้ นกั เรี ยนเรี ยนรู้ เกี่ยวกับแผนภาพและแผนภูมิ ซึ่งบาร์ โมเดลสามารถใช้ ได้ กับนักเรี ยนได้ ทุก
ช่ วงวัย ตัง้ แต่อ นุบ าลจนถึ งมั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น โดยกรองทอง ไคริ รี (2554) ได้ ก ล่า วว่า การ
แก้ ปัญหาทางคณิตศาสตร์ นนนั
ั ้ กเรี ยนจะต้ องมี ความคิดเชื่อมโยงและคิดวิเคราะห์ เด็ก 7 – 11 ปี
สามารถเข้ าใจเหตุผลและเข้ าใจสิง่ ของต่าง ๆ ในรู ปแบบรู ปธรรมและนามธรรมได้ ซึ่งการจัดการ
เรี ยนรู้ วิชาคณิ ตศาสตร์ ทาให้ ผ้ เู รี ยนมองภาพเชิงรู ปธรรมได้ ชัดเจน และการใช้ บาร์ โมเดลเป็ นการ
ช่วยส่งเสริ มผู้เรี ยนในวิชาคณิตศาสตร์ ให้ มองภาพการแก้ ปัญหาได้ อย่างชัดเจนและสอดคล้ องกับ
การพัฒนาสติปัญญาในช่วงชันนี
้ ้ โดย โค เทก ฮง (2007) ได้ กล่าวว่า บาร์ โมเดลเป็ นวิธีการหนึง่ ใน
การเพิ่มความสามารถของนักเรี ยนในการแก้ ปัญ หา คือ การช่วยให้ เห็นภาพความสัมพันธ์ ทาง
คณิ ตศาสตร์ นามธรรมและโครงสร้ างปั ญหาที่แตกต่างกันผ่านการเป็ นตัวแทนภาพ นอกจากนี ้ยัง
ปรากฏการศึกษาของวลีพร อุ่นจิตต์ธรรม (2558) ที่ศกึ ษาเกี่ยวกับการพัฒนากิจกรรมการเรี ยนรู้ใน
รู ป แบบบาร์ โมเดลเรื่ อ งการแก้ โจทย์ ปั ญ หาคณิ ต ศาสตร์ ข องนัก เรี ย นชั น้ ประถมศึก ษาปี ที่ 1
ผลการวิจัยพบว่าการใช้ บาร์ โมเดลในการสอนจะช่วยให้ นกั เรี ยนทาโจทย์ปัญหาได้ งา่ ยและเข้ าใจ
มากขึ ้น นักเรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนเฉลี่ยร้ อยละ 95.59 และมีความพึงพอใจต่อการเรี ยนอยู่
ที่ระดับมากที่สดุ และสามารถใช้ บาร์ โมเดลในการแก้ โจทย์ปัญหาเรื่ องการบวก ลบ หรื อการชัง่ ตวง
ได้ ประสิทธิ ภาพของการใช้ บาร์ โมเดลในการเรี ยนการสอนวิช าคณิ ตศาสตร์ เห็นได้ จากประเทศ
สิงคโปร์ ที่มีการใช้ บาร์ โมเดลในการจัดการเรี ยนรู้ โดยมี ชื่อ เรี ยกว่า สิงคโปร์ บาร์ โมเดล ซึ่งสร้ าง
ความสัมพันธ์ กับการจัดการจัดการเรี ยนรู้ตามแนวทฤษฎีของสะเต็มศึกษาเชื่อมโยงกับการเรี ยนรู้
ในอนาคต การพิสจู น์ประสิทธิ ภาพของบาร์ โมเดลยังเห็นได้ จากการศึกษาของ มาฮันนี (2007) ที่
ศึกษาผลของสิงคโปร์ โมเดลร่ วมกับการเรี ยนรู้โดยใช้ ปัญหาเป็ นฐาน ผลการวิจยั พบว่าการจัดการ
เรี ยนรู้โดยใช้ ตวั แบบและการวาดภาพมีประสิทธิ ภาพถึง 95.7% นักเรี ยนสามารถสร้ างแนวคิดและ
วาดภาพออกมาเป็ นตัวแบบได้ อีกทังนั
้ กเรี ยนยังสามารถเข้ าใจและแก้ ปัญหาได้ ส่งผลโดยตรงใน
การเพิ่มความสามารถการแก้ โจทย์ ปัญ หาของนักเรี ยน และมี ประสิทธิ ภาพดีเมื่ อ ใช้ ร่วมกับการ
จัดการเรี ยนรู้โดยใช้ ปัญหาเป็ นฐานซึง่ ทาให้ นกั เรี ยนมีความพึงพอใจในการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์
มากขึ ้น
การเรี ยนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่ องอัตราส่วนร้ อยละโดยใช้ บาร์ โมเดล จึงเป็ นวิ ธีที่มี
ประโยชน์อย่างมากต่อการจัดการเรี ยนการสอน เนื่องจากทาให้ ผ้ เู รี ยนสามารถเรี ยนรู้และทาความ
เข้ าใจเนื ้อหาต่าง ๆ โดยผ่านรู ปธรรมความสาคัญ ดังกล่าวจึงทาให้ ผ้ ูวิจัยสนใจศึกษาผลสัมฤทธิ์
เรื่ องการแก้ โจทย์ปัญหาอัตราส่วนและร้ อยละ ผ่านการจัดการเรี ยนรู้เรื่ องอัตราส่วนและร้ อยละ โดย
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การสอนวิธีปกติควบคู่กับวิธีบาร์ โมเดล สาหรับนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2 ซึ่งเป็ นระดับชันที
้ ่มี
การจัดการเรี ยนการสอนในเรื่ องอัตราส่วนและร้ อ ยละ ซึ่งผลที่ได้ จะเป็ นแนวทางในการปรับปรุ ง
และพัฒนาในการจัดเรี ยนการสอนวิชาคณิ ตศาสตร์ เรื่ องอัตราส่วนและร้ อยละให้ มีประสิทธิ ภาพ
ยิ่งขึ ้น
ความมุ่งหมายของการวิจัย
ในการวิจยั ครัง้ นี ้ผู้วิจยั ได้ ตงความมุ
ั้
่งหมายไว้ ดงั นี ้
1. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนเรื่ องการแก้ โจทย์ปัญหาอัตราส่วนและร้ อยละ
จากการแสดงวิธีทาปกติ ผ่านการจัดการเรี ยนรู้ เรื่ องอัตราส่วนและร้ อ ยละ โดยการสอนวิธีปกติ
ควบคูก่ บั วิธีบาร์ โมเดล ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2
2. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนเรื่ องการแก้ โจทย์ปัญหาอัตราส่วนและร้ อยละ
จากการแสดงวิธีทาบาร์ โมเดล ผ่านการจัดการเรี ยนรู้ เรื่ องอัตราส่วนและร้ อ ยละ โดยการสอนวิธี
ปกติควบคูก่ บั วิธีบาร์ โมเดล ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2
3. เพื่อ เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนเรื่ อ งการแก้ โจทย์ปัญหาอัตราส่วนและ
ร้ อ ยละ ผ่านการจัดการเรี ย นรู้ เรื่ องอัตราส่วนและร้ อ ยละ โดยการสอนวิธีปกติค วบคู่กับ วิธีบ าร์
โมเดล ของนักเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 2 ระหว่างการแสดงวิธีทาปกติและการแสดงวิธีทาบาร์
โมเดล
4. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนเรื่ องการแก้ โจทย์ปัญหาอัตราส่วนและร้ อยละ
ผ่านการจัดการเรี ยนรู้ เรื่ องอัตราส่วนและร้ อยละ โดยการสอนวิธีปกติควบคู่กับวิธีบาร์ โมเดล ของ
นักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2
5. เพื่อศึกษาความพึงพอใจทางการเรี ยนผ่านการจัดการเรี ยนรู้ เรื่ องอัตราส่วนและ
ร้ อยละ โดยการสอนวิธีปกติควบคูก่ บั วิธีบาร์ โมเดล ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2
ความสาคัญของการวิจัย
การวิจัยครัง้ นี ้เป็ นแนวทางพัฒนาคุณภาพเรื่ องการแก้ โจทย์ปัญหาอัตราส่วนและร้ อยละ
ผ่านการจัดการเรี ยนรู้ เรื่ องอัตราส่วนและร้ อยละ โดยการสอนวิธีปกติควบคู่กับวิธีบาร์ โมเดล ของ
นักเรี ย นชัน้ มัธยมศึก ษาที่ 2 และเป็ นแนวทางในการจัด การเรี ย นรู้ ด้ วยวิ ธีบ าร์ โมเดลเพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพเรื่ องการแก้ โจทย์ปัญหาในเนื ้อหาคณิตศาสตร์ หวั ข้ ออื่น ๆ ต่อไป
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ขอบเขตของการวิจัย
ประชากรที่ใช้ ในการวิจัย
ประชากรที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้คือ นักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2 โรงเรี ยนแห่งหนึ่งใน
จังหวัดชลบุรี ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2561 จากทังหมด
้
13 ห้ อง ซึง่ มีนกั เรี ยนทังหมด
้
520 คน
กลุ่มตัวอย่ างที่ใช้ ในการวิจัย
กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้คือ นักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2 โรงเรี ยนแห่งหนึ่ง
ในจังหวัดชลบุรี จานวน 1 ห้ อง ซึ่งมี นักเรี ยนจานวน 37 คน โดยได้ จากการเลือกแบบเกาะกลุ่ม
(Cluster Random Sampling) จากทังหมด
้
13 ห้ อง โดยแต่ละห้ องมีนกั เรี ยนคละความสามารถ
ระยะเวลาที่ใช้ ในงานวิจัย
การวิจัยครัง้ นีใ้ ช้ เวลาทดลองสอนในภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึก ษา 2561 โดยใช้ เวลา
เรี ยนจานวน 14 คาบ ทดสอบย่อยเรื่ องการแก้ โจทย์ปัญหาสัดส่วน 1 คาบ ทดสอบย่อยเรื่ องการแก้
โจทย์ปัญหาร้ อยละ 1 คาบ และทาการทดสอบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนเรื่ อ งการแก้ โจทย์ ปัญหา
อัตราส่วนและร้ อยละ จานวน 2 คาบ รวม 18 คาบ โดยแต่ละคาบใช้ เวลา 50 นาที
เนือ้ หาที่ใช้ ในการวิจัย
เนื ้อหาที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ เป็ นเนื ้อหาสาระการเรี ยนรู้คณิตศาสตร์ พื ้นฐาน ระดับชัน้
มัธยมศึกษาปี ที่ 2 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน พุทธศักราช 2551 เรื่ องอัตราส่วน
และร้ อยละ จานวน 14 คาบ โดยแบ่งออกเป็ น
อัตราส่วน
จานวน 4 คาบ
สัดส่วน
จานวน 4 คาบ
ร้ อยละ
จานวน 6 คาบ
จากเนื ้อหาข้ างต้ นมีการจัดการเรี ยนรู้เรื่ องการแก้ โจทย์ปัญหาอัตราส่วนและร้ อยละ
จานวน 7 คาบ โดยแบ่งออกเป็ น
การแก้ โจทย์ปัญหาสัดส่วน จานวน 3 คาบ
การแก้ โจทย์ปัญหาร้ อยละ จานวน 4 คาบ
ตัวแปรที่ศึกษา
1. ตัวแปรอิ สระ ได้ แก่ การจัดการเรี ยนรู้ เรื่ องอัตราส่วนและร้ อยละ โดยการสอนวิธี
ปกติควบคูก่ บั วิธีบาร์ โมเดล สาหรับนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2
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2. ตัวแปรตาม ได้ แก่
2.1 ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนเรื่ องการแก้ โจทย์ปัญหาอัตราส่วนและร้ อยละ จาก
การแสดงวิธีทาปกติ ผ่านการจัดการเรี ยนรู้ เรื่ องอัตราส่วนและร้ อยละ โดยการสอนวิธีปกติควบคู่
กับวิธีบาร์ โมเดล ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2
2.2 ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนเรื่ องการแก้ โจทย์ปัญหาอัตราส่วนและร้ อยละ จาก
การแสดงวิธีทาบาร์ โมเดล ผ่านการจัดการเรี ยนรู้ เรื่ องอัตราส่วนและร้ อยละ โดยการสอนวิธีปกติ
ควบคูก่ บั วิธีบาร์ โมเดล ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2
2.3 ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนเรื่ องการแก้ โจทย์ปัญหาอัตราส่วนและร้ อยละ ผ่าน
การจัด การเรี ยนรู้ เรื่ องอัตราส่วนและร้ อยละ โดยการสอนวิธี ปกติค วบคู่กับ วิธีบ าร์ โมเดล ของ
นักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2
2.4 ความพึงพอใจทางการเรี ยนผ่านการจัดการเรี ยนรู้ เรื่ องอัตราส่วนและร้ อยละ
โดยการสอนวิธีปกติควบคูก่ บั วิธีบาร์ โมเดล ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2
นิยามศัพท์ เฉพาะ
1. บาร์ โมเดล (Bar Model) หมายถึง แบบจาลองทางคณิ ตศาสตร์ ที่มีลกั ษณะเป็ นแท่ง
รู ป สี่เหลี่ยมมุม ฉาก ซึ่งใช้ ในการอธิ บายสถานการณ์ ความสัม พันธ์ ของข้ อ มูลต่าง ๆ โดยแทน
ปริ มาณของข้ อมูลหรื อสิง่ ต่าง ๆ ที่ใช้ ในการวิเคราะห์ คานวณ ตีความหมายจากโจทย์ปัญหา เพื่อ
นาไปแก้ ปัญหาทางคณิตศาสตร์
2. วิธีบาร์ โมเดล (Bar Model Method) หมายถึง กระบวนการของบาร์ โมเดลที่นามาใช้
ในการแก้ โจทย์ปัญหา โดยกระบวนการของบาร์ โมเดลแบ่งเป็ น 3 ระยะ ได้ แก่ ระยะข้ อความ ระยะ
โครงสร้ าง ระยะวิธีการและสัญลักษณ์ โดยระยะข้ อความคือการระบุสงิ่ ที่โจทย์กาหนดให้ และสิง่ ที่
โจทย์ต้องการทราบ ระยะโครงสร้ างคือ การสร้ างบาร์ โมเดลเพื่อแทนสิง่ ที่โจทย์กาหนดให้ และระยะ
วิธีการและสัญลักษณ์ คือการหาค่าหนึ่งหน่วยของบาร์ โมเดลและหาคาตอบในสิ่งที่โจทย์ต้องการ
ทราบ
3. การจัดการเรี ยนรู้ เรื่ องอัตราส่วนและร้ อยละ โดยการแสดงวิธีทาปกติ หมายถึง การ
จัดการเรี ยนรู้ เรื่ องอัตราส่วนและร้ อยละ ตามหนังสือเรี ยนสาระการเรี ยนรู้ พื ้นฐาน คณิตศาสตร์ เล่ม
1 ชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 2 กลุม่ สาระการเรี ยนรู้ คณิ ตศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้
พื ้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยมีขนตอนการแก้
ั้
โจทย์ปัญหาแบ่งเป็ น 3 ขันตอน
้
ได้ แก่ การกาหนด
ตัวแปร การเขียนสัดส่วน และการหาค่าของตัวแปร
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4. การจัดการเรี ยนรู้ เรื่ องอัตราส่วนและร้ อยละ โดยการแสดงวิธีทาบาร์ โมเดล หมายถึง
การจัดการเรี ยนรู้เรื่ องอัตราส่วนและร้ อยละ หนังสือเรี ยนสาระการเรี ยนรู้ พื ้นฐาน คณิตศาสตร์ เล่ม
1 ชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 2 กลุม่ สาระการเรี ยนรู้ คณิ ตศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้
พื ้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยนากระบวนการของบาร์ โมเดลมาใช้ ในการแก้ โจทย์ปัญหา แบ่งเป็ น
3 ระยะ ได้ แก่ ระยะข้ อความ ระยะโครงสร้ าง ระยะวิธีการและสัญลักษณ์
5. การจัดการเรี ยนรู้ เรื่ อ งอัตราส่วนและร้ อยละ โดยการสอนวิธีป กติ ควบคู่กับ วิธีบาร์
โมเดล หมายถึง การจัดการเรี ยนรู้เรื่ องอัตราส่วนและร้ อยละโดยการแสดงวิธีทาปกติ และเพิ่มเติม
การแสดงวิธีทาโดยใช้ บาร์ โมเดล
6. แบบทดสอบย่อยเรื่ องการแก้ โจทย์ปัญหาอัตราส่วนและร้ อยละ ผ่านการจัดการเรี ยนรู้
เรื่ อ งอัตราส่วนและร้ อยละ โดยการสอนวิธีป กติควบคู่กับวิธีบาร์ โมเดล หมายถึง แบบทดสอบ
อัตนัยจานวน 2 ฉบับ ได้ แก่ แบบทดสอบย่อยเรื่ องการแก้ โจทย์ปัญหาสัดส่วน เป็ นข้ อสอบอัตนัย
ประกอบด้ วยแสดงวิธีทาปกติจานวน 3 ข้ อ และแสดงวิธีทาบาร์ โมเดลจานวน 3 ข้ อ รวมทังสิ
้ ้น 6
ข้ อ และแบบทดสอบย่อยเรื่ องการแก้ โจทย์ปัญหาร้ อยละ เป็ นข้ อสอบอัตนัย ประกอบด้ วยแสดงวิธี
ทาปกติจานวน 3 ข้ อ และแสดงวิธีทาบาร์ โมเดลจานวน 3 ข้ อ รวมทังสิ
้ ้น 6 ข้ อ
7. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนเรื่ องการแก้ โจทย์ปัญหาอัตราส่วนและร้ อยละ
จากการแสดงวิธีทาปกติ ผ่านการจัดการเรี ยนรู้ เรื่ องอัตราส่วนและร้ อ ยละ โดยการสอนวิธีปกติ
ควบคู่ กับ วิ ธี บ าร์ โมเดล หมายถึ ง แบบทดสอบอั ต นัย จ านวน 6 ข้ อ ที่ ผ้ ูวิ จั ย สร้ างขึ น้ เพื่ อ วัด
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนเรื่ องการแก้ โจทย์ ปัญ หาอัตราส่วนและร้ อยละ จากการแสดงวิธีทาปกติ
ผ่านการจัดการเรี ยนรู้ เรื่ องอัตราส่วนและร้ อยละ โดยการสอนวิธีปกติควบคู่กับวิธีบาร์ โมเดล ของ
นักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2
8. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนเรื่ องการแก้ โจทย์ปัญหาอัตราส่วนและร้ อยละ
จากการแสดงวิธีทาบาร์ โมเดล ผ่านการจัดการเรี ยนรู้ เรื่ องอัตราส่วนและร้ อ ยละ โดยการสอนวิธี
ปกติควบคู่กับวิธีบาร์ โมเดล หมายถึง แบบทดสอบอัตนัยจานวน 6 ข้ อ ที่ผ้ ูวิจัยสร้ างขึ ้น เพื่อ วัด
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนเรื่ อ งการแก้ โจทย์ ปัญ หาอัตราส่วนและร้ อยละ จากการแสดงวิธีทาบาร์
โมเดล ผ่านการจัดการเรี ยนรู้เรื่ องอัตราส่วนและร้ อยละ โดยการสอนวิธีปกติควบคู่กบั วิธีบาร์ โมเดล
ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2
9. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนเรื่ องการแก้ โจทย์ปัญหาอัตราส่วนและร้ อยละ จากการแสดง
วิธีทาปกติ ผ่านการจัดการเรี ยนรู้ เรื่ องอัตราส่วนและร้ อยละ โดยการสอนวิธีปกติควบคู่กับวิธีบาร์
โมเดล หมายถึง คะแนนรวมของนักเรี ยนที่ได้ จากการประเมินดังนี ้
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9.1 คะแนนจากการประเมินผลระหว่างเรี ยนซึ่งวัดจากใบงานเป็ นรายบุคคล คิดจาก
ใบงานเนื ้อหาการแก้ โจทย์ปัญหาสัดส่วน จากการแสดงวิธีทาปกติ ร้ อยละ 10 และใบงานเนื ้อหา
การแก้ โจทย์ ปัญ หาร้ อยละ จากการแสดงวิธีทาปกติ ร้ อ ยละ 10 รวมเป็ นร้ อยละ 20 ของคะแนน
ทังหมด
้
9.2 คะแนนจากการประเมินผลจากการทาแบบทดสอบย่อยเรื่ องการแก้ โจทย์ปัญหา
อัตราส่วนและร้ อยละ จากการแสดงวิธีทาปกติ คิดจากแบบทดสอบย่อยเรื่ องการแก้ โจทย์ปัญหา
สัดส่วน จากการแสดงวิธีทาปกติ ร้ อยละ 20 และแบบทดสอบย่อยเรื่ องการแก้ โจทย์ปัญหาร้ อยละ
จากการแสดงวิธีทาปกติ ร้ อยละ 20 รวมเป็ นร้ อยละ 40 ของคะแนนทังหมด
้
9.3 คะแนนจากการประเมินผลจากการทาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
เรื่ องการแก้ โจทย์ปัญ หาอัตราส่วนและร้ อ ยละ จากการแสดงวิธีทาปกติ คิดเป็ นร้ อ ยละ 40 ของ
คะแนนทังหมด
้
10. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนเรื่ องการแก้ โจทย์ปัญหาอัตราส่วนและร้ อยละ จากการแสดง
วิธีทาบาร์ โมเดล ผ่านการจัดการเรี ยนรู้เรื่ องอัตราส่วนและร้ อยละ โดยการสอนวิธีปกติควบคูก่ ับวิธี
บาร์ โมเดล หมายถึง คะแนนรวมของนักเรี ยนที่ได้ จากการประเมินดังนี ้
10.1 คะแนนจากการประเมิ นผลระหว่างเรี ยนซึ่งวัดจากใบงานเป็ นรายบุคคล คิด
จากใบงานเนื ้อหาการแก้ โจทย์ปัญหาสัดส่วน จากการแสดงวิธีทาบาร์ โมเดล ร้ อยละ 10 และใบ
งานเนื ้อหาการแก้ โจทย์ปัญหาร้ อยละ จากการแสดงวิธีทาบาร์ โมเดล ร้ อยละ 10 รวมเป็ นร้ อยละ
20 ของคะแนนทังหมด
้
10.2 คะแนนจากการประเมิ น ผลจากการท าแบบทดสอบย่อ ยเรื่ อ งการแก้ โจทย์
ปั ญหาอัตราส่วนและร้ อยละ จากการแสดงวิธีทาบาร์ โมเดล คิดจากแบบทดสอบย่อยเรื่ องการแก้
โจทย์ปัญหาสัดส่วน จากการแสดงวิธีทาบาร์ โมเดล ร้ อยละ 20 และแบบทดสอบย่อยเรื่ องการแก้
โจทย์ ปัญ หาร้ อยละ จากการแสดงวิธีทาบาร์ โมเดล ร้ อ ยละ 20 รวมเป็ นร้ อยละ 40 ของคะแนน
ทังหมด
้
10.3 คะแนนจากการประเมินผลจากการทาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
เรื่ องการแก้ โจทย์ปัญหาอัตราส่วนและร้ อ ยละ จากการแสดงวิธีทาบาร์ โมเดล คิดเป็ นร้ อยละ 40
ของคะแนนทังหมด
้
11. ผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ยนเรื่ อ งการแก้ โจทย์ ปั ญ หาอัตราส่วนและร้ อยละ ผ่านการ
จัดการเรี ยนรู้ เรื่ องอัตราส่วนและร้ อยละ โดยการสอนวิธีปกติควบคู่ กับวิธีบาร์ โมเดล ของนักเรี ยน
ชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2 หมายถึง คะแนนเฉลี่ยของนักเรี ยนที่ได้ จากผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนเรื่ องการ
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แก้ โจทย์ปัญหาอัตราส่วนและร้ อยละ จากการแสดงวิธีทาปกติและการแสดงวิธีทาบาร์ โมเดล ผ่าน
การจัดการเรี ยนรู้เรื่ องอัตราส่วนและร้ อยละ โดยการสอนวิธีปกติควบคูก่ บั วิธีบาร์ โมเดล
12. เกณฑ์ หมายถึง คะแนนรวมของนักเรี ยนที่ได้ จากการประเมินมีค่าร้ อยละ 60 ของ
คะแนนทังหมด
้
กล่าวคือ นักเรี ยนได้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนเรื่ องการแก้ โจทย์ปัญหาอัตราส่วนและ
ร้ อยละได้ ตงแต่
ั ้ ร้อยละ 60 ขึ ้นไป แสดงว่าผู้นนผ่
ั ้ านเกณฑ์
13. ความพึงพอใจทางการเรี ยนผ่านการจัดการเรี ยนรู้เรื่ องอัตราส่วนและร้ อยละ โดยการ
สอนวิธีปกติควบคู่กบั วิธีบาร์ โมเดล หมายถึง ความรู้ สกึ พอใจ ประทับใจ การให้ ความร่ วมมือจาก
การทากิจกรรม ผ่านการจัดการเรี ยนรู้เรื่ องอัตราส่วนและร้ อยละ โดยการสอนวิธีปกติควบคู่กบั วิธี
บาร์ โมเดล ซึง่ วัดจากการประเมินโดยการใช้ แบบสอบถามที่ผ้ วู ิจยั สร้ างขึ ้น
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ในการศึกษาผลสัมฤทธิ์เรื่ องการแก้ โจทย์ปัญหาอัตราส่วนและร้ อยละ และความพึงพอใจ
ทางการเรี ยนผ่านการจัดการเรี ยนรู้ เรื่ องอัตราส่วนและร้ อยละ โดยการสอนวิธีปกติควบคูก่ บั วิธีบาร์
โมเดล สาหรับนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2 ผู้วิจยั มีกรอบแนวคิด ดังภาพประกอบ 1
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แนวทางการจัดการเรี ยนรู้
เรื่ องการแก้ โจทย์ปัญหา
อัตราส่วนและร้ อยละ
โดยการแสดงวิธีทาปกติ

แนวทางการจัดการเรี ยนรู้
เรื่ องการแก้ โจทย์ปัญหา
อัตราส่วนและร้ อยละ
โดยการแสดงวิธีทาบาร์ โมเดล

แนวทางการประเมินผล
และการให้ คะแนนแบบ
รูบริ ค
(Rubric Scoring)

การแก้ โจทย์ปัญหาอัตราส่วนและร้ อยละ ผ่านการจัดการเรี ยนรู้เรื่ องอัตราส่วนและร้ อยละ
โดยการสอนวิธีปกติควบคูก่ บั วิธีบาร์ โมเดล
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนเรื่ องการแก้ โจทย์ปัญหาอัตราส่วนและร้ อยละ
จากการแสดงวิธีทาปกติ ผ่านการจัดการเรี ยนรู้เรื่ องอัตราส่วนและร้ อยละ
โดยการสอนวิธีปกติควบคูก่ บั วิธีบาร์ โมเดล
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนเรื่ องการแก้ โจทย์ปัญหาอัตราส่วนและร้ อยละ
จากการแสดงวิธีทาบาร์ โมเดล ผ่านการจัดการเรี ยนรู้เรื่ องอัตราส่วนและร้ อยละ
โดยการสอนวิธีปกติควบคูก่ บั วิธีบาร์ โมเดล

เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนเรื่ องการแก้ โจทย์ปัญหาอัตราส่วนและร้ อยละ
ผ่านการจัดการเรี ยนรู้เรื่ องอัตราส่วนและร้ อยละ
โดยการสอนวิธีปกติควบคูก่ บั วิธีบาร์ โมเดล
ระหว่างการแสดงวิธีทาปกติและการแสดงวิธีทาบาร์ โมเดล
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนเรื่ องการแก้ โจทย์ปัญหาอัตราส่วนและร้ อยละ
ผ่านการจัดการเรี ยนรู้เรื่ องอัตราส่วนและร้ อยละ
โดยการสอนวิธีปกติควบคูก่ บั วิธีบาร์ โมเดล
ความพึงพอใจทางการเรี ยนผ่านการจัดการเรี ยนรู้ เรื่ องอัตราส่วนและร้ อยละ
โดยการสอนวิธีปกติควบคูก่ บั วิธีบาร์ โมเดล
ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
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สมมติฐานการวิจัย
1. นัก เรี ย นชัน้ มัธ ยมศึก ษาปี ที่ 2 มี ผลสัม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นเรื่ อ งการแก้ โจทย์ ปั ญ หา
อัตราส่วนและร้ อยละ จากการแสดงวิธีทาปกติ ผ่านการจัดการเรี ยนรู้ เรื่ องอัตราส่วนและร้ อยละ
โดยการสอนวิธีปกติควบคูก่ ับวิธีบาร์ โมเดล ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2 ผ่านเกณฑ์มีจานวน
มากกว่าร้ อยละ 60 ของจานวนนักเรี ยนทังหมด
้
2. นัก เรี ย นชัน้ มัธ ยมศึก ษาปี ที่ 2 มี ผลสัม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นเรื่ อ งการแก้ โจทย์ ปั ญ หา
อัตราส่วนและร้ อยละ จากการแสดงวิธีทาบาร์ โมเดล ผ่านการจัดการเรี ยนรู้เรื่ องอัตราส่วนและร้ อย
ละ โดยการสอนวิธีปกติควบคู่กับวิธีบาร์ โมเดล ของนักเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 2 ผ่านเกณฑ์ มี
จานวนมากกว่าร้ อยละ 60 ของจานวนนักเรี ยนทังหมด
้
3. นักเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 2 ที่ผ่านการจัดการเรี ยนรู้ เรื่ องอัตราส่วนและร้ อยละโดย
การสอนวิ ธี ป กติ ค วบคู่กั บ วิ ธี บ าร์ โมเดล มี ผ ลสัม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นเรื่ อ งการแก้ โจทย์ ปั ญ หา
อัตราส่วนและร้ อยละ จากการแสดงวิธีทาปกติและการแสดงวิธีทาบาร์ โมเดลแตกต่างกัน
4. นัก เรี ย นชัน้ มัธ ยมศึก ษาปี ที่ 2 มี ผลสัม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นเรื่ อ งการแก้ โจทย์ ปั ญ หา
อัตราส่วนและร้ อยละ ผ่านการจัดการเรี ยนรู้เรื่ องอัตราส่วนและร้ อยละ โดยการสอนวิธีปกติควบคู่
กับวิธีบาร์ โมเดล ของนักเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 2 ผ่านเกณฑ์มีจานวนมากกว่าร้ อ ยละ 60 ของ
จานวนนักเรี ยนทังหมด
้
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
ในการวิจัยครัง้ นี ้ ผู้วิจัยได้ ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่ เกี่ ยวข้ อ ง และได้ นาเสนอตาม
หัวข้ อต่อไปนี ้
1. เอกสารที่เกี่ยวข้ องกับการจัดการเรี ยนรู้เรื่ องอัตราส่วนและร้ อยละ
2. เอกสารที่เกี่ยวข้ องกับการจัดการเรี ยนรู้โดยใช้ บาร์ โมเดล
3. เอกสารที่เกี่ยวข้ องกับความพึงพอใจทางการเรี ยน
4. เอกสารที่เกี่ยวข้ องกับประเมินผลและการให้ คะแนนแบบรูบริ ค
1. เอกสารที่เกี่ยวข้ องกับการจัดการเรียนรู้เรื่องอัตราส่ วนและร้ อยละ
1.1 กรอบเนือ้ หาเรื่องอัตราส่ วนและร้ อยละสาหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 2
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551
สาหรับงานวิจัยนี ้ผู้วิจยั จะศึกษาเกี่ยวกับการจัดการเรี ยนรู้ เรื่ องอัตราส่วนและร้ อยละ
สาหรับนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2 ตามหนังสือเรี ยนสาระการเรี ยนรู้พื ้นฐาน คณิตศาสตร์ เล่ม 1
ชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2 กลุม่ สาระการเรี ยนรู้ คณิตศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน
พุทธศักราช 2551
เนื ้อหาเรื่ องอัตราส่วนและร้ อยละเป็ นเนื ้อหาสาคัญอีกเนื ้อหาหนึง่ เนื่องจากเป็ นเรื่ อง
ที่ปรากฏบ่อยในชีวิตประจาวัน ซึ่งในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน พุทธศักราช 2551
ได้ จัดให้ มีการเรี ยนการสอนในชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 2 เนื ้อหาจะประกอบด้ วยอัตราส่วน อัตราส่วนที่
เท่ากันอัตราส่วนของจานวนหลาย ๆ จานวน สัดส่วน และร้ อยละ โดยมีสาระและมาตรฐานการ
เรี ยนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน พุทธศักราช 2551 และผลการเรี ยนรู้ที่คาดหวัง
รายปี ดังนี ้
สาระและมาตรฐานการเรี ยนรู้
สาระที่ 1 จานวนและการดาเนินการ
มาตรฐาน ค 1.1 เข้ าใจถึงความหลากหลายของการแสดงจานวนและการ
ใช้ จานวนในชีวิตจริ ง
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สาระที่ 6 ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์
มาตรฐาน ค 6.1 มีความสามารถในการแก้ ปัญหา การให้ เหตุผล การสือ่ สาร
การสือ่ ความหมาย ทางคณิตศาสตร์ และการนาเสนอ การเชื่อมโยงความรู้ตา่ ง ๆ ทางคณิตศาสตร์
และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์ กบั ศาสตร์ อื่น ๆ และมีความคิดริ เริ่ มสร้ างสรรค์
ผลการเรี ยนรู้ที่คาดหวังรายปี
ใช้ ความรู้เกี่ยวกับอัตราส่วน สัดส่วน และร้ อยละในการแก้ โจทย์ปัญหา
จากหนังสือเรี ยนสาระการเรี ยนรู้พื ้นฐาน คณิ ตศาสตร์ เล่ม 1 ชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้ กาหนดสาระสาคัญที่เกี่ยวข้ อง
กับอัตราส่วนและร้ อยละ ดังนี ้
สาระสาคัญ
1. อัตราส่วนของปริ มาณ a ต่อปริ มาณ b เขียนแทนด้ วย a : b หรื อเขียนให้ อยูใ่ น
รูป

a
b

ได้ ซึง่ เรี ยก a ว่าจานวนแรกหรื อจานวนที่หนึง่ ของอัตราส่วน และเรี ยก b ว่าจานวนหลังหรื อ

จานวนที่สองของอัตราส่วน โดย a และ b เป็ นจานวนบวก
2. การหาอัตราส่วนที่เท่ากับอัตราส่วนที่กาหนดให้ ทาได้ โดยการใช้ ห ลักการคูณ
หรื อหลักการหารอัตราส่วนที่กาหนดให้ ด้วยจานวนบวก
ตัวอย่าง จงหาอัตราส่วนที่เท่ากับอัตราส่วน 12 : 16
ใช้ หลักการคูณ
คูณอัตราส่วนด้ วย 2 จะได้ อตั ราส่วนที่เท่ากับอัตราส่วน 12 :16 คือ 24 : 32
ใช้ หลักการหาร
หารอัตราส่วนด้ วย 4 จะได้ อตั ราส่วนที่เท่ากับอัตราส่วน 12 : 16 คือ 3 : 4
3. การตรวจสอบว่าอัตราส่วนที่กาหนดให้ ได้ เป็ นอัตราส่วนที่เท่ากันหรื อไม่ ทาได้
โดยการทาจานวนหลังของสองอัตราส่วนที่ต้องการตรวจสอบว่าเป็ นอัตราส่วนที่เท่ากันให้ เท่ากัน
หรื อการคูณไขว้
ตัวอย่าง ตรวจสอบว่าอัตราส่วน 6 : 9 และ 8 : 12 เท่ากันหรื อไม่
วิธีที่หนึง่ การทาจานวนหลังของสองอัตราส่วนให้ เท่ากัน
เนื่องจาก จานวนหลังของสองอัตราส่วนคือ 9 และ 12
เมื่อทาจานวนหลังให้ เท่ากันจะได้ 36
ซึง่ อัตราส่วน 6 : 9 จะได้ อตั ราส่วนใหม่เป็ น 24 : 36
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และอัตราส่วน 8 : 12 ได้ อตั ราส่วนใหม่เป็ น 24 : 36
ดังนันจ
้ านวนแรกของทังสองอั
้
ตราส่วนเท่ากัน
นัน่ คือ อัตราส่วน 6 : 9 และ 8 : 12 เท่ากัน
วิธีที่สอง การคูณไขว้
ทาได้ โดยเปลีย่ นอัตราส่วนให้ อยูใ่ นรูป
เมื่อคูณไขว้ จะได้

6
9

a
b

จะได้

6
9

และ

8
12

8
12

นัน่ คือ พิจารณา 6  12 ซึง่ มีคา่ เท่ากับ 72 และ 9  8 ซึง่ มีคา่ เท่ากับ 72
สรุปได้ วา่ อัตราส่วน 6 : 9 และ 8 : 12 เท่ากัน
4. การเขียนอัตราส่วนของจานวนหลาย ๆ จานวน แทนการเปรี ยบเทียบปริ มาณ
หลาย ๆ ปริ มาณ สามารถเขียนอัตราส่วนของจานวนทังสามจ
้
านวนจากสองอัตราส่วนเหล่านัน้
ด้ วยการทาปริ มาณของสิง่ ที่เป็ นตัวร่วมในสองอัตราส่วนให้ เป็ นปริ มาณที่เท่ากัน โดยใช้ หลักการหา
อัตราส่วนที่เท่ากัน
ตัวอย่าง จงหา a : b : c โดยที่อตั ราส่วน a : b = 2 : 3 และ b : c = 4 : 1
จากอัตราส่วนทังสองข้
้
างต้ นมีปริ มาณ b เป็ นตัวร่วมในสองอัตราส่วน
ดังนันจะต้
้ องทาให้ b เป็ นปริ มาณที่เท่ากัน
นัน่ คือการหา ค.ร.น.ของ 3 และ 4 คือ 12
ดังนัน้ อัตราส่วน a : b = 2 : 3 จะได้ อตั ราส่วนใหม่เป็ น 2  4 : 3  4 = 8 : 12
และอัตราส่วน b : c = 4 : 1 จะได้ อตั ราส่วนใหม่เป็ น 4  3 : 1  3 = 12 : 3
นัน่ คือ a : b : c = 8 : 12 : 3
5. การหาจ านวนที่ แ ทนด้ ว ยตั ว แปรในสัด ส่ว นที่ ก าหนดให้ ท าได้ โดยเขี ย น
อัตราส่วนให้ อยูใ่ นรูป

a
b

และใช้ วิธีการแก้ สมการปกติ หรื อใช้ หลักการคูณไขว้

ตัวอย่าง จงหาค่า a ในสัดส่วน a : 6 = 8 : 24
เขียนอัตราส่วนให้ อยูใ่ นรูป
ใช้ วิธีการแก้ สมการปกติ

a
b

จะได้

a 8

6 24
8
a  6
24
a2
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6. การแก้ โจทย์ ปัญ หาสัดส่วนสามารถแก้ ปัญ หาโดยใช้ ลาดับการคิด 3 ลาดับ
โดยโจทย์ปัญหาสัดส่วนแบ่งได้ เป็ น 3 ประเภท ดังนี ้
ประเภทที่ 1
สิง่ ที่โจทย์กาหนด : กาหนดอัตราส่วนและปริ มาณที่ทราบค่าหนึง่ ปริ มาณ
สิง่ ที่โจทย์ต้องการทราบ : ปริ มาณที่เหลือที่ไม่ทราบค่า
ผลต่างของแต่ละปริ มาณ
ผลรวมของแต่ละปริ มาณ
ตัวอย่าง เชือกเส้ นหนึ่งถูกแบ่งออกเป็ นสองส่วนโดยอัตราส่วนความยาวของเชือกเส้ นที่
หนึ่ ง ต่ อ ความยาวของเชื อ กเส้ น ที่ ส องเป็ น 5 : 3 โดยความยาวของเชื อ กเส้ น ที่ ส องยาว 21
เซนติเมตร อยากทราบว่าความยาวของเชือกเส้ นที่หนึง่ ยาวเท่าไหร่
วิธีทา กาหนดให้ ความยาวของเชือกเส้ นที่หนึ่งเป็ น a เซนติเมตร
อัตราส่วนความยาวของเชือกเส้ นที่หนึง่ ต่อความยาวของเชือกเส้ นที่สองเป็ น 5 : 3
ความยาวของเชือกเส้ นที่สองเป็ น 21 เซนติเมตร
เขียนสัดส่วนได้ 5 : 3 = a : 21
จะได้ วา่
5 a

3 21
5
 21  a
3
35  a

ดังนัน้ ความยาวของเชือกเส้ นที่หนึง่ คือ 35 เซนติเมตร
ประเภทที่ 2
สิง่ ที่โจทย์กาหนด : กาหนดอัตราส่วนและผลรวมของปริ มาณสองปริ มาณ
สิง่ ที่โจทย์ต้องการทราบ : ปริ มาณของแต่ละปริ มาณ
ผลต่างของทังสองปริ
้
มาณ
ตัวอย่าง เชือกเส้ นหนึ่งยาว 248 เซนติเมตร ถูกแบ่งออกเป็ นสองส่วนโดยอัตราส่วนความ
ยาวของเชือกเส้ นที่หนึ่งต่อความยาวของเชือ กเส้ นที่สองเป็ น 5 : 3 อยากทราบว่าความยาวของ
เชือกแต่ละเส้ นยาวเท่าไหร่
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วิธีทา กาหนดให้ ความยาวของเชือกเส้ นที่หนึง่ เป็ น a เซนติเมตร
ความยาวของเชือกเส้ นที่สองเป็ น b เซนติเมตร
อัตราส่วนความยาวของเชือกเส้ นที่หนึง่ ต่อความยาวของเชือกเส้ นที่สองเป็ น 5 : 3
ซึง่ ความยาวของเชือกทังสองเส้
้
นรวมเป็ น 248 เซนติเมตร
ดังนันอั
้ ตราส่วนความยาวของเชื อกเส้ นที่หนึ่งต่อความยาวของเชื อกเส้ นที่สองต่อ
ผลรวมความยาวของเชือกทังสองเส้
้
นเป็ น 5 : 3 : 8
เขียนสัดส่วนได้ 5 : 8 = a : 248 และ 3 : 8 = b : 248
จะได้
5 a

8 248
5
 248  a
8
155  a

ดังนัน้ ความยาวของเชือกเส้ นที่หนึง่ คือ 155 เซนติเมตร
และ
3
b

8 248
3
 248  b
8
93  b

ดังนัน้ ความยาวของเชือกเส้ นที่สองคือ 93 เซนติเมตร
ประเภทที่ 3
สิง่ ที่โจทย์กาหนด : กาหนดอัตราส่วนและผลต่างของปริ มาณสองปริ มาณ
สิง่ ที่โจทย์ต้องการทราบ : ปริ มาณของแต่ละปริ มาณ
ผลรวมของแต่ละปริ มาณ
ตัวอย่าง เชือกเส้ นหนึ่งถูกแบ่งออกเป็ นสองส่วนโดยอัตราส่วนความยาวของเชือกเส้ นที่
หนึ่งต่อความยาวของเชือกเส้ นที่สองเป็ น 5 : 3 โดยผลต่างความยาวของเชือกทังสองเส้
้
นเป็ น 36
เซนติเมตร อยากทราบว่าความยาวของเชือกแต่ละเส้ นยาวเท่าไหร่
วิธีทา กาหนดให้ ความยาวของเชือกเส้ นที่หนึง่ เป็ น a เซนติเมตร
ความยาวของเชือกเส้ นที่สองเป็ น b เซนติเมตร
อัตราส่วนความยาวของเชือกเส้ นที่หนึง่ ต่อความยาวของเชือกเส้ นที่สองเป็ น 5 : 3
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ผลต่างความยาวของเชือกทังสองเส้
้
นเป็ น 36 เซนติเมตร
ดังนัน้ อัตราส่วนความยาวของเชื อกเส้ นที่หนึ่งต่อความยาวของเชือ กเส้ นที่สองต่อ
ผลต่างความยาวของเชือกทังสองเส้
้
นเป็ น 5 : 3 : 2
เขียนสัดส่วนได้ 5 : 2 = a : 36 และ 3 : 2 = b : 36
จะได้
5 a

2 36

5
 36  a
2
90  a

ดังนัน้ ความยาวของเชือกเส้ นที่หนึง่ คือ 90 เซนติเมตร
และ
3 b

2 36
3
 36  b
2
54  b

ดังนัน้ ความยาวของเชือกเส้ นที่สองคือ 54 เซนติเมตร
7. การเขี ยนอัต ราส่วนให้ อ ยู่ในรู ปร้ อยละ ท าได้ โดยการทาให้ จานวนหลังของ
อัตราส่วนเป็ น 100 โดยใช้ หลักการคูณหรื อหลักการหาร ซึ่งจะได้ จานวนแรกของอัตราส่วนเป็ นค่า
ร้ อยละ
ตัวอย่าง จงเขียนอัตราส่วน 3 : 10 ให้ อยูใ่ นรูปร้ อยละ
วิธีทา จากอัตราส่วน 3 :10 ทาให้ จานวนหลังของอัตราส่วนเป็ น 100 โดยการคูณด้ วย 10
ได้ อตั ราส่วนใหม่เป็ น 30 : 100
ดังนัน้ อัตราส่วน 3 :10 คิดเป็ นร้ อยละ 30
8. การเขียนร้ อยละให้ อยูใ่ นรูปอัตราส่วน ทาได้ โดยเขียนร้ อยละให้ อยูใ่ นรูป
แล้ วเขียนเป็ นอัตราส่วน a : 100 หรื อร้ อยละ a เขียนเป็ นอัตราส่วนได้ a : 100
ตัวอย่าง จงเขียนร้ อยละ 45 ให้ อยูใ่ นรูปอัตราส่วน
วิธีทา ร้ อยละ 45 หมายถึง มี 45 ส่วน ใน 100 ส่วน
เขียนในรูป

a
100

ได้ วา่

45
100

ดังนัน้ ร้ อยละ 45 เขียนเป็ นอัตราส่วนได้ 45 : 100

a
100
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9. การแก้ โจทย์ ปั ญ หาร้ อ ยละสามารถแก้ ปัญ หาโดยใช้ ลาดับการคิด 3 ล าดับ
โดยโจทย์ปัญหาร้ อยละแบ่งได้ เป็ น 3 ประเภท ดังนี ้
ประเภทที่ 1
สิง่ ที่โจทย์กาหนด : กาหนดร้ อยละของปริ มาณใดปริ มาณหนึง่
สิง่ ที่โจทย์ต้องการทราบ : ปริ มาณที่ได้ จากสิง่ ที่กาหนด
ตัวอย่าง 30% ของ 70 มีคา่ เท่ากับเท่าใด
วิธีทา 30% ของ 70 มีคา่ เท่ากับเท่าใด หมายความว่า ถ้ ามี 30 ส่วน ใน 100 ส่วน แล้ วจะ
มีกี่สว่ นใน 70 ส่วน
กาหนดให้ มี a ส่วนใน 70 ส่วน
เขียนสัดส่วนได้ วา่
จะได้

30 a

100 70

30
 70  a
100
21  a

นัน่ คือ 30% ของ 70 มีคา่ เท่ากับ 21
ประเภทที่ 2
สิง่ ที่โจทย์กาหนด : กาหนดปริ มาณสองปริ มาณ
สิง่ ที่โจทย์ต้องการทราบ : ความสัมพันธ์ ที่เป็ นร้ อยละของสองปริ มาณที่กาหนด
ตัวอย่าง 8 เป็ นกี่เปอร์ เซ็นต์ของ 32
วิธีทา 8 เป็ นกี่เปอร์ เซ็นต์ของ 32 หมายความว่า ถ้ ามี 8 ส่วน ใน 32 ส่วน แล้ วจะมีกี่สว่ น
ใน 100 ส่วน
กาหนดให้ 8 เป็ น a% ของ 32
a
100
8
a

เขียนสัดส่วนได้ วา่
32 100
8
100  a
จะได้
32

a% หมายถึง

25  a

นัน่ คือ 8 เป็ น 25% ของ 32
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ประเภทที่ 3
สิง่ ที่โจทย์กาหนด : กาหนดปริ มาณที่หนึ่งและความสัมพันธ์ ที่เป็ นร้ อยละของปริ มาณที่
หนึง่ และปริ มาณที่สอง
สิง่ ที่โจทย์ต้องการทราบ : ปริ มาณที่สอง
ตัวอย่าง 12 เป็ น 15% ของจานวนใด
วิธีทา 12 เป็ น 15% ของจานวนใด หมายความว่า ถ้ ามี 15 ส่วน ใน 100 ส่วน แล้ วจะมี
12 ส่วนในกี่สว่ น
กาหนดให้ 12 เป็ น 15% ของ a
12 15

a 100
15
12 
a
100
100
12 
a
15

เขียนสัดส่วนได้ วา่
จะได้

80  a

นัน่ คือ 12 เป็ น 15% ของ 80
จากสาระส าคัญ ข้ า งต้ น ผู้วิ จัย ได้ มี ก ารจัด การเรี ย นรู้ เรื่ อ งอัต ราส่วนและร้ อยละ โดย
ครอบคลุมเนื ้อหาดังกล่าว
1.2 การจัดการเรียนรู้เรื่องอัตราส่ วนและร้ อยละ สาหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่
2
สสวท. (2555) ได้ กล่าวว่าปั จ จุบันในการจัด การเรี ยนรู้ คณิ ตศาสตร์ ได้ ส อดแทรก
แนวคิ ดที่ เป็ น ประโยชน์ ต่อการเรี ยนรู้ และการนาคณิ ต ศาสตร์ ไปไว้ ใช้ ในเนื ้อหาสาระ ซึ่งได้ แ ก่
ความรู้สกึ เชิงจานวน การตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคาตอบ ความรู้สกึ เชิงปริ ภมู ิ แบบรู ป
และตัว แบบเชิ ง คณิ ต ศาสตร์ ห รื อ แบบจ าลองทางคณิ ต ศาสตร์ ซึ่ง แนวคิ ด เหล่า นี ไ้ ด้ ระบุ ไว้ ใ น
หลักสูตรปั จจุบันอย่างชัดเจน เพื่อให้ ครูตระหนักถึงความสาคัญและนาไปปฏิบตั ิเพื่อให้ เกิดผลดี
กับนักเรี ยน ดังนันครู
้ จึงควรตระหนักและคานึงถึงการสอดแทรกแนวคิดที่จะพัฒนาความสามารถ
ด้ านต่าง ๆ เหล่านี ้ รวมถึงกิจกรรมที่เน้ นการฝึ กทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ตามความ
เหมาะสมของเนื ้อหาในสาระหลัก ๆ อย่างสม่าเสมอ เพื่อให้ นกั เรี ยนมีความรู้ เนื ้อหาอย่างครบถ้ วน
และสามารถนาความรู้เหล่านันไปใช้
้
อย่างมีประสิทธิภาพ
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ในการจัดการเรี ยนรู้ เรื่ องอัตราส่วนและร้ อยละ ผู้วิจัยได้ ศึกษาการจั ดการเรี ยนรู้ ของ
ผู้วิจยั ท่านอื่น ดังตารางต่อไปนี ้
ตาราง 1 การจัดการเรี ยนรู้เรื่ องอัตราส่วนและร้ อยละ
ชื่อผู้วิจยั
สิริมา สาระพล
(2547)
ณัฐกฤตา ปั ตตาลาโพ
(2553)
วาสนา ภูมี
(2557)

ชลพร เมียนเพชร
(2556)

บุญช่วย ภักดี
(2556)

การจัดการเรี ยนรู้
จัด การเรี ยนรู้ โดยใช้ ชุ ด การเรี ย นการสอนคณิ ต ศาสตร์ แ บบ
บู ร ณาการโดยการใช้ ตั ว แทน เรื่ อ งอั ต ราส่ ว นและร้ อยละ
สาหรับนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2
จัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ ชุดการเรี ยนแบบสืบเสาะหาความรู้ เรื่ อ ง
การประยุก ต์ ของอัต ราส่วนและร้ อยละที่ มี ต่อ ทัก ษะการให้
เหตุผลทางคณิตศาสตร์ สาหรับนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2
การจัดการเรี ยนที่เน้ นวิชาการมากกว่าสภาพความเป็ นจริ ง ทา
ให้ ผ้ ูเรี ยนไม่เห็นประโยชน์ของการเรี ยน ครู จึงควรหาวิธีการที่
จะท าให้ นัก เรี ย นประสบความส าเร็ จ ด้ ว ยการเป็ นผู้ ก ากั บ
ตนเอง เป็ นนัก แก้ ปั ญ หาที่ ได้ ผ ลและเพื่ อ ให้ ส ามารถสนอง
ความต้ องการที่แตกต่างของนักเรี ยน โดยใช้ จัดการเรี ยนรู้ โดย
ใช้ ปั ญ หาเป็ นฐาน เรื่ อ งอั ต ราส่ ว นและร้ อย ละ ที่ มี ต่ อ
ความสาม ารถในการแก้ ปั ญ หาทางคณิ ตศาสตร์ แ ละ
ความสามารถในการให้ เหตุ ผ ลทางคณิ ต ศาสตร์ ส าหรั บ
นักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2
พัฒ นาบทเรี ยนคอมพิ วเตอร์ ช่ว ยสอนมั ลติ มีเดียโดยใช้ ภาพ
การ์ ตู น เรื่ อ งอั ต ราส่ว นและร้ อยละ เพื่ อ ส่งเสริ ม ผลสัม ฤทธิ์
ทางการเรี ย นและความสามารถในการแก้ ปั ญ หาทาง
คณิตศาสตร์ ที่ สาหรับนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2
จัด กิ จกรรมการเรี ยนรู้ อ ย่างมี ความสุขที่ เน้ นการปฏิ บัติ เรื่ อ ง
อัตราส่วนและร้ อยละ ที่มีตอ่ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์
ความสามารถในการใช้ ทัก ษะชี วิ ต และการเรี ย นอย่ า งมี
ความสุข สาหรับนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2
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ตาราง 1 (ต่อ)
ชื่อผู้วิจยั
ศราวุธ จอมนา
(2557)

การจัดการเรี ยนรู้
จัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ บริ บทเป็ นฐาน เรื่ องอัตราส่วนและร้ อยละ
ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาคณิตศาสตร์ ความสามารถ
ในการคิ ด อย่า งมี วิ จ ารณญาณ และคุ ณ ลัก ษณะใฝ่ เรี ย นรู้
สาหรับนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2

จากการศึกษางานวิจัย ข้ างต้ นพบว่าการจัด การเรี ยนรู้ เรื่ อ งอัตราส่วนและร้ อยละ
สาหรับนักเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 2 นันมี
้ วิธีการที่หลากหลาย ซึ่งมีทงการสอนคณิ
ั้
ตศาสตร์ แบบ
บูรณาการโดยการใช้ ตวั แทน ชุดการเรี ยนแบบสืบเสาะหาความรู้ บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน
มัลติมีเดียโดยใช้ ภาพการ์ ตูน และจากข้ อเสนอแนะของประไพ แดงไฝ (2546) ที่ได้ กล่าวว่าควรจัด
กิจกรรมทบทวนและฝึ กทักษะในการนาความรู้ พื ้นฐานมาใช้ ในการแก้ ปัญหา ใช้ วิธีการสอนแบบ
อุปนัยในการสร้ างความคิดรวบยอดของอัตราส่วน ใช้ โจทย์ปัญหาที่จาลองมาจากสถานการณ์จริ ง
และใช้ คาถามตามลาดับขันของการแก้
้
โจทย์ปัญหา ดังนันผู
้ ้ วิจยั จึงสนใจที่จะจัดการเรี ยนรู้ โดยการ
ใช้ ตวั แทนภาพหรื อแบบจาลองทางคณิตศาสตร์
2. เอกสารที่เกี่ยวข้ องกับบาร์ โมเดล
2.1 ทฤษฎีท่ เี กี่ยวกับบาร์ โมเดล
ในงานวิจัยนี ้ผู้วิจยั ได้ ทาการศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้ องกับบาร์ โมเดล ซึ่งจะเป็ นทฤษฎี
กระบวนการของแบบจาลองตามแนวคิดของ เครนส์ และกรี โน ซึง่ มีรายละเอียดดังนี ้
เครนส์ และกรี โน (1985) ได้ เสนอกระบวนการแบบจาลองที่มีประสิทธิภาพในการแก้
โจทย์ปัญหา ซึง่ แบ่งกระบวนการแบบจาลองนี ้ออกเป็ น 3 ระยะ ดังนี ้
ระยะที่ 1 ระยะข้ อ ความ (Text Phase : T) ในระยะนี จ้ ะให้ นักเรี ย นอ่านโจทย์
ปั ญหา แล้ วทาความเข้ าใจกับโจทย์ปัญหา วิเคราะห์และตีความจากโจทย์ปัญหา เพื่อให้ ทราบถึง
สิง่ ที่โจทย์กาหนดให้ และสิง่ ที่โจทย์ต้องการหา ซึง่ ในการอ่านโจทย์ปัญหานันนั
้ กเรี ยนสามารถทาได้
มากกว่าหนึง่ ครัง้ หรื อจนกว่าจะเข้ าใจในบริ บทของโจทย์
ระยะที่ 2 ระยะโครงสร้ าง (Structural Phase : S) ในระยะนี ้จะให้ นกั เรี ยนเปลีย่ น
ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ ใ ห้ เป็ นประโยคภาษา ซึ่ งเกิ ด จากการวิ เคราะห์ โจทย์ ปั ญ หาในระยะที่ 1 มาสร้ าง
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แบบจาลอง หากนักเรี ยนไม่สามารถสร้ างแบบจาลองได้ ให้ นกั เรี ยนย้ อนกลับไปตรวจสอบความ
ถูกต้ องในระยะที่ 1 ว่าสิ่งที่โจทย์กาหนดให้ และสิ่งที่โจทย์ต้องการหานันนั
้ กเรี ยนกาหนดถูกต้ อ ง
หรื อไม่ ซึง่ ขันนี
้ ้สามารถตรวจสอบความเข้ าใจของนักเรี ยนได้ จากการสร้ างแบบจาลอง
ระยะที่ 3 ระยะกระบวนการและสัญลักษณ์ (Procedural-Symbolic Phase : P)
หลังจากที่นกั เรี ยนสามารถสร้ างแบบจาลองในระยะที่ 2 ได้ แล้ ว ให้ นกั เรี ยนกาหนดตัวแปรเพื่อแทน
ปริ มาณที่ไม่ทราบค่าหรื อสิ่งที่โจทย์ต้องการหา จากนันให้
้ นกั เรี ยนหาความสัมพันธ์ ของปริ มาณที่
ทราบค่าและปริ มาณที่ไม่ทราบค่าจากแบบจาลอง แล้ วนามาสร้ างเป็ นสมการพีชคณิตหรื อสมการ
เลขคณิต และใช้ ความรู้ที่มีแก้ สมการเพื่อหาคาตอบของโจทย์ปัญหา ซึง่ นักเรี ยนสามารถย้ อนกลับ
ไปตรวจสอบความถูกต้ องโดยเทียบกับแบบจาลองที่สร้ างขึ ้น
จากทังสามระยะของแบบจ
้
าลอง ในการแก้ โจทย์ปัญหานักเรี ยนไม่จาเป็ นจะต้ อง
ทาทังสามระยะหรื
้
อทาเรี ยงลาดับจากระยะที่ 1 ไประยะที่ 2, 3 ตามลาดับ ซึ่งในบางสถานการณ์
นักเรี ยนสามารถใช้ เพียงแค่ระยะที่ 1 และ 2 เท่านันก็
้ สามารถหาคาตอบได้ หรื อสามารถแก้ โจทย์
ปั ญหาจากระยะที่ 1 ไประยะที่ 3 ได้ อย่างไรก็ตามนักเรี ยนสามารถใช้ วิธีการแก้ โจทย์ปัญหาตาม
กระบวนการแบบจาลองเพียง 3 ระยะ ก็ สามารถหาคาตอบของโจทย์ปัญหาได้ ซึ่งสามารถสรุ ป
เป็ นแผนภาพได้ ดงั ต่อไปนี ้
ระยะที่ 1
ระยะข้ อความ (Text Phase : T)

ระยะที่ 2
ระยะโครงสร้ าง

ระยะที่ 3
ระยะกระบวนการและสัญลักษณ์

(Structural Phase : S)

(Procedural-Symbolic Phase : P)

ภาพประกอบ 2 กระบวนการแบบจาลอง
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2.2 ความหมายของบาร์ โมเดล
นักการศึกษาได้ ให้ ความหมายของบาร์ โมเดลดังนี ้
กรองทอง ไคริ รีและ ฉวีวรรณ แก้ วไทรฮะ (2554) ได้ กล่าวว่า บาร์ โมเดลเป็ นยุทธวิธีที่
ทาให้ นักเรี ยนคิดวิเคราะห์ ข้อความจากโจทย์ ปัญ หา นามาเชื่ อ มโยงกับความคิดวิเคราะห์ ทาง
คณิตศาสตร์ ของนักเรี ยนแล้ ววาดออกมาเป็ นรูปบาร์ หรื อวาดเป็ นรูปสีเ่ หลีย่ มผืนผ้ า
สุรัชน์ อิ นทสังข์ (2558, พฤษภาคม - มิ ถุนายน) ได้ กล่าวว่า บาร์ โมเดลเป็ นเทคนิค
การสอนคณิตศาสตร์ โดยการเขียนรูป ซึง่ ทาให้ ผ้ เู ขียนมีทกั ษะในการแก้ ปัญหาสูงขึ ้นและสอดคล้ อง
กับการทางานของสมอง
โฮเว่น และแกร์ ลคิ (2007) ได้ กล่าวว่า บาร์ โมเดล เป็ นแบบจาลองทางคณิตศาสตร์ ที่
มีประสิทธิภาพอย่างยิ่ง เป็ นหนึง่ ในยุทธวิธีในการแก้ ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เกี่ยวกับการวาดภาพ
สามารถน าไปใช้ ในการแก้ ปั ญ หาที่ ซ ับ ซ้ อ นได้ น าไปใช้ แ ก้ ปั ญ หาที่ เกี่ ย วกับ การเปรี ย บเที ย บ
อัตราส่วน สัดส่วน และอัตราการเปลีย่ นแปลง สามารถสือ่ สารให้ นกั เรี ยนได้ เรี ยนรู้ทนั ที และแสดง
ให้ เห็นว่าจะใช้ ข้อมูลนันในการแก้
้
ปัญหาอย่างไร
ลิซ่า อิ งลาร์ ด (2010) ได้ กล่าวว่า บาร์ โมเดลคือ ตัวแทนภาพที่สร้ างความสัมพันธ์
เกี่ ยวกับปริ มาณหรื อสิ่งที่เป็ นนามธรรม เพื่อ เชื่ อมโยงกับหลักการทางคณิ ตศาสตร์ เช่น ฟั งก์ ชั่น
เปอร์ เซ็นต์ อัตราส่วน และพีชคณิต
ยีบ บัน ฮาร์ (2010) ได้ ก ล่า วว่า บาร์ โมเดลเป็ น เครื่ อ งมื อ ในการช่ ว ยให้ นัก เรี ย น
แก้ ปัญหาเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ และพีชคณิต
จากข้ างต้ นที่กล่าวมาจะเห็นได้ ว่า บาร์ โมเดล หมายถึง แบบจาลองทางคณิตศาสตร์
ที่มีลกั ษณะเป็ นแท่งรู ปสี่เหลี่ยมมุมฉาก ซึ่งใช้ ในการอธิ บายสถานการณ์ ความสัมพันธ์ ของข้ อมูล
ต่าง ๆ โดยแทนปริ มาณของข้ อมูลหรื อสิ่งต่าง ๆ ที่ใช้ ในการวิเคราะห์ คานวณ ตีความหมายจาก
โจทย์ปัญหา เพื่อนาไปแก้ ปัญหาทางคณิตศาสตร์
2.3 ความสาคัญของของบาร์ โมเดล
จากความหมายของบาร์ โมเดลข้ างต้ น ได้ มีนกั การศึกษาได้ เพิ่มเติมในรายละเอียด
ของความสาคัญของบาร์ โมเดลดังต่อไปนี ้
โค เทก ฮง (2007) ได้ กล่าวว่าในการจัดการเรี ยนรู้วิชาคณิตศาสตร์ นันผู
้ ้ เรี ยนจะต้ อง
ท าความเข้ า ใจกับ สัญ ลัก ษณ์ เบื อ้ งต้ น ในทางคณิ ต ศาสตร์ ซึ่ง ได้ แ ก่ บวก ลบ คู ณ หาร โดย
สัญลักษณ์เหล่านี ้เป็ นส่วนสาคัญในการแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ซึ่งวิธีการแก้ โจทย์ปัญหา
นัน้ สามารถท าได้ ห ลากหลายวิ ธี โดยเฉพาะอย่ างยิ่ ง การใช้ บ าร์ โมเดลในการแก้ ปั ญ หาทาง
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คณิ ตศาสตร์ สามารถเป็ นตัวแทนของปั ญ หาเชิ งรู ป ธรรมได้ อย่างชัดเจน สามารถใช้ สิ่งของเชิ ง
รูปธรรมเป็ นสัญลักษณ์ ในแนวทางการแก้ ปัญหา ซึง่ เหมาะกับเด็กตังแต่
้ อนุบาลจนถึงมัธยมศึกษา
ตอนต้ น นักเรี ยนจะมี ค วามคิด เป็ น ระบบมากยิ่งขึ น้ อี ก ทังยั
้ งสามารถเข้ าใจในสัญ ลักษณ์ ท าง
คณิ ต ศาสตร์ การประยุกต์ ใช้ บ าร์ โมเดลในทางคณิ ต ศาสตร์ นัน้ ส่งผลดี อ ย่างยิ่ งในการช่ วยให้
นักเรี ยนเข้ าใจปั ญหาและวิธีการแก้ ปัญหา ครู สามารถตรวจสอบความถูกต้ องในกระบวนการการ
แก้ ปัญหาของนักเรี ยนได้ อีกทังการเรี
้
ยนการสอนวิธีนี ้เป็ นวิธี ที่สามารถเชื่อมโยงกับข้ อเท็จจริ งใน
ชีวิตประจาวันได้
ยีบ บัน ฮาร์ (2010) ได้ กล่าวว่า บาร์ โมเดลช่วยให้ นกั เรี ยนสามารถสะท้ อนถึงการเป็ น
ตัวแทนเพื่อเชื่อมโยงกับกลยุทธ์ การคานวณและขันตอนที
้
่เหมาะสม ในการแก้ ปัญหาเลขคณิตนัน้
บาร์ โมเดลจะช่วยให้ เห็นถึงความสัมพันธ์ ของข้ อ มูลทังหมดในโจทย์
้
ปัญ หา ส่วนการแก้ ปัญ หา
พีช คณิ ต บาร์ โมเดลจะเป็ น ตัวแทนของข้ อ มูล ที่ไม่ ทราบค่าในโจทย์ ปัญ หา ซึ่งมี ข้อ ดีคื อ ช่วยให้
นัก เรี ย นได้ ม าซึ่งนิ พ จน์ ท างพี ช คณิ ต สร้ างสมการพี ช คณิ ต และได้ ส มการทางพี ช คณิ ต ในรู ป
แบบอย่างง่ายหรื อลดความซับซ้ อนของสมการ
จากข้ างต้ นทาให้ ทราบว่าบาร์ โมเดลมีความสาคัญอย่างยิ่งในการสื่อความหมายของ
โจทย์ ปั ญ หาเพื่อให้ นักเรี ยนมองเห็นปั ญ หาในเชิ งรู ปธรรม นาไปสู่ก ารสร้ างสมการหรื อ การหา
คาตอบของโจทย์ปัญหาเหล่านัน้
2.4 ประเภทของบาร์ โมเดล
จากการศึกษางานเกี่ยวกับการใช้ งานบาร์ โมเดลทังในประเทศและต่
้
างประเทศ ได้ มี
การแบ่งประเภทของบาร์ โมเดลไว้ ดงั นี ้
สุรัชน์ อินทสังข์ (2558, พฤษภาคม - มิถุนายน) ใช้ ลกั ษณะของโจทย์ปัญหา ในการ
แบ่งประเภทของบาร์ โมเดล ซึง่ แบ่งได้ 5 ประเภท ดังนี ้
ประเภทของบาร์ โมเดล
ลักษณะของโจทย์ที่สอดคล้ องกับประเภทของบาร์ โมเดล
ส่วนรวม – ส่วนย่อย
1. ทราบค่าส่วนย่อยทุกค่า และต้ องการทราบค่าส่วนรวม
(Part – Whole)
2. ทราบค่าส่วนรวมและส่วนย่อ ยเพี ยงหนึ่งส่วน และต้ อ งการ
สาหรับการบวกและการลบ ทราบค่าส่วนย่อยที่เหลือ
การเปรี ยบเทียบ
1. ทราบค่ า ส่ว นย่ อ ยเพี ย งส่ ว นเดี ย ว และต้ อ งการทราบค่ า
(Comparison)
ส่ ว นย่ อ ยที่ เ หลื อ โดยส่ ว นย่ อ ยนี ม้ ี ก ารเปรี ย บเที ย บหรื อ มี
สาหรับการบวกและการลบ ความสัมพันธ์ กบั ส่วนย่อยที่ทราบค่า
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ลักษณะของโจทย์ที่สอดคล้ องกับประเภทของบาร์ โมเดล
2. ทราบค่าส่วนย่อยทังสองส่
้
วน และต้ องการทราบผลต่าง
ระหว่างทังสองส่
้
วนย่อย
ส่วนรวม – ส่วนย่อย
1. ทราบค่าส่วนย่อยหนึง่ ส่วน และต้ องการทราบค่าส่วนรวม โดย
(Part – Whole)
ที่สว่ นรวมเป็ นการนาส่วนย่อยที่เท่ากันหลาย ๆ ส่วนมารวมกัน
สาหรับการคูณและการหาร 2. ทราบค่าส่วนรวม และต้ องการทราบค่าส่วนย่อยหนึง่ ส่วน โดย
ที่สว่ นรวมถูกแบ่งเป็ นหลายส่วนเท่า ๆ กัน
3. ทราบค่าส่วนย่อยและส่วนรวม และต้ องการทราบจานวนของ
ส่วนย่อย โดยที่สว่ นรวมถูกแบ่งเป็ นส่วนย่อยเท่า ๆ กัน
การเปรี ยบเทียบ
1. ทราบค่าส่วนย่อ ยของปริ มาณที่ หนึ่ง และต้ อ งการทราบค่า
(Comparison) สาหรับการ ส่วนรวมของปริ มาณที่สอง โดยที่ปริ มาณที่สองเป็ นส่วนรวมของ
คูณและการหาร
ปริ มาณที่หนึง่ ที่เท่ากันหลาย ๆ ส่วน
2. ทราบค่าส่วนรวมของปริ ม าณที่ สอง และต้ อ งการทราบค่า
ส่วนย่อ ยของปริ มาณที่หนึ่ง โดยที่ป ริ มาณที่หนึ่งเป็ น ส่วนย่อ ย
เพียงส่วนเดียวของปริ มาณที่สอง
3. เปรี ยบเทียบปริ มาณสองปริ มาณในรูปแบบอัตราส่วน
เศษส่วน
ทราบค่าส่วนรวม และต้ องการทราบค่าส่วนย่อยหนึง่ ส่วนหรื อ
มากกว่านัน้
สวี ฟอง และ เคอร์ รี ลี (2009) ใช้ การสร้ างหรื อ การวาดบาร์ โมเดล ในการแบ่ ง
ประเภทของบาร์ โมเดล ซึง่ แบ่งได้ 3 ประเภท ดังนี ้
ประเภทของบาร์ โมเดล
ลักษณะของโจทย์ที่สอดคล้ องกับประเภทของบาร์ โมเดล
ส่วนรวม – ส่วนย่อย
1. สมการเลขคณิต
(Part – Whole)
2. สมการพีชคณิต
การเปรี ยบเทียบ
(Comparison)
การคูณ การหาร
(Multiplication and
Division)
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ลิซ่า อิ งลาร์ ด (2010) ใช้ การดาเนินการทางคณิ ตศาสตร์ ที่ ใช้ เพียงขันตอนเดี
้
ยวใน
การหาคาตอบ ในการแบ่งประเภทของบาร์ โมเดล ซึง่ แบ่งได้ 4 ประเภท ดังนี ้
ประเภทของบาร์ โมเดล
ลักษณะของโจทย์ที่สอดคล้ องกับประเภทของบาร์ โมเดล
ส่วนรวม – ส่วนย่อย
1. ต้ อ งการทราบค่ า ส่ ว นรวม ซึ่ ง หาได้ จากการน าส่ ว นย่ อ ย
(Part – Whole)
ทังหมดมารวมกั
้
น
สาหรับการบวกและการลบ 2. ต้ อ งการทราบค่า ส่ว นย่อ ย ซึ่งหาได้ จ ากการน าส่วนย่อ ยที่
ทราบค่าไปหักออกจากส่วนรวม
การเปรี ยบเทียบ
1. ต้ อ งการทราบค่า ปริ ม าณที่ ม ากกว่า ซึ่ ง หาได้ จ ากการน า
(Comparison)
ผลต่างระหว่างปริ มาณที่มากกว่าและปริ มาณที่น้อยกว่าไปรวม
สาหรับการบวกและการลบ กับปริ มาณที่น้อยกว่า
2. ต้ องการทราบค่ า ผลต่ า งระหว่ า งปริ ม าณที่ ม ากกว่ า และ
ปริ มาณที่น้อยกว่า ซึ่งหาได้ จากการนาปริ มาณที่น้อยไปหักออก
จากค่าปริ มาณที่มากกว่า
3. ต้ อ งการทราบค่า ปริ ม าณที่ น้ อ ยกว่ า ซึ่ ง หาได้ จ ากการน า
ผลต่างระหว่างปริ มาณที่มากกว่าและปริ มาณที่น้อยกว่าไปหัก
ออกจากปริ มาณที่มากกว่า
ส่วนรวม – ส่วนย่อย
1. ต้ องการทราบค่าส่วนรวม ซึง่ หาได้ จากการนาจานวนส่วนย่อย
(Part – Whole)
ที่เท่ากันทังหมดคู
้
ณด้ วยค่าส่วนย่อยส่วนเดียว
สาหรับการคูณและการหาร 2. ต้ อ งการทราบค่าส่วนย่อ ย ซึ่งหาได้ จากการนาส่วนรวมหาร
ด้ วยจานวนส่วนย่อยที่เท่ากันทังหมด
้
การเปรี ยบเทียบ
1. ต้ องการทราบค่าส่วนรวมของปริ มาณที่สอง โดยที่ปริ มาณที่
(Comparison)
สองเป็ นส่วนรวมของปริ มาณที่หนึ่งที่เท่ากันหลาย ๆ ส่วน หาได้
สาหรับการคูณและการหาร จากนาค่าของส่วนย่อยของปริ มาณที่หนึ่งไปคูณกับจานวนของ
ส่วนย่อยของปริ มาณที่หนึง่ ที่รวมกันเป็ นส่วนรวม
2. ต้ องการทราบค่าส่วนย่อยของปริ มาณที่หนึ่ง โดยที่ปริ มาณที่
หนึ่งเป็ นส่วนย่อ ยเพียงส่วนเดียวของปริ ม าณที่สอง หาได้ จ าก
การน าค่าของส่วนรวมของปริ มาณที่ สองหารด้ วยจานวนของ
ส่วนย่อยของปริ มาณที่หนึง่ ที่รวมกันเป็ นส่วนรวม
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ยีบ บัน ฮาร์ (2010) ใช้ การใช้ งานบาร์ โมเดล ในการแบ่งประเภทของบาร์ โมเดล ซึ่ง
แบ่งได้ 3 ประเภท ดังนี ้
ประเภทของบาร์ โมเดล
ลักษณะของโจทย์ที่สอดคล้ องกับประเภทของบาร์ โมเดล
ส่วนรวม – ส่วนย่อย
1. ทราบค่ า ส่ว นย่อ ยหนึ่ ง ส่ว นและส่ว นรวม ดังนัน้ การหาค่ า
(Part – Whole)
ส่วนย่อยที่ไม่ทราบค่า จึงมาจากการนาส่วนย่อยทังหมดไปหั
้
ก
ออกจากส่วนรวม
2. ทราบค่าส่วนย่อยทังหมด
้
ดังนันการหาค่
้
าส่วนรวมจึงมาจาก
การนาส่วนย่อยทังหมดมารวมกั
้
น
3. ส่วนย่อยมีมากกว่าสองส่วน ดังนันการหาส่
้
วนรวมจึงมาจาก
การนาส่วนย่อยทังหมดมารวมกั
้
น
การเปรี ยบเทียบ
1. ทราบค่าส่วนย่อยหนึง่ ส่วน และต้ องการทราบค่าส่วนรวม โดย
(Comparison)
ที่สว่ นรวมเป็ นการนาส่วนย่อยที่เท่ากันหลาย ๆ ส่วนมารวมกัน
2. ทราบค่าส่วนรวม และต้ องการทราบค่าส่วนย่อยหนึง่ ส่วน โดย
ที่สว่ นรวมถูกแบ่งเป็ นหลายส่วนเท่า ๆ กัน
3. ทราบค่าส่วนย่อยและส่วนรวม และต้ องการทราบจานวนของ
ส่วนย่อย โดยที่สว่ นรวมถูกแบ่งเป็ นส่วนย่อยเท่า ๆ กัน
ก่อน – หลัง
1. เปรี ยบเที ยบปริ มาณสองปริ มาณโดยใช้ ผลต่างของทังสอง
้
(Before – After)
ปริ มาณ
2. เปรี ยบเที ยบปริ มาณสองปริ ม าณโดยใช้ อัตราส่วนระหว่า ง
ปริ มาณสองปริ มาณ
โค เทก ฮง (2007) ใช้ รูปแบบของบาร์ โมเดล ในการแบ่งประเภทของบาร์ โมเดล ซึ่ง
แบ่งได้ 3 ประเภท ดังนี ้
ประเภทของบาร์ โมเดล
ลักษณะของโจทย์ที่สอดคล้ องกับประเภทของบาร์ โมเดล
ส่วนรวม – ส่วนย่อย
1. ส่วนรวมสามารถแบ่งเป็ นส่วนย่อ ยได้ สองส่วน เมื่ อทราบค่า
(Part – Whole)
ส่วนย่อยทังสองส่
้
วน ดังนันการหาค่
้
าส่วนรวมจึงมาจากการนา
ส่วนย่อยทังหมดมารวมกั
้
น
2. เมื่อทราบค่าส่วนรวมและส่วนย่อยเพียงส่วนเดียว ดังนันการ
้
หาค่าส่วนย่อยส่วนที่เหลือได้ จากการนาส่วนย่อยที่ทราบค่ามา
ลบออกจากส่วนรวม
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ลักษณะของโจทย์ที่สอดคล้ องกับประเภทของบาร์ โมเดล
3. ส่วนรวมสามารถแบ่งเป็ นส่วนย่อยได้ มากกว่าสองส่วน โดยที่
แต่ละส่วนเท่า ๆ กัน เมื่ อทราบค่าส่วนย่อยหนึ่งส่วน ดังนันการ
้
หาค่ าส่ว นรวมจึ ง มาจากการน าค่า ส่ว นย่อ ยหนึ่ง ส่วนคูณ กั บ
จานวนส่วนย่อยทังหมด
้
4. ส่วนรวมสามารถแบ่งเป็ นส่วนย่อยได้ มากกว่าสองส่วน โดยที่
แต่ละส่วนเท่า ๆ กัน เมื่อทราบค่าส่วนรวม ดังนันการหาค่
้
าของ
ส่วนย่อยหรื อจานวนส่วนย่อยจึงมาจากการนาค่าส่วนรวมหาร
ด้ วยจานวนส่วนย่อยหรื อค่าของส่วนย่อยตามลาดับ
การเปรี ยบเทียบ
1. ต้ อ งการทราบความสัม พัน ธ์ ข องปริ ม าณสองปริ ม าณโดย
(Comparison)
เปรี ย บเที ย บปริ ม าณสองปริ ม าณ ซึ่ ง ใช้ ผลต่ า งของทัง้ สอง
ปริ มาณ
2. เปรี ยบเที ยบปริ มาณสองปริ ม าณโดยใช้ อัตราส่วนระหว่า ง
ปริ มาณสองปริ มาณ
การเปลีย่ นแปลง (Change) ใช้ เปรี ยบเที ยบความสัม พัน ธ์ ระหว่างค่าใหม่ แ ละค่า เดิ ม ของ
ปริ มาณเดิมหลังจากที่มีการเปลีย่ นแปลงโดยการลดหรื อเพิ่ม
จากการศึกษาประเภทของบาร์ โมเดลข้ างต้ น สาหรับงานวิจัยครัง้ นี จ้ ะแบ่งประเภท
ของบาร์ โมเดลเป็ น 2 ประเภท ได้ แก่ ส่วนย่อย – ส่วนรวม (Part – Whole) และ การเปรี ยบเทียบ
(Comparison)
2.5 บทบาทของบาร์ โมเดล
จากงานวิจัยของ ยีบ บัน ฮาร์ (2010) และ สวี ฟอง และ เคอร์ รี ลี (2009) ได้ กล่าว
ว่าบทบาทของบาร์ โมเดลนันมี
้ การนาไปใช้ ในการแก้ ปัญหาเลขคณิตและพีชคณิตตามประเภทของ
บาร์ โมเดล โดยปั ญหานันมี
้ โครงสร้ างของบาร์ โมเดลเป็ นแบบเดียวกัน ดังนี ้
ประเภทที่ 1 Part – Whole Models (ส่วนย่อย - ส่วนรวม)
เป็ นการแบ่งส่วนรวมทังหมดออกเป็
้
นส่วนย่อย 2 ส่วน หรื อมากกว่า 2 ส่วน
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กรณีที่ 1 ส่วนย่อยไม่เท่ากัน
การแก้ ปัญหาเลขคณิต
ทราบค่าส่วนย่อยสองส่วน (a และ b) เพื่อหาปริ มาณส่วนรวม
a

b
?

สร้ างสมการเลขคณิตได้ วา่ a + b = x
โดยที่ x แทนค่าของส่วนรวม
การแก้ ปัญหาพีชคณิต
ทราบค่าส่วนรวมและส่วนย่อยเพียงหนึ่งส่วน (ส่วนรวมแทนด้ วย a และส่วนย่อยแทนด้ วย b) เพื่อ
หาปริ มาณที่เหลือ
?

b
a

สร้ างสมการพีชคณิตได้ วา่ x + b = a
โดยที่ x แทนส่วนย่อยที่ไม่ทราบค่า
กรณีที่ 2 ส่วนย่อยแต่ละส่วนมีปริ มาณที่เท่ากัน
ส่วนรวม b แบ่งออกเป็ นส่วนย่อย a ส่วน เพื่อหาค่าแต่ละส่วน
a ส่วน
?
b
การแก้ ปัญหาเลขคณิต
สร้ างสมการเลขคณิตได้ วา่

b
x
a

โดยที่ x แทนค่าของส่วนย่อยแต่ละส่วน
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การแก้ ปัญหาพีชคณิต
สร้ างสมการพีชคณิตได้ วา่ ax = b
โดยที่ x แทนค่าของส่วนย่อยแต่ละส่วน
ประเภทที่ 2 Comparison Models (การเปรี ยบเทียบ)
ใช้ แสดงแทนปริ มาณสองปริ มาณหรื อมากกว่าสองปริ มาณที่ต้องการเปรี ยบเทียบ
การแก้ ปัญหาเลขคณิต
ทราบค่าส่วนที่ต้องการเปรี ยบเทียบ เพื่อหาปริ มาณส่วนรวม
d

a

?
b
สร้ างสมการเลขคณิตได้ วา่ a + b = x
การแก้ ปัญหาพีชคณิต
ทราบค่าส่วนที่ต้องการเปรี ยบเทียบเพียงส่วนเดียวและผลรวมของสองส่วนที่นามาเปรี ยบเทียบ
เพื่อหาปริ มาณส่วนอีกส่วนที่นามาเปรี ยบเทียบ
d

?

a
b
สร้ างสมการพีชคณิตได้ วา่ x + b = a
ประเภทที่ 3 Multiplication and Division Models (เศษส่วน)
ใช้ แสดงแทนปั ญหาที่เป็ นการคูณหรื อการหาร โดยจะใช้ ได้ ดีในการแก้ ปัญหาที่เป็ นเศษส่วน
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การแก้ ปัญหาเลขคณิต

b
a

a

a

a

a

?

สร้ างสมการเลขคณิตได้ วา่ a + b = x
การแก้ ปัญหาพีชคณิต
b

?

a

สร้ างสมการพีชคณิตได้ วา่ x + b = a
จากข้ างต้ นบทบาทของบาร์ โมเดลนันมี
้ การน าไปใช้ ในเพื่อ สร้ างสมการเลขคณิ ตและ
พีชคณิต ถ้ าโครงสร้ างของปั ญหามีความซับซ้ อนน้ อยกว่าเราสามารถสร้ างสมการเลขคณิต และ
การสร้ างสมการพีชคณิ ตถูกนามาใช้ ถ้าหากโครงสร้ างของปั ญหามีความซับซ้ อนมากกว่า โดยใน
งานวิจัยครัง้ นี ้คือการแก้ โจทย์ปัญหาอัตราส่วนและร้ อยละ ผ่านการจัดการเรี ยนรู้เรื่ องอัตราส่วน
และร้ อยละ โดยการสอนวิธี ป กติ ควบคู่กับ วิธีบ าร์ โมเดล ดังนัน้ บทบาทของบาร์ โมเดลคือ การ
นาไปใช้ ในการแก้ โจทย์ปัญหา ตามลักษณะของโจทย์ปัญหา ดังนี ้
โจทย์ ปัญหาประเภทที่ 1
ลักษณะของโจทย์ปัญหา
สิง่ ที่โจทย์กาหนด
อัตราส่วนและปริ มาณหนึง่ ปริ มาณ
สิง่ โจทย์ต้องการทราบ
ปริ มาณที่เหลือที่ไม่ทราบค่า
ผลรวมของทังสองปริ
้
มาณ
ผลต่างระหว่างปริ มาณสองปริ มาณ
สถานการณ์ที่ 1
อัตราส่วนของปริ มาณของน ้าตาลต่อปริ มาณของเกลือเป็ น 4 : 7 ถ้ ามีเกลือ 350 กรัม จะมีน ้าตาลกี่
กรัม
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ขันที
้ ่ 1 กาหนดตัวแปร
สิง่ ที่โจทย์กาหนด
- อัตราส่วนของปริ มาณของน ้าตาลต่อปริ มาณ
ของเกลือเป็ น 4 : 7
- มีเกลือ 350 กรัม
สิง่ ที่โจทย์ต้องการทราบ
- ปริ มาณของน ้าตาล
ให้ x แทนปริ มาณน ้าตาล เมื่อมีปริ มาณของเกลือ
350 กรัม
ขันที
้ ่ 2 เขียนสัดส่วน
อัตราส่วนของปริ มาณของน ้าตาลต่อปริ มาณ
ของเกลือเป็ น 4 : 7
อัตราส่วนใหม่เป็ น x : 350
เขียนสัดส่วนได้ ดงั นี ้ 4 : 7 = x : 350

วิธีบาร์ โมเดล
ระยะข้ อความ
สิง่ ที่โจทย์กาหนด
- อัตราส่วนของปริ มาณของน ้าตาลต่อปริ มาณ
ของเกลือเป็ น 4 : 7
- มีเกลือ 350 กรัม
สิง่ ที่โจทย์ต้องการทราบ
- ปริ มาณของน ้าตาล
ระยะโครงสร้ าง
ปริ มาณของน ้าตาล

ปริ มาณของเกลือ
350
ระยะวิธีการและสัญลักษณ์

ขันที
้ ่ 3 หาค่าของตัวแปร
จาก 4 : 7 = x : 350
จะได้
4
x

7 350
4
 350  x
7

200  x

ดังนัน้ ปริ มาณน ้าตาลคือ 200 กรัม

ปริ มาณของน ้าตาล

ปริ มาณของเกลือ

50 50 50 50 50 50 50
350
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ปริ มาณของน ้าตาล 50 50 50 50
4 x 50 = 200
ปริ มาณของเกลือ

50 50 50 50 50 50 50
350

ดังนัน้ ปริ มาณของน ้าตาลคือ 200 กรัม
สถานการณ์ที่ 2
ในห้ องเรี ยนห้ องหนึ่งมีนกั เรี ยนชาย 20 คน โดยอัตราส่วนของจานวนนักเรี ยนชายต่อจานวน
นักเรี ยนหญิงเป็ น 2 : 3 อยากทราบว่า ห้ องเรี ยนห้ องนี ้มีนกั เรี ยนชายต่างจากนักเรี ยนหญิงกี่คน
วิธีปกติ
วิธีบาร์ โมเดล
ขันที
้ ่ 1 กาหนดตัวแปร
ระยะข้ อความ
สิง่ ที่โจทย์กาหนด
สิง่ ที่โจทย์กาหนด
- ห้ องเรี ยนห้ องหนึง่ มีนกั เรี ยนชาย 20 คน
- ห้ องเรี ยนห้ องหนึง่ มีนกั เรี ยนชาย 20 คน
- อัตราส่วนของจานวนนักเรี ยนชายต่อจานวน - อัตราส่วนของจานวนนักเรี ยนชายต่อจานวน
นักเรี ยนหญิงเป็ น 2 : 3
นักเรี ยนหญิงเป็ น 2 : 3
สิง่ ที่โจทย์ต้องการทราบ
สิง่ ที่โจทย์ต้องการทราบ
-ห้ องเรี ยนห้ องนี ้มีนกั เรี ยนชายต่างจากนักเรี ยน -ห้ องเรี ยนห้ องนี ้มีนกั เรี ยนชายต่างจากนักเรี ยน
หญิง
หญิง
ให้ x แทนจานวนของนักเรี ยนชายต่างจาก
ระยะโครงสร้ าง
นักเรี ยนหญิง เมื่อจานวนนักเรี ยนชายคือ 20
นักเรี ยนทังหมด
้
คน
ขันที
้ ่ 2 เขียนสัดส่วน
อัตราส่วนของจานวนนักเรี ยนชายต่อผลต่างของ
จานวนนักเรี ยนชายและจานวนนักเรี ยนหญิง
เป็ น 2 : 1
อัตราส่วนใหม่เป็ น 20 : x

นักเรี ยนชาย
20

นักเรี ยนหญิง
?
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เขียนสัดส่วนได้ ดงั นี ้ 2 : 1 = 20 : x
ขันที
้ ่ 3 หาค่าของตัวแปร
จาก 2 : 1 = 20 : x
จะได้
2 20

1 x

ระยะวิธีการและสัญลักษณ์

นักเรี ยนทังหมด
้
10

10

นักเรี ยนชาย
20

นักเรี ยนหญิง
?

2 x  1 20
1 20
x
2

ปริ มาณนักเรี ยน
ชายต่างจาก
นักเรี ยนหญิง

x  10

ดังนัน้ นักเรี ยนชายต่างจากนักเรี ยนหญิงคือ
10 คน

นักเรี ยนชาย
10
นักเรี ยนหญิง
ดังนัน้ นักเรี ยนชายต่างจากนักเรี ยนหญิงคือ
10 คน

โจทย์ ปัญหาประเภทที่ 2
ลักษณะของโจทย์ปัญหา
สิง่ ที่โจทย์กาหนด
อัตราส่วนและผลรวมของปริ มาณสองปริ มาณ
สิง่ โจทย์ต้องการทราบ
ปริ มาณของแต่ละปริ มาณ
ผลต่างของทังสองปริ
้
มาณ
สถานการณ์ที่ 3
นิทรรศการแห่งหนึง่ มีผ้ เู ข้ าชมทังสิ
้ ้น 100 คน โดยมีอตั ราส่วนจานวนเด็กต่อจานวนผู้ใหญ่เป็ น
7 : 13 อยากทราบว่านิทรรศการแห่งนี ้มีเด็กกี่คน
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ขันที
้ ่ 1 กาหนดตัวแปร
สิง่ ที่โจทย์กาหนด
- นิทรรศการแห่งหนึง่ มีผ้ เู ข้ าชมทังสิ
้ ้น 100 คน
- อัตราส่วนจานวนเด็กต่อจานวนผู้ใหญ่เป็ น
7 : 13
สิง่ ที่โจทย์ต้องการทราบ
- นิทรรศการแห่งนี ้มีเด็กกี่คน
ให้ x แทนจานวนเด็กที่เข้ าชมนิทรรศการ เมื่อมีผ้ ู
เข้ าชมนิทรรศการทังสิ
้ ้น 100 คน

วิธีบาร์ โมเดล
ระยะข้ อความ
สิง่ ที่โจทย์กาหนด
- นิทรรศการแห่งหนึง่ มีผ้ เู ข้ าชมทังสิ
้ ้น 100 คน
- อัตราส่วนจานวนเด็กต่อจานวนผู้ใหญ่เป็ น
7 : 13
สิง่ ที่โจทย์ต้องการทราบ
- นิทรรศการแห่งนี ้มีเด็กกี่คน
ระยะโครงสร้ าง
ผู้เข้ าชมนิทรรศการ 100 คน

ขันที
้ ่ 2 เขียนสัดส่วน
อัตราส่วนจานวนเด็กต่อจานวนผู้เข้ าชม
นิทรรศการทังหมดเป็
้
น 7 : 20
อัตราส่วนใหม่เป็ น x : 100
เขียนสัดส่วนได้ ดงั นี ้ 7 : 20 = x : 100

เด็ก ?

ผู้ใหญ่

ระยะวิธีการและสัญลักษณ์
ขันที
้ ่ 3 หาค่าของตัวแปร
จาก 7 : 20 = x : 100
จะได้
7
x

20 100
7
100  x
20

35  x

ดังนัน้ จานวนเด็กที่เข้ าชมนิทรรศการคือ
35 คน

ผู้เข้ าชมนิทรรศการ 100 คน
5
เด็ก ?

ผู้ใหญ่
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ผู้เข้ าชมนิทรรศการ 100 คน
5 55 5 55 5
เด็ก

ผู้ใหญ่

5 x 7 = 35
ดังนัน้ จานวนเด็กที่เข้ าชมนิทรรศการคือ 35
คน
สถานการณ์ที่ 4
เชือกเส้ นหนึง่ ยาว 240 เมตร ถูกแบ่งออกเป็ นสองส่วนโดยอัตราส่วนความยาวของเชือกเส้ นที่
หนึง่ ต่อความยาวของเชือกเส้ นที่สองเป็ น 7 : 8 อยากทราบว่าเชือกทังสองเส้
้
นยาวต่างกันกี่เมตร
วิธีปกติ
วิธีบาร์ โมเดล
ขันที
้ ่ 1 กาหนดตัวแปร
ระยะข้ อความ
สิง่ ที่โจทย์กาหนด
สิง่ ที่โจทย์กาหนด
- เชือกเส้ นหนึง่ ยาว 240 เมตร ถูกแบ่งออกเป็ น - เชือกเส้ นหนึง่ ยาว 240 เมตร ถูกแบ่ง
สองส่วน
ออกเป็ นสองส่วน
- อัตราส่วนความยาวของเชือกเส้ นที่หนึง่ ต่อ
- อัตราส่วนความยาวของเชือกเส้ นที่หนึง่ ต่อ
ความยาวของเชือกเส้ นที่สองเป็ น 7 : 8
ความยาวของเชือกเส้ นที่สองเป็ น 7 : 8
สิง่ ที่โจทย์ต้องการทราบ
สิง่ ที่โจทย์ต้องการทราบ
- เชือกทังสองเส้
้
นยาวต่างกันกี่เมตร
- เชือกทังสองเส้
้
นยาวต่างกันกี่เมตร
ให้ x แทนความยาวของเชือกเส้ นที่หนึง่ เมื่อ
ความยาวเชือกก่อนตัดเป็ น 240 เมตร
ระยะโครงสร้ าง
y แทนความยาวของเชือกเส้ นที่สอง เมื่อ
เชือกยาว 240 เมตร
ความยาวเชือกก่อนตัดเป็ น 240 เมตร
ขันที
้ ่ 2 เขียนสัดส่วน
อัตราส่วนความยาวของเชือกเส้ นที่หนึง่ ต่อ
ความยาวเชือกก่อนตัดเป็ น 7 : 15

เชือกเส้ นที่หนึง่ ?

เชือกเส้ นที่สอง ?
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และอัตราส่วนความยาวของเชือกเส้ นที่สอง
ความยาวเชือกก่อนตัดเป็ น 8 : 15
อัตราส่วนใหม่เป็ น x : 240 และ y : 240
เขียนสัดส่วนได้ ดงั นี ้ 7 : 15 = x : 240
และ 8 : 15 = y : 240

ระยะวิธีการและสัญลักษณ์
เชือกยาว 240 เมตร
16
เชือกเส้ นที่หนึง่ ?

เชือกเส้ นที่สอง ?

ขันที
้ ่ 3 หาค่าของตัวแปร
จาก 7 : 15 = x : 240
จะได้

7
x

15 240

7
 240  x
15

112  x

ดังนัน้ ความยาวของเชือกเส้ นที่หนึง่ คือ
112 เมตร
จาก 8 : 15 = x : 240
จะได้

ส่วนต่างของเชือกทังสองเส้
้
น
เชือกเส้ นที่หนึง่
เชือกเส้ นที่สอง

16

ดังนัน้ เชือกทังสองเส้
้
นยาวต่างกัน 16 เมตร

8
x

15 240

8
 240  x
15

128  x

ดังนัน้ ความยาวของเชือกเส้ นที่สองคือ
128 เมตร
นัน่ คือ เชือกทังสองเส้
้
นยาวต่างกัน
128 – 112 = 16 เมตร
โจทย์ ปัญหาประเภทที่ 3
ลักษณะของโจทย์ปัญหา
สิง่ ที่โจทย์กาหนด
อัตราส่วนและผลต่างของปริ มาณสองปริ มาณ
สิง่ โจทย์ต้องการทราบ
ปริ มาณของแต่ละปริ มาณ
ผลรวมของทังสองปริ
้
มาณ
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สถานการณ์ที่ 5
ในการเตรี ยมผลไม้ เพื่อทาน ้าผลไม้ เพื่อจะให้ มีรสชาติกลมกล่อมพบว่าจะต้ องเตรี ยมแอปเปิ ล้
มากกว่าส้ ม 6 ผล ซึง่ อัตราส่วนจานวนส้ มต่อจานวนแอปเปิ ล้ เป็ น 2 : 3 อยากทราบว่าในการเตรี ยม
ผลไม้ ครัง้ นี ้จะต้ องเตรี ยมส้ มและแอปเปิ ล้ อย่างละกี่ผล
วิธีปกติ
วิธีบาร์ โมเดล
ขันที
้ ่ 1 กาหนดตัวแปร
ระยะข้ อความ
สิง่ ที่โจทย์กาหนด
สิง่ ที่โจทย์กาหนด
- ในการเตรี ยมผลไม้ เพื่อทาน ้าผลไม้ จะต้ อง - ในการเตรี ยมผลไม้ เพื่อทาน ้าผลไม้ จะต้ อง
เตรี ยมแอปเปิ ล้ มากกว่าส้ ม 6 ผล
เตรี ยมแอปเปิ ล้ มากกว่าส้ ม 6 ผล
- อัตราส่วนจานวนส้ มต่อจานวนแอปเปิ ล้ เป็ น - อัตราส่วนจานวนส้ มต่อจานวนแอปเปิ ล้ เป็ น
2:3
2:3
สิง่ ที่โจทย์ต้องการทราบ
สิง่ ที่โจทย์ต้องการทราบ
- จะต้ องเตรี ยมส้ มและแอปเปิ ล้ อย่างละกี่ผล - จะต้ องเตรี ยมส้ มและแอปเปิ ล้ อย่างละกี่ผล
ให้ x แทนจานวนส้ ม เมื่อแอปเปิ ล้ มากกว่าส้ ม
6 ผล
ระยะโครงสร้ าง
เตรี ยมแอปเปิ ล้
y แทนจานวนแอปเปิ ล้ เมื่อแอปเปิ ล้ มากกว่า
มากกว่าส้ ม 6 ผล
ส้ ม 6 ผล
ส้ ม ?
ขันที
้ ่ 2 เขียนสัดส่วน
อัตราส่วนจานวนส้ มต่อจานวนแอปเปิ ล้ ที่
มากกว่าส้ มเป็ น 2 : 1
และอัตราส่วนจานวนแอปเปิ ล้ ต่อจานวนแอป
เปิ ล้ ที่มากกว่าส้ มเป็ น 3 : 1
อัตราส่วนใหม่เป็ น x : 6 และ y : 6
เขียนสัดส่วนได้ ดงั นี ้ 2 : 1 = x : 6
และ 3 : 1 = y : 6

แอปเปิ ล้ ?
ระยะวิธีการและสัญลักษณ์
เตรี ยมแอปเปิ ล้
มากกว่าส้ ม 6 ผล
ส้ ม ?
แอปเปิ ล้ ?
6
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ขันที
้ ่ 3 หาค่าของตัวแปร
จาก 2 : 1 = x : 6
จะได้

2 x

1 6

2
6  x
1

12  x

ดังนัน้ จานวนส้ มคือ 12 ผล
จาก 3 : 1 = y : 6
จะได้

ส้ ม

6

6

6

6

แอปเปิ ล้
6

ดังนัน้ ต้ องเตรี ยมส้ ม 12 ผล
แอปเปิ ล้ 18 ผล

3 x

1 6

3
6  x
1

18  x

ดังนัน้ จานวนแอปเปิ ล้ คือ 18 ผล
นัน่ คือ ต้ องเตรี ยมส้ ม 12 ผล
แอปเปิ ล้ 18 ผล
สถานการณ์ที่ 6
ฟาร์ มเลี ้ยงสัตว์ของลุงมาเลี ้ยงไก่และเป็ ดต่างกัน 50 ตัว โดยอัตราส่วนจานวนเป็ ดต่อจานวนไก่
เป็ น 6 : 11 ลุงมาเลี ้ยงสัตว์ทงหมดกี
ั้
่ตวั
วิธีปกติ
วิธีบาร์ โมเดล
ขันที
้ ่ 1 กาหนดตัวแปร
ระยะข้ อความ
สิง่ ที่โจทย์กาหนด
สิง่ ที่โจทย์กาหนด
- ฟาร์ มเลี ้ยงสัตว์ของลุงมาเลี ้ยงไก่และเป็ ด
- ฟาร์ มเลี ้ยงสัตว์ของลุงมาเลี ้ยงไก่และเป็ ด
ต่างกัน 50 ตัว
ต่างกัน 50 ตัว
- อัตราส่วนจานวนเป็ ดต่อจานวนไก่เป็ น
- อัตราส่วนจานวนเป็ ดต่อจานวนไก่เป็ น
6 : 11
6 : 11
สิง่ ที่โจทย์ต้องการทราบ
สิง่ ที่โจทย์ต้องการทราบ
- ลุงมาเลี ้ยงสัตว์ทงหมด
ั้
- ลุงมาเลี ้ยงสัตว์ทงหมด
ั้
ให้ x แทนจานวนเป็ ด เมื่อจานวนไก่และเป็ ด
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ต่างกัน 50 ตัว
y แทนจานวนไก่ เมื่อจานวนไก่และเป็ ด
ต่างกัน 50 ตัว

ระยะโครงสร้ าง

สัตว์เลี ้ยงทังหมดในฟาร์
้
มลุงมา

ขันที
้ ่ 2 เขียนสัดส่วน
เป็ ด
ไก่
อัตราส่วนของจานวนเป็ ดต่อผลต่างของจานวน
?
?
ไก่และเป็ ดคือ 50 เป็ น 6 : 5
และอัตราส่วนของจานวนไก่ตอ่ ผลต่างของ
จานวนไก่และเป็ ดคือ 50 เป็ น 11 : 5
ลุงมาเลี ้ยงไก่และเป็ ดต่างกัน 50 ตัว
อัตราส่วนใหม่เป็ น x : 50 และ y : 50
เป็ ด ? สองเส้น
เขียนสัดส่วนได้ ดงั นี ้ 6 : 5 = x : 50
และ 11 : 5 = y : 50
ไก่ ?
ขันที
้ ่ 3 หาค่าของตัวแปร
จาก 6 : 5 = x : 50
จะได้

6 x

5 50

6
50  x
5

ระยะวิธีการและสัญลักษณ์
ลุงมาเลี ้ยงไก่และเป็ ดต่างกัน 50 ตัว
เป็ ด ? สองเส้น

ไก่ ?

10

60  x

ดังนัน้ จานวนเป็ ดคือ 60 ตัว
จาก 11 : 5 = y : 50
จะได้

11 y

5 50

11
50  y
5

110  y

ดังนัน้ จานวนไก่คือ 110 ตัว
นัน่ คือ ลุงมาเลี ้ยงสัตว์ทงหมด
ั้
60 + 110 = 170 ตัว

สัตว์เลี ้ยงทังหมดในฟาร์
้
มลุงมา 10 x 17 = 170 ตัว
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

เป็ ด

ไก่

ดังนัน้ ลุงมาเลี ้ยงสัตว์ทงหมด
ั้
170 ตัว
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2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ บาร์ โมเดล
ในงานวิจัยครั ง้ นี ผ้ ้ ูวิจัย ได้ ศึกษางานวิจัยที่เกี่ ยวข้ อ งกับการจัดการเรี ยนรู้ และการ
พัฒนารูปแบบการสอนในการใช้ บาร์ โมเดลทังในประเทศและต่
้
างประเทศดังนี ้
งานวิจยั ในประเทศ
ปรี ยา สิถิระบุตร (2557) ได้ มีการศึกษาการพัฒนาทักษะการแก้ โจทย์ปัญหาเรื่ อง
การคูณ การหาร สาหรับนักเรี ยนชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 3 โดยใช้ เทคนิค KWDL ร่ วมกับบาร์ โมเดล
โดยมี การจัดการเรี ยนรู้ แบบสี่ขนั ้ ตอนคือ ขันน
้ า ประกอบด้ วยการทบทวนความรู้ และเร้ าความ
สนใจ ขันการเรี
้
ยนรู้ ขันนี
้ ้จะให้ อิสระนักเรี ยนเกี่ยวกับการแก้ โจทย์ปัญหาในสถานการณ์ใหม่ ๆ โดย
ใช้ เทคนิค KWDL และบาร์ โมเดล ขันสามคื
้
อขันสรุ
้ ป จะให้ นกั เรี ยนสรุปความรู้จากเรื่ องที่เรี ยนโดย
การวาดรู ปบาร์ และขัน้ สุดท้ ายคือขันประมวลผล
้
จากผลการทดลองพบว่านักเรี ยนมี ทกั ษะการ
แก้ ปั ญหาหลัง เรี ย นสู ง กว่ า ก่ อ นเรี ย นโดยมี ค ะแนนผลการพั ฒ นาเป็ นร้ อยละ 40.97 และ
ประสิทธิภาพของแผนจัดการเรี ยนรู้ 76.40/78.12
วลีพ ร อุ่ น จิ ต ต์ ธ รรม (2558) ได้ มี ง านวิ จัย ในการพัฒ นากิ จ กรรมการเรี ย นรู้
เกี่ ยวกับ การแก้ โจทย์ ปัญ หาทางคณิ ตศาสตร์ โดยใช้ รู ป แบบบาร์ โมเดลในชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 1
ผลการวิจยั พบว่านักเรี ยนมีทกั ษะการคิดวิเคราะห์และเชื่อมโยงปั ญหาทางคณิตศาสตร์ ได้ จากนัน้
นักเรี ยนสามารถวาดรู ปแบบเป็ นบาร์ โมเดล ซึ่งทาให้ การแก้ ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ทาได้ งา่ ยและ
ถูกต้ องมากยิ่งขึ ้น วิธีการแก้ ปัญหานันได้
้ ประยุกต์ม าจากโพลยา โดยมีวิธีการ 4 ขันคื
้ อ ทาความ
เข้ าใจปั ญหา วางแผนการแก้ ปัญหา แสดงวิธีทา และตรวจสอบคาตอบ จากการทดสอบย่อยพบว่า
นักเรี ยนมีคะแนนเฉลีย่ ร้ อยละ 95.59
อิมรอน ขวัญ คาวิน (2559, 23 มิถุนายน) ได้ มีการพัฒนาชุดการเรี ยนรู้ โดยใช้
เทคนิค KWDL ร่วมกับบาร์ โมเดล ในชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4 เรื่ องบวก ลบ คูณ หาร ซึ่งจากการวิจัย
พบว่าเทคนิค KWDL ทาให้ นกั เรี ยนมีความสามารถในการอ่านวิเคราะห์และเข้ าใจปั ญหาของสิง่ ที่
โจทย์กาหนดได้ ส่วนการใช้ บาร์ โมเดลจะทาให้ นกั เรี ยนแก้ โจทย์ปัญหาได้ และมองเห็นโจทย์ปัญหา
เป็ นรู ป ธรรมมากขึน้ ซึ่งสัง เกตจากผลสัม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นหลังเรี ยนสูงกว่าก่ อ นเรี ย นอย่างมี
นัยสาคัญที่ระดับ .01
งานวิจยั ต่างประเทศ
ลิซ่า อิ งลาร์ ด (2010) ในการวิจัยนี ้จัดการเรี ยนการสอนโดยใช้ ปัญ หาเป็ นฐาน
ร่ ว มกับ บาร์ โมเดล ซึ่งบาร์ โมเดลจะเป็ น ตัวสร้ างความสัมพัน ธ์ ข องปั ญ หาที่ก าหนดให้ ผลการ
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ทดลองพบว่านักเรี ยนมีความสามารถในการแก้ ปัญหาและสร้ างความสัมพันธ์ ของบาร์ โมเดลและ
สัญ ลักษณ์ ทางคณิ ตศาสตร์ ได้ ดียิ่งขึ ้น ซึ่งเป็ นผลดีกับนักเรี ยนชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 2 ห้ อ งเรี ยน
ปกติ การเรี ย นการสอนแบบนี ส้ อดคล้ อ งกั บ การเรี ย นการสอนแบบสิ ง คโปร์ โ มเดล สร้ าง
ความสัมพันธ์ และการตอบสนองต่อปั ญหาและช่วยนักเรี ยนในการเลือ กแนวทางและขันตอนใน
้
การแก้ ปัญหานันได้
้
เควิ น มาโฮนี (2012) ได้ ศึก ษาเกี่ ย วกับ ผลของสิง คโปร์ โมเดลในเบื อ้ งต้ น ต่ อ
ความสามารถในการแก้ ปั ญ หา โดยงานวิจัยนี ้ใช้ การจัด การเรี ยนการสอนแบบบาร์ โมเดลของ
นักเรี ยนชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 2 และ 3 ซึ่งนักเรี ยนทังสองระดั
้
บมีผลการเรี ยนเพิ่มขึ ้นอย่างสัมพันธ์
กัน ในการวิจัยนีเ้ ป็ นการศึกษาผลของการวาดตัวแบบ ต่อความสามารถในการแก้ ปัญ หาของ
นักเรี ยน เพื่อสร้ างวิธีการสอนใหม่และพัฒนาความสามารถในการแก้ ปัญ หาของนักเรี ยน เป็ น
นวัตกรรมใหม่ของการเรี ยนการสอนและสร้ างความสัมพันธ์ ในการเรี ยนการสอนแบบสะเต็มศึกษา
โดยใช้ สถานการณ์ ตวั อย่าง เช่น เศรษฐศาสตร์ มหภาค การแยกคุกกี ้กับช๊ อคโกแลต เป็ นต้ น จาก
การวิจยั พบว่านักเรี ยนจะมีศกั ยภาพในการแก้ ปัญหาสูงขึ ้นเมื่อมีการจัดการเรี ยนรู้แบบตัวแบบและ
ปั ญหาเป็ นฐานร่วมกัน
ลิซ่า มอริ น และคณะ (2017) ได้ ทาการวิจยั โดยใช้ เทคนิคการวาดรูปบาร์ โมเดล
ในการแก้ โจทย์ ปั ญ หาทางคณิ ต ศาสตร์ ร่ วมกับ การใช้ ปั ญ หาเป็ น ฐาน เพื่ อ พัฒ นาทัก ษะการ
แก้ ปัญหาของนักเรี ยนที่เห็นว่าวิชาคณิ ตศาสตร์ เป็ นวิชาที่มีความยาก และในงานวิจัยนี ้ได้ มีการ
สอนหลากหลายวิธีแต่เกี่ยวข้ องกับ ปั ญหาเป็ นฐาน จากผลการวิจัยพบว่า นักเรี ยนมีทกั ษะในการ
แก้ ปัญหาที่มากขึ ้นเมื่อเทียบกับผลสัมฤทธิ์ก่อนเรี ยน
จากงานวิจัยทัง้ ในประเทศและต่างประเทศข้ างต้ น จะเห็ นได้ ว่าบาร์ โมเดลมี ส่วน
ส าคัญ ในการแก้ ปั ญ หาทางคณิ ต ศาสตร์ แ ละช่ ว ยเพิ่ ม ให้ ทัก ษะการแก้ ปั ญ หาของนัก เรี ย นมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ ้น
3. เอกสารที่เกี่ยวข้ องกับความพึงพอใจทางการเรียน
3.1 ความหมายของความพึงพอใจ
นักการศึกษาได้ ให้ ความหมายของความพึงพอใจดังนี ้
ลักขณา สริ วฒ
ั น์ (2539) ได้ ให้ ความหมายของความพึงพอใจว่า หมายถึง พฤติกรรม
ที่สนองต่อความต้ องการของมนุษย์และเป็ นพฤติกรรมที่นาไปสูจ่ ุดมุ่งหมายที่ตงใจ
ั้
ประสาท อิศรปรี ชา (2541) ให้ ความหมายของความพึงพอใจว่า หมายถึง พลังที่เกิด
จากพลังจิตที่มีผลไปสูเ่ ป้าหมายที่ต้องการและหาสิง่ ที่ต้องการมาตอบสนอง
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วอลเลอร์ ส เตน (1971) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้ สึกที่ เกิ ดขึ ้นเมื่ อ
ได้ รับผลสาเร็ จตามความมุ่งหมาย และอธิ บายว่าความพึงพอใจเป็ นการกระทาทางจิ ตวิทยาไม่
สามารถมองเห็นได้ ชัดเจน แต่สามารถคาดคะเนได้ ว่ามีหรื อไม่มีจากการสังเกตพฤติกรรมเท่านัน้
การที่จะทาให้ คนเกิดความพึงพอใจจะต้ องอาศัยปั จจัยและองค์ประกอบที่เป็ นสาเหตุแห่งความพึง
พอใจ
กู๊ด (1973) ได้ กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึงคุณภาพหรื อระดับความพอใจซึง่ เป็ น
ผลมาจากความสนใจต่าง ๆ และทัศนคติของบุคคลต่อกิจกรรม
จากข้ างต้ นที่กล่าวมาจะได้ วา่ ความพึงพอใจ หมายถึงความรู้สกึ พอใจ ประทับใจ การให้
ความร่วมมือจากการทากิจกรรม ในการเรี ยนวิชาคณิตศาสตร์
3.2 ทฤษฎีท่ เี กี่ยวข้ องกับความพึงพอใจ
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้ องกับการสร้ างความพึงพอใจ คือ ทฤษฎีความต้ องการตามลาดับขัน้
ของมาสโลว์ (Maslow’s Theory of Need Gratification) ซึ่งมาสโลว์เห็นว่ามนุษย์ถูกกระตุ้นจาก
ความปรารถนาที่จะได้ ครอบครองความต้ องการเฉพาะอย่าง และได้ ตงสมมติ
ั้
ฐานเกี่ยวกับความ
ต้ องการของบุคคลดังนี ้
1. บุคคลย่อมมีความต้ องการอยูเ่ สมอและไม่สิ ้นสุด ขณะที่ความต้ องการใดได้ รับการ
ตอบสนองแล้ ว ความต้ องการอย่างอื่นก็จะเกิดขึ ้นอีกไม่มีวนั จบสิ ้น
2. ความต้ อ งการที่ ได้ รับการตอบสนองแล้ วจะไม่เป็ นสิ่งจูงใจของพฤติกรรมอื่ น ๆ
ต่อไป ความต้ องการที่ยงั ไม่ได้ รับการตอบสนองจึงเป็ นสิง่ จูงใจกับพฤติกรรมของคนนัน้
3. ความต้ องการของบุคคล จะเรี ยงเป็ นลาดับขันตอนความส
้
าคัญเมื่อความต้ องการ
ระดับต่าได้ รับการตอบสนองแล้ ว บุคคลก็จะให้ ความสนใจกับความต้ องการระดับสูงต่อไป ลาดับ
ความต้ องการของบุคคลมี 5 ลาดับขัน้ ดังนี ้
3.1 ความต้ อ งการทางร่ า งกาย (Physiological Needs) เป็ นความต้ อ งการ
เบื ้องต้ น เพื่อความอยู่รอดของชีวิต เช่น ความต้ องการในเรื่ องของอาหาร น ้า อากาศ เครื่ องนุ่งห่ม
ยารักษาโรค ที่อยู่อาศัย ความต้ องการทางเพศ ความต้ อ งการทางด้ านร่ างกายจะมี อิทธิ พลต่อ
พฤติกรรมของตน ก็ตอ่ เมื่อความต้ องการทังหมดของคนยั
้
งไม่ได้ รับการตอบสนอง
3.2 ความต้ องการความปลอดภัยหรื อความมัน่ คง (Social or Blogging Needs)
ถ้ าหากความต้ องการทางด้ านร่างกายได้ รับการตอบสนองตามสมควรแล้ วมนุษย์จะต้ องการในขัน้
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สูงขึ ้นต่อไป คือเป็ นความรู้สกึ ที่ต้องการความปลอดภัยหรื อมัน่ คงในปั จจุบนั และอนาคต ซึง่ รวมถึง
ความก้ าวหน้ าและความอบอุ่นใจ
3.3 ความต้ องการทางสังคม (Social or Belonging Needs) ภายหลังจากที่คน
ได้ รับการตอบสนองในสองขันดั
้ งกล่าวก็จะมีความต้ องการที่สงู ขึ ้นคือ ความต้ องการทางสังคมเป็ น
ความต้ องการที่จะเข้ าร่วมและได้ รับการยอมรับในสังคม ความเป็ นมิตรและความรักจากเพื่อน
3.4 ความต้ อ งการที่ จ ะได้ รั บ การยกย่ อ งนับ ถื อ (Esteem Needs) เป็ นความ
ต้ อ งการให้ ค นอื่ น ยกย่อ ง ให้ เกี ย รติ และเห็ น ความส าคัญ ของตน อยากเด่น ในสังคม รวมถึ ง
ความสาเร็ จ ความรู้ความสามารถ ความเป็ นอิสระและเสรี
3.5 ความต้ องการความสาเร็ จในชีวิต (Self Actualization) เป็ นความต้ อ งการ
ระดับ สูงสุดของมนุษ ย์ ที่ อยากจะเป็ น อยากจะให้ ตามความคิ ดของตน หรื อ ต้ อ งการจะเป็ น
มากกว่าที่ตวั เองเป็ นอยูใ่ นขณะนี ้
จากสาระสาคัญของทฤษฎีความต้ องการตามลาดับขันของมาสโลว์
้
สรุ ปได้ ว่าความ
ต้ องการทัง้ 5 ขันของมนุ
้
ษย์นนมี
ั ้ ความสาคัญไม่เท่ากัน แต่ละบุคคลจะปฏิบตั ิ ตนให้ สอดคล้ องตาม
ความต้ องการในแต่ละขันที
้ ่เกิดขึ ้น การจูงใจตามทฤษฎีจะต้ องพยายามตอบสนองความต้ องการ
ของมนุษย์ ที่มีความต้ องการตามลาดับขันที
้ ่แตกต่างกันไป และความต้ อ งการในแต่ละขันจะมี
้
ความสาคัญสาหรับบุคคลมากน้ อยเพียงใดนันขึ
้ ้นอยู่กับความพึงพอใจที่ได้ รับจากการตอบสนอง
ความต้ องการในลาดับขันนั
้ น้ ตามที่ พรรณี ชูชยั เจนจิต (2545) ได้ กล่าวไว้
แรงจูงใจที่ ทาให้ เกิ ด ความพึงพอใจในการเรี ยนต้ อ งอาศัย การจู งใจมากระตุ้น
เพื่อให้ นกั เรี ยนเกิดความสนใจ อยากรู้อยากเห็น อยากลงมือทา หรื ออยากประสบความสาเร็ จใน
การเรี ยน โดยนักจิตวิทยาได้ แบ่งการจูงใจออกเป็ น 2 ประเภท ตามที่ สุรางค์ โค้ วตระกูล (2556) ได้
แบ่งไว้ ดังนี ้
1. การจู ง ใจภายใน (Intrinsic Motivation) ได้ แก่ การจู ง ใจที่ เ กิ ด ขึ น้ จาก
ความรู้สกึ ภายในของนักเรี ยนเอง เช่น ความต้ องการ ความสนใจ และทัศนคติที่ดีต่อวิชาที่เรี ยน ทา
ให้ นกั เรี ยนเกิดความกระตือรื อร้ นอยากรู้อยากเห็น อยากเรี ยน เต็มใจและตังใจเรี
้ ยน
2. การจู ง ใจภายนอก (Extrinsic Motivation) ได้ แก่ การจู ง ใจที่ เ กิ ด จาก
สภาพแวดล้ อมภายนอกมาชักจูงหรื อกระตุ้นให้ เกิ ดการจูงใจภายในขึ ้น เช่น วิธีสอน บุคลิกภาพ
ของผู้สอนและเทคนิคที่ครูใช้ ในการสอนจะเป็ นสิง่ จูงใจให้ นกั เรี ยนเกิดความรู้สกึ อยากเรี ยนรู้ การ
กระทาที่เกิดจากแรงจูงใจภายนอกไม่ได้ เป็ นการกระทาเพื่อความสาเร็ จในสิ่งนันอย่
้ างแท้ จริ ง แต่
เป็ นการกระทาเพื่อสิง่ จูงใจอย่างอื่น
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จากข้ างต้ นจะเห็นได้ ว่าแรงจูงใจภายในและภายนอกมีความสาคัญและจาเป็ น
ต่อการจัดการเรี ยนรู้ เพราะจะเป็ นตัวกระตุ้นที่ทาให้ เด็กอยากจะเรี ยนรู้ และลงมือทาเพื่อ นาไปสู่
ความสาเร็ จ
พรรณี ชูทยั เจนจิต (2545) ได้ กล่าวว่า การเร้ าให้ นกั เรี ยนเกิดความสนใจในการ
เรี ยนเพื่อให้ บรรลุวตั ถุประสงค์ให้ คานึงถึงกิจกรรมต่าง ๆ ดังต่อไปนี ้
1. พยายามทาทุกวิถีทางที่จะสนองความต้ องการขันต
้ ่า เช่น ความต้ องการด้ าน
ร่างกาย ความต้ องการความปลอดภัย ความต้ องการเป็ นเจ้ าของและการยอมรับ
1.1 ทาให้ เด็กเกิดความสบายทังทางด้
้
านร่างกายและสภาพภายในห้ อง
1.2 ทาให้ เด็กเกิดความรู้ สกึ ว่าปลอดภัยทังในด้
้ านร่ างกายและสภาพภายใน
ห้ องเรี ยน
1.3 แสดงให้ เด็กเห็นว่าได้ รับความสนใจ และเป็ นส่วนหนึง่ ของห้ องเรี ยน
1.4 จัดประสบการณ์ การเรี ยนให้ กับเด็ก จนกระทัง่ เด็กทุกคนเกิดความรู้ สึก
ว่าได้ รับการยอมรับนับถือ
2. การกระตุ้นให้ มีการเลือกที่จะนาไปสูก่ ารพัฒนา โดยครู จะต้ องคานึงเกี่ยวกับ
เรื่ องการเลือกของมาสโลว์ ว่าเด็กจะเลือกพัฒนาไปข้ างหน้ า ถ้ ารู้ สกึ ว่าสถานการณ์ นนดึ
ั ้ งดูดความ
สนใจไม่ มี อั น ตราย ดั ง นั น้ ครู จ ะต้ องจั ด สถานการณ์ ที่ ก ระตุ้ น ให้ เด็ ก ใช้ ความพยายาม ถ้ า
สถานการณ์ ในห้ อ งเรี ย นมี ค วามกดดัน ตึงเครี ย ดหรื อ ความวิ ตกกังวลต่า ง ๆ เด็ กจะเลือ กข้ า ง
ปลอดภัยไว้ ก่อนจะไม่พยายามมีสว่ นร่วมในการเรี ยน แต่ถ้าครู ลดความตึงเครี ยดเหล่านันและท
้
า
ให้ การเรี ยนน่าตื่นเต้ น สนุกสนาน มีคุณค่า เด็กก็จะมีความรู้ สกึ มั่นคงปลอดภัยอยากที่จะร่ วมใน
กิจกรรมด้ วย
3. จัดประสบการณ์ การเรี ยนเพื่อช่วยให้ เด็กประสบความสาเร็ จ เพื่อจะกระตุ้นให้
เด็กรู้จักความคาดหวังที่ตรงตามความเป็ นจริ ง เป็ นคนที่ทาอะไรแล้ วต้ องการความสาเร็ จตลอดจน
มีความรู้สกึ เกี่ยวกับตนเองในทางบวก
4. คานึงถึงผลเสียของการแข่งขัน เพราะเด็กจะคิดว่าการเรี ยนคือการที่พยายาม
ท าให้ ดี ก ว่าผู้อื่ น จะไม่ มี ก ารช่ ว ยเหลือ ซึ่งกั น และกัน เพื่ อ หลีก เลี่ย งสถานการณ์ เช่ น นี ้ ครู ค วร
พยายามกระตุ้นให้ เด็กแข่งขันกับตัวเอง พยายามจัดสถานการณ์ ตา่ ง ๆ เพื่อช่วยให้ เด็กแต่ละคนมี
โอกาสประสบความสาเร็ จบ้ าง และใช้ การแข่งขันเป็ นกลุม่ เพียงเพื่อความสนุกเท่านัน้ มิใช่เพื่อจะ
เอาชนะ
5. การให้ ความช่วยเหลือกับเด็กบางคนที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ
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6. พยายามกระตุ้นให้ เด็กเรี ยนรู้ เพราะความรู้ สึกอยากเรี ยนด้ วยตัวของตัวเอง
มิใช่จากสิง่ ล่อใจอื่น
7. กระตุ้นให้ เกิดความสนใจโดยใช้ เครื่ องล่อใจต่าง ๆ
3.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับความพึงพอใจ
งานวิจยั ในประเทศ
วลีพ ร อุ่ น จิ ต ต์ ธ รรม (2558) ได้ มี ง านวิ จัย ในการพัฒ นากิ จ กรรมการเรี ย นรู้
เกี่ ยวกับ การแก้ โจทย์ ปัญ หาทางคณิ ตศาสตร์ โดยใช้ รูป แบบบาร์ โมเดลในชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 1
ผลการวิจยั พบว่านักเรี ยนมีความพึงพอใจในการเรี ยนรู้โดยการใช้ บาร์ โมเดลที่ระดับมากที่สดุ
วัน วิส า พุท จิ ระ (2557) ได้ มี ก ารศึก ษาการจัดการเรี ย นรู้ ตามแนวคิ ด model
method เพื่ อ พั ฒ นาการคิ ด เชิ ง พี ช คณิ ตของนั ก เรี ย นชั น้ ประถมศึ ก ษาปี ที่ 5 และสั ง เกต
ความสามารถในการคิดเชิงพีชคณิต พบว่านักเรี ยนมีความพึงพอใจในการใช้ model method ใน
ระดับดีมาก
อิมรอน ขวัญคาวิน (2559, 23 มิ ถุนายน) ได้ มีการพัฒ นาชุดการเรี ยนรู้ โดยใช้
เทคนิค KWDL ร่วมกับบาร์ โมเดล ในชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4 เรื่ องบวก ลบ คูณ หาร ซึ่งจากการวิจัย
พบว่านักเรี ยนมีความพึงพอใจระดับมากในการใช้ ชุดการเรี ยนรู้นี ้
งานวิจยั ในต่างประเทศ
เควิ น มาโฮนี (2012) ได้ ศึก ษาเกี่ ย วกับ ผลของสิง คโปร์ โมเดลในเบื อ้ งต้ น ต่ อ
ความสามารถในการแก้ ปัญหา โดยงานวิจยั นี ้พบว่านักเรี ยนมีความพึงพอใจในการเรี ยนการสอน
วิธีนี ้ในระดับดี แต่นกั เรี ยนยังมี ปัญหาเมื่ อเจอโจทย์ปัญหาที่ยากขึ ้นไม่สามารถแก้ ปัญหาได้ ด้วย
ตัวเอง ครูอาจจะมีการแนะนาหรื อให้ ความช่วยเหลือเบื ้องต้ น
4.เอกสารที่เกี่ยวข้ องกับประเมินผลและการให้ คะแนนแบบรูบริค
4.1 การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้
การวัดผลประเมินผลการเรี ยนรู้คณิตศาสตร์ ในปั จจุบนั มุ่งเน้ นการประเมินตามสภาพ
จริ ง โดยใช้ วิธีการประเมินที่หลากหลายจากการที่ผ้ เู รี ยนได้ ลงมือ ปฏิบตั ิจริ ง ได้ เผชิญกับปั ญหา
หรื อสถานการณ์ที่เป็ นจริ งหรื อสถานการณ์ จาลอง ได้ แก้ ปัญหา สืบค้ น และนาความรู้ ไปใช้ รวมทัง้
แสดงออกทางการคิด โดยการวัดผลประเมินผลดังกล่าวนี ้ก็เพื่อตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
ตามมาตรฐานการเรี ยนรู้และผลการเรี ยนรู้ ที่คาดหวัง เพื่อจะได้ นาผลจากการตรวจสอบไปปรับปรุ ง
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และพัฒนาให้ ผ้ เู รี ยนเกิดการเรี ยนรู้ ที่ดียิ่งขึ ้น ซึง่ มีหลักการวัดผลประเมินผลการเรี ยนรู้ คณิตศาสตร์
ที่สาคัญดังที่ สสวท. (2555) กล่าวไว้ ดงั นี ้
1. การวัดผลประเมินผลต้ องกระทาอย่างต่อเนื่อ ง โดยใช้ คาถามเพื่อตรวจสอบและ
ส่งเสริ มความรู้ความเข้ าใจด้ านเนื ้อหา ส่งเสริ มให้ เกิดทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ การ
กระตุ้นด้ วยคาถามที่เน้ นการคิดจะทาให้ เกิ ดปฏิสมั พันธ์ ระหว่างผู้เรี ยนด้ วยกันเองและระหว่าง
ผู้เรี ยนกับผู้สอน ผู้เรี ยนได้ มีโอกาสแสดงความคิดเห็น นอกจากนี ้ผู้สอนยังสามารถใช้ คาตอบของ
ผู้เรี ยนเป็ นข้ อมูลเพื่อตรวจสอบความรู้ความเจ้ าใจและพัฒนาการด้ านทักษะและกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ ของผู้เรี ยนได้ อีกด้ วย
2. การวัดผลประเมินผลต้ องสอดคล้ อ งกับความรู้ ความสามารถของผู้เรี ยนที่ระบุไว้
ตามมาตรฐานการเรี ยนรู้ รวมทังสอดคล้
้
องกับผลการเรี ยนรู้ที่คาดหวัง ผู้สอนจะต้ องกาหนดวิธีการ
วัดผลประเมินผล เพื่อใช้ ในการตรวจสอบว่าผู้เรี ยนได้ บรรลุผลการเรี ยนรู้ตามมาตรฐานที่กาหนดไว้
3. การวัด ผลประเมิ น ผลต้ อ งครอบคลุม คุณ ภาพผู้เรี ย นในด้ า น ความรู้ ความคิ ด
ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามมาตรฐานการเรี ยนรู้
ที่ระบุไว้ ในหลักสูตรของสถานศึกษา โดยเน้ นการเรี ยนรู้ด้วยการทางานหรื อทากิจกรรมที่สง่ เสริ มให้
ผู้เรี ยนเกิดสมรรถภาพทังสามด้
้
าน
4. การวัดผลประเมิ น ผลการเรี ยนรู้ ค ณิ ตศาสตร์ ต้ อ งใช้ วิธีการที่ เหมาะสม และใช้
เครื่ องมือที่มีคณ
ุ ภาพ ซึง่ จะทาให้ สามารถวัดในสิง่ ที่ต้องการวัดได้
5. การวัดผลประเมินผลเป็ นกระบวนการที่ใช้ สะท้ อนความรู้ความสามารถของผู้เรี ยน
ช่วยให้ ผ้ เู รี ยนมีข้อมูลในการปรับปรุงและพัฒนาความรู้ความสามารถของตนเองให้ ดีขึ ้น ในขณะที่
ผู้สอนสามารถนาผลการประเมิ นมาใช้ ในการวางแผนการจัดการเรี ยนรู้ ปรั บปรุ งกระบวนการ
เรี ยนรู้ ของผู้เรี ยน รวมทังปรั
้ บปรุ งการสอนของผู้สอนให้ มีประสิทธิ ภาพ จึงต้ อ งวัดผลประเมิ นผล
อย่างสม่าเสมอและนาผลที่ได้ มาใช้ ในการพัฒนาการเรี ยนการสอน ซึ่งจะแบ่งการประเมินผลเป็ น
3 ระยะ ดังนี ้
5.1 ประเมินผลก่อนเรี ยน เป็ นการประเมินผลความรู้ พื ้นฐานและทักษะจาเป็ นที่
ผู้เรี ยนควรมี ก่อ นการเรี ย นรายวิชา บทเรี ย นหรื อ หน่วยการเรี ยนใหม่ ข้ อ มูล ที่ได้ จ ากการวัดผล
ประเมิ น ผลจะช่วยให้ ผ้ ูสอนสามารถน าไปจัดกลุ่มผู้เรี ยนและจัดกิ จ กรรมการเรี ยนรู้ ให้ ต รงตาม
ความถนัด ความสนใจ และความสามารถของผู้เรี ยน
5.2 ประเมิ นผลระหว่างเรี ยน เป็ นการประเมิ นผลเพื่อ วินิจ ฉัยผู้เรี ยนในระหว่าง
การเรี ยน ข้ อมูลที่ได้ จะช่วยให้ ผ้ ูสอนสามารถศึกษาพัฒ นาการเรี ยนรู้ ของผู้เรี ยนเป็ นระยะ ๆ ว่า
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ผู้เรี ยนมีพฒ
ั นาการเพิ่มขึ ้นเพียงใด ช่วยให้ ผ้ สู อนปรับปรุงกระบวนการเรี ยนรู้ของผู้เรี ยน นอกจากนี ้
ยังช่วยให้ ทราบจุดเด่นและจุดด้ อยของผู้เรี ยนแต่ละคน
5.3 ประเมิ น ผลหลังเรี ยน เป็ นการประเมิ นผลเพื่ อ น าผลที่ได้ ไปใช้ ส รุ ปผลการ
เรี ยนรู้หรื อเป็ นการวัดผลประเมินผลแบบสรุปรวบยอดหลังจากจบหน่วยการเรี ยน
4.2 การให้ คะแนนแบบรูบริค
เกณฑ์ ก ารให้ ค ะแนนข้ อ สอบแบบแสดงวิ ธี ท าหรื อ เขี ย นอธิ บ าย สามารถท าได้
หลากหลายวิธีโดยกาหนดเกณฑ์การให้ คะแนนแบบเกณฑ์รวมตามระดับความจัดเจนของวิธีทา
และความถูก ต้ องของคาตอบ หรื อ แบบเกณฑ์ ย่อ ยที่ ก าหนดระดั บ คะแนนของค าตอบแต่ล ะ
ประเด็นย่อย ซึ่งเกณฑ์ การให้ คะแนนดังกล่าวมีลกั ษณะคล้ ายกับเกณฑ์การให้ คะแนนแบบรู บริ ค
กล่าวคือการให้ คะแนนแบบรู บริ ค เป็ นการให้ คะแนนที่ประเมิ นผลจากผลงานที่นักเรี ยนทา หรื อ
พฤติกรรมที่นกั เรี ยนแสดงออก ซึ่งไม่ได้ พิจารณาที่คาตอบหรื อผลลัพธ์ สดุ ท้ ายเพียงอย่างเดียว แต่
ยัง พิ จ ารณาที่ ขัน้ ตอนการท างานของนัก เรี ย นด้ ว ย ตลอดจนมี ก ารก าหนดคะแนนพร้ อมระบุ
รายละเอียดของผลงานหรื อพฤติกรรมของนักเรี ยนไว้ อย่างชัด เจนและเป็ นรู ปธรรม เกณฑ์การให้
คะแนนแบบรูบริ คสามารถปรับเปลีย่ นได้ ตามเหมาะสม อีกทังยั
้ งเป็ นเครื่ องมือที่ช่วยให้ ครูพิจารณา
และตัด สิน ระดับ ความสามารถของนัก เรี ย นด้ านความรู้ แนวคิ ด ทางคณิ ตศาสตร์ ทักษะและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ และการประยุกต์ใช้ ความรู้ทางคณิตศาสตร์ เพื่ อนาผลที่ได้ มาใช้ ใน
การปรับปรุงการเรี ยนการสอนให้ มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ ้น ตลอดจนการให้ คะแนนแบบรู บริ คยังเป็ น
เครื่ องมือช่วยให้ นกั เรี ยนประเมินผลระดับความสามารถด้ านคณิตศาสตร์ ของตนเอง แล้ วนาผลที่
ได้ มาปรับปรุงและพัฒนาความสามารถด้ านคณิตศาสตร์ ของตนให้ ดียิ่งขึ ้น ซึ่ง ในการเรี ยนการสอน
คณิตศาสตร์ การให้ คะแนนแบบรูบริ คที่นิยมใช้ มี 2 แบบ ตามที่ สสวท. (2555) ได้ แบ่งไว้ คือ
1. การให้ คะแนนแบบวิ เ คราะห์ (Analytic Scoring) เป็ นการให้ คะแนนตาม
องค์ประกอบของสิ่งที่ต้องการประเมิน เช่น เมื่ อต้ อ งการประเมินความสามารถในการแก้ ปัญหา
อาจแยกพิ จารณาในความสามารถในการทาความเข้ าใจปั ญ หา ยุทธวิธีที่ ใช้ ในการแก้ ปั ญ หา
และการสรุ ป ค าตอบของปั ญ หา ในการให้ ค ะแนนจะก าหนดเกณฑ์ ข องคะแนนในแต่ล ะด้ า น
แล้ วรายงานผลโดยจ าแนกเป็ น ด้ า น ๆ และอาจสรุ ป รวมคะแนนทุกด้ านด้ วยก็ ได้ ดัง ตัว อย่า ง
การให้ คะแนนแบบวิเคราะห์ในตาราง 2
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ตาราง 2 การให้ คะแนนแบบวิเคราะห์
เกณฑ์การให้ คะแนน
คะแนน
ด้ านการกาหนดตัวแปรและสมการเชิงเส้ นตัวแปรเดียวที่นาไปสูก่ ารแก้ ปัญหา (10 คะแนน)
- กาหนดตัวแปรที่นาไปสูก่ ารหาคาตอบได้ และเขียนสมการเชิงเส้ นตัวแปรเดียว
10
เพื่อแสดงความสัมพันธ์ ตามเงื่อนไขในโจทย์ได้ ถูกต้ อง
- กาหนดตัวแปรที่นาไปสูก่ ารหาคาตอบได้ และเขียนแสดงเงื่อนไขในโจทย์ที่
เกี่ยวข้ องกับตัวแปรได้ ครบ แต่ไม่ได้ เขียนสมการเชิงเส้ นตัวแปรเดียวเพื่อแสดง
5
ความสัมพันธ์ ตามเงื่อนไขในโจทย์หรื อเขียนสมการไม่ถกู ต้ อง
- กาหนดตัวแปรที่นาไปสูก่ ารหาคาตอบได้ และเขียนแสดงเงื่อนไขในโจทย์ที่
เกี่ยวข้ องกับตัวแปรได้ บางส่วน แต่ไม่ได้ เขียนสมการเชิงเส้ นตัวแปรเดียวเพื่อ
3
แสดงความสัมพันธ์ ตามเงื่อนไขในโจทย์หรื อเขียนสมการไม่ถกู ต้ อง
- กาหนดตัวแปรที่นาไปสูก่ ารหาคาตอบได้ แต่ไม่ได้ ดาเนินการในขันต่
้ อไปหรื อ
2
ดาเนินการในขันต่
้ อไปไม่ถกู ต้ อง
- ไม่แสดงวิธีทา หรื อแสดงวิธีทาไม่ตรงตามเงื่อนไขในโจทย์ หรื อไม่ตอบ
0
ด้ านการหาค่าของตัวแปรจากสมการ (5 คะแนน)
- แสดงการคานวณ และหาค่าของตัวแปรได้ ถกู ต้ อง
5
- แสดงการคานวณส่วนใหญ่ที่นาไปสูก่ ารหาค่าของตัวแปรได้ แต่ไม่ได้ ระบุคา่
3
ของตัวแปรหรื อระบุไม่ถกู ต้ อง
- แสดงการคานวณเพียงเล็กน้ อยหรื อไม่แสดงการคานวณ แต่ระบุคา่ ของตัว
2
แปรได้ ถกู ต้ อง
- แสดงการคานวณเพียงเล็กน้ อยหรื อไม่แสดงการคานวณ ไม่ระบุคา่ ของตัว
0
แปรหรื อระบุไม่ถกู ต้ อง
ด้ านการตรวจสอบและสรุปคาตอบ (5 คะแนน)
- แสดงการตรวจสอบค่าของตัวแปรกับเงื่อนไขในโจทย์และสรุปคาตอบของ
5
โจทย์ปัญหาได้ ถกู ต้ อง
- แสดงการตรวจสอบค่าของตัวแปรกับเงื่อนไขในโจทย์แต่ไม่สรุปคาตอบของ
3
โจทย์ปัญหาหรื อสรุปไม่ถกู ต้ อง
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ตาราง 2 (ต่อ)
เกณฑ์การให้ คะแนน
- สรุปคาตอบของโจทย์ปัญหาได้ ถกู ต้ อง แต่ไม่แสดงการตรวจสอบค่าของตัว
แปรกับเงื่อนไขในโจทย์หรื อแสดงการตรวจสอบค่าของตัวแปรกับสมการที่
กาหนดขึ ้นมาหรื อแสดงการตรวจสอบค่าของตัวแปรอย่างไม่ถกู ต้ อง
- ไม่แสดงการตรวจสอบค่าของตัวแปรหรื อแสดงการตรวจสอบค่าของตัวแปร
อย่างไม่ถกู ต้ อง ไม่สรุปคาตอบของโจทย์ปัญหาหรื อสรุปไม่ถกู ต้ อง

คะแนน
2
0

2. การให้ คะแนนแบบองค์ รวม (Holistic Scoring) เป็ นการให้ คะแนนแบบรู บริ ค ที่
ประเมินผลงานของนักเรี ยน โดยการกาหนดระดับคะแนนพร้ อมระบุรายละเอียดของผลงานหรื อ
พฤติกรรมของนักเรี ยนที่ควรมี เป็ นภาพรวมของการทางานทังหมด
้
ไม่ต้องแยกแยะเป็ นด้ าน ๆ ซึ่ง
มักจะนามาใช้ ในการประเมินผลที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อตัดสินหรื อสรุปผลการเรี ยนของนักเรี ยน และ
เป็ นรูปแบบการประเมินที่เหมาะสาหรับการประเมินที่มีการวัดในช่วงกว้ าง ๆ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ ้น
เมื่ อ ใช้ ร่วมกับวิธีประเมิ นผลอย่างอื่น เช่น การใช้ คาถาม การสังเกต เป็ นต้ น ซึ่ งตัวอย่างการให้
คะแนนแบบองค์รวมจะแสดงในตาราง 3 ดังนี ้
ตาราง 3 การให้ คะแนนแบบองค์รวม
เกณฑ์การให้ คะแนน
- ตอบได้ ถกู ต้ อง สามารถแสดงข้ อมูลเปรี ยบเทียบและอธิบายได้ อย่างชัดเจน
- ตอบได้ ถกู ต้ อง สามารถแสดงข้ อมูลเปรี ยบเทียบและอธิบายพอสือ่ ให้ เข้ าใจได้
ครบถ้ วน
- ตอบได้ ถกู ต้ อง สามารถแสดงข้ อมูลเปรี ยบเทียบและอธิบายพอสือ่ ให้ เข้ าใจได้ เป็ น
บางส่วน
- ตอบได้ ถกู ต้ อง แต่ไม่สามารถแสดงข้ อมูลเปรี ยบเทียบและอธิบายได้
หรื อตอบไม่ถกู ต้ อง แต่สามารถแสดงข้ อมูลเปรี ยบเทียบและอธิบายพอสือ่ ให้ เข้ าใจ
ได้ เป็ นบางส่วน
- ตอบไม่ถกู ต้ อง ไม่สามารถแสดงข้ อมูลเปรี ยบเทียบและอธิบายได้ หรื ออธิบายผิด

คะแนน
20
15
10
5
0
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ในการวิจยั ครัง้ นี ้ผู้วิจยั เลือกใช้ การให้ คะแนนแบบวิเคราะห์สาหรับแบบทดสอบอัตนัย
เรื่ องการแก้ โจทย์ปัญหาอัตราส่วนและร้ อยละ ที่ผ้ วู ิจยั ได้ สร้ างขึ ้น
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บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
ในการวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ได้ ดาเนินการตามขันตอนดั
้
งนี ้
1. การกาหนดประชากรและเลือกกลุม่ ตัวอย่าง
2. การสร้ างเครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั
3. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
4. การจัดกระทาข้ อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล
การกาหนดประชากรและเลือกกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่ใช้ ในการวิจัย
ประชากรที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้คือ นักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2 โรงเรี ยนแห่งหนึ่งใน
จังหวัดชลบุรี ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2561 จากทังหมด
้
13 ห้ อง ซึง่ มีนกั เรี ยนทังหมด
้
520 คน
กลุ่มตัวอย่ างที่ใช้ ในการวิจัย
กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้คือ นักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2 โรงเรี ยนแห่งหนึ่ง
ในจังหวัดชลบุรี จานวน 1 ห้ อง ซึ่งมี นักเรี ยนจานวน 37 คน โดยได้ จากการเลือกแบบเกาะกลุ่ม
จากทังหมด
้
13 ห้ อง โดยแต่ละห้ องมีนกั เรี ยนคละความสามารถ
การสร้ างเครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
การวิจยั ในครัง้ นี ้ ผู้วิจยั จะสร้ างเครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั ดังนี ้
1. แผนการจัดการเรี ยนรู้เรื่ องอัตราส่วนและร้ อยละ โดยการสอนวิธีปกติควบคู่กบั วิธีบาร์
โมเดล
2. แบบทดสอบย่อยเรื่ อ งการแก้ โจทย์ ปั ญ หาอัตราส่วนและร้ อยละ และแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนเรื่ องการแก้ โจทย์ปัญหาอัตราส่วนและร้ อยละ
3. แบบสอบถามวัดความพึงพอใจของการจัดการเรี ยนรู้ เรื่ องอัตราส่วนและร้ อยละ โดย
การสอนวิธีปกติควบคูก่ บั วิธีบาร์ โมเดล
ขัน้ ตอนในการสร้ างเครื่องมือที่ใช้ ในการวิจยั
1. แผนการจัดการเรียนรู้เรื่องอัตราส่ วนและร้ อยละ โดยการสอนวิธีปกติควบคู่กับ
วิธีบาร์ โมเดล
1.1 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน พุทธศักราช 2551
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1.2 ศึกษาสาระการเรี ยนรู้และมาตรฐานการเรี ยนรู้ กลุม่ สาระการเรี ยนรู้ คณิตศาสตร์
พืน้ ฐาน ชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 2 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน พุทธศักราช 2551
เกี่ยวกับมาตรฐานการเรี ยนรู้ ตัวชีว้ ดั สาระการเรี ยนรู้ จุดประสงค์การเรี ยนรู้ และการจัดกิจกรรม
การเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ
1.3 ศึ ก ษาคู่ มื อ สาระการเรี ย นรู้ พื น้ ฐาน กลุ่ม สาระการเรี ย นรู้ คณิ ต ศาสตร์ ชั น้
มัธยมศึกษาปี ที่ 2 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของสถาบัน
ส่งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ
1.4 ศึกษาคู่มือการจัดกิจกรรมโดยใช้ บาร์ โมเดลของกรองทอง ไคริ รี (2554) โค เทก
ฮง (2007) และ ยีบ บัน ฮาร์ (2010)
1.5 จัดทาแผนการจัดการเรี ยนการรู้ เรื่ องอัตราส่วนและร้ อยละ โดยการสอนวิธีปกติ
ควบคู่กบั วิธีบาร์ โมเดล สาหรับนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2 ให้ สอดคล้ องกับมาตรฐานการเรี ยนรู้
และตัวชี ้วัด โดยมีแผนการจัดการเรี ยนรู้ 14 แผน จานวน 14 คาบ ดังนี ้
แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 1 อัตราส่วน
จานวน 1 คาบ
แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 2 อัตราส่วนที่เท่ากัน
จานวน 1 คาบ
แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 3 การตรวจสอบอัตราส่วนที่เท่ากัน จานวน 1 คาบ
แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 4 อัตราส่วนของจานวนหลาย ๆ จานวน จานวน 1 คาบ
แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 5 สัดส่วน
จานวน 1 คาบ
แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 6 โจทย์ปัญหาสัดส่วน 1
จานวน 1 คาบ
แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 7 โจทย์ปัญหาสัดส่วน 2
จานวน 1 คาบ
แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 8 โจทย์ปัญหาสัดส่วน 3
จานวน 1 คาบ
แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 9 ร้ อยละ
จานวน 1 คาบ
แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 10 การคานวณเกี่ยวกับร้ อยละ จานวน 1 คาบ
แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 11 โจทย์ปัญหาร้ อยละ 1
จานวน 1 คาบ
แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 12 โจทย์ปัญหาร้ อยละ 2
จานวน 1 คาบ
แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 13 โจทย์ปัญหาร้ อยละ 3
จานวน 1 คาบ
แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 14 โจทย์ปัญหาร้ อยละ 4
จานวน 1 คาบ
โดยมีการจัดการเรี ยนรู้ เรื่ องการแก้ โจทย์ปัญหาอัตราส่วนและร้ อยละ จานวน 7 คาบ
แบ่งออกเป็ น การแก้ โจทย์ปัญหาสัดส่วน จานวน 3 คาบ และการแก้ โจทย์ปัญหาร้ อยละ จานวน 4
คาบ
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1.6 นาแผนการจัดการเรี ยนรู้ เรื่ องอัตราส่วนและร้ อ ยละ โดยการสอนวิธีปกติควบคู่
กับวิธีบาร์ โมเดล เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาปริ ญญานิพนธ์
1.7 นาแผนการจัดการเรี ยนรู้ เรื่ องอัตราส่วนและร้ อยละ โดยการสอนวิธีปกติควบคู่
กับวิธีบาร์ โมเดล แก้ ไขตามข้ อเสนอแนะต่าง ๆ
1.8 นาแผนการจัดการเรี ยนรู้ เรื่ องอัตราส่วนและร้ อ ยละ โดยการสอนวิธีปกติควบคู่
กับวิธีบาร์ โมเดล เสนอต่ออาจารย์ ที่ปรึ กษาปริ ญญานิพนธ์ อีกครัง้ จนผ่านการพิจารณา จากนัน้
นาไปให้ ผ้ ูเชี่ยวชาญด้ านการสอนคณิ ตศาสตร์ จานวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงของ
เนื ้อหา และนาข้ อเสนอแนะมาแก้ ไขปรับปรุง
1.9 นาแผนการจัดการเรี ยนรู้ เรื่ องอัตราส่วนและร้ อ ยละ โดยการสอนวิธีปกติควบคู่
กับวิธีบาร์ โมเดล แก้ ไขตามข้ อเสนอแนะต่าง ๆ
1.10 นาแผนการจัดการเรี ยนรู้เรื่ องอัตราส่วนและร้ อยละ โดยการสอนวิธีปกติควบคู่
กับวิธีบาร์ โมเดลเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาปริ ญญานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบความถูกต้ องอีกครัง้ ให้
สมบูรณ์
1.11 นาแผนการจัดการเรี ยนรู้เรื่ องอัตราส่วนและร้ อยละ โดยการสอนวิธีปกติควบคู่
กับวิธีบาร์ โมเดลไปทดลองใช้ กบั กลุม่ นาร่อง
1.12 แก้ ไขแผนการจัดการเรี ย นรู้ เรื่ อ งอัต ราส่วนและร้ อยละ โดยการสอนวิธีป กติ
ควบคูก่ บั วิธีบาร์ โมเดลและเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาปริ ญญานิพนธ์
1.13 นาแผนการจัดการเรี ยนรู้เรื่ องอัตราส่วนและร้ อยละ โดยการสอนวิธีปกติควบคู่
กับวิธีบาร์ โมเดลที่สมบูรณ์ไปทดลองใช้ กบั กลุม่ ทดลอง
2. แบบทดสอบย่ อยเรื่องการแก้ โจทย์ ปัญหาอัตราส่ วนและร้ อยละ แลแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการแก้ โจทย์ ปัญหาอัตราส่ วนและร้ อยละ
ในงานวิจยั มีการสร้ างแบบทดสอบย่อยเรื่ องการแก้ โจทย์ปัญหาอัตราส่วนและร้ อยละ
และแบบทดสอบวัด ผลสัม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นการแก้ โจทย์ ปั ญ หาอั ต ราส่ว นและร้ อยละ โดย
แบบทดสอบย่อยแบ่งเป็ น 2 ฉบับ ได้ แก่ แบบทดสอบย่อยเรื่ องการแก้ โจทย์ ปัญ หาสัดส่วน และ
แบบทดสอบย่อยเรื่ องการแก้ โจทย์ปัญหาร้ อยละ มีขนตอนการสร้
ั้
าง ดังนี ้
2.1 ศึกษาเนือ้ หา สาระส าคัญ และจุ ด ประสงค์ ก ารเรี ย นรู้ ของเนื อ้ หาที่ ใช้ ในการ
ทดลอง เพื่อสร้ างแบบทดสอบย่อยและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
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2.2 วิเคราะห์ เนื ้อหา สาระสาคัญ และจุดประสงค์ การเรี ยนรู้ ของเนื ้อหาที่ใช้ ในการ
ทดลอง เพื่อกาหนดเนื ้อหาของแบบทดสอบย่อยและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
2.3 สร้ างแบบทดสอบย่ อ ยและแบบทดสอบวัด ผลสัม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นวิ ช า
คณิ ต ศาสตร์ เรื่ อ งอัตราส่ว นและร้ อยละ โดยให้ ครอบคลุมเนื อ้ หาและจุ ด ประสงค์ การเรี ย นรู้ ที่
กาหนด
2.4 นาแบบทดสอบย่อ ยและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนแต่ละฉบับที่
สร้ างเสร็ จแล้ วเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาปริ ญญานิพนธ์
2.5 แก้ ไขแบบทดสอบย่ อ ยและแบบทดสอบวัด ผลสัม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นตาม
ข้ อเสนอแนะต่าง ๆ
2.6 น าแบบทดสอบย่อ ยและแบบทดสอบวัด ผลสัม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นเสนอต่ อ
อาจารย์ที่ปรึกษาปริ ญญานิพนธ์ อีกครัง้ จนผ่านการพิจารณา จากนันน
้ าไปให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญด้ านการ
สอนคณิตศาสตร์ จานวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความถูกต้ องและความสอดคล้ องของแบบทดสอบ
ย่อ ยและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ท างการเรี ยนกับ เนือ้ หาและจุด ประสงค์ การเรี ยนรู้ และน า
ข้ อเสนอแนะมาแก้ ไขปรับปรุง โดยใช้ หลักเกณฑ์ในการพิจารณาดังนี ้
คะแนน +1 สาหรับข้ อสอบที่สอดคล้ องกับจุดประสงค์การเรี ยนรู้
คะแนน 0 สาหรับข้ อสอบที่ไม่แน่ใจว่าสอดคล้ องกับจุดประสงค์การเรี ยนรู้
คะแนน -1 สาหรับข้ อสอบที่ไม่สอดคล้ องกับจุดประสงค์การเรี ยนรู้
2.7 นาแบบทดสอบย่อยและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนที่ได้ รับการตรวจ
จากผู้เชี่ ยวชาญมาค านวณค่า IOC แล้ วคัด เลือ กข้ อ สอบข้ อ ที่มี ค่า IOC ตัง้ แต่ 0.5 ขึ ้นไป โดย
แบบทดสอบย่อ ยคัดเลือ กข้ อสอบฉบับ ละ 8 ข้ อ และแบบทดสอบวัด ผลสัม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น
คัดเลือกข้ อสอบจานวน 16 ข้ อ
2.8 น าแบบทดสอบย่อ ยและแบบทดสอบวัด ผลสัม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นที่ ผ่านการ
คัดเลือกแล้ วไปทดสอบกับกลุม่ นาร่อง
2.9 วิเคราะห์แบบทดสอบย่อยและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน โดยนา
แบบทดสอบย่อ ยและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนที่นาไปทดสอบกับกลุม่ นาร่ อ งมา
ตรวจให้ คะแนน
2.10 นาผลคะแนนที่ได้ มาวิเคราะห์ความยากง่าย (p) และค่าอานาจจาแนก (r) แล้ ว
คัดเลือกข้ อสอบข้ อที่มีความยากง่ายตังแต่
้ 0.20 – 0.80 และมีคา่ อานาจจาแนกตังแต่
้ 0.20 ขึ ้นไป
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เพื่อใช้ เป็ นแบบทดสอบกับกลุม่ ทดลอง โดยแบบทดสอบย่อยคัดเลือกข้ อสอบฉบับละ 6 ข้ อ และ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนคัดเลือกข้ อสอบจานวน 12 ข้ อ
2.11 หาค่าความเชื่อมัน่ ของแบบทดสอบย่อยและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรี ย นที่ ถูก คัด เลือ กแล้ ว โดยการหาค่าสัม ประสิท ธิ์ แอลฟา (Alpha-Coefficient) ของครอนบัค
(Cronbach) ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบย่อยเรื่ องการแก้ โจทย์ปัญหาสัดส่วน แบบทดสอบ
ย่อ ยเรื่ อ งการแก้ โจทย์ ปัญ หาร้ อ ยละ และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ท างการเรี ยนการแก้ โจทย์
ปั ญหาอัตราส่วนและร้ อยละเป็ น 0.880, 0.812 และ 0.764 ตามลาดับ
2.12 นาแบบทดสอบย่อยและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนที่สมบูรณ์ ไป
ทดลองใช้ กบั กลุม่ ทดลอง
3. แบบสอบถามวัดความพึงพอใจของการจัดการเรียนรู้เรื่องอัตราส่ วนและร้ อยละ
โดยการสอนวิธีปกติควบคู่กับวิธีบาร์ โมเดล
แบบสอบถามวัดความพึงพอใจของการจัดการเรี ยนรู้เรื่ องอัตราส่วนและร้ อยละ โดย
การสอนวิธีปกติควบคู่กับวิธีบาร์ โมเดล สาหรับนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2 ผู้วิจัยได้ ดาเนินการ
สร้ างตามขันตอนดั
้
งนี ้
3.1 ศึกษาวิธีการสร้ างแบบสอบถามวัดความพึงพอใจจากเอกสาร ตาราที่เกี่ยวข้ อง
กับการสร้ างแบบสอบถาม เพื่อกาหนดแนวทางในการออกแบบสอบถาม
3.2 สร้ างแบบสอบถามวัดความพึงพอใจที่มีตอ่ การจัดการเรี ยนรู้ เรื่ องอัตราส่วนและ
ร้ อยละ โดยการสอนวิธีปกติควบคูก่ บั วิธีบาร์ โมเดล สาหรับนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2 โดยผู้วิจัย
ปรับปรุ งจากแบบสอบถามวัดความพึงพอใจของนักเรี ยนจาก อนุวฒ
ั น์ เดชไธสง (2553) เกวลิน
เสน่หา (2557) และวราวุธ บุตรรัตน์ (2556)โดยลักษณะของแบบสอบถามวัดผลความพึงพอใจ
เป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่าซึง่ มี 5 ระดับ มีเกณฑ์การตรวจให้ คะแนนความพึงพอใจในแต่ละ
ข้ อดังนี ้
ให้ 5 คะแนน ถ้ าพึงพอใจระดับมากที่สดุ
ให้ 4 คะแนน ถ้ าพึงพอใจระดับมาก
ให้ 3 คะแนน ถ้ าพึงพอใจระดับปานกลาง
ให้ 2 คะแนน ถ้ าพึงพอใจระดับน้ อย
ให้ 1 คะแนน ถ้ าพึงพอใจระดับน้ อยที่สดุ
3.3 นาแบบสอบถามวัดผลความพึงพอใจที่สร้ างเสร็ จแล้ วเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา
ปริ ญญานิพนธ์
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3.4 แก้ ไขแบบสอบถามวัดผลความพึงพอใจตามข้ อเสนอแนะต่าง ๆ
3.5 นาแบบสอบถามวัดผลความพึงพอใจเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาปริ ญญานิพ นธ์
อีกครัง้ จากนันน
้ าไปให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญจานวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความถูกต้ อง การใช้ ภาษาและ
ความชัดเจนเหมาะสม และนาข้ อเสนอแนะมาแก้ ไขปรับปรุง
3.6 นาแบบสอบถามวัดผลความพึงพอใจที่ผ่านการปรับปรุงแก้ ไขแล้ วไปทดสอบกับ
กลุม่ นาร่อง
3.7 วิเคราะห์แบบสอบถามวัดผลความพึงพอใจ โดยนาแบบสอบถามวัดผลความพึง
พอใจที่นาไปทดสอบกับกลุม่ นาร่องมาตรวจให้ คะแนน และหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม
วัดผลความพึงพอใจที่โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha-Coefficient) มีคา่ 0.754
3.8 นาแบบสอบถามวัดผลความพึงพอใจที่ไปทดลองใช้ กบั กลุม่ ทดลอง
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ขันตอนการด
้
าเนินการเก็บรวบรวมข้ อมูล
1. ขอความร่ วมมือกับโรงเรี ยนแห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรี ซึง่ เป็ นโรงเรี ยนของกลุม่ ตัวอย่าง
ที่จะใช้ ในการวิจัยครัง้ นี ้ ผู้วิจัยดาเนินการสอนด้ วยตนเองในการจัดการเรี ยนรู้ เรื่ องอัตราส่วนและ
ร้ อยละ โดยการสอนวิ ธีป กติ ควบคู่กับ วิ ธีบ าร์ โมเดล ชัน้ มัธ ยมศึก ษาปี ที่ 2 ในภาคเรี ยนที่ 1 ปี
การศึกษา 2561
2. ชี ้แจงและทาข้ อตกลงกับกลุม่ ตัวอย่างเพื่อให้ เข้ าใจเป็ นแนวทางเดียวกันในการจัดการ
เรี ยนรู้เรื่ องอัตราส่วนและร้ อยละ โดยการสอนวิธีปกติควบคูก่ บั วิธีบาร์ โมเดล
3. ดาเนินการจัดการเรี ยนรู้ เรื่ องอัตราส่วนและร้ อ ยละ โดยการสอนวิธีปกติควบคู่กับวิธี
บาร์ โมเดล ใช้ เวลา 18 คาบ คาบละ 50 นาที โดยใช้ เวลาเรี ยนจานวน 14 คาบ ทดสอบย่อยเรื่ อ ง
การแก้ โจทย์ปัญหาสัดส่วน 1 คาบ ทดสอบย่อยเรื่ องการแก้ โจทย์ปัญหาร้ อยละ 1 คาบ และทาการ
ทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนเรื่ องการแก้ โจทย์ปัญหาอัตราส่วนและร้ อยละ จานวน 2 คาบ
4. ตรวจให้ คะแนนแบบทดสอบวัดผลสัม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นเรื่ อ งการแก้ โจทย์ ปั ญ หา
อัตราส่วนและร้ อยละ
5. วัดผลความพึงพอใจทางการเรี ยนของการจัดการเรี ยนรู้เรื่ องอัตราส่วนและร้ อยละ โดย
การสอนวิธีปกติควบคูก่ บั วิธีบาร์ โมเดล
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การจัดกระทาข้ อมูลและการวิเคราะห์ ข้อมูล
1. สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล
1.1 ค่าเฉลีย่ เลขคณิต (Mean)
1.2 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
1.3 ร้ อยละ (Percentage)
2. สถิติเพื่อหาคุณภาพเครื่ องมือในการวิจยั
2.1 สถิติที่ใช้ ในการหาค่าความเที่ยงตรง โดยใช้ สตู ร IOC
2.2 สถิ ติ ที่ ใ ช้ ในการหาค่ า ความเชื่ อ มั่ น โดยใช้ วิ ธี ส ัม ประสิ ท ธิ แ อลฟา (AlphaCoefficient) ของครอนบัค (Cronbach)
2.3 สถิติที่ใช้ ในการหาค่าความยากของแบบทดสอบ (p)
2.4 สถิติที่ใช้ ในการหาค่าอานาจจาแนก (r)
3. สถิติที่ใช้ ในการทดสอบสมมติฐาน
3.1 นักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2 ที่ผ่านการจัดการเรี ยนรู้เรื่ องอัตราส่วนและร้ อยละ
โดยการสอนวิธีปกติควบคูก่ บั วิธีบาร์ โมเดล มีผลสัมฤทธิ์เรื่ องการแก้ โจทย์ปัญหาอัตราส่วนและร้ อย
ละ จากการแสดงวิธีทาปกติ ผ่านเกณฑ์ มีจานวนมากกว่าร้ อยละ 60 ของจานวนนักเรี ยนทังหมด
้
โดยการใช้ การทดสอบ Z (Z – Test for Population Proportion)
3.2 นักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2 ที่ผ่านการจัดการเรี ยนรู้เรื่ องอัตราส่วนและร้ อยละ
โดยการสอนวิธีปกติควบคูก่ บั วิธีบาร์ โมเดล มีผลสัมฤทธิ์เรื่ องการแก้ โจทย์ปัญหาอัตราส่วนและร้ อย
ละ จากการแสดงวิธีทาบาร์ โมเดล ผ่านเกณฑ์ มีจานวนมากกว่าร้ อยละ 60 ของจานวนนักเรี ยน
ทังหมด
้
โดยการใช้ การทดสอบ Z (Z – Test for Population Proportion)
3.3 นักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2 ที่ผ่านการจัดการเรี ยนรู้เรื่ องอัตราส่วนและร้ อยละ
โดยการสอนวิธีปกติควบคูก่ บั วิธีบาร์ โมเดล มีผลสัมฤทธิ์เรื่ องการแก้ โจทย์ปัญหาอัตราส่วนและร้ อย
ละ จากการแสดงวิธีทาปกติและบาร์ โมเดลแตกต่างกัน โดยการใช้ การทดสอบ t (t – Test for Two
Dependent Samples Test)
3.4 นักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2 ที่ผ่านการจัดการเรี ยนรู้เรื่ องอัตราส่วนและร้ อยละ
โดยการสอนวิธีปกติควบคูก่ บั วิธีบาร์ โมเดล มีผลสัมฤทธิ์เรื่ องการแก้ โจทย์ปัญหาอัตราส่วนและร้ อย
ละ ผ่านเกณฑ์มีจานวนมากกว่าร้ อยละ 60 ของจานวนนักเรี ยนทังหมด
้
โดยการใช้ การทดสอบ Z
(Z – Test for Population Proportion)
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บทที่ 4
ผลการดาเนินการวิจัย
การวิ จัย ในครั ง้ นี ผ้ ้ ูวิ จัย มี จุ ด มุ่ง หมายเพื่ อ ศึก ษาผลสัม ฤทธิ์ เรื่ อ งการแก้ โจทย์ ปั ญ หา
อัตราส่วนและร้ อยละ จากการแสดงวิธีทาปกติและบาร์ โมเดล ผ่านการจัดการเรี ยนรู้เรื่ องอัตราส่วน
และร้ อยละ โดยการสอนวิธีปกติควบคู่กับวิธีบาร์ โมเดล ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2 ผู้วิจัย
นาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามลาดับ ดังนี ้
1. ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ค่าร้ อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของคะแนนที่ได้ จากการทา
ใบงานระหว่างเรี ยน แบบทดสอบย่อยเรื่ องการแก้ โจทย์ปัญหาสัดส่วน แบบทดสอบย่อยเรื่ องการ
แก้ โจทย์ ปั ญ หาร้ อยละ และแบบทดสอบวัด ผลสัมฤทธิ์ ท างการเรี ย นเรื่ อ งการแก้ โจทย์ ปั ญ หา
อัตราส่วนและร้ อยละ ของนักเรี ยนกลุม่ ตัวอย่าง จากการแสดงวิธีทาปกติและการแสดงวิธีทาบาร์
โมเดล
2. ค่าร้ อยละของจานวนนักเรี ยนกลุม่ ตัวอย่าง ที่ได้ คะแนนผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนเรื่ อง
การแก้ โจทย์ปัญหาอัตราส่วนและร้ อยละ จากการแสดงวิธีทาปกติและการแสดงวิธีทาบาร์ โมเดล
ตังแต่
้ ร้อยละ 60 ขึ ้นไปของคะแนนรวม
3. ค่าร้ อยละของจานวนนักเรี ยนกลุม่ ตัวอย่าง ที่ได้ คะแนนผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนเรื่ อง
การแก้ โจทย์ปัญหาอัตราส่วนและร้ อยละ ตังแต่
้ ร้อยละ 60 ขึ ้นไปของคะแนนรวม
4. การทดสอบจ านวนนัก เรี ย นชั น้ มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 2 ที่ ผ่ า นการจั ด การเรี ย นรู้ เรื่ อ ง
อัตราส่วนและร้ อยละ โดยการสอนวิธีปกติควบคู่กับวิธีบาร์ โมเดล มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนเรื่ อง
การแก้ โจทย์ปัญหาอัตราส่วนและร้ อยละ จากการแสดงวิธีทาปกติและการแสดงวิธีทาบาร์ โมเดล
ผ่านเกณฑ์มีจานวนมากกว่าร้ อยละ 60 ของจานวนนักเรี ยนทังหมด
้
5. การทดสอบนักเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 2 ที่ผ่านการจัดการเรี ยนรู้ เรื่ องอัตราส่วนและ
ร้ อยละ โดยการสอนวิธีปกติควบคู่กับวิธีบาร์ โมเดล มี ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนเรื่ อ งการแก้ โจทย์
ปั ญหาอัตราส่วนและร้ อยละ จากการแสดงวิธีทาปกติและการแสดงวิธีทาบาร์ โมเดลแตกต่างกัน
6. การทดสอบจ านวนนัก เรี ย นชั น้ มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 2 ที่ ผ่ า นการจั ด การเรี ย นรู้ เรื่ อ ง
อัตราส่วนและร้ อยละ โดยการสอนวิธีปกติควบคู่กับวิธีบาร์ โมเดล มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนเรื่ อง
การแก้ โจทย์ ปั ญ หาอัตราส่วนและร้ อ ยละ ผ่านเกณฑ์ มีจานวนมากกว่าร้ อ ยละ 60 ของจานวน
นักเรี ยนทังหมด
้
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7. การประเมินความพึงพอใจของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2 ที่ผ่านการจัดการเรี ยนรู้
เรื่ องอัตราส่วนและร้ อยละ โดยการสอนวิธีปกติควบคูก่ บั วิธีบาร์ โมเดล
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ในการทาวิจยั ครัง้ นี ้ผู้วิจัยได้ ทาการทดลองวิจยั กับนักเรี ยนกลุม่ ตัวอย่าง ซึ่งเป็ นนักเรี ยน
ชัน้ มัธยมศึก ษาปี ที่ 2 โรงเรี ย นแห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุ รี จานวน 1 ห้ อ งเรี ยน โดยข้ อ มูลที่นามา
วิเคราะห์ ได้ แก่ คะแนนผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ย นและแบบประเมิ น ความพึงพอใจ โดยคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน ประกอบด้ วย คะแนนที่ได้ จากการทาใบงานระหว่างเรี ยน คะแนนที่ได้ จาก
แบบทดสอบย่อยเรื่ องการแก้ โจทย์ปัญ หาสัดส่วน คะแนนที่ได้ จากแบบทดสอบย่อยเรื่ องการแก้
โจทย์ปัญหาร้ อยละ และคะแนนที่ได้ จากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนเรื่ องการแก้ โจทย์
ปั ญหาอัตราส่วนและร้ อยละ ดังนี ้
1. ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ค่าร้ อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของคะแนนที่ได้ จากการทา
ใบงานระหว่างเรี ยน แบบทดสอบย่อยเรื่ องการแก้ โจทย์ปัญหาสัดส่วน แบบทดสอบย่อยเรื่ องการ
แก้ โจทย์ ปั ญ หาร้ อยละ และแบบทดสอบวัด ผลสัมฤทธิ์ ท างการเรี ย นเรื่ อ งการแก้ โจทย์ ปั ญ หา
อัตราส่วนและร้ อยละ ของนักเรี ยนกลุม่ ตัวอย่าง จากการแสดงวิธีทาปกติและการแสดงวิธีทาบาร์
โมเดล
ตาราง 4 ค่าเฉลีย่ เลขคณิต ค่าร้ อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของคะแนนที่ได้ จากการทาใบ
งานระหว่างเรี ยน แบบทดสอบย่อยเรื่ องการแก้ โจทย์ปัญหาสัดส่วน แบบทดสอบย่อยเรื่ องการแก้
โจทย์ปัญหาร้ อยละ และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนเรื่ องการแก้ โจทย์ปัญหาอัตราส่วน
และร้ อยละ ของนักเรี ยนกลุม่ ตัวอย่าง จากการแสดงวิธีทาปกติและการแสดงวิธีทาบาร์ โมเดล

แหล่งที่มาของคะแนน

1. ใบงานระหว่างเรี ยน

ค่าเฉลีย่ เลข
ส่วน
คะแนน ค่าเฉลีย่
คณิตคิดเป็ น เบี่ยงเบน
วิธีทา
เต็ม
เลขคณิต
ร้ อยละของ มาตรฐาน
(คะแนน) ( X )
คะแนนเต็ม
(S.D.)
ปกติ
20
15.62
78.10
5.02
บาร์ โมเดล
20
16.46
82.30
4.55
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ตาราง 4 (ต่อ)

แหล่งที่มาของคะแนน
2. แบบทดสอบย่อยเรื่ อง
การแก้ โจทย์ปัญหาสัดส่วน
3.แบบทดสอบย่อยเรื่ อง
การแก้ โจทย์ปัญหาร้ อยละ
4. แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
เรื่ องการแก้ โจทย์ปัญหา
อัตราส่วนและร้ อยละ
รวม

ค่าเฉลีย่ เลข
ส่วน
คะแนน ค่าเฉลีย่
คณิตคิดเป็ น เบี่ยงเบน
วิธีทา
เต็ม
เลขคณิต
ร้ อยละของ มาตรฐาน
(คะแนน) ( X )
คะแนนเต็ม
(S.D.)
ปกติ
20
9.87
49.35
4.36
บาร์ โมเดล
20
15.95
79.75
3.63
ปกติ
20
11.28
56.40
5.68
บาร์ โมเดล
20
12.50
62.50
5.33
ปกติ

40

21.50

53.75

9.87

บาร์ โมเดล

40

29.12

72.80

8.07

ปกติ

100

58.27

58.27

20.07

บาร์ โมเดล

100

74.03

74.03

15.92

จากตาราง 4 พบว่า คะแนนที่ได้ จากการทาใบงานระหว่างเรี ยนของนักเรี ยนกลุม่ ตัวอย่าง
จากการแสดงวิธีทาปกติ มีค่าเฉลีย่ เลขคณิ ตเท่ากับ 15.62 และมีสว่ นเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ
5.02 ในขณะที่การแสดงวิธีทาบาร์ โมเดลมีค่าเฉลี่ยเลขคณิ ตเท่ากับ 16.46 และมี สว่ นเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 4.55
คะแนนที่ได้ จากการทาแบบทดสอบย่อ ยเรื่ องการแก้ โจทย์ ปัญหาสัดส่วนของนักเรี ยน
กลุ่ม ตัว อย่าง จากการแสดงวิ ธีท าปกติ มี ค่าเฉลี่ยเลขคณิ ต เท่ากับ 9.87 และมี ส่ว นเบี่ ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 4.36 ในขณะที่การแสดงวิธีทาบาร์ โมเดลมีคา่ เฉลีย่ เลขคณิตเท่ากับ 15.95 และ
มีสว่ นเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 3.63
คะแนนที่ได้ จากการทาแบบทดสอบย่อยเรื่ องการแก้ โจทย์ปัญหาร้ อยละของนักเรี ยนกลุม่
ตัวอย่าง จากการแสดงวิธีทาปกติ มีคา่ เฉลีย่ เลขคณิตเท่ากับ 11.28 และมีสว่ นเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 5.68 ในขณะที่การแสดงวิธีท าบาร์ โมเดลมี ค่าเฉลี่ยเลขคณิ ต เท่ากับ 12.50 และมี ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 5.33
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คะแนนที่ได้ จากการทาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนเรื่ องการแก้ โจทย์ปัญหา
อัตราส่วนและร้ อยละของนักเรี ย นกลุ่ม ตัวอย่าง จากการแสดงวิธีท าปกติ มี ค่าเฉลี่ยเลขคณิ ต
เท่ากับ 21.50 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 9.87 ในขณะที่การแสดงวิธีทาบาร์ โมเดลมี
ค่าเฉลีย่ เลขคณิตเท่ากับ 29.12 และมีสว่ นเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 8.07
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนเรื่ องการแก้ โจทย์ปัญหาอัตราส่วนและร้ อยละของนักเรี ยนกลุม่
ตัวอย่าง จากการแสดงวิธีทาปกติ มีคา่ เฉลีย่ เลขคณิตเท่ากับ 58.27 และมีสว่ นเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 20.07 ในขณะที่การแสดงวิธีทาบาร์ โมเดลมี ค่าเฉลี่ยเลขคณิ ตเท่ากับ 74.03 และมี สว่ น
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 15.92
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2. ค่าร้ อยละของจานวนนักเรี ยนกลุม่ ตัวอย่าง ที่ได้ คะแนนผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนเรื่ อง
การแก้ โจทย์ปัญหาอัตราส่วนและร้ อยละ จากการแสดงวิธีทาปกติและการแสดงวิธีทาบาร์ โมเดล
ตังแต่
้ ร้อยละ 60 ขึ ้นไปของคะแนนรวม
ตาราง 5 ค่าร้ อยละของจานวนนักเรี ยนกลุม่ ตัวอย่าง ที่ได้ คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนเรื่ องการ
แก้ โจทย์ปัญหาอัตราส่วนและร้ อยละ จากการแสดงวิธีทาปกติและการแสดงวิธีทาบาร์ โมเดล
ตังแต่
้ ร้อยละ 60 ขึ ้นไปของคะแนนรวม

วิธีทา
ปกติ
บาร์ โมเดล

จานวน
นักเรี ยน
(คน)
37
37

จานวนนักเรี ยนที่ได้ คะแนนตังแต่
้
ค่าร้ อยละของจานวนนักเรี ยนที่
ร้ อยละ 60 ขึ ้นไปของคะแนนรวม ได้ คะแนนตังแต่
้ ร้อยละ 60 ขึ ้นไป
(คน)
ของคะแนนรวม
18
48.65
30
81.08

จากตาราง 5 พบว่า นักเรี ยนกลุม่ ตัวอย่างจานวน 37 คน มี จานวนนักเรี ยนที่ได้ คะแนน
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนเรื่ องการแก้ โจทย์ ปัญ หาอัตราส่วนและร้ อยละ จากการแสดงวิธีทาปกติ
และจากการแสดงวิธีทาบาร์ โมเดล ผ่านเกณฑ์มีจานวน 18 คน และ 30 คน ตามลาดับ คิดเป็ นร้ อย
ละ 48.65 และ 81.08 ของจานวนนักเรี ยนทังหมดตามล
้
าดับ
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3. ค่าร้ อยละของจานวนนักเรี ยนกลุม่ ตัวอย่าง ที่ได้ คะแนนผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนเรื่ อง
การแก้ โจทย์ปัญหาอัตราส่วนและร้ อยละ ตังแต่
้ ร้อยละ 60 ขึ ้นไปของคะแนนรวม
ตาราง 6 ค่าร้ อยละของจานวนนักเรี ยนกลุม่ ตัวอย่าง ที่ได้ คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนเรื่ องการ
แก้ โจทย์ปัญหาอัตราส่วนและร้ อยละ ตังแต่
้ ร้อยละ 60 ขึ ้นไปของคะแนนรวม

จานวนนักเรี ยน
(คน)
37

จานวนนักเรี ยนที่ได้ คะแนนตังแต่
้
ร้ อยละ 60 ขึ ้นไปของคะแนนรวม
(คน)
28

ค่าร้ อยละของจานวนนักเรี ยนที่ได้
คะแนนตังแต่
้ ร้อยละ 60 ขึ ้นไปของ
คะแนนรวม
75.68

จากตาราง 6 พบว่า นักเรี ยนกลุม่ ตัวอย่างจานวน 37 คน มี จานวนนักเรี ยนที่ได้ คะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนเรื่ องการแก้ โจทย์ปัญหาอัตราส่วนและร้ อยละ ผ่านเกณฑ์มีจานวน 28 คน
คิดเป็ นร้ อยละ 75.68 ของจานวนนักเรี ยนทังหมด
้
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4. การทดสอบจ านวนนัก เรี ย นชั น้ มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 2 ที่ ผ่ า นการจั ด การเรี ย นรู้ เรื่ อ ง
อัตราส่วนและร้ อยละ โดยการสอนวิธีปกติควบคู่กับวิธีบาร์ โมเดล มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนเรื่ อง
การแก้ โจทย์ปัญหาอัตราส่วนและร้ อยละ จากการแสดงวิธีทาปกติและการแสดงวิธีทาบาร์ โมเดล
ผ่านเกณฑ์มีจานวนมากกว่าร้ อยละ 60 ของจานวนนักเรี ยนทังหมด
้
ตาราง 7 การทดสอบจานวนนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2 ที่ผา่ นการจัดการเรี ยนรู้เรื่ องอัตราส่วน
และร้ อยละ โดยการสอนวิธีปกติควบคูก่ บั วิธีบาร์ โมเดล มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนเรื่ องการแก้ โจทย์
ปั ญหาอัตราส่วนและร้ อยละ จากการแสดงวิธีทาปกติและการแสดงวิธีทาบาร์ โมเดล ผ่านเกณฑ์มี
จานวนมากกว่าร้ อยละ 60 ของจานวนนักเรี ยนทังหมด
้
จานวน
จานวนนักเรี ยนที่ได้ คะแนนตังแต่
้
สถิติทดสอบ Z ค่าวิกฤต
นักเรี ยน (คน) ร้ อยละ 60 ขึ ้นไปของคะแนนรวม (คน)
ปกติ
37
18
-1.366
1.645
บาร์ โมเดล
37
30
2.607
1.645
วิธีทา

จากตาราง 7 พบว่า นักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2 จานวน 37 คน ที่ได้ คะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนเรื่ องการแก้ โจทย์ปัญหาอัตราส่วนและร้ อยละ จากการแสดงวิธีทาปกติ ผ่านเกณฑ์มี
จานวนไม่มากกว่าร้ อยละ 60 ของจานวนนักเรี ยนทังหมด
้
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
และจากการแสดงวิธีทาบาร์ โมเดล ผ่านเกณฑ์ มีจานวนมากกว่าร้ อ ยละ 60 ของจานวนนักเรี ยน
ทังหมด
้
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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5. การทดสอบนักเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 2 ที่ผ่านการจัดการเรี ยนรู้ เรื่ องอัตราส่วนและ
ร้ อยละ โดยการสอนวิธีปกติควบคู่กับวิธีบาร์ โมเดล มี ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนเรื่ อ งการแก้ โจทย์
ปั ญหาอัตราส่วนและร้ อยละ จากการแสดงวิธีทาปกติและการแสดงวิธีทาบาร์ โมเดลแตกต่างกัน
ตาราง 8 การทดสอบนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2 ที่ผา่ นการจัดการเรี ยนรู้เรื่ องอัตราส่วนและร้ อย
ละ โดยการสอนวิธีปกติควบคูก่ บั วิธีบาร์ โมเดล มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนเรื่ องการแก้ โจทย์ปัญหา
อัตราส่วนและร้ อยละ จากการแสดงวิธีทาปกติและการแสดงวิธีทาบาร์ โมเดลแตกต่างกัน
วิธีทา
วิธีปกติควบคูก่ บั วิธีบาร์ โมเดล

ค่าเฉลีย่ เลขคณิต
15.44

t
6.85

ค่าวิกฤต
2.0281

จากตาราง 8 พบว่า นักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2 ที่ผา่ นการจัดการเรี ยนรู้เรื่ องอัตราส่วน
และร้ อยละ โดยการสอนวิธีปกติควบคูก่ ับวิธีบาร์ โมเดล มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนจากการแสดงวิธี
ทาปกติและการแสดงวิธีทาบาร์ โมเดล มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05
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6. การทดสอบจ านวนนัก เรี ย นชั น้ มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 2 ที่ ผ่ า นการจั ด การเรี ย นรู้ เรื่ อ ง
อัตราส่วนและร้ อยละ โดยการสอนวิธีปกติควบคู่กับวิธีบาร์ โมเดล มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนเรื่ อง
การแก้ โจทย์ ปั ญ หาอัตราส่วนและร้ อ ยละ ผ่านเกณฑ์ มีจานวนมากกว่าร้ อ ยละ 60 ของจานวน
นักเรี ยนทังหมด
้
ตาราง 9 การทดสอบจานวนนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2 ที่ผา่ นการจัดการเรี ยนรู้เรื่ องอัตราส่วน
และร้ อยละ โดยการสอนวิธีปกติควบคูก่ บั วิธีบาร์ โมเดล มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนเรื่ องการแก้ โจทย์
ปั ญหาอัตราส่วนและร้ อยละ จากการแสดงวิธีทาปกติและการแสดงวิธีทาบาร์ โมเดล ผ่านเกณฑ์มี
จานวนมากกว่าร้ อยละ 60 ของจานวนนักเรี ยนทังหมด
้
จานวน
จานวนนักเรี ยนที่ได้ คะแนนตังแต่
้
สถิติทดสอบ Z
นักเรี ยน (คน) ร้ อยละ 60 ขึ ้นไปของคะแนนรวม (คน)
37
28
1.988

ค่าวิกฤต
1.645

จากตาราง 9 พบว่า นักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2 จานวน 37 คน ที่ได้ คะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนเรื่ องการแก้ โจทย์ปัญหาอัตราส่วนและร้ อยละ ผ่านเกณฑ์มีจานวนมากกว่าร้ อยละ 60
ของจานวนนักเรี ยนทังหมด
้
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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7. การประเมินความพึงพอใจของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2 ที่ผ่านการจัดการเรี ยนรู้
เรื่ องอัตราส่วนและร้ อยละ โดยการสอนวิธีปกติควบคูก่ บั วิธีบาร์ โมเดล
แบบสอบถามวัดความพึงพอใจเป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ซึ่งมี 5
ระดับ มีเกณฑ์การตรวจให้ คะแนนในแต่ละข้ อความพึงพอใจดังนี ้
ให้ 5 คะแนน ถ้ าพึงพอใจระดับมากที่สดุ
ให้ 4 คะแนน ถ้ าพึงพอใจระดับมาก
ให้ 3 คะแนน ถ้ าพึงพอใจระดับปานกลาง
ให้ 2 คะแนน ถ้ าพึงพอใจระดับน้ อย
ให้ 1 คะแนน ถ้ าพึงพอใจระดับน้ อยที่สดุ
การแปลความหมายของคะแนนเฉลีย่ รวมซึ่งเป็ นผลจากความพึงพอใจของนักเรี ยนกลุม่
ตัวอย่างที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู้ เรื่ องอัตราส่วนและร้ อยละ โดยการสอนวิธีปกติควบคู่กับวิธีบาร์
โมเดล ทังฉบั
้ บใช้ เกณฑ์การประเมินของประคอง กรรณสูต (2542: 73) ดังนี ้
คะแนนเฉลีย่ 4.50 – 5.00 หมายถึง นักเรี ยนมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมากที่สดุ
หลังจากเรี ยนเรื่ องอัตราส่วนและร้ อยละ โดยการสอนวิธีปกติควบคูก่ บั วิธีบาร์ โมเดล
คะแนนเฉลีย่ 3.50 – 4.49 หมายถึง นักเรี ยนมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก
หลังจากเรี ยนเรื่ องอัตราส่วนและร้ อยละ โดยการสอนวิธีปกติควบคูก่ บั วิธีบาร์ โมเดล
คะแนนเฉลีย่ 2.50 – 3.49 หมายถึง นักเรี ยนมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับปานกลาง
หลังจากเรี ยนเรื่ องอัตราส่วนและร้ อยละ โดยการสอนวิธีปกติควบคูก่ บั วิธีบาร์ โมเดล
คะแนนเฉลีย่ 1.50 – 2.49 หมายถึง นักเรี ยนมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับน้ อย
หลังจากเรี ยนเรื่ องอัตราส่วนและร้ อยละ โดยการสอนวิธีปกติควบคูก่ บั วิธีบาร์ โมเดล
คะแนนเฉลีย่ 1.00 – 1.49 หมายถึง นักเรี ยนมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับน้ อยที่สดุ
หลังจากเรี ยนเรื่ องอัตราส่วนและร้ อยละ โดยการสอนวิธีปกติควบคูก่ บั วิธีบาร์ โมเดล
การประเมิ น ความพึง พอใจของนัก เรี ย นกลุ่ม ตัว อย่า ง ที่ ผ่า นการจั ด การเรี ย นรู้ เรื่ อ ง
อัตราส่วนและร้ อยละ โดยการสอนวิธีปกติควบคูก่ บั วิธีบาร์ โมเดล ปรากฏผลดังตาราง 10
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ตาราง 10 ค่าเฉลีย่ เลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความพึงพอใจของนักเรี ยนชัน้
มัธยมศึกษาปี ที่ 2 ที่ผา่ นการจัดการเรี ยนรู้เรื่ องอัตราส่วนและร้ อยละ โดยการสอนวิธีปกติควบคูก่ ับ
วิธีบาร์ โมเดล

1.
2.

3.
4.
5.

6.

7.

8.
9.

ข้ อความ
การจัดเรี ยงลาดับเนื ้อหาในเอกสารแนะแนวทางและใบงาน
ทาให้ ข้าพเจ้ าเข้ าใจเนื ้อหาได้ งา่ ย
การจัดเรี ยงลาดับเนื ้อหาในเอกสารแนะแนวทางและใบงาน
มีการใช้ ภาษาที่เข้ าใจได้ โดยง่าย ทาให้ ข้าพเจ้ าเข้ าใจเนื ้อหา
ได้ งา่ ย
เนื ้อหาและตัวอย่างในเอกสารแนะแนวทางและใบงาน มี
ความยากง่ายเหมาะสม
เนื ้อหาและตัวอย่างในเอกสารแนะแนวทางและใบงาน มี
ความหลากหลาย
การทาโจทย์ปัญหาในเอกสารแนะแนวทาง ทาให้ ข้าพเจ้ า
เข้ าใจวิธีการแก้ ปัญหาเรื่ องอัตราส่วนและร้ อยละ โดยใช้ วิธี
ปกติและวิธีบาร์ โมเดล
การจัดการเรี ยนรู้เรื่ องอัตราส่วนและร้ อยละ โดยวิธีปกติ
ควบคูก่ บั วิธีบาร์ โมเดล ทาให้ ข้าพเจ้ ามีวิธีการที่หลากหลาย
ในการแก้ โจทย์ปัญหาอัตราส่วนและร้ อยละ
การจัดการเรี ยนรู้เรื่ องอัตราส่วนและร้ อยละ โดยวิธีปกติ
ควบคูก่ บั วิธีบาร์ โมเดล ทาให้ ข้าพเจ้ าตีความโจทย์ปัญหาได้
ง่าย
การจัดการเรี ยนรู้เรื่ องอัตราส่วนและร้ อยละ โดยวิธีปกติ
ควบคูก่ บั วิธีบาร์ โมเดล ทาให้ ข้าพเจ้ าแก้ โจทย์ปัญหาได้ งา่ ย
การจัดการเรี ยนรู้เรื่ องอัตราส่วนและร้ อยละ โดยวิธีปกติ
ควบคูก่ บั วิธีบาร์ โมเดล ทาให้ ข้าพเจ้ าสามารถเลือกใช้ วิธีการ
แก้ โจทย์ปัญหาที่เหมาะสมกับความสามารถของข้ าพเจ้ า

3.89

S.D.
0.70

แปลผล
มาก

4.05

0.64

มาก

3.89

0.81

มาก

3.89

0.77

มาก

3.73

0.77

มาก

4.00

0.85

มาก

3.78

0.79

มาก

3.76

0.90

มาก

3.81

0.94

มาก

X
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ตาราง 10 (ต่อ)

10.

11.

12.

13.

14.

15.

ข้ อความ
การจัดการเรี ยนรู้เรื่ องอัตราส่วนและร้ อยละ โดยวิธีปกติ
ควบคูก่ บั วิธีบาร์ โมเดล ทาให้ ข้าพเจ้ ามีกระบวนการคิดที่เป็ น
ระบบมากยิ่งขึ ้น
การจัดการเรี ยนรู้เรื่ องอัตราส่วนและร้ อยละ โดยวิธีปกติ
ควบคูก่ บั วิธีบาร์ โมเดล ทาให้ ข้าพเจ้ ามีความมัน่ ใจในการแก้
โจทย์ปัญหามากยิ่งขึ ้น
การจัดการเรี ยนรู้เรื่ องอัตราส่วนและร้ อยละ โดยวิธีปกติ
ควบคูก่ บั วิธีบาร์ โมเดล ทาให้ ข้าพเจ้ ามีความสนใจในการแก้
โจทย์ปัญหามากยิ่งขึ ้น
การจัดการเรี ยนรู้เรื่ องอัตราส่วนและร้ อยละ โดยวิธีปกติ
ควบคูก่ บั วิธีบาร์ โมเดล ทาให้ ข้าพเจ้ ามีการแลกเปลีย่ น
ความคิดกับเพื่อนในกลุม่ มากยิ่งขึ ้น
การจัดการเรี ยนรู้เรื่ องอัตราส่วนและร้ อยละ โดยวิธีปกติ
ควบคูก่ บั วิธีบาร์ โมเดล ทาให้ ข้าพเจ้ ามีความกระตือรื นร้ นใน
การเรี ยนมากยิ่งขึ ้น
การจัดการเรี ยนรู้เรื่ องอัตราส่วนและร้ อยละ โดยวิธีปกติ
ควบคูก่ บั วิธีบาร์ โมเดล ทาให้ ข้าพเจ้ ามีความสนใจในการ
เรี ยนวิชาคณิตศาสตร์ มากยิ่งขึ ้น
รวม

3.84

S.D.
0.87

แปลผล
มาก

3.70

1.00

มาก

3.65

0.82

มาก

3.89

0.84

มาก

3.86

0.92

มาก

3.51

1.07

มาก

3.82

0.85

มาก

X

จากตาราง 10 พบว่า คะแนนเฉลี่ยของความพึงพอใจของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2
ที่ผ่านการจัดการเรี ยนรู้เรื่ องอัตราส่วนและร้ อยละ โดยการสอนวิธีปกติควบคู่กับวิธีบาร์ โมเดล ทัง้
ฉบับมีค่า 3.82 แสดงว่าความพึงพอใจของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2 ที่ผา่ นการจัดการเรี ยนรู้
เรื่ องอัตราส่วนและร้ อยละ โดยการสอนวิธีปกติควบคูก่ บั วิธีบาร์ โมเดล มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มาก และเมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อพบว่าความพึงพอใจของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2 ที่ผา่ นการ
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จัดการเรี ยนรู้ เรื่ องอัตราส่วนและร้ อยละ โดยการสอนวิธีปกติควบคู่กับวิธีบาร์ โมเดล มีความพึง
พอใจในแต่ละข้ ออยูใ่ นระดับมาก
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บทที่ 5
สรุ ปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
ความมุ่งหมาย สมมติฐานและวิธีดาเนินการวิจัยโดยสังเขป
ความมุ่งหมายของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนเรื่ องการแก้ โจทย์ปัญหาอัตราส่วนและร้ อยละ
จากการแสดงวิธีทาปกติ ผ่านการจัดการเรี ยนรู้ เรื่ องอัตราส่วนและร้ อ ยละ โดยการสอนวิธีปกติ
ควบคูก่ บั วิธีบาร์ โมเดล ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2
2. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนเรื่ องการแก้ โจทย์ปัญหาอัตราส่วนและร้ อยละ
จากการแสดงวิธีทาบาร์ โมเดล ผ่านการจัดการเรี ยนรู้ เรื่ องอัตราส่วนและร้ อ ยละ โดยการสอนวิธี
ปกติควบคูก่ บั วิธีบาร์ โมเดล ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2
3. เพื่อ เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนเรื่ อ งการแก้ โจทย์ปัญหาอัตราส่วนและ
ร้ อ ยละ ผ่านการจัดการเรี ย นรู้ เรื่ องอัตราส่วนและร้ อ ยละ โดยการสอนวิธีปกติค วบคู่กับ วิธีบ าร์
โมเดล ของนักเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 2 ระหว่างการแสดงวิธีทาปกติและการแสดงวิธีทาบาร์
โมเดล
4. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนเรื่ องการแก้ โจทย์ปัญหาอัตราส่วนและร้ อยละ
ผ่านการจัดการเรี ยนรู้ เรื่ องอัตราส่วนและร้ อยละ โดยการสอนวิธีปกติควบคู่กับวิธีบาร์ โมเดล ของ
นักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2
5. เพื่อศึกษาความพึงพอใจทางการเรี ยนผ่านการจัดการเรี ยนรู้ เรื่ องอัต ราส่วนและ
ร้ อยละ โดยการสอนวิธีปกติควบคูก่ บั วิธีบาร์ โมเดล ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2
สมมติฐานในการวิจัย
1. นักเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 2 ที่ผ่านการจัดการเรี ยนรู้ เรื่ องอัตราส่วนและร้ อยละ
โดยการสอนวิธีปกติควบคูก่ บั วิธีบาร์ โมเดล มีผลสัมฤทธิ์เรื่ องการแก้ โจทย์ปัญหาอัตราส่วนและร้ อย
ละ จากการแสดงวิธีทาปกติ ผ่านเกณฑ์มีจานวนมากกว่าร้ อยละ 60 ของจานวนนักเรี ยนทังหมด
้
2. นักเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 2 ที่ผ่านการจัดการเรี ยนรู้ เรื่ องอัตราส่วนและร้ อยละ
โดยการสอนวิธีปกติควบคูก่ บั วิธีบาร์ โมเดล มีผลสัมฤทธิ์เรื่ องการแก้ โจทย์ปัญหาอัตราส่วนและร้ อย
ละ จากการแสดงวิธีทาบาร์ โมเดล ผ่านเกณฑ์ มีจานวนมากกว่าร้ อยละ 60 ของจานวนนักเรี ยน
ทังหมด
้
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3. นักเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 2 ที่ผ่านการจัดการเรี ยนรู้ เรื่ องอัตราส่วนและร้ อยละ
โดยการสอนวิธีปกติควบคูก่ บั วิธีบาร์ โมเดล มีผลสัมฤทธิ์เรื่ องการแก้ โจทย์ปัญหาอัตราส่วนและร้ อย
ละ จากการแสดงวิธีทาปกติและบาร์ โมเดลแตกต่างกัน
4. นักเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 2 ที่ผ่านการจัดการเรี ยนรู้ เรื่ องอัตราส่วนและร้ อยละ
โดยการสอนวิธีปกติควบคูก่ บั วิธีบาร์ โมเดล มีผลสัมฤทธิ์เรื่ องการแก้ โจทย์ปัญหาอัตราส่วนและร้ อย
ละ ผ่านเกณฑ์มีจานวนมากกว่าร้ อยละ 60 ของจานวนนักเรี ยนทังหมด
้
วิธีดาเนินการวิจัย
1. กาหนดประชากร และเลือกกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากร
ประชากรที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้คือ นักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2 โรงเรี ยนแห่ง
หนึ่งในจังหวัดชลบุรี ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2561 จากทังหมด
้
13 ห้ อ ง ซึ่งมีนักเรี ยนทังหมด
้
520 คน
กลุ่มตัวอย่ าง
กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจัยครัง้ นี ้คือ นักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2 โรงเรี ยน
แห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรี ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2561 จานวน 1 ห้ องเรี ยน ซึง่ มีนกั เรี ยนจานวน
37 คน โดยได้ จากการเลื อ กแบบเกาะกลุ่ ม (Cluster Random Sampling) จากทั ง้ หมด 13
ห้ องเรี ยน โดยแต่ละห้ องมีนกั เรี ยนคละความสามารถ
2. กาหนดกรอบแนวคิดของการจัดการเรี ยนรู้ เรื่ องการแก้ ปัญหาอัตราส่ วน
และร้ อยละ โดยการสอนวิธีปกติควบคู่กับวิธีบาร์ โมเดล
การจัดการเรี ยนรู้เรื่ องการแก้ โจทย์ปัญหาอัตราส่วนและร้ อยละ โดยการสอนวิธีปกติ
ควบคู่กับวิธีบาร์ โมเดล ประกอบด้ วยแผนการจัดการเรี ยนรู้ จานวน 7 แผน แต่ละแผนใช้ เวลา 1
คาบเรี ยน คาบเรี ยนละ 50 นาที ซึง่ แต่ละแผนการจัดการเรี ยนรู้ประกอบด้ วย จุดประสงค์การเรี ยนรู้
สาระการเรี ยนรู้ สือ่ การเรี ยนรู้ กิจกรรมการเรี ยนรู้ การวัดและประเมินผลการเรี ยนรู้
3. สร้ างเครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
ขันตอนในการสร้
้
างเครื่ องมือที่ผ้ วู ิจยั ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ ประกอบด้ วย
1. ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน และสาระการเรี ยนรู้และมาตรฐาน
การเรี ยนรู้ กลุม่ สาระการเรี ยนรู้ คณิตศาสตร์ พื ้นฐาน ชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2 ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551 เกี่ ยวกับมาตรฐานการเรี ยนรู้ ตัวชี ว้ ัด สาระการเรี ยนรู้
จุดประสงค์ การเรี ยนรู้ และการจัดกิ จ กรรมการเรี ยนรู้ ที่ เน้ น ผู้เรี ยนเป็ นส าคัญ และคู่มื อ การจัด
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กิจกรรมโดยใช้ บาร์ โมเดล เพื่อจัดทาแผนการจัดการเรี ยนรู้เรื่ องการแก้ โจทย์ปัญหาอัตราส่วนและ
ร้ อยละ โดยการสอนวิธีปกติควบคูก่ บั วิธีบาร์ โมเดล จานวน 7 แผน ดังนี ้
1.1 แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 6 โจทย์ปัญหาสัดส่วน 1
1.2 แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 7 โจทย์ปัญหาสัดส่วน 2
1.3 แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 8 โจทย์ปัญหาสัดส่วน 3
1.4 แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 11 โจทย์ปัญหาร้ อยละ 1
1.5 แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 12 โจทย์ปัญหาร้ อยละ 2
1.6 แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 13 โจทย์ปัญหาร้ อยละ 3
1.7 แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 14 โจทย์ปัญหาร้ อยละ 4
2. ศึกษาเนื ้อหา สาระสาคัญ และจุดประสงค์การเรี ยนรู้ของเนื ้อหาที่ใช้ ในการทดลอง
เพื่ อสร้ างและกาหนดเนื ้อหาของแบบทดสอบย่อ ยและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
โดยแบบทดสอบย่อยจานวน 2 ฉบับ และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน ที่ผ้ วู ิจยั สร้ างขึ ้น
มีดงั นี ้
2.1 แบบทดสอบย่ อ ยเรื่ อ งการแก้ โจทย์ ปั ญ หาสัด ส่ว น เป็ นข้ อ สอบอั ต นั ย
ประกอบด้ วยแสดงวิธีทาปกติจานวน 3 ข้ อ และแสดงวิธีทาบาร์ โมเดลจานวน 3 ข้ อ รวมทังสิ
้ ้น 6
ข้ อ
2.2 แบบทดสอบย่ อ ยเรื่ อ งการแก้ โจทย์ ปั ญหาร้ อยละ เป็ นข้ อสอบอั ต นั ย
ประกอบด้ วยแสดงวิธีทาปกติจานวน 3 ข้ อ และแสดงวิธีทาบาร์ โมเดลจานวน 3 ข้ อ รวมทังสิ
้ ้น 6
ข้ อ
2.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนเรื่ องการแก้ โจทย์ปัญหาอัตราส่วน
และร้ อยละ เป็ นข้ อสอบอัตนัย ประกอบด้ วยแสดงวิธีทาปกติจานวน 6 ข้ อ และแสดงวิธีทาบาร์
โมเดลจานวน 6 ข้ อ รวมทังสิ
้ ้น 12 ข้ อ
3. ศึกษาวิธีการสร้ างแบบสอบถามวัดความพึงพอใจจากเอกสาร ตาราที่เกี่ยวข้ องกับ
การสร้ างแบบสอบถาม เพื่อกาหนดแนวทางในการออกแบบสอบถาม และสร้ างแบบสอบถามวัด
ความพึงพอใจของการจัดการเรี ยนรู้เรื่ องอัตราส่วนและร้ อยละ โดยการสอนวิธีปกติควบคู่กับวิธี
บาร์ โมเดล จานวน 15 ข้ อ
4. น าเครื่ อ งมื อ วิ จั ย เสนอต่ อ อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาปริ ญ ญานิ พ นธ์ แ ละแก้ ไขตาม
ข้ อเสนอแนะต่าง ๆ และเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาปริ ญญานิพนธ์ จนผ่านการพิจารณา
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5. นาเครื่ องมือวิจยั เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญด้ านการสอนคณิตศาสตร์ จานวน 3 ท่าน เพื่อ
จุดประสงค์ดงั ต่อไปนี ้
5.1 ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื ้อหาของแผนการจัดการเรี ยนรู้ เรื่ องการแก้
โจทย์ปัญหาอัตราส่วนและร้ อยละ โดยการสอนวิธีปกติควบคูก่ บั วิธีบาร์ โมเดล และนาข้ อเสนอแนะ
มาแก้ ไขปรับปรุง
5.2 ตรวจสอบความถู ก ต้ อ งและความสอดคล้ อ งของแบบทดสอบย่อ ยและ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนกับเนื ้อหาและจุดประสงค์การเรี ยนรู้ และนาข้ อเสนอแนะ
มาแก้ ไขปรับปรุง แล้ วคานวณค่า IOC แล้ วคัดเลือกข้ อสอบข้ อที่มีค่า IOC ตังแต่
้ 0.5 ขึ ้นไป โดยใช้
หลักเกณฑ์ในการพิจารณาดังนี ้
คะแนน +1 สาหรับข้ อสอบที่สอดคล้ องกับจุดประสงค์การเรี ยนรู้
คะแนน 0 สาหรับข้ อสอบที่ไม่แน่ใจว่าสอดคล้ องกับจุดประสงค์การเรี ยนรู้
คะแนน -1 สาหรับข้ อสอบที่ไม่สอดคล้ องกับจุดประสงค์การเรี ยนรู้
5.3 ตรวจสอบความถู ก ต้ อ ง การใช้ ภาษาและความชั ด เจนเหมาะสมของ
แบบสอบถามวัดความพึงพอใจ และนาข้ อเสนอแนะมาแก้ ไขปรับปรุง
6. นาเครื่ องมือวิจยั ไปทดสอบกับกลุม่ นาร่อง
7. แก้ ไขและวิเคราะห์เครื่ องมือวิจยั ที่ได้ จากการนาไปทดสอบกับกลุม่ นาร่อง ดังนี ้
7.1 แก้ ไขแผนการจัดการเรี ยนรู้ เรื่ องอัตราส่วนและร้ อยละ โดยการสอนวิธีปกติ
ควบคูก่ บั วิธีบาร์ โมเดลและเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาปริ ญญานิพนธ์
7.2 นาแบบทดสอบย่อ ยและแบบทดสอบวัด ผลสัม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นที่น าไป
ทดสอบกับกลุม่ นาร่ องมาตรวจให้ คะแนนเพื่อวิเคราะห์ความยากง่าย (p) และค่าอานาจจาแนก (r)
แล้ วคัดเลือกข้ อสอบข้ อที่มีความยากง่ายตังแต่
้ 0.20 – 0.80 และมีค่าอานาจจาแนกตังแต่
้ 0.20
ขึ ้นไป และหาค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบย่อยและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนที่
ถู ก คั ด เลื อ กแล้ ว โดยการหาค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ แ อลฟา (Alpha-Coefficient) ของครอนบั ค
(Cronbach) เพื่อใช้ เป็ นแบบทดสอบกับกลุ่มทดลอง โดยค่าความเชื่อ มั่นของแบบทดสอบย่อ ย
เรื่ องการแก้ โจทย์ปัญหาสัดส่วน แบบทดสอบย่อยเรื่ องการแก้ โจทย์ปัญหาร้ อยละ และแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนการแก้ โจทย์ปัญหาอัตราส่วนและร้ อยละเป็ น 0.880, 0.812 และ 0.764
ตามลาดับ
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7.3 นาแบบสอบถามวัดผลความพึงพอใจที่นาไปทดสอบกับกลุม่ นาร่องมาตรวจ
ให้ ค ะแนน และหาค่ า ความเชื่ อ มั่ น ของแบบสอบถามวัด ผลความพึ ง พอใจที่ โดยการหาค่ า
สัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha-Coefficient) มีคา่ 0.754
8. นาเครื่ องมือวิจยั ที่แก้ ไขสมบูรณ์แล้ วไปทดลองใช้ กบั กลุม่ ทดลอง
4. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
แบบแผนที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้คือ แบบกลุม่ เดียว มีการทดสอบหลังการทดลอง (One
Group Posttest-Only Design) ซึ่งเป็ นแบบแผนการวิจัยที่เลือ กใช้ กลุ่มตัวอย่างเพียงกลุ่มเดียว
โดยใช้ การจัดการเรี ยนรู้ เรื่ องการแก้ โจทย์ปัญหาอัตราส่วนและร้ อยละ โดยการสอนวิธีปกติควบคู่
กับวิธีบาร์ โมเดลกับกลุ่มตัวอย่าง ทังหมด
้
7 คาบเรี ยน คาบเรี ยนละ 50 นาที โดยหลังจากคาบ
เรี ยนที่กลุม่ ตัวอย่างเรี ยนด้ วยแผนการจัดการเรี ยนรู้ ที่ 6 – 8 ดาเนินการทดสอบย่อ ยหลังเรี ยนใน
เนื ้อหาการแก้ โจทย์ปัญหาสัดส่วน เป็ นข้ อสอบอัตนัย ประกอบด้ วยแสดงวิธีทาปกติจานวน 3 ข้ อ
และแสดงวิธีทาบาร์ โมเดลจานวน 3 ข้ อ รวมทังสิ
้ ้น 6 ข้ อ ใช้ เวลา 50 นาที และหลังจากคาบเรี ยนที่
กลุม่ ตัวอย่างเรี ยนด้ วยแผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 11 – 14 ดาเนินการทดสอบย่อยหลังเรี ยนในเนื ้อหา
การแก้ โจทย์ ปัญ หาร้ อยละ เป็ นข้ อสอบอัตนัย ประกอบด้ วยแสดงวิธีทาปกติจานวน 3 ข้ อ และ
แสดงวิธีทาบาร์ โมเดลจานวน 3 ข้ อ รวมทังสิ
้ ้น 6 ข้ อ ใช้ เวลา 50 นาที เมื่อทาการจัดการเรี ยนรู้เรื่ อง
การแก้ โจทย์ปัญหาอัตราส่วนและร้ อยละ โดยการสอนวิธีปกติควบคูก่ ับวิธีบาร์ โมเดลเสร็ จแล้ ว จะ
ดาเนินการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนเรื่ องการแก้ โจทย์ปัญหาอัตราส่วนและร้ อยละ เป็ น
ข้ อสอบอัตนัย ประกอบด้ วยแสดงวิธีทาปกติจานวน 6 ข้ อ และแสดงวิธีทาบาร์ โมเดลจานวน 6 ข้ อ
รวมทัง้ สิ ้น 12 ข้ อ ใช้ เวลา 100 นาที ผู้วิจัยดาเนิน การทดลองในภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2561
โดยใช้ เวลาเรี ยนปกติ ในแต่ละคาบเรี ยนผู้วิจัยทาหน้ าที่เป็ นผู้สอนและผู้สงั เกตการณ์ โดยมีนิสิต
ปริ ญญาโท สาขาวิชาคณิตศาสตร์ จานวน 2 คน ทาหน้ าที่เป็ นผู้ช่วยวิจยั ในการให้ คาแนะนาและ
ให้ ความช่วยเหลือนักเรี ยนกลุม่ ทดลอง
5. การวิเคราะห์ ข้อมูล
ในการวิจัยครัง้ นี ้ผู้วิจัยได้ มีการนาข้ อมูลมาวิเคราะห์โดยแบ่งรายละเอียดตามหัวข้ อ
ดังนี ้
1. ผู้วิจัยน าคะแนนจากใบงานระหว่างเรี ย น แบบทดสอบย่อ ยเรื่ อ งการแก้ โจทย์
ปั ญหาสัดส่วน แบบทดสอบย่อยเรื่ องการแก้ โจทย์ ปัญหาร้ อยละ และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนเรื่ องการแก้ โจทย์ปัญหาอัตราส่วนและร้ อยละ จากการแสดงวิธีทาปกติและการแสดง
วิธีทาบาร์ โมเดล ของนักเรี ยนกลุ่มตัวอย่างมาหาค่าเฉลี่ยเลขคณิ ต ค่าร้ อ ยละ และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน แล้ วหาจานวนนักเรี ยนที่ได้ คะแนนผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนเรื่ อ งการแก้ โจทย์ ปัญ หา
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อัตราส่วนและร้ อยละ จากการแสดงวิธีทาปกติและการแสดงวิธีทาบาร์ โมเดลผ่านเกณฑ์ จากนัน้
ผู้วิจัยทดสอบสมมติฐานการวิจัยที่ว่า นักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2 ที่ผ่านการจัดการเรี ยนรู้ เรื่ อ ง
อัตราส่วนและร้ อยละ โดยการสอนวิธีปกติควบคู่กับวิธีบาร์ โมเดล มี ผลสัมฤทธิ์ เรื่ องการแก้ โจทย์
ปั ญหาอัตราส่วนและร้ อยละ จากการแสดงวิธีทาปกติและการแสดงวิธีทาบาร์ โมเดล ผ่านเกณฑ์มี
จานวนมากกว่าร้ อยละ 60 ของจ านวนนักเรี ยนทังหมด
้
โดยใช้ การวิเคราะห์ ค่า Z (Z – Test for
Population Proportion) นอกจากนี ้ผู้วิจัยตรวจสอบว่า นักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2 ที่ผ่านการ
จัดการเรี ยนรู้ เรื่ องอัตราส่วนและร้ อยละ โดยการสอนวิธีปกติควบคู่กับวิธีบาร์ โมเดล มีผลสัมฤทธิ์
เรื่ อ งการแก้ โจทย์ ปัญหาอัตราส่วนและร้ อยละ จากการแสดงวิธีทาปกติและการแสดงวิธีทาบาร์
โมเดลแตกต่างกันหรื อไม่ โดยใช้ สถิติทดสอบ t (t – Test for Two Dependent Samples Test)
2. ผู้วิจัยนาคะแนนจากผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนเรื่ อ งการแก้ โจทย์ ปัญ หาอัตราส่วน
และร้ อยละ ซึ่งได้ จากการหาค่าเฉลี่ยของคะแนนจากการแสดงวิธีทาปกติและการแสดงวิธีทาบาร์
โมเดล ของนักเรี ยนกลุม่ ตัวอย่าง แล้ วหาจานวนนักเรี ยนที่ได้ คะแนนผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนเรื่ อง
การแก้ โจทย์ปัญหาอัตราส่วนและร้ อยละผ่านเกณฑ์ จากนันผู
้ ้ วิจยั ทดสอบสมมติฐานการวิจยั ที่ว่า
นักเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 2 ที่ผ่านการจัดการเรี ยนรู้ เรื่ องอัตราส่วนและร้ อยละ โดยการสอนวิธี
ปกติควบคู่กบั วิธีบาร์ โมเดล มีผลสัมฤทธิ์ เรื่ องการแก้ โจทย์ปัญหาอัตราส่วนและร้ อยละ ผ่านเกณฑ์
มีจานวนมากกว่าร้ อยละ 60 ของจานวนนักเรี ยนทังหมด
้
โดยใช้ การวิเคราะห์ค่า Z (Z – Test for
Population Proportion)
3. ผู้วิจยั นาคะแนนจากแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2
ที่ผา่ นการจัดการเรี ยนรู้เรื่ องอัตราส่วนและร้ อยละ โดยการสอนวิธีปกติควบคู่กับวิธีบาร์ โมเดลหา
ค่าเฉลีย่ เลขคณิตและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
สรุปผลการวิจัย
ในการวิจยั ครัง้ นี ้ผู้วิจยั ได้ มีการสรุปผลการวิจยั โดยแบ่งรายละเอียดตามหัวข้ อดังนี ้
1. นัก เรี ย นชัน้ มัธ ยมศึก ษาปี ที่ 2 มี ผลสัม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นเรื่ อ งการแก้ โจทย์ ปั ญ หา
อัตราส่วนและร้ อยละ จากการแสดงวิธีทาปกติ ผ่านการจัดการเรี ยนรู้ เรื่ องอัตราส่วนและร้ อยละ
โดยการสอนวิธีปกติควบคูก่ ับวิธีบาร์ โมเดล ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2 ผ่านเกณฑ์มีจานวน
ไม่มากกว่าร้ อยละ 60 ของจานวนนักเรี ยนทังหมด
้
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. นัก เรี ย นชัน้ มัธ ยมศึก ษาปี ที่ 2 มี ผลสัม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นเรื่ อ งการแก้ โจทย์ ปั ญ หา
อัตราส่วนและร้ อยละ จากการแสดงวิธีทาบาร์ โมเดล ผ่านการจัดการเรี ยนรู้เรื่ องอัตราส่วนและร้ อย
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ละ โดยการสอนวิธีปกติควบคู่กับวิธีบาร์ โมเดล ของนักเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 2 ผ่านเกณฑ์ มี
จานวนมากกว่าร้ อยละ 60 ของจานวนนักเรี ยนทังหมด
้
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. นักเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 2 ที่ผ่านการจัดการเรี ยนรู้ เรื่ องอัตราส่วนและร้ อยละโดย
การสอนวิ ธี ป กติ ค วบคู่กั บ วิ ธี บ าร์ โมเดล มี ผ ลสัม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นเรื่ อ งการแก้ โจทย์ ปั ญ หา
อัตราส่วนและร้ อยละ จากการแสดงวิธีทาปกติและการแสดงวิธีทาบาร์ โมเดลแตกต่างกัน
4. นัก เรี ย นชัน้ มัธ ยมศึก ษาปี ที่ 2 มี ผลสัม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นเรื่ อ งการแก้ โจทย์ ปั ญ หา
อัตราส่วนและร้ อยละ ผ่านการจัดการเรี ยนรู้เรื่ องอัตราส่วนและร้ อยละ โดยการสอนวิธีปกติควบคู่
กับวิธีบาร์ โมเดล ของนักเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 2 ผ่านเกณฑ์มีจานวนมากกว่าร้ อ ยละ 60 ของ
จานวนนักเรี ยนทังหมด
้
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
5. ความพึ ง พอใจของนั ก เรี ย นชั น้ มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 2 ที่ ผ่ า นการจั ด การเรี ย นรู้ เรื่ อ ง
อัตราส่วนและร้ อยละ โดยการสอนวิธีปกติควบคูก่ บั วิธีบาร์ โมเดล มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก
อภิปรายผลการวิจัย
ในการวิจยั ครัง้ นี ้ผู้วิจยั ได้ มีการอภิปรายผลการวิจัย โดยแบ่งรายละเอียดตามหัวข้ อดังนี ้
1. จากการศึกษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนเรื่ องการแก้ โจทย์ปัญหาอัตราส่วนและร้ อยละ
จากการแสดงวิธีทาปกติ ผ่านการจัดการเรี ยนรู้ เรื่ องอัตราส่วนและร้ อ ยละ โดยการสอนวิธีปกติ
ควบคู่กับวิธีบาร์ โมเดล ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2 ผ่านเกณฑ์ มีจานวนไม่มากกว่าร้ อยละ
60 ของจ านวนนัก เรี ย นทัง้ หมด อย่ า งมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ .05 ซึ่ ง ไม่ ส อดคล้ อ งกั บ
สมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ โดยมีประเด็นดังต่อไปนี ้
1.1 นัก เรี ย นไม่ ส ามารถก าหนดตัว แปรได้ หากโจทย์ ปั ญ หามี ค วามซับ ซ้ อ น ซึ่ ง
สอดคล้ องกับงานวิจัยของมาลา ปาจุวงั (2542) พบว่านักเรี ยนมองไม่เห็นถึงความสัมพันธ์ ระหว่าง
ข้ อมูลกับปั ญหาที่ต้องแก้ และหาความสัมพันธ์ ของสิ่งที่กาหนดให้ กับสิ่งที่ต้อ งการแก้ ไม่ได้ และ
จากงานวิจยั ของเมตตา มาเวียง (2544) พบว่านักเรี ยนใช้ ความสัมพันธ์ ระหว่างสิง่ ที่โจทย์กาหนด
ให้ กบั สิง่ ที่โจทย์ต้องการทราบไม่ได้
1.2 การเขียนอัตราส่วนและเขียนสัดส่วน หากมีการกาหนดตัวแปรผิด ส่งผลให้ การ
ให้ ความหมายอัตราส่วนและการเขียนสัดส่วนมี ความคลาดเคลื่อ นด้ วย โดยขันตอนดั
้
งกล่าวมี
ความเชื่ อ มโยงกัน ดังนัน้ หากมี ขัน้ ตอนใดไม่ ถูก ต้ อ งจะส่ง ผลให้ ขัน้ ตอนถัด ไปไม่ ถู ก ต้ อ ง ซึ่ ง
สอดคล้ องกับงานวิจัย ของศุภ การณ์ สว่างเมื อ งวรกุ ล (2552) ที่ พบว่านักเรี ยนไม่ สามารถแปล
ความหมายจากประโยคภาษาเป็ นประโยคสัญลักษณ์ ได้ และงานวิจัยของรุ่ งฟ้า จันท์จ ารุ ภรณ์
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(2539) ที่พบว่าในการแก้ โจทย์ปัญหาร้ อยละ นักเรี ยนส่วนใหญ่มีข้อบกพร่องในการเขียนอัตราส่วน
และสัดส่วนแสดงความสัมพันธ์
1.3 นักเรี ยนไม่สามารถแก้ สมการเพื่อหาค่าตัวแปรที่ไม่ทราบค่าในสัดส่วน และการ
สรุ ปคาตอบตามสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบ ในการวิจยั พบว่านักเรี ยนบางส่วนไม่มีพื ้นฐานในการแก้
สมการและบางส่วนไม่ระมัดระวังในการคานวณ ดังนันในขั
้ นตอนการหาค
้
าตอบของนักเรี ยนจึงมี
ข้ อผิดพลาดเกิดขึ ้น โดยข้ อบกพร่ องนี ้สอดคล้ องกับงานวิจัยของศุภการณ์ สว่างเมืองวรกุล (2552)
และประภัสสร เบ้ าชารี (2554) พบว่าความบกพร่องด้ านการคิดคานวณมีสาเหตุมาจากการขาด
ความระมัดระวังในการคิดคานวณและขาดทักษะในการคูณหาร นอกจากนี ้นักเรี ยนไม่สามารถแก้
สมการเพื่อหาค่าตัวแปรที่ไม่ ทราบค่าในสัดส่วนยังสอดคล้ อ งกับ งานวิจัยของ ณัฐ ริ กา พูลเพิ่ ม
(2545) ที่พบว่าเนื ้อหาที่นกั เรี ยนบกพร่องมากที่สดุ คือการหาจานวนที่แทนตัวแปรในสัดส่วน
1.4 ระยะเวลาที่ใช้ ในการแก้ โจทย์ ปัญหาจากการแสดงวิธีทาปกติใช้ ระยะเวลานาน
เนื่องจากมีขนตอนในการแก้
ั้
โจทย์ปัญหาหลายขันตอน
้
ดังนันผลสั
้
มฤทธิ์ทางการเรี ยนเรื่ องการแก้ โจทย์ปัญหาอัตราส่วนและร้ อยละ จากการ
แสดงวิธีทาปกติ ผ่านการจัดการเรี ยนรู้เรื่ องอัตราส่วนและร้ อยละ โดยการสอนวิธีปกติควบคูก่ ับวิธี
บาร์ โมเดล ของนักเรี ยนชัน้ มัธ ยมศึก ษาปี ที่ 2 ผ่านเกณฑ์ มี จานวนไม่ ม ากกว่า ร้ อยละ 60 ของ
จานวนนักเรี ยนทังหมด
้
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 พบว่านักเรี ยนส่วนใหญ่ไม่สามารถ
กาหนดตัวแปร เขีย นอัตราส่วนและสัดส่วนได้ อ ย่างถูกต้ อ ง รวมทังการไม่
้
มี พื น้ ฐานในการแก้
สมการ ซึง่ สาเหตุข้างต้ นนี ้ส่งผลโดยตรงต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
2. จากการศึกษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนเรื่ องการแก้ โจทย์ปัญหาอัตราส่วนและร้ อยละ
จากการแสดงวิธีทาบาร์ โมเดล ผ่านการจัดการเรี ยนรู้ เรื่ องอัตราส่วนและร้ อ ยละ โดยการสอนวิธี
ปกติควบคูก่ บั วิธีบาร์ โมเดล ของนักเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 2 ผ่านเกณฑ์มีจานวนมากกว่าร้ อยละ
60 ของจานวนนักเรี ยนทังหมด
้
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้ องกับสมมติฐาน
ที่ตงไว้
ั ้ โดยมีประเด็นดังนี ้ต่อไปนี ้
2.1 นักเรี ยนสามารถทาความเข้ าใจและตีความจากโจทย์ปัญหาโดยการสร้ างบาร์
โมเดลเพื่อแสดงแทนสิ่งที่โจทย์กาหนด ซึง่ การตีความจากโจทย์ปัญหาในลักษณะของรูปธรรม จะ
ทาให้ เข้ าใจโจทย์ ปัญ หาได้ ง่าย โดยสอดคล้ อ งกับทฤษฎีของกระบวนการของแบบจาลองตาม
แนวคิดของเครนส์ และกรี โน ในระยะที่ 2 ซึง่ เป็ นระยะโครงสร้ าง โดยระยะนี ้จะให้ นกั เรี ยนเปลี่ยน
ข้ อมูลที่ได้ ให้ เป็ นประโยคภาษา และนามาสร้ างเป็ นแบบจาลอง และ โค เทก ฮง (2007) ได้ อธิบาย
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ว่าการใช้ บาร์ โมเดลในการแก้ ปัญหาทางคณิตศาสตร์ สามารถเป็ นตัวแทนของปั ญหาเชิงรูปธรรม
ได้ อย่างชัดเจน สามารถใช้ สงิ่ ของเชิงรูปธรรมเป็ นสัญลักษณ์ในแนวทางการแก้ ปัญหา
2.2 นักเรี ยนสามารถแก้ สมการเพื่อ หาคาตอบได้ ง่าย เนื่อ งจากบาร์ โมเดลช่วยลด
ความซับซ้ อนของสมการ โดยสอดคล้ อ งกับยีบ บัน ฮาร์ (2010) ได้ กล่าวว่า บาร์ โมเดลช่วยให้
นักเรี ยนสามารถสะท้ อนถึงการเป็ นตัวแทนเพื่ อ เชื่ อ มโยงกับ กลยุทธ์ การคานวณและขันตอนที
้
่
เหมาะสม และในการแก้ ปัญหาเลขคณิตนันบาร์
้ โมเดลจะช่วยให้ เห็นถึงความสัมพันธ์ ของข้ อมูล
ทังหมดในโจทย์
้
ปัญหา ซึง่ การแก้ ปัญหาพีชคณิต บาร์ โมเดลจะเป็ นตัวแทนของข้ อมูลที่ไม่ทราบค่า
ในโจทย์ปัญหา โดยมีข้อดีคือช่วยให้ นกั เรี ยนได้ มาซึง่ นิพจน์ทางพีชคณิต สร้ างสมการพีชคณิต และ
ได้ สมการทางพีชคณิตในรูปแบบอย่างง่ายหรื อลดความซับซ้ อนของสมการ และงานวิจัยของลิซ่า
อิงลาร์ ด (2010) พบว่าบาร์ โมเดลจะเป็ นตัวสร้ างความสัมพันธ์ ระหว่างปั ญหากับสัญลักษณ์ ทาง
คณิตศาสตร์ เพื่อแก้ ปัญหาที่กาหนดให้ ได้ ดียิ่งขึ ้น
2.3 การแก้ โจทย์ ปัญ หาจากการแสดงวิธีท าบาร์ โมเดล มี ขนตอนที
ั้
่ก ระชับ และไม่
ซับซ้ อน ดังนันนั
้ กเรี ยนจึงสามารถแก้ โจทย์ปัญหาได้ รวดเร็ วและถูกต้ อง
ดังนันผลสั
้
มฤทธิ์ทางการเรี ยนเรื่ องการแก้ โจทย์ปัญหาอัตราส่วนและร้ อยละ จากการ
แสดงวิธีทาบาร์ โมเดล ผ่านการจัดการเรี ยนรู้เรื่ องอัตราส่วนและร้ อยละ โดยการสอนวิธีปกติควบคู่
กับวิธีบาร์ โมเดล ของนักเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 2 ผ่านเกณฑ์มีจานวนมากกว่าร้ อ ยละ 60 ของ
จานวนนักเรี ยนทังหมด
้
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 พบว่านักเรี ยนส่วนใหญ่สามารถทา
ความเข้ า ใจโจทย์ โดยใช้ บ าร์ โมเดลได้ และสมการที่ส ร้ างได้ มี รูป แบบอย่างง่ายท าให้ นัก เรี ย น
สามารถหาคาตอบได้ ถกู ต้ องและง่ายขึ ้น
3. จากการศึก ษาพบว่า นัก เรี ย นชั น้ มั ธยมศึ ก ษาปี ที่ 2 ที่ ผ่า นการจัด การเรี ย นรู้ เรื่ อ ง
อัตราส่วนและร้ อยละโดยการสอนวิธีปกติควบคู่กับวิธีบาร์ โมเดล มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนเรื่ อ ง
การแก้ โจทย์ปัญหาอัตราส่วนและร้ อยละ จากการแสดงวิธีทาปกติและการแสดงวิธีทาบาร์ โมเดล
แตกต่างกัน อย่างมี นัยสาคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้ อ งกับสมมติฐ านที่ตงไว้
ั ้ สามารถ
อธิบายได้ ดงั นี ้
3.1 การแก้ โจทย์ ปัญ หาจากการแสดงวิธีทาบาร์ โมเดลมี ขนตอนที
ั้
่กระชับกว่าการ
แสดงวิธีทาปกติ และสามารถลดความซับซ้ อนของโจทย์ปัญหาได้ จึงทานักเรี ยนสามารถการแก้
โจทย์ปัญหาได้ ดีกว่า
3.2 การทาความเข้ าใจโจทย์ปัญหาจากการแสดงวิธีทาบาร์ โมเดล เป็ นการทาความ
เข้ าใจโดยใช้ รูปธรรม จึงสามารถเข้ าใจได้ งา่ ยกว่าการแสดงวิธีทาปกติซงึ่ เป็ นนามธรรม
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3.3 การหาคาตอบจากการแสดงวิธีทาบาร์ โมเดลสามารถหาคาตอบได้ งา่ ยกว่าการ
แสดงวิธีทาปกติ เนื่องจากใช้ ความรู้พื ้นฐานในการหาคาตอบที่งา่ ยกว่า
4. จากการศึกษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนเรื่ องการแก้ โจทย์ปัญหาอัตราส่วนและร้ อยละ
ผ่านการจัดการเรี ยนรู้ เรื่ องอัตราส่วนและร้ อยละ โดยการสอนวิธีปกติควบคู่กับวิธีบาร์ โมเดล ของ
นักเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 2 ผ่านเกณฑ์มีจานวนมากกว่าร้ อยละ 60 ของจานวนนักเรี ยนทังหมด
้
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึง่ สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ โดยพิจารณาจากนักเรี ยน
ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนเรื่ องการแก้ โจทย์ปัญหาอัตราส่วนและร้ อยละ จากการแสดงวิธีทาบาร์
โมเดลผ่านเกณฑ์ ส่วนใหญ่ มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนเรื่ องการแก้ โจทย์ปัญหาอัตราส่วนและร้ อ ย
ละ จากการแสดงวิธีทาปกติผา่ นเกณฑ์เช่นกัน
5. จากการศึก ษาพบว่า ความพึงพอใจของนักเรี ย นชัน้ มัธ ยมศึกษาปี ที่ 2 ที่ ผ่านการ
จัดการเรี ยนรู้ เรื่ องอัตราส่วนและร้ อยละ โดยการสอนวิธีปกติควบคู่กับวิธีบาร์ โมเดล มีความพึง
พอใจอยู่ในระดับมาก สาเหตุที่ทาให้ ผลวิจัยเป็ นเช่นนี ้เนื่องจากการจัดการเรี ยนรู้ เรื่ อ งอัตราส่วน
และร้ อยละ โดยการสอนวิธีปกติควบคู่กับวิธีบาร์ โมเดล เป็ นการเรี ยนรู้ จ ากรู ปธรรมสูน่ ามธรรม
ดังนัน้ นัก เรี ย นจึ ง สามารถเข้ า ใจโจทย์ ปั ญ หาได้ ง่า ยและใช้ เวลาในการแก้ โจทย์ ปั ญ หาลดลง
สอดคล้ องกับงานวิจัยของนวลฤทัย ลาพาแว (2559, กรกฎาคม - ธันวาคม) ที่พบว่านักเรี ยนมี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก จากการจัดการเรี ยนรู้ ทางคณิ ตศาสตร์ ตามกระบวนการแก้ โจทย์
ปั ญหาของโพลยาร่ วมกับเทคนิคการวาดรู ปบาร์ โมเดล และจากงานวิจัยของอิ มรอน ขวัญคาวิน
(2559, 23 มิ ถุนายน) พบว่านักเรี ยนมี ความพึงพอใจต่อ การเรี ยนรู้ ด้ วยชุดการเรี ยนรู้ เรื่ องโจทย์
ปั ญหาการบวก ลบ คูณ หาร โดยใช้ เทคนิค KWDL ร่วมกับการวาดบาร์ โมเดลอยูใ่ นระดับมาก
ข้ อสังเกตที่ได้ จากการวิจัย
1. การวิเคราะห์ จ ากการทาใบงานระหว่า งเรี ย น แบบทดสอบย่อ ยเรื่ อ งการแก้ โจทย์
ปั ญหาสัดส่วน แบบทดสอบย่อยเรื่ องการแก้ โจทย์ ปัญหาร้ อยละ และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนเรื่ องอัตราส่วนและร้ อยละ รวมทังการสั
้
มภาษณ์ นกั เรี ยนกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยพบว่า
นักเรี ยนบางส่วนมีการใช้ บาร์ โมเดลช่วยในการแก้ โจทย์ปัญหาจากการแสดงวิธีทาปกติ ซึง่ นักเรี ยน
ที่มีพืน้ ฐานในการแก้ สมการ จะสามารถหาคาตอบได้ ดีกว่า และนักเรี ยนที่ไม่สามารถแก้ สมการ
จากการแก้ ปัญหาโดยการแสดงวิธีทาปกติได้ ในบางครัง้ นักเรี ยนจะใช้ วิธีทาบาร์ โมเดลช่วยในการ
หาคาตอบ
2. นัก เรี ย นบางส่ว นไม่ นิ ย มการแก้ ปั ญ หาโดยการแสดงวิธี ท าปกติ เพราะเป็ นวิ ธีที่ มี
ขันตอนการคิ
้
ดที่หลายขันตอนและมี
้
การเขียนรายละเอียดในการแก้ ปัญหาจานวนมาก ทาให้ ใช้
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เวลาในการแก้ โจทย์ปัญหานาน และนักเรี ยนบางส่วนไม่ค้ นุ เคยวิธีการแก้ ปัญหาโดยการแสดงวิธี
ทาบาร์ โมเดลเนื่องจากเป็ นวิธีใหม่และไม่เคยเรี ยนมาก่อน ทาให้ ไม่ค้ นุ ชิน ซึ่งสังเกตได้ จากการทา
ใบงานระหว่างเรี ยน และการสัมภาษณ์ นกั เรี ยนกลุม่ ตัวอย่าง และเมื่อนักเรี ยนคุ้นชินแล้ ว นักเรี ยน
มีการนาวิธีการแก้ ปัญหาโดยการแสดงวิธีทาบาร์ โมเดลมาใช้ มากขึ ้น
ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะทั่วไป
1. ครู ควรเพิ่ ม เวลาให้ นัก เรี ยนท าความเข้ าใจกับ วิ ธีก ารใช้ บ าร์ โมเดล เพื่ อ ให้ เกิ ด
ความคุ้นเคย และสามารถนาไปใช้ ได้ ทนั ที
2. ครูควรปรับเนื ้อหาบางส่วนให้ งา่ ยขึ ้น เพื่อให้ นกั เรี ยนใช้ เวลาน้ อยลง และเหมาะสม
กับระยะเวลาที่ใช้ ในการเรี ยนแต่ละคาบ
ข้ อเสนอแนะสาหรับงานวิจัย
1. ควรมีการนาแนวทางการแก้ โจทย์ ปัญ หาอัตราส่วนและร้ อยละ ผ่านการจัดการ
เรี ยนรู้ เรื่ องอัตราส่วนและร้ อยละ โดยการสอนวิธีปกติควบคู่กับวิธีบาร์ โมเดล ไปทดลองกับกลุ่ม
ทดลองขนาดเล็กเพื่อศึกษาความสามารถในการสื่อสาร สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และการ
นาเสนอ หรื อทดลองกับกลุม่ อ่อนเพื่อเป็ นการซ่อมเสริ มผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
2. ควรมีการศึกษาความคงทนของความเข้ าใจเรื่ องการแก้ โจทย์ปัญหาอัตราส่วนและ
ร้ อ ยละ ผ่านการจัดการเรี ย นรู้ เรื่ องอัตราส่วนและร้ อ ยละ โดยการสอนวิธีปกติค วบคู่กับ วิธีบ าร์
โมเดล
3. ควรมีการศึกษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนเรื่ อ งการแก้ โจทย์ ปัญหาอัตราส่วนและ
ร้ อยละของนักเรี ยน ที่ผ่านการจัดการเรี ยนรู้ เรื่ องอัตราส่วนและร้ อยละ โดยการสอนวิธีปกติควบคู่
กับวิธีบาร์ โมเดล หรื อในเนื ้อหาอื่น ๆ โดยแบ่งเป็ นนักเรี ยนกลุม่ เก่ง กลุม่ ปานกลาง และกลุม่ อ่อน
4. ควรมีการศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยน ที่ผา่ นการจัดการเรี ยนรู้เรื่ องอัตราส่วน
และร้ อยละ โดยการสอนวิธีปกติควบคู่กับวิธีบาร์ โมเดล หรื อในเนื ้อหาอื่น ๆ โดยแบ่งเป็ นนักเรี ยน
กลุม่ เก่ง กลุม่ ปานกลาง และกลุม่ อ่อน
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รายนามผู้เชี่ยวชาญ
รายนามผู้เชี่ยวชาญการสอนคณิตศาสตร์ ที่ได้ รับความอนุเคราะห์ในการช่วยตรวจสอบ
ความถูกต้ องด้ านเนื ้อหาและความเหมาะสมของการจัดการเรี ยนรู้เรื่ องอัตราส่วนและร้ อยละ โดย
การสอนวิธีปกติ ควบคู่กับวิธีบาร์ โมเดล ของนัก เรี ย นชัน้ มัธยมศึก ษาปี ที่ 2 ความเที่ ยงตรงของ
เนื ้อหาและความเหมาะสมของ แผนการจัดการเรี ยนรู้ แบบทดสอบย่อยเรื่ องการแก้ โจทย์ปัญหา
สัดส่วน แบบทดสอบย่อยเรื่ องการแก้ โจทย์ปัญหาร้ อยละ และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการ
เรี ยนเรื่ องอัตราส่วนและร้ อยละ และการใช้ ภาษาในแบบสอบถามวัดความพึงพอใจของนักเรี ยน
ดังมีรายนามต่อไปนี ้
1. อาจารย์ ดร.ขวัญ เพียซ้ าย
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
2. อาจารย์ เอนก จันทรจรูญ
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
3. อาจารย์ กัญญา กุลจรัสอนันต์
ครูชานาญการพิเศษ กลุม่ สาระการเรี ยนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรี ยนวัดหนองใหญ่
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ตาราง 11 แสดงค่าดัชนีความสอดคล้ องของแบบทดสอบย่อยเรื่ องการแก้ โจทย์ปัญหาสัดส่วน

ข้ อที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
หมายเหตุ

ผลการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ
คนที่ 1
คนที่ 2
คนที่ 3
+1
+1
+1
+1
+1
+1
0
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

IOC

แปลผล

1.00
1.00
0.67
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้

คะแนน +1 สาหรับแบบทดสอบที่สอดคล้ องผลการเรี ยนรู้ที่คาดหวัง
คะแนน 0 สาหรับแบบทดสอบที่ไม่แน่ใจว่าสอดคล้ องผลการเรี ยนรู้ที่คาดหวัง
คะแนน -1 สาหรับแบบทดสอบที่ไม่สอดคล้ องผลการเรี ยนรู้ที่คาดหวัง

ตาราง 12 แสดงค่าดัชนีความสอดคล้ องของแบบทดสอบย่อยเรื่ องการแก้ โจทย์ปัญหาร้ อยละ

ข้ อที่
1
2
3

ผลการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ
คนที่ 1
คนที่ 2
คนที่ 3
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

IOC

แปลผล

1.00
1.00
1.00

ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
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ตาราง 12 (ต่อ)

ข้ อที่
4
5
6
7
8
9
10
11
12
หมายเหตุ

ผลการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ
คนที่ 1
คนที่ 2
คนที่ 3
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

IOC

แปลผล

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้

คะแนน +1 สาหรับแบบทดสอบที่สอดคล้ องผลการเรี ยนรู้ที่คาดหวัง
คะแนน 0 สาหรับแบบทดสอบที่ไม่แน่ใจว่าสอดคล้ องผลการเรี ยนรู้ที่คาดหวัง
คะแนน -1 สาหรับแบบทดสอบที่ไม่สอดคล้ องผลการเรี ยนรู้ที่คาดหวัง

ตาราง 13 แสดงค่าดัชนีความสอดคล้ องของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนเรื่ องการแก้
โจทย์ปัญหาอัตราส่วนและร้ อยละ

ข้ อที่
1
2
3
4
5

ผลการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ
คนที่ 1
คนที่ 2
คนที่ 3
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

IOC

แปลผล

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
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ตาราง 13 (ต่อ)

ข้ อที่
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
หมายเหตุ

ผลการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ
คนที่ 1
คนที่ 2
คนที่ 3
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
0
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
-1
+1
+1
-1
+1

IOC

แปลผล

1.00
1.00
1.00
1.00
0.67
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
0.33
0.33

ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ได้
ใช้ ไม่ได้
ใช้ ไม่ได้

คะแนน +1 สาหรับแบบทดสอบที่สอดคล้ องผลการเรี ยนรู้ที่คาดหวัง
คะแนน 0 สาหรับแบบทดสอบที่ไม่แน่ใจว่าสอดคล้ องผลการเรี ยนรู้ที่คาดหวัง
คะแนน -1 สาหรับแบบทดสอบที่ไม่สอดคล้ องผลการเรี ยนรู้ที่คาดหวัง
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ตาราง 14 แสดงค่าความยากง่าย (p), ค่าอานาจจาแนก (r) และค่าความเชื่อมัน่ ของแบบทดสอบ
ย่อยเรื่ องการแก้ โจทย์ปัญหาสัดส่วน สาหรับนักเรี ยนที่เป็ นกลุม่ นาร่อง
ข้ อที่
1
2
3
4
5
6
7
8

p
0.64
0.61
0.61
0.38
0.51
0.41
0.60
0.53

r
0.38
0.66
0.58
0.51
0.73
0.62
0.76
0.92

ค่าความเชื่อมัน่ ของแบบทดสอบย่อยเรื่ องการแก้ โจทย์ปัญหาสัดส่วน โดยวิธีสมั ประสิทธิ์แอลฟา
(  - Coefficient) ของครอนบัค (Cronbach) เท่ากับ 0.880
ตาราง 15 แสดงค่าความยากง่าย (p), ค่าอานาจจาแนก (r) และค่าความเชื่อมัน่ ของแบบทดสอบ
ย่อยเรื่ องการแก้ โจทย์ปัญหาร้ อยละ สาหรับนักเรี ยนที่เป็ นกลุม่ นาร่อง
ข้ อที่
1
2
3
4
5
6
7
8

p
0.60
0.56
0.57
0.48
0.48
0.40
0.53
0.54

r
0.43
0.54
0.60
0.57
0.76
0.58
0.71
0.68
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ค่าความเชื่อมัน่ ของแบบทดสอบย่อยเรื่ องการแก้ โจทย์ปัญหาร้ อยละ โดยวิธีสมั ประสิทธิ์แอลฟา
(  - Coefficient) ของครอนบัค (Cronbach) เท่ากับ 0.812
ตาราง 16 แสดงค่าความยากง่าย (p), ค่าอานาจจาแนก (r) และค่าความเชื่อมัน่ ของแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนเรื่ องการแก้ โจทย์ปัญหาอัตราส่วนและร้ อยละ สาหรับนักเรี ยนที่เป็ น
กลุม่ นาร่อง
ข้ อที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

p
0.71
0.66
0.66
0.48
0.68
0.50
0.72
0.25
0.88
0.65
0.69
0.76
0.72
0.60
0.59
0.62

r
0.53
0.42
0.57
0.62
0.56
0.73
0.36
0.39
0.24
0.37
0.45
0.28
0.20
0.24
0.42
0.31

ค่าความเชื่อมัน่ ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนเรื่ องการแก้ โจทย์ปัญหาอัตราส่วนและ
ร้ อยละ โดยวิธีสมั ประสิทธิ์แอลฟา (  - Coefficient) ของครอนบัค (Cronbach) เท่ากับ 0.764
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การศึกษากับกลุ่มตัวอย่ าง
ตาราง 17 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนเรื่ องการแก้ โจทย์ปัญหาอัตราส่วนและร้ อยละ จากการแสดงวิธี
ทาปกติและการแสดงวิธีทาบาร์ โมเดล

คน
ที่

1

2

3

4

5

แบบทดสอบ
แบบทดสอบวัด
แบบทดสอบ
ใบงาน
ย่อยเรื่ องการ ผลสัมฤทธิ์ทางการ
ย่อยเรื่ องการ
ระหว่าง
แก้ โจทย์ เรี ยนเรื่ องการแก้ โจทย์
วิธีทา
แก้ โจทย์
เรี ยน
ปั ญหาร้ อย ปั ญหาอัตราส่วนและ
ปั ญหาสัดส่วน
(20)
ละ
ร้ อยละ
(20)
(20)
(20)
ปกติ
16.40
7.50
17.25
14.25
บาร์ โมเดล 13.40
15.00
13.50
26.25
เฉลีย่
ปกติ
20.00
14.25
18.00
21.38
บาร์ โมเดล 15.20
14.63
15.00
25.50
เฉลีย่
ปกติ
19.20
12.00
19.50
32.25
บาร์ โมเดล 20.00
20.00
20.00
34.88
เฉลีย่
ปกติ
16.00
15.00
12.00
39.00
บาร์ โมเดล 16.80
15.00
19.50
37.50
เฉลีย่
ปกติ
6.60
10.86
13.50
21.75
บาร์ โมเดล 10.00
15.00
15.00
30.75
เฉลีย่

รวม
(100)

55.40
68.15
61.78
73.63
70.33
71.98
82.95
94.88
88.92
82.00
88.80
85.40
52.76
70.75
61.76
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ตาราง 17 (ต่อ)

คน
ที่

6

7

8

9

10

11

แบบทดสอบ
แบบทดสอบวัด
แบบทดสอบ
ใบงาน
ย่อยเรื่ องการ ผลสัมฤทธิ์ทางการ
ย่อยเรื่ องการ
ระหว่าง
แก้ โจทย์ เรี ยนเรื่ องการแก้ โจทย์
วิธีทา
แก้ โจทย์
เรี ยน
ปั ญหาร้ อย ปั ญหาอัตราส่วนและ
ปั ญหาสัดส่วน
(20)
ละ
ร้ อยละ
(20)
(20)
(20)
ปกติ
10.60
15.00
14.25
20.25
บาร์ โมเดล 17.80
14.63
4.50
26.25
เฉลีย่
ปกติ
13.20
7.88
3.00
16.50
บาร์ โมเดล 17.60
18.00
3.00
25.50
เฉลีย่
ปกติ
10.00
3.00
1.50
12.75
บาร์ โมเดล 12.00
15.00
15.75
15.75
เฉลีย่
ปกติ
17.00
7.50
12.38
31.50
บาร์ โมเดล 14.80
10.50
10.50
21.00
เฉลีย่
ปกติ
18.80
12.00
9.00
24.75
บาร์ โมเดล 18.70
15.38
12.00
36.75
เฉลีย่
ปกติ
4.80
3.75
3.00
3.75
บาร์ โมเดล 2.80
16.13
4.88
16.50
เฉลีย่

รวม
(100)

60.10
63.18
61.64
40.58
64.10
52.34
27.25
58.50
42.88
68.38
56.80
62.59
64.55
82.83
73.69
15.30
40.31
27.81
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ตาราง 17 (ต่อ)

คน
ที่

12

13

14

15

16

17

แบบทดสอบ
แบบทดสอบวัด
แบบทดสอบ
ใบงาน
ย่อยเรื่ องการ ผลสัมฤทธิ์ทางการ
ย่อยเรื่ องการ
ระหว่าง
แก้ โจทย์ เรี ยนเรื่ องการแก้ โจทย์
วิธีทา
แก้ โจทย์
เรี ยน
ปั ญหาร้ อย ปั ญหาอัตราส่วนและ
ปั ญหาสัดส่วน
(20)
ละ
ร้ อยละ
(20)
(20)
(20)
ปกติ
19.50
15.00
16.50
12.38
บาร์ โมเดล 20.00
12.00
15.00
15.75
เฉลีย่
ปกติ
20.00
12.00
18.00
34.50
บาร์ โมเดล 20.00
20.00
15.00
39.75
เฉลีย่
ปกติ
20.00
6.75
7.50
12.75
บาร์ โมเดล 20.00
15.00
11.25
30.75
เฉลีย่
ปกติ
15.60
12.00
10.88
20.25
บาร์ โมเดล 17.20
16.50
6.00
33.00
เฉลีย่
ปกติ
11.80
11.25
15.00
17.25
บาร์ โมเดล 20.00
16.50
9.00
27.00
เฉลีย่
ปกติ
10.80
7.50
4.13
13.50
บาร์ โมเดล 10.20
20.00
9.00
21.00
เฉลีย่

รวม
(100)

63.38
62.75
63.07
84.50
94.75
89.63
47.00
77.00
62.00
58.73
72.70
65.72
55.30
72.50
63.90
35.93
60.20
48.07
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ตาราง 17 (ต่อ)

คน
ที่

18

19

20

21

22

23

แบบทดสอบ
แบบทดสอบวัด
แบบทดสอบ
ใบงาน
ย่อยเรื่ องการ ผลสัมฤทธิ์ทางการ
ย่อยเรื่ องการ
ระหว่าง
แก้ โจทย์ เรี ยนเรื่ องการแก้ โจทย์
วิธีทา
แก้ โจทย์
เรี ยน
ปั ญหาร้ อย ปั ญหาอัตราส่วนและ
ปั ญหาสัดส่วน
(20)
ละ
ร้ อยละ
(20)
(20)
(20)
ปกติ
16.80
7.50
12.75
9.00
บาร์ โมเดล 18.80
11.25
3.00
20.25
เฉลีย่
ปกติ
20.00
7.13
12.00
25.50
บาร์ โมเดล 20.00
20.00
12.75
39.75
เฉลีย่
ปกติ
17.60
12.00
18.00
14.25
บาร์ โมเดล 17.60
7.50
20.00
18.00
เฉลีย่
ปกติ
6.60
8.25
4.50
21.38
บาร์ โมเดล 17.80
12.00
7.88
20.25
เฉลีย่
ปกติ
20.00
14.25
9.38
20.25
บาร์ โมเดล 10.60
14.63
15.75
18.00
เฉลีย่
ปกติ
6.00
4.13
3.38
13.50
บาร์ โมเดล 9.60
12.00
4.50
34.50
เฉลีย่

รวม
(100)

46.05
53.30
49.68
64.63
92.50
78.57
61.85
63.10
62.48
40.73
57.93
49.33
63.88
58.98
61.43
27.00
60.60
43.80
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ตาราง 17 (ต่อ)

คน
ที่

24

25

26

27

28

29

แบบทดสอบ
แบบทดสอบวัด
แบบทดสอบ
ใบงาน
ย่อยเรื่ องการ ผลสัมฤทธิ์ทางการ
ย่อยเรื่ องการ
ระหว่าง
แก้ โจทย์
เรี ยนเรื่ องการแก้
วิธีทา
แก้ โจทย์
เรี ยน
ปั ญหาร้ อย
โจทย์ปัญหา
ปั ญหาสัดส่วน
(20)
ละ
อัตราส่วนและร้ อยละ
(20)
(20)
(20)
ปกติ
10.00
3.38
7.50
19.50
บาร์ โมเดล 13.60
6.00
3.00
22.50
เฉลีย่
ปกติ
18.60
9.75
2.25
20.25
บาร์ โมเดล 5.40
20.00
12.75
32.25
เฉลีย่
ปกติ
19.80
3.75
7.50
23.25
บาร์ โมเดล 20.00
20.00
16.50
39.00
เฉลีย่
ปกติ
20.00
9.00
20.00
40.00
บาร์ โมเดล 20.00
16.50
20.00
40.00
เฉลีย่
ปกติ
20.00
6.00
13.50
32.25
บาร์ โมเดล 20.00
16.50
17.25
40.00
เฉลีย่
ปกติ
20.00
10.50
17.25
40.00
บาร์ โมเดล 20.00
20.00
20.00
35.25
เฉลีย่

รวม
(100)

40.38
45.10
42.74
50.85
70.40
60.63
54.30
95.50
74.90
89.00
96.50
92.75
71.75
93.75
82.75
87.75
95.25
91.50
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ตาราง 17 (ต่อ)

คน
ที่

วิธีทา

ปกติ
30 บาร์ โมเดล
ปกติ
31 บาร์ โมเดล
ปกติ
32 บาร์ โมเดล
ปกติ
33 บาร์ โมเดล
ปกติ
34 บาร์ โมเดล
ปกติ
35 บาร์ โมเดล

แบบทดสอบวัด
แบบทดสอบ แบบทดสอบ
ใบงาน
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
ย่อยเรื่ องการ ย่อยเรื่ องการ
ระหว่าง
เรี ยนเรื่ องการแก้
แก้ โจทย์
แก้ โจทย์
เรี ยน
โจทย์ปัญหา
ปั ญหาสัดส่วน ปั ญหาร้ อยละ
(20)
อัตราส่วนและร้ อยละ
(20)
(20)
(20)
20.00
12.00
12.75
17.63
19.60
15.00
18.00
33.75
เฉลีย่
6.00
4.50
3.00
5.25
12.00
20.00
7.50
22.50
เฉลีย่
19.60
5.25
9.38
17.25
18.80
20.00
10.50
22.50
เฉลีย่
20.00
20.00
20.00
40.00
20.00
20.00
18.75
40.00
เฉลีย่
12.80
11.25
9.75
11.25
20.00
15.00
12.00
31.50
เฉลีย่
20.00
14.25
6.75
22.13
20.00
15.75
15.00
40.00
เฉลีย่

รวม
(100)

62.38
86.35
64.37
18.75
62.00
40.375
51.48
71.80
61.64
100.00
98.75
99.38
45.05
78.50
61.78
63.13
90.75
76.94
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ตาราง 17 (ต่อ)

คน
ที่

36

37

แบบทดสอบ
แบบทดสอบวัด
แบบทดสอบ
ใบงาน
ย่อยเรื่ องการ ผลสัมฤทธิ์ทางการ
ย่อยเรื่ องการ
ระหว่าง
แก้ โจทย์ เรี ยนเรื่ องการแก้ โจทย์
วิธีทา
แก้ โจทย์
เรี ยน
ปั ญหาร้ อย ปั ญหาอัตราส่วนและ
ปั ญหาสัดส่วน
(20)
ละ
ร้ อยละ
(20)
(20)
(20)
ปกติ
17.60
20.00
15.00
36.75
บาร์ โมเดล 20.00
20.00
13.50
34.50
เฉลีย่
ปกติ
16.40
9.00
17.25
17.25
บาร์ โมเดล 18.70
18.75
15.00
29.25
เฉลีย่

รวม
(100)

89.35
88.00
88.68
59.90
81.70
70.80

103
การทดสอบการแจกแจงปกติของข้ อมูล
ตาราง 18 การทดสอบภาวการณ์แจกแจงปกติของผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนเรื่ องการแก้ โจทย์ปัญหา
อัตราส่วนและร้ อยละ จากการแสดงวิธีทาปกติและการแสดงวิธีทาบาร์ โมเดล ของนักเรี ยนกลุม่
ตัวอย่าง
Test of Normality
วิธีทา
ปกติ
บาร์ โมเดล

Statistic
.105
.112

Kolmogorov-Smirnova
df
37
37

Sig.
.200*
.200*

*ระดับนัยทางสถิติ .05
จากตาราง 18 พบว่า p – Value = .200 >  =.05 ดังนันผลสั
้
มฤทธิ์ทางการเรี ยนเรื่ อง
การแก้ โจทย์ปัญหาอัตราส่วนและร้ อยละ จากการแสดงวิธีทาปกติและการแสดงวิธีทาบาร์ โมเดล
ของนักเรี ยนกลุม่ ตัวอย่างมีการแจกแจงปกติ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

104
การทดสอบสมมติฐานที่วา่ นักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2 ที่ผา่ นการจัดการเรี ยนรู้เรื่ องอัตราส่วน
และร้ อยละ โดยการสอนวิธีปกติควบคูก่ บั วิธีบาร์ โมเดล มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนเรื่ องการแก้ โจทย์
ปั ญหาอัตราส่วนและร้ อยละ จากการแสดงวิธีทาปกติ ผ่านเกณฑ์มีจานวนมากกว่าร้ อยละ 60 ของ
จานวนนักเรี ยนทังหมด
้
โดยใช้ สถิติทดสอบ Z (Z – Test for Population Proportion)
สมมติฐาน คือ H 0 : p  0.6
สถิติทดสอบ

H1 : p  0.6
pˆ  p0
z
p0 1  p0 
n

เมื่อ p̂ คือสัดส่วนของจานวนนักเรี ยนในกลุม่ ตัวอย่างที่ได้ คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
เรื่ องการแก้ โจทย์ปัญหาอัตราส่วนและร้ อยละ จากการแสดงวิธีทาปกติ ตังแต่
้ ร้อยละ 60 ขึ ้นไปของ
คะแนนรวม
คือ สัดส่วนของจานวนกลุม่ ตัวอย่างที่ต้องการทดสอบ
คือ จานวนกลุม่ ตัวอย่าง

p0
n

เพราะว่า pˆ  18  0.49,

p0  0.6

ดังนัน้



Z

37
pˆ  p 0

p 0 1  p 0 
n

เนื่องจาก Z .05  1.645
ดังนัน้ จะปฏิเสธ H 0 เมื่อ

และ n  37

0.49  0.6

0.61  0.6 
37

 -1.366

Z  Z .05

จะได้ วา่  1.366  1.645 ซึง่ ไม่ตกอยูใ่ นบริ เวณขอบเขตวิกฤต
เพราะฉะนัน้ จึงยอมรับ H 0 นัน่ คือ นักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2 ที่ผา่ นการจัดการเรี ยนรู้
เรื่ องอัตราส่วนและร้ อยละ โดยการสอนวิธีปกติควบคูก่ บั วิธีบาร์ โมเดล มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
เรื่ องการแก้ โจทย์ปัญหาอัตราส่วนและร้ อยละ จากการแสดงวิธีทาปกติ ผ่านเกณฑ์มีจานวนไม่
มากกว่าละ 60 ของจานวนนักเรี ยนทังหมด
้
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

105
การทดสอบสมมติฐานที่วา่ นักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2 ที่ผา่ นการจัดการเรี ยนรู้เรื่ องอัตราส่วน
และร้ อยละ โดยการสอนวิธีปกติควบคูก่ บั วิธีบาร์ โมเดล มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนเรื่ องการแก้ โจทย์
ปั ญหาอัตราส่วนและร้ อยละ จากการแสดงวิธีทาบาร์ โมเดล ผ่านเกณฑ์มีจานวนมากกว่าร้ อยละ
60 ของจานวนนักเรี ยนทังหมด
้
โดยใช้ สถิติทดสอบ Z (Z – Test for Population Proportion)
สมมติฐาน คือ H 0 : p  0.6
สถิติทดสอบ

H1 : p  0.6
pˆ  p0
z
p0 1  p0 
n

เมื่อ p̂ คือสัดส่วนของจานวนนักเรี ยนในกลุม่ ตัวอย่างที่ได้ คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
เรื่ องการแก้ โจทย์ปัญหาอัตราส่วนและร้ อยละ จากการแสดงวิธีทาบาร์ โมเดล ตังแต่
้ ร้อยละ 60 ขึ ้น
ไปของคะแนนรวม
p0 คือ สัดส่วนของจานวนกลุม
่ ตัวอย่างที่ต้องการทดสอบ
n คือ จานวนกลุม
่ ตัวอย่าง
เพราะว่า pˆ  30  0.81, p0  0.6 และ n  37
ดังนัน้

Z

37
pˆ  p 0

p 0 1  p 0 
n

เนื่องจาก Z .05  1.645
ดังนัน้ จะปฏิเสธ H 0 เมื่อ



0.81  0.6

0.61  0.6
37

 2.607

Z  Z .05

จะได้ วา่ 2.607  1.645 ซึง่ ตกอยูใ่ นบริ เวณขอบเขตวิกฤต
เพราะฉะนัน้ จึงปฏิเสธ H 0 นัน่ คือ นักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2 ที่ผา่ นการจัดการเรี ยนรู้
เรื่ องอัตราส่วนและร้ อยละ โดยการสอนวิธีปกติควบคูก่ บั วิธีบาร์ โมเดล มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
เรื่ องการแก้ โจทย์ปัญหาอัตราส่วนและร้ อยละ จากการแสดงวิธีทาบาร์ โมเดล ผ่านเกณฑ์มีจานวน
มากกว่าร้ อยละ 60 ของจานวนนักเรี ยนทังหมด
้
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

106
การทดสอบสมมติฐานที่วา่ นักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2 ที่ผา่ นการจัดการเรี ยนรู้เรื่ องอัตราส่วน
และร้ อยละ โดยการสอนวิธีปกติควบคูก่ บั วิธีบาร์ โมเดล มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนเรื่ องการแก้ โจทย์
ปั ญหาอัตราส่วนและร้ อยละ จากการแสดงวิธีทาปกติและการแสดงวิธีทาบาร์ โมเดลแตกต่างกัน
โดยใช้ สถิติทดสอบ t (t – Test for Two Dependent Samples Test)
สถิติทดสอบ คือ t - test
สูตรที่ใช้

t

d

d



d
Sd / n

ที่

df  n  1

เมื่อ d i แทน ความแตกต่างของตัวแปรแต่ละคู่ d i  x1i  x2i 
n

แทน จานวนคูข่ องกลุม่ ตัวอย่าง

d

d
,
n

n  d 2   d 
nn  1

2

Sd 

สมมติฐาน คือ H 0 : ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนเรื่ องการแก้ โจทย์ปัญหาอัตราส่วนและร้ อย
ละ จากการแสดงวิธีทาปกติและการแสดงวิธีทาบาร์ โมเดลไม่แตกต่างกัน
H1 : ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนเรื่ องการแก้ โจทย์ปัญหาอัตราส่วนและร้ อย
ละ จากการแสดงวิธีทาปกติและการแสดงวิธีทาบาร์ โมเดลแตกต่างกัน
คานวณ
d

571.41
 15.44
37

n  d 2   d 
S 
nn  1

2

2
d

37 15,600 .66   571 .41
37 37  1

2



577,224.42  326.509.39
1,332
250,715.03

1,332


 188.22

S d  188.22  13.72

107
แทนค่า t จากสูตร
t

15.44
13.72 / 37

 6.85

df  37  1  36

เนื่องจาก จะยอมรับ
ดังนัน้ ปฏิเสธ

H 0 เมื่อ

t
 2.0281
2

H0

จะได้ วา่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนเรื่ องการแก้ โจทย์ปัญหาอัตราส่วนและร้ อยละ จากการ
แสดงวิธีทาปกติและการแสดงวิธีทาบาร์ โมเดลแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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การทดสอบสมมติฐานที่วา่ นักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2 ที่ผา่ นการจัดการเรี ยนรู้เรื่ องอัตราส่วน
และร้ อยละ โดยการสอนวิธีปกติควบคูก่ บั วิธีบาร์ โมเดล มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนเรื่ องการแก้ โจทย์
ปั ญหาอัตราส่วนและร้ อยละ ผ่านเกณฑ์มีจานวนมากกว่าร้ อยละ 60 ของจานวนนักเรี ยนทังหมด
้
โดยใช้ สถิติทดสอบ Z (Z – Test for Population Proportion)
สมมติฐาน คือ H 0 : p  0.6
สถิติทดสอบ

H1 : p  0.6
pˆ  p0
z
p0 1  p0 
n

เมื่อ p̂ คือสัดส่วนของจานวนนักเรี ยนในกลุม่ ตัวอย่างที่ได้ คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
เรื่ องการแก้ โจทย์ปัญหาอัตราส่วนและร้ อยละ ตังแต่
้ ร้อยละ 60 ขึ ้นไปของคะแนนรวม
คือ สัดส่วนของจานวนกลุม่ ตัวอย่างที่ต้องการทดสอบ
คือ จานวนกลุม่ ตัวอย่าง

p0
n

เพราะว่า pˆ  28  0.76, p0  0.6 และ n  37
ดังนัน้

37
pˆ  p0
0.76  0.6
Z

 1.988
p0 1  p0 
0.61  0.6
37
n

เนื่องจาก

Z .05  1.645

ดังนัน้ จะปฏิเสธ H 0 เมื่อ Z  Z .05
จะได้ วา่ 1.988  1.645 ซึง่ ตกอยูใ่ นบริ เวณขอบเขตวิกฤต
เพราะฉะนัน้ จึงปฏิเสธ H 0 นัน่ คือ นักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2 ที่ผา่ นการจัดการเรี ยนรู้
เรื่ องอัตราส่วนและร้ อยละ โดยการสอนวิธีปกติควบคูก่ บั วิธีบาร์ โมเดล มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
เรื่ องการแก้ โจทย์ปัญหาอัตราส่วนและร้ อยละ ผ่านเกณฑ์มีจานวนมากกว่าร้ อยละ 60 ของจานวน
นักเรี ยนทังหมด
้
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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ภาคผนวก ค
แผนการจัดการเรียนรู้
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ภาคผนวก ง
แบบทดสอบย่ อยเรื่องการแก้ โจทย์ ปัญหาสัดส่ วน
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