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บทคัดย่อภาษาไทย  

ช่ือเร่ือง การศกึษาผลสมัฤทธ์ิเร่ืองการแก้โจทย์ปัญหาอตัราสว่นและร้อย
ละ ผา่นการจดัการเรียนรู้เร่ืองอตัราสว่นและร้อยละ โดยการสอน
วิธีปกติควบคูก่บัวิธีบาร์โมเดล ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปี
ท่ี 2 

ผู้วิจยั พีรดา วิชามขุ 
ปริญญา การศกึษามหาบณัฑิต 
ปีการศกึษา 2561 
อาจารย์ท่ีปรึกษา อาจารย์ ดร. สกุญัญา หะยีสาและ  

  
ความมุ่งหมายของการวิจยัครัง้นี  ้(1) เพ่ือศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองการแก้

โจทย์ปัญหาอัตราสว่นและร้อยละ จากการแสดงวิธีท าปกติ ผ่านการจดัการเรียนรู้เร่ืองอัตราสว่น
และร้อยละ โดยการสอนวิธีปกติควบคู่กบัวิธีบาร์โมเดล ของนกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 2 (2) เพื่อ
ศกึษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองการแก้โจทย์ปัญหาอัตราสว่นและร้อยละ จากการแสดงวิธีท า
บาร์โมเดล ผ่านการจดัการเรียนรู้เร่ืองอัตราสว่นและร้อยละ โดยการสอนวิธีปกติควบคูก่ับวิธีบาร์
โมเดล ของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 2 (3) เพ่ือเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองการแก้
โจทย์ปัญหาอตัราสว่นและร้อยละ ผา่นการจดัการเรียนรู้เร่ืองอตัราสว่นและร้อยละ โดยการสอนวิธี
ปกติควบคูก่บัวิธีบาร์โมเดล ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 ระหวา่งการแสดงวิธีท าปกติและการ
แสดงวิธีท าบาร์โมเดล (4) เพ่ือศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองการแก้โจทย์ปัญหาอัตราสว่น
และร้อยละ ผ่านการจัดการเรียนรู้เร่ืองอตัราสว่นและร้อยละ โดยการสอนวิธีปกติควบคูก่ับวิธีบาร์
โมเดล ของนกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 2 และ (5) เพื่อศึกษาความพึงพอใจทางการเรียนผา่นการ
จดัการเรียนรู้เร่ืองอัตราสว่นและร้อยละ โดยการสอนวิธีปกติควบคู่กับวิธีบาร์โมเดล ของนกัเรียน
ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 ซึง่กลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจัยครัง้นีเ้ป็นนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 
ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนแหง่หนึง่ในจังหวดัชลบุรี จ านวน 1 ห้อง ได้จากการเลอืก
แบบเกาะกลุม่  และผลการวิจยัพบว่า (1) นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
เร่ืองการแก้โจทย์ปัญหาอตัราสว่นและร้อยละ จากการแสดงวิธีท าปกติ ผา่นการจดัการเรียนรู้เร่ือง
อตัราสว่นและร้อยละ โดยการสอนวิธีปกติควบคู่กบัวิธีบาร์โมเดล ของนกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 
2 ผา่นเกณฑ์มีจ านวนไม่มากกวา่ร้อยละ 60 ของจ านวนนกัเรียนทัง้หมด อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั .05 (2) นกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 2 มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองการแก้โจทย์ปัญหา
อตัราสว่นและร้อยละ จากการแสดงวิธีท าบาร์โมเดล ผ่านการจดัการเรียนรู้เร่ืองอตัราสว่นและร้อย
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ละ โดยการสอนวิธีปกติควบคู่กับวิธีบาร์โมเดล ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ผ่านเกณฑ์มี
จ านวนมากกวา่ร้อยละ 60 ของจ านวนนกัเรียนทัง้หมด อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (3) 
นกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีผ่านการจัดการเรียนรู้เร่ืองอัตราสว่นและร้อยละโดยการสอนวิธี
ปกติควบคู่กับวิธีบาร์โมเดล มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองการแก้โจทย์ปัญหาอตัราสว่นและร้อย
ละ จากการแสดงวิธีท าปกติและการแสดงวิธีท าบาร์โมเดลแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 (4) นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 2 มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองการแก้โจทย์ปัญหา
อตัราสว่นและร้อยละ ผ่านการจดัการเรียนรู้เร่ืองอตัราสว่นและร้อยละ โดยการสอนวิธีปกติควบคู่
กับวิธีบาร์โมเดล ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ผ่านเกณฑ์มีจ านวนมากกว่าร้อยละ 60 ของ
จ านวนนกัเรียนทัง้หมด อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และ (5) ความพึงพอใจของนกัเรียน
ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 ท่ีผา่นการจดัการเรียนรู้เร่ืองอตัราสว่นและร้อยละ โดยการสอนวิธีปกติควบคู่
กบัวิธีบาร์โมเดล มีความพงึพอใจอยูใ่นระดบัมาก 
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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 
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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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ตา่ง ๆ อนัเป็นประโยชน์ตอ่การวิจยัในครัง้นีม้าโดยตลอด 
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ให้ตลอดเวลาในการท าปริญญานิพนธ์ฉบบันี ้และขอบคณุเพื่อน พ่ี น้อง ทกุคนท่ีคอยให้ก าลงัใจและ
ความช่วยเหลอืจนปริญญานิพนธ์ฉบบันีส้ าเร็จลลุว่งได้ด้วยดี 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
ภมูิหลัง 

อตัราสว่นและร้อยละเป็นเนือ้หาหนึง่ในวิชาคณิตศาสตร์ท่ีเก่ียวข้องกบัชีวิตประจ าวนัของ
มนุษย์ เน่ืองจากมีหลากหลายสถานการณ์ในชีวิตประจ าวนัท่ีต้องพบเจอ และต้องอาศัยความรู้
เร่ืองอัตราส่วนและร้อยละในการแก้ปัญหา เช่น การผสมส่วนผสมต่าง ๆ ในการท าอาหารและ
เคร่ืองด่ืม การผสมสว่นผสมต่าง ๆ ในการใช้สารเคมี การเลอืกสนิค้าประเภทชิน้เดียวและประเภท
หลายชิน้ การเลือกซือ้สนิค้าท่ีลดราคา การคิดดอกเบีย้เงินฝากของธนาคาร การคิดดอกเบีย้เงินกู้
ของสถาบนัการเงิน เป็นต้น ดงันัน้การมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับเร่ืองอตัราสว่นและร้อยละจึงมี
สว่นส าคญัในการประกอบการตดัสินใจได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม รวมทัง้การประกอบอาชีพ
ต่าง ๆ กระทรวงศึกษาธิการจึงบรรจุให้เนือ้หาเร่ืองอัตราส่วนและร้อยละอยู่ในแบบเรียน
คณิตศาสตร์ ตัง้แต่ประถมศึกษาจนถึงมัธยมศึกษา กล่าวได้ว่าเร่ืองอัตราส่วนและร้อยละเป็น
เนือ้หาส าคญัเนือ้หาหนึง่ในการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ 

การเรียนการสอนคณิตศาสตร์เร่ืองอัตราสว่นร้อยละพบปัญหาหลายประการ ดงัปรากฏ
ในงานวิจัยของประภัสสร เบ้าชารี (2554) พบว่านักเรียนส่วนใหญ่มีความเข้าใจท่ีคลาดเคลื่อน
เก่ียวกับความคิดรวบยอดในเร่ืองอัตราส่วนและร้อยละ เช่น การค านวณอัตราส่วนท่ีเท่ากัน ซึ่ง
นกัเรียนรู้วิธีการท าอัตราส่วนให้เท่ากันโดยใช้หลกัการคูณและหลกัการหาร และสามารถแสดง
ขัน้ตอนการหาค าตอบได้ถูกต้อง แต่ขัน้ตอนในการค านวณของนักเรียนผิดจึงท าให้ค าตอบท่ีได้
ผิดพลาดไป สว่นการแก้โจทย์ปัญหาเก่ียวกบัอตัราสว่นและร้อยละ นกัเรียนไม่สามารถวิเคราะห์ได้
วา่โจทย์ต้องการอะไร ไม่เข้าใจบริบทของโจทย์ และเม่ือแก้โจทย์ปัญหาไม่ได้นกัเรียนจึงเกิดความ
เบื่อหน่ายในการแก้โจทย์ปัญหาหรือท าแบบฝึกหดั สอดคล้องกับงานวิจัยของศุภการณ์  สว่าง
เมืองวรกลุ (2552) ท่ีพบวา่นกัเรียนมีข้อบกพร่องทางการเรียนคณิตศาสตร์เร่ืองอตัราสว่นและร้อย
ละในด้านการตีความโจทย์ปัญหาซึ่งเป็นข้อบกพร่องท่ีพบมากท่ีสดุ นอกจากนีย้ังพบว่านักเรียน
ขาดความเข้าใจพืน้ฐานเก่ียวกับหลกัการ สูตร กฎ นิยาม สมบัติ การคิดค านวณ เช่น การใช้
หลกัการคูณไขว้เพื่อตรวจสอบความเท่ากันขออัตราสว่นสองอตัราสว่นไม่ถกูต้อง กระบวนการหา
คา่ตวัแปรในสดัสว่น การเขียนร้อยละให้อยูใ่นรูปอตัราสว่น หรือการเขียนอตัราสว่นให้อยูใ่นรูปร้อย
ละไม่ถูกต้อง  และจากงานวิจัยของ ณัฐริกา พูลเพิ่ม (2545) ท่ีศึกษาการพัฒนาแบบทดสอบ
วินิจฉัยวิชาคณิตศาสตร์เร่ืองอัตราสว่นและร้อยละ พบว่าเนือ้หาท่ีนกัเรียนบกพร่องได้แก่ การแก้
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โจทย์ปัญหาเก่ียวกบัสดัสว่น การหาจ านวนท่ีแทนตวัแปรในสดัสว่น การเขียนอตัราสว่นให้อยูใ่นรูป
ร้อยละ การเขียนอัตราสว่นแทนการเปรียบเทียบ และหาอตัราสว่นท่ีเท่ากับอตัราสว่นท่ีก าหนดให้ 
โดยพบวา่สาเหตขุองข้อบกพร่องท่ีพบมาก ได้แก่ ทกัษะทางการอ่าน ทกัษะการคิดค านวณในด้าน
การบวก การลบ การคณู การหาร ด้านสญัลกัษณ์ทางการค านวณคณิตศาสตร์ไม่ถูกต้อง และขาด
ความรู้ความเข้าใจในกระบวนการคิดค านวณทางคณิตศาสตร์ ท าให้สรุปความคิดรวบยอดไม่
ถูกต้อง กล่าวได้ว่าปัญหาท่ีพบมากในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เร่ืองอัตราส่วนและร้อยละของ
นกัเรียนคือ การตีความโจทย์ปัญหาและการแก้โจทย์ปัญหาอตัราสว่นและร้อยละ  

แนวทางการแก้ปัญหาการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์มีหลายวิธีขึน้อยูก่บัสถานการณ์
ปัญหาในขณะนัน้และไม่ตายตวั โดยอาจเร่ิมต้นจากการให้นกัเรียนท าความเข้าใจปัญหา ข้อมูล 
และความสมัพันธ์ต่าง ๆ ท่ีโจทย์ก าหนด จากนัน้เลือกวิธีการแก้โจทย์ปัญหา เม่ื อได้วิธีการท่ี
เหมาะสมแล้วต้องสามารถตรวจสอบค าตอบได้และค าตอบนัน้ต้องสอดคล้องกับข้อเท็จจริง โดย
วิธีการแก้โจทย์ปัญหาท่ีสามารถแก้โจทย์ปัญหาได้อยา่งมีประสทิธิภาพเช่น การสร้างตาราง การให้
เหตผุล การวาดรูป และการใช้แบบจ าลอง โดยวิชาคณิตศาสตร์ ด้านการจดัการเรียนการสอนเพื่อ
สง่เสริมทกัษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ สิทธิชัย ผ่องใส (2556) ได้พฒันาความคิดรวบยอด
และความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์เร่ืองอัตราสว่นและร้อยละ โดยใช้การเรียนรู้
แบบมีส่วนร่วม ท าให้นักเรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์อยู่ในระดับดี 
นอกจากนีน้กัเรียนสามารถยกตวัอย่างในสถานการณ์ท่ีเก่ียวกับอตัราสว่นและร้อยละในประจ าวนั 
รวมทัง้มีความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ทัง้ปัญหาท่ีครูก าหนดให้และปัญหาท่ี
นกัเรียนแต่งขึน้เองได้ด้วย นอกจากนี ้ประไพ แดงไฝ (2546) ได้ท าการวิจัยเชิงปฏิบติัการในชัน้
เรียนเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์เร่ืองอัตราส่วนและร้อยละ โดยเสนอแนะ
แนวทางท่ีมีประสิทธิภาพในการปรับปรุงการเรียนการสอนคณิตศาสตร์เร่ืองอัตราสว่นและร้อยละ 
ดงันี ้ควรจดักิจกรรมทบทวนและฝึกทกัษะในการน าความรู้พืน้ฐานมาใช้ในการแก้ปัญหา ใช้วิธีการ
สอนแบบอุปนัยในการสร้างความคิดรวบยอดของอัตราส่วน ใช้โจทย์ปัญหาท่ีจ าลองมาจาก
สถานการณ์จริง และใช้ค าถามตามล าดบัขัน้ของการแก้โจทย์ปัญหา ในประเทศสิงคโปร์มีการใช้
การเขียนแบบจ าลองแบบแท่ง เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาอัตราส่วน ท าให้นักเรียนเข้าใจสิ่งท่ีเป็น
นามธรรมได้ง่ายยิ่งขึน้ โดยใช้สิ่งของเป็นตวัแทนในสิง่ท่ีเป็นรูปธรรม วิธีการนีจ้ะเป็นการสง่เสริมให้
นักเรียนมีความคิดวิเคราะห์ในการแก้ปัญหาและสร้างความสัมพันธ์กับสัญลักษณ์ทาง
คณิตศาสตร์ อีกทัง้ยังสอดคล้องกับสถานการณ์จริงในปัจจุบัน วิธีการนีเ้ป็นการเปิดโอกาสให้
นกัเรียนวางแผนและด าเนินการวางแผนแก้ปัญหาท่ีหลากหลายซึง่เรียกวา่ บาร์โมเดล 
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บาร์โมเดล เป็นนวตักรรมใหม่ในการจัดการเรียนรู้ร่วมกับการใช้เทคนิคปัญหาเป็นฐาน 
โดยให้นกัเรียนเรียนรู้เก่ียวกับแผนภาพและแผนภูมิ ซึ่งบาร์โมเดลสามารถใช้ได้กับนกัเรียนได้ทุก
ช่วงวัยตัง้แต่อนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาตอนต้น โดยกรองทอง ไคริรี (2554) ได้กล่าวว่าการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์นัน้นกัเรียนจะต้องมีความคิดเช่ือมโยงและคิดวิเคราะห์ เด็ก 7 – 11 ปี
สามารถเข้าใจเหตุผลและเข้าใจสิง่ของตา่ง ๆ ในรูปแบบรูปธรรมและนามธรรมได้  ซึ่งการจัดการ
เรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ท าให้ผู้ เรียนมองภาพเชิงรูปธรรมได้ชัดเจน และการใช้บาร์โมเดลเป็นการ
ช่วยสง่เสริมผู้ เรียนในวิชาคณิตศาสตร์ให้มองภาพการแก้ปัญหาได้อยา่งชดัเจนและสอดคล้องกับ
การพฒันาสติปัญญาในช่วงชัน้นี ้โดย โค เทก ฮง (2007) ได้กลา่ววา่ บาร์โมเดลเป็นวิธีการหนึง่ใน
การเพิ่มความสามารถของนักเรียนในการแก้ปัญหา คือการช่วยให้เห็นภาพความสมัพันธ์ทาง
คณิตศาสตร์นามธรรมและโครงสร้างปัญหาท่ีแตกต่างกันผ่านการเป็นตวัแทนภาพ นอกจากนีย้งั
ปรากฏการศึกษาของวลีพร อุ่นจิตต์ธรรม (2558) ท่ีศกึษาเก่ียวกบัการพฒันากิจกรรมการเรียนรู้ใน
รูปแบบบาร์โมเดลเร่ืองการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี  1 
ผลการวิจัยพบว่าการใช้บาร์โมเดลในการสอนจะช่วยให้นกัเรียนท าโจทย์ปัญหาได้งา่ยและเข้าใจ
มากขึน้ นกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเฉลี่ยร้อยละ 95.59 และมีความพงึพอใจตอ่การเรียนอยู่
ท่ีระดบัมากท่ีสดุ และสามารถใช้บาร์โมเดลในการแก้โจทย์ปัญหาเร่ืองการบวก ลบ หรือการชัง่ตวง
ได้ ประสิทธิภาพของการใช้บาร์โมเดลในการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ เห็นได้จากประเทศ
สิงคโปร์ท่ีมีการใช้บาร์โมเดลในการจัดการเรียนรู้ โดยมีช่ือเรียกว่า สิงคโปร์บาร์โมเดล ซึ่งสร้าง
ความสมัพนัธ์กับการจดัการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีของสะเต็มศึกษาเช่ือมโยงกบัการเรียนรู้
ในอนาคต การพิสจูน์ประสิทธิภาพของบาร์โมเดลยงัเห็นได้จากการศึกษาของ มาฮันนี (2007) ท่ี
ศกึษาผลของสงิคโปร์โมเดลร่วมกับการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ผลการวิจยัพบวา่การจดัการ
เรียนรู้โดยใช้ตวัแบบและการวาดภาพมีประสทิธิภาพถึง 95.7% นกัเรียนสามารถสร้างแนวคิดและ
วาดภาพออกมาเป็นตวัแบบได้ อีกทัง้นกัเรียนยงัสามารถเข้าใจและแก้ปัญหาได้ สง่ผลโดยตรงใน
การเพิ่มความสามารถการแก้โจทย์ปัญหาของนักเรียน และมีประสิทธิภาพดีเม่ือใช้ร่วมกับการ
จดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานซึง่ท าให้นกัเรียนมีความพึงพอใจในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์
มากขึน้ 

การเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์เร่ืองอตัราสว่นร้อยละโดยใช้บาร์โมเดล จึงเป็นวิ ธีท่ีมี
ประโยชน์อยา่งมากตอ่การจดัการเรียนการสอน เน่ืองจากท าให้ผู้ เรียนสามารถเรียนรู้และท าความ
เข้าใจเนือ้หาต่าง ๆ โดยผ่านรูปธรรมความส าคญัดงักลา่วจึงท าให้ผู้ วิจัยสนใจศึกษาผลสมัฤทธ์ิ
เร่ืองการแก้โจทย์ปัญหาอตัราสว่นและร้อยละ ผา่นการจดัการเรียนรู้เร่ืองอตัราสว่นและร้อยละ โดย
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การสอนวิธีปกติควบคู่กับวิธีบาร์โมเดล ส าหรับนกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ซึ่งเป็นระดบัชัน้ท่ีมี
การจัดการเรียนการสอนในเร่ืองอัตราส่วนและร้อยละ ซึ่งผลท่ีได้จะเป็นแนวทางในการปรับปรุง
และพฒันาในการจัดเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์เร่ืองอัตราสว่นและร้อยละให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึน้ 
 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
ในการวิจยัครัง้นีผู้้วิจยัได้ตัง้ความมุ่งหมายไว้ดงันี ้

1. เพ่ือศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองการแก้โจทย์ปัญหาอัตราสว่นและร้อยละ 
จากการแสดงวิธีท าปกติ ผ่านการจัดการเรียนรู้เร่ืองอัตราส่วนและร้อยละ โดยการสอนวิธีปกติ
ควบคูก่บัวิธีบาร์โมเดล ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 

2. เพ่ือศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองการแก้โจทย์ปัญหาอัตราสว่นและร้อยละ 
จากการแสดงวิธีท าบาร์โมเดล ผ่านการจัดการเรียนรู้เร่ืองอัตราส่วนและร้อยละ โดยการสอนวิธี
ปกติควบคูก่บัวิธีบาร์โมเดล ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 

3. เพ่ือเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองการแก้โจทย์ปัญหาอัตราสว่นและ
ร้อยละ ผ่านการจัดการเรียนรู้เร่ืองอัตราส่วนและร้อยละ โดยการสอนวิธีปกติควบคู่กับวิธีบาร์
โมเดล ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ระหว่างการแสดงวิธีท าปกติและการแสดงวิธีท าบาร์
โมเดล 

4. เพ่ือศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองการแก้โจทย์ปัญหาอัตราสว่นและร้อยละ 
ผา่นการจัดการเรียนรู้เร่ืองอัตราสว่นและร้อยละ โดยการสอนวิธีปกติควบคู่กับวิธีบาร์โมเดล ของ
นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 

5. เพื่อศึกษาความพึงพอใจทางการเรียนผ่านการจัดการเรียนรู้เร่ืองอัตราส่วนและ
ร้อยละ โดยการสอนวิธีปกติควบคูก่บัวิธีบาร์โมเดล ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 

 
ความส าคัญของการวิจัย 

การวิจัยครัง้นีเ้ป็นแนวทางพฒันาคณุภาพเร่ืองการแก้โจทย์ปัญหาอตัราสว่นและร้อยละ 
ผา่นการจัดการเรียนรู้เร่ืองอัตราสว่นและร้อยละ โดยการสอนวิธีปกติควบคู่กับวิธีบาร์โมเดล ของ
นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาท่ี 2 และเป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีบาร์โมเดลเพื่อเพิ่ม
ประสทิธิภาพเร่ืองการแก้โจทย์ปัญหาในเนือ้หาคณิตศาสตร์หวัข้ออ่ืน ๆ ตอ่ไป 
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ขอบเขตของการวิจัย 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย  

ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นีคื้อ นกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนแห่งหนึ่งใน
จงัหวดัชลบุรี ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศกึษา 2561 จากทัง้หมด 13 ห้อง ซึง่มีนกัเรียนทัง้หมด 520 คน  

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
กลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นีคื้อ นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 โรงเรียนแห่งหนึ่ง

ในจังหวดัชลบุรี จ านวน 1 ห้อง ซึ่งมีนักเรียนจ านวน 37 คน โดยได้จากการเลือกแบบเกาะกลุ่ม 
(Cluster Random Sampling) จากทัง้หมด 13 ห้อง โดยแตล่ะห้องมีนกัเรียนคละความสามารถ 

ระยะเวลาที่ใช้ในงานวิจัย 
การวิจัยครัง้นีใ้ช้เวลาทดลองสอนในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 โดยใช้เวลา

เรียนจ านวน 14 คาบ ทดสอบยอ่ยเร่ืองการแก้โจทย์ปัญหาสดัสว่น 1 คาบ ทดสอบยอ่ยเร่ืองการแก้
โจทย์ปัญหาร้อยละ 1 คาบ และท าการทดสอบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองการแก้โจทย์ปัญหา
อตัราสว่นและร้อยละ จ านวน 2 คาบ รวม 18 คาบ โดยแตล่ะคาบใช้เวลา 50 นาที 

เนือ้หาที่ใช้ในการวิจัย 
เนือ้หาท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้เป็นเนือ้หาสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์พืน้ฐาน ระดบัชัน้

มธัยมศกึษาปีท่ี 2  ตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 เร่ืองอตัราสว่น
และร้อยละ จ านวน 14 คาบ โดยแบง่ออกเป็น 

อตัราสว่น     จ านวน 4 คาบ 
สดัสว่น      จ านวน 4 คาบ 
ร้อยละ      จ านวน 6 คาบ 

จากเนือ้หาข้างต้นมีการจัดการเรียนรู้เร่ืองการแก้โจทย์ปัญหาอัตราสว่นและร้อยละ 
จ านวน 7 คาบ โดยแบง่ออกเป็น  

การแก้โจทย์ปัญหาสดัสว่น จ านวน 3 คาบ 
การแก้โจทย์ปัญหาร้อยละ  จ านวน 4 คาบ 

ตัวแปรที่ศึกษา 
1. ตวัแปรอิสระ ได้แก่ การจัดการเรียนรู้เร่ืองอัตราสว่นและร้อยละ โดยการสอนวิธี

ปกติควบคูก่บัวิธีบาร์โมเดล ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 
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2. ตวัแปรตาม ได้แก่ 
2.1 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองการแก้โจทย์ปัญหาอัตราสว่นและร้อยละ จาก

การแสดงวิธีท าปกติ ผ่านการจัดการเรียนรู้เร่ืองอัตราสว่นและร้อยละ โดยการสอนวิธีปกติควบคู่
กบัวิธีบาร์โมเดล ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 

2.2 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองการแก้โจทย์ปัญหาอัตราสว่นและร้อยละ จาก
การแสดงวิธีท าบาร์โมเดล ผ่านการจัดการเรียนรู้เร่ืองอัตราสว่นและร้อยละ โดยการสอนวิธีปกติ
ควบคูก่บัวิธีบาร์โมเดล ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 

2.3 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองการแก้โจทย์ปัญหาอัตราสว่นและร้อยละ ผ่าน
การจัดการเรียนรู้เร่ืองอัตราส่วนและร้อยละ โดยการสอนวิธีปกติควบคู่กับวิธีบาร์โมเดล ของ
นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 

2.4 ความพึงพอใจทางการเรียนผา่นการจดัการเรียนรู้เร่ืองอตัราสว่นและร้อยละ 
โดยการสอนวิธีปกติควบคูก่บัวิธีบาร์โมเดล ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2  
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 

1. บาร์โมเดล (Bar Model) หมายถึง แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ท่ีมีลกัษณะเป็นแท่ง
รูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก ซึ่งใช้ในการอธิบายสถานการณ์ความสมัพันธ์ของข้อมูลต่าง ๆ  โดยแทน
ปริมาณของข้อมูลหรือสิง่ตา่ง ๆ ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ ค านวณ ตีความหมายจากโจทย์ปัญหา เพื่อ
น าไปแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 

2. วิธีบาร์โมเดล (Bar Model Method) หมายถึง กระบวนการของบาร์โมเดลท่ีน ามาใช้
ในการแก้โจทย์ปัญหา โดยกระบวนการของบาร์โมเดลแบง่เป็น 3 ระยะ ได้แก่ ระยะข้อความ ระยะ
โครงสร้าง ระยะวิธีการและสญัลกัษณ์ โดยระยะข้อความคือการระบุสิง่ท่ีโจทย์ก าหนดให้และสิง่ท่ี
โจทย์ต้องการทราบ ระยะโครงสร้างคือการสร้างบาร์โมเดลเพื่อแทนสิง่ท่ีโจทย์ก าหนดให้ และระยะ
วิธีการและสญัลกัษณ์คือการหาค่าหนึ่งหน่วยของบาร์โมเดลและหาค าตอบในสิ่งท่ีโจทย์ต้องการ
ทราบ 

3. การจัดการเรียนรู้เร่ืองอัตราสว่นและร้อยละ โดยการแสดงวิธีท าปกติ หมายถึง การ
จดัการเรียนรู้เร่ืองอตัราสว่นและร้อยละ ตามหนงัสอืเรียนสาระการเรียนรู้พืน้ฐาน คณิตศาสตร์ เลม่ 
1 ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 2 กลุม่สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้
พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 โดยมีขัน้ตอนการแก้โจทย์ปัญหาแบง่เป็น 3 ขัน้ตอน ได้แก่ การก าหนด
ตวัแปร การเขียนสดัสว่น และการหาคา่ของตวัแปร 
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4. การจัดการเรียนรู้เร่ืองอัตราสว่นและร้อยละ โดยการแสดงวิธีท าบาร์โมเดล หมายถึง 
การจัดการเรียนรู้เร่ืองอตัราสว่นและร้อยละ หนงัสอืเรียนสาระการเรียนรู้พืน้ฐาน คณิตศาสตร์ เลม่ 
1 ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 2 กลุม่สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้
พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 โดยน ากระบวนการของบาร์โมเดลมาใช้ในการแก้โจทย์ปัญหา แบง่เป็น 
3 ระยะ ได้แก่ ระยะข้อความ ระยะโครงสร้าง ระยะวิธีการและสญัลกัษณ์ 

5. การจัดการเรียนรู้เร่ืองอัตราส่วนและร้อยละ โดยการสอนวิธีปกติควบคู่กับวิธีบาร์
โมเดล หมายถึง การจดัการเรียนรู้เร่ืองอตัราสว่นและร้อยละโดยการแสดงวิธีท าปกติ และเพิ่มเติม
การแสดงวิธีท าโดยใช้บาร์โมเดล 

6. แบบทดสอบยอ่ยเร่ืองการแก้โจทย์ปัญหาอัตราสว่นและร้อยละ ผา่นการจดัการเรียนรู้
เร่ืองอัตราส่วนและร้อยละ โดยการสอนวิธีปกติควบคู่กับวิธีบาร์โมเดล หมายถึง แบบทดสอบ
อตันยัจ านวน 2 ฉบบั ได้แก่ แบบทดสอบย่อยเร่ืองการแก้โจทย์ปัญหาสดัสว่น เป็นข้อสอบอัตนัย 
ประกอบด้วยแสดงวิธีท าปกติจ านวน 3 ข้อ และแสดงวิธีท าบาร์โมเดลจ านวน 3 ข้อ รวมทัง้สิน้ 6 
ข้อ และแบบทดสอบยอ่ยเร่ืองการแก้โจทย์ปัญหาร้อยละ เป็นข้อสอบอตันยั ประกอบด้วยแสดงวิธี
ท าปกติจ านวน 3 ข้อ และแสดงวิธีท าบาร์โมเดลจ านวน 3 ข้อ รวมทัง้สิน้ 6 ข้อ 

7. แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองการแก้โจทย์ปัญหาอตัราสว่นและร้อยละ 
จากการแสดงวิธีท าปกติ ผ่านการจัดการเรียนรู้เร่ืองอัตราส่วนและร้อยละ โดยการสอนวิธีปกติ
ควบคู่กับวิธีบาร์โมเดล หมายถึง แบบทดสอบอัตนัยจ านวน 6 ข้อ ท่ีผู้ วิจัยสร้างขึน้ เพื่อวัด
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองการแก้โจทย์ปัญหาอัตราสว่นและร้อยละ จากการแสดงวิธีท าปกติ 
ผา่นการจัดการเรียนรู้เร่ืองอัตราสว่นและร้อยละ โดยการสอนวิธีปกติควบคู่กับวิธีบาร์โมเดล ของ
นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 

8. แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองการแก้โจทย์ปัญหาอตัราสว่นและร้อยละ 
จากการแสดงวิธีท าบาร์โมเดล ผ่านการจัดการเรียนรู้เร่ืองอัตราส่วนและร้อยละ โดยการสอนวิธี
ปกติควบคู่กับวิธีบาร์โมเดล หมายถึง แบบทดสอบอัตนัยจ านวน 6 ข้อ ท่ีผู้ วิจัยสร้างขึน้ เพื่อวัด
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองการแก้โจทย์ปัญหาอัตราส่วนและร้อยละ จากการแสดงวิธีท าบาร์
โมเดล ผา่นการจัดการเรียนรู้เร่ืองอตัราสว่นและร้อยละ โดยการสอนวิธีปกติควบคู่กบัวิธีบาร์โมเดล 
ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 

9. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองการแก้โจทย์ปัญหาอตัราสว่นและร้อยละ  จากการแสดง
วิธีท าปกติ ผ่านการจัดการเรียนรู้เร่ืองอตัราสว่นและร้อยละ โดยการสอนวิธีปกติควบคู่กับวิธีบาร์
โมเดล หมายถึง คะแนนรวมของนกัเรียนท่ีได้จากการประเมินดงันี ้
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9.1 คะแนนจากการประเมินผลระหวา่งเรียนซึ่งวดัจากใบงานเป็นรายบุคคล คิดจาก
ใบงานเนือ้หาการแก้โจทย์ปัญหาสดัสว่น จากการแสดงวิธีท าปกติ ร้อยละ 10 และใบงานเนือ้หา
การแก้โจทย์ปัญหาร้อยละ จากการแสดงวิธีท าปกติ ร้อยละ 10 รวมเป็นร้อยละ 20 ของคะแนน
ทัง้หมด   

9.2 คะแนนจากการประเมินผลจากการท าแบบทดสอบยอ่ยเร่ืองการแก้โจทย์ปัญหา
อตัราสว่นและร้อยละ จากการแสดงวิธีท าปกติ คิดจากแบบทดสอบย่อยเร่ืองการแก้โจทย์ปัญหา
สดัสว่น จากการแสดงวิธีท าปกติ ร้อยละ 20 และแบบทดสอบย่อยเร่ืองการแก้โจทย์ปัญหาร้อยละ 
จากการแสดงวิธีท าปกติ ร้อยละ 20 รวมเป็นร้อยละ 40 ของคะแนนทัง้หมด 

9.3 คะแนนจากการประเมินผลจากการท าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
เร่ืองการแก้โจทย์ปัญหาอัตราส่วนและร้อยละ จากการแสดงวิธีท าปกติ คิดเป็นร้อยละ 40 ของ
คะแนนทัง้หมด 

10. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองการแก้โจทย์ปัญหาอตัราสว่นและร้อยละ จากการแสดง
วิธีท าบาร์โมเดล ผ่านการจัดการเรียนรู้เร่ืองอัตราสว่นและร้อยละ โดยการสอนวิธีปกติควบคูก่ับวิธี
บาร์โมเดล หมายถึง คะแนนรวมของนกัเรียนท่ีได้จากการประเมินดงันี ้

10.1 คะแนนจากการประเมินผลระหว่างเรียนซึ่งวัดจากใบงานเป็นรายบุคคล คิด
จากใบงานเนือ้หาการแก้โจทย์ปัญหาสดัสว่น จากการแสดงวิธีท าบาร์โมเดล ร้อยละ 10 และใบ
งานเนือ้หาการแก้โจทย์ปัญหาร้อยละ จากการแสดงวิธีท าบาร์โมเดล ร้อยละ 10 รวมเป็นร้อยละ 
20 ของคะแนนทัง้หมด 

10.2 คะแนนจากการประเมินผลจากการท าแบบทดสอบย่อยเร่ืองการแก้โจทย์
ปัญหาอัตราสว่นและร้อยละ จากการแสดงวิธีท าบาร์โมเดล คิดจากแบบทดสอบย่อยเร่ืองการแก้
โจทย์ปัญหาสดัสว่น จากการแสดงวิธีท าบาร์โมเดล ร้อยละ 20 และแบบทดสอบย่อยเร่ืองการแก้
โจทย์ปัญหาร้อยละ จากการแสดงวิธีท าบาร์โมเดล ร้อยละ 20 รวมเป็นร้อยละ 40 ของคะแนน
ทัง้หมด 

10.3 คะแนนจากการประเมินผลจากการท าแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
เร่ืองการแก้โจทย์ปัญหาอัตราสว่นและร้อยละ จากการแสดงวิธีท าบาร์โมเดล คิดเป็นร้อยละ 40 
ของคะแนนทัง้หมด 

11. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองการแก้โจทย์ปัญหาอัตราส่วนและร้อยละ ผ่านการ
จดัการเรียนรู้เร่ืองอัตราสว่นและร้อยละ โดยการสอนวิธีปกติควบคู่กับวิธีบาร์โมเดล ของนกัเรียน
ชัน้มัธยมศกึษาปีท่ี 2 หมายถึง คะแนนเฉลี่ยของนกัเรียนท่ีได้จากผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองการ
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แก้โจทย์ปัญหาอตัราสว่นและร้อยละ  จากการแสดงวิธีท าปกติและการแสดงวิธีท าบาร์โมเดล ผา่น
การจดัการเรียนรู้เร่ืองอตัราสว่นและร้อยละ โดยการสอนวิธีปกติควบคูก่บัวิธีบาร์โมเดล 

12. เกณฑ์ หมายถึง คะแนนรวมของนักเรียนท่ีได้จากการประเมินมีค่าร้อยละ 60 ของ
คะแนนทัง้หมด กลา่วคือ นกัเรียนได้ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองการแก้โจทย์ปัญหาอตัราสว่นและ
ร้อยละได้ตัง้แตร้่อยละ 60 ขึน้ไป แสดงวา่ผู้นัน้ผา่นเกณฑ์ 

13. ความพึงพอใจทางการเรียนผา่นการจดัการเรียนรู้เร่ืองอัตราสว่นและร้อยละ โดยการ
สอนวิธีปกติควบคู่กบัวิธีบาร์โมเดล หมายถึง ความรู้สกึพอใจ ประทบัใจ การให้ความร่วมมือจาก
การท ากิจกรรม ผ่านการจดัการเรียนรู้เร่ืองอัตราสว่นและร้อยละ โดยการสอนวิธีปกติควบคู่กบัวิธี
บาร์โมเดล ซึง่วดัจากการประเมินโดยการใช้แบบสอบถามท่ีผู้วิจยัสร้างขึน้ 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย  

ในการศกึษาผลสมัฤทธ์ิเร่ืองการแก้โจทย์ปัญหาอตัราสว่นและร้อยละ และความพงึพอใจ
ทางการเรียนผ่านการจดัการเรียนรู้เร่ืองอตัราสว่นและร้อยละ โดยการสอนวิธีปกติควบคูก่บัวิธีบาร์
โมเดล ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 ผู้วิจยัมีกรอบแนวคิด ดงัภาพประกอบ 1  
  



  10 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองการแก้โจทย์ปัญหาอตัราสว่นและร้อยละ 
จากการแสดงวิธีท าปกติ ผา่นการจดัการเรียนรู้เร่ืองอตัราสว่นและร้อยละ 

โดยการสอนวิธีปกติควบคูก่บัวิธีบาร์โมเดล 

การแก้โจทย์ปัญหาอตัราสว่นและร้อยละ ผา่นการจดัการเรียนรู้เร่ืองอตัราสว่นและร้อยละ  
โดยการสอนวิธีปกติควบคูก่บัวิธีบาร์โมเดล 

แนวทางการจดัการเรียนรู้ 
เร่ืองการแก้โจทย์ปัญหา
อตัราสว่นและร้อยละ 
โดยการแสดงวิธีท าปกติ 

แนวทางการประเมินผล
และการให้คะแนนแบบ

รูบริค 
(Rubric Scoring) 

แนวทางการจดัการเรียนรู้ 
เร่ืองการแก้โจทย์ปัญหา
อตัราสว่นและร้อยละ 

โดยการแสดงวิธีท าบาร์โมเดล 

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองการแก้โจทย์ปัญหาอตัราสว่นและร้อยละ 
จากการแสดงวิธีท าบาร์โมเดล ผา่นการจดัการเรียนรู้เร่ืองอตัราสว่นและร้อยละ 

โดยการสอนวิธีปกติควบคูก่บัวิธีบาร์โมเดล 

เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองการแก้โจทย์ปัญหาอตัราสว่นและร้อยละ  
ผา่นการจดัการเรียนรู้เร่ืองอตัราสว่นและร้อยละ 
โดยการสอนวิธีปกติควบคูก่บัวิธีบาร์โมเดล  

ระหวา่งการแสดงวิธีท าปกติและการแสดงวิธีท าบาร์โมเดล 

ความพงึพอใจทางการเรียนผา่นการจดัการเรียนรู้เร่ืองอตัราสว่นและร้อยละ 
โดยการสอนวิธีปกติควบคูก่บัวิธีบาร์โมเดล 

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองการแก้โจทย์ปัญหาอตัราสว่นและร้อยละ 
ผา่นการจดัการเรียนรู้เร่ืองอตัราสว่นและร้อยละ 
โดยการสอนวิธีปกติควบคูก่บัวิธีบาร์โมเดล 
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สมมติฐานการวิจัย 
1. นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 2 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองการแก้โจทย์ปัญหา

อัตราสว่นและร้อยละ จากการแสดงวิธีท าปกติ ผ่านการจัดการเรียนรู้เร่ืองอัตราสว่นและร้อยละ 
โดยการสอนวิธีปกติควบคูก่ับวิธีบาร์โมเดล ของนกัเรียนชัน้มัธยมศกึษาปีท่ี 2 ผา่นเกณฑ์มีจ านวน
มากกวา่ร้อยละ 60 ของจ านวนนกัเรียนทัง้หมด  

2. นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 2 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองการแก้โจทย์ปัญหา
อตัราสว่นและร้อยละ จากการแสดงวิธีท าบาร์โมเดล ผ่านการจดัการเรียนรู้เร่ืองอตัราสว่นและร้อย
ละ โดยการสอนวิธีปกติควบคู่กับวิธีบาร์โมเดล ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ผ่านเกณฑ์มี
จ านวนมากกวา่ร้อยละ 60 ของจ านวนนกัเรียนทัง้หมด  

3. นกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีผ่านการจัดการเรียนรู้เร่ืองอัตราสว่นและร้อยละโดย
การสอนวิธีปกติควบคู่กับวิธีบาร์โมเดล มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองการแก้โจทย์ปัญหา
อตัราสว่นและร้อยละ จากการแสดงวิธีท าปกติและการแสดงวิธีท าบาร์โมเดลแตกตา่งกนั 

4. นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 2 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองการแก้โจทย์ปัญหา
อตัราสว่นและร้อยละ ผ่านการจดัการเรียนรู้เร่ืองอตัราสว่นและร้อยละ โดยการสอนวิธีปกติควบคู่
กับวิธีบาร์โมเดล ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ผ่านเกณฑ์มีจ านวนมากกว่าร้อยละ 60 ของ
จ านวนนกัเรียนทัง้หมด   
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บทที่ 2  
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 

ในการวิจัยครัง้นี ้ผู้ วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง และได้น าเสนอตาม
หวัข้อตอ่ไปนี ้

1. เอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัการเรียนรู้เร่ืองอตัราสว่นและร้อยละ 
2. เอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัการเรียนรู้โดยใช้บาร์โมเดล 
3. เอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัความพงึพอใจทางการเรียน 
4. เอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัประเมินผลและการให้คะแนนแบบรูบริค 

 
1. เอกสารที่เก่ียวข้องกับการจัดการเรียนรู้เร่ืองอัตราส่วนและร้อยละ  

1.1 กรอบเนือ้หาเร่ืองอัตราส่วนและร้อยละส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 2 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 

ส าหรับงานวิจัยนีผู้้วิจยัจะศกึษาเก่ียวกบัการจัดการเรียนรู้เร่ืองอตัราสว่นและร้อยละ 
ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 2 ตามหนงัสอืเรียนสาระการเรียนรู้พืน้ฐาน คณิตศาสตร์ เลม่ 1 
ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 2 กลุม่สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามหลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 
พทุธศกัราช 2551 

เนือ้หาเร่ืองอัตราสว่นและร้อยละเป็นเนือ้หาส าคญัอีกเนือ้หาหนึง่ เน่ืองจากเป็นเร่ือง
ท่ีปรากฏบ่อยในชีวิตประจ าวนั ซึ่งในหลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551 
ได้จัดให้มีการเรียนการสอนในชัน้มัธยมศกึษาปีท่ี 2 เนือ้หาจะประกอบด้วยอตัราสว่น อตัราสว่นท่ี
เท่ากันอัตราสว่นของจ านวนหลาย ๆ จ านวน สดัสว่น และร้อยละ โดยมีสาระและมาตรฐานการ
เรียนรู้ตามหลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 และผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั
รายปี ดงันี ้

สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 
สาระที่ 1 จ านวนและการด าเนินการ 

มาตรฐาน ค 1.1 เข้าใจถึงความหลากหลายของการแสดงจ านวนและการ
ใช้จ านวนในชีวิตจริง 
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สาระที่ 6 ทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
มาตรฐาน ค 6.1 มีความสามารถในการแก้ปัญหา การให้เหตผุล การสือ่สาร  

การสือ่ความหมาย ทางคณิตศาสตร์ และการน าเสนอ การเช่ือมโยงความรู้ตา่ง ๆ ทางคณิตศาสตร์
และเช่ือมโยงคณิตศาสตร์กบัศาสตร์อ่ืน ๆ   และมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ 

ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัรายปี 
ใช้ความรู้เก่ียวกบัอตัราสว่น สดัสว่น และร้อยละในการแก้โจทย์ปัญหา 

 
จากหนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พืน้ฐาน คณิตศาสตร์ เล่ม 1 ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 2 

ตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 ได้ก าหนดสาระส าคญัท่ีเก่ียวข้อง
กบัอตัราสว่นและร้อยละ ดงันี ้

สาระส าคญั 
1. อตัราสว่นของปริมาณ a ตอ่ปริมาณ b เขียนแทนด้วย a : b หรือเขียนให้อยูใ่น

รูป 
b

a  ได้ ซึง่เรียก a วา่จ านวนแรกหรือจ านวนท่ีหนึง่ของอตัราสว่น และเรียก b วา่จ านวนหลงัหรือ

จ านวนท่ีสองของอตัราสว่น  โดย a และ b เป็นจ านวนบวก 
2. การหาอัตราสว่นท่ีเท่ากบัอัตราสว่นท่ีก าหนดให้ ท าได้โดยการใช้หลกัการคูณ

หรือหลกัการหารอตัราสว่นท่ีก าหนดให้ด้วยจ านวนบวก  
ตวัอยา่ง จงหาอตัราสว่นท่ีเทา่กบัอตัราสว่น 12 : 16  

ใช้หลกัการคณู  
คณูอตัราสว่นด้วย 2 จะได้อตัราสว่นท่ีเทา่กบัอตัราสว่น 12 :16 คือ 24 : 32 
ใช้หลกัการหาร  
หารอตัราสว่นด้วย 4 จะได้อตัราสว่นท่ีเทา่กบัอตัราสว่น 12 : 16 คือ 3 : 4 

3. การตรวจสอบวา่อตัราสว่นท่ีก าหนดให้ได้เป็นอัตราสว่นท่ีเท่ากันหรือไม่ ท าได้
โดยการท าจ านวนหลงัของสองอัตราสว่นท่ีต้องการตรวจสอบว่าเป็นอัตราสว่นท่ีเท่ากันให้เท่ากัน 
หรือการคณูไขว้ 

ตวัอยา่ง ตรวจสอบวา่อตัราสว่น  6 : 9 และ 8 : 12 เทา่กนัหรือไม่ 
วิธีท่ีหนึง่ การท าจ านวนหลงัของสองอตัราสว่นให้เทา่กนั 

เน่ืองจาก จ านวนหลงัของสองอตัราสว่นคือ 9 และ 12   
เม่ือท าจ านวนหลงัให้เทา่กนัจะได้ 36  
ซึง่อตัราสว่น 6 : 9 จะได้อตัราสว่นใหม่เป็น 24 : 36  
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และอตัราสว่น 8 : 12 ได้อตัราสว่นใหม่เป็น 24 : 36  
ดงันัน้จ านวนแรกของทัง้สองอตัราสว่นเทา่กนั  
นัน่คือ อตัราสว่น 6 : 9 และ 8 : 12 เทา่กนั 

วิธีท่ีสอง การคณูไขว้ 

ท าได้โดยเปลีย่นอตัราสว่นให้อยูใ่นรูป 
b

a   จะได้ 
9

6  และ 
12

8  

เม่ือคณูไขว้จะได้   
9

6              
12

8  

นัน่คือ พิจารณา  6   12  ซึง่มีคา่เทา่กบั 72 และ 9   8 ซึง่มีคา่เทา่กบั 72 
สรุปได้วา่ อตัราสว่น 6 : 9 และ 8 : 12 เทา่กนั 
4. การเขียนอตัราสว่นของจ านวนหลาย ๆ จ านวน แทนการเปรียบเทียบปริมาณ

หลาย ๆ ปริมาณ สามารถเขียนอัตราสว่นของจ านวนทัง้สามจ านวนจากสองอัตราสว่นเหลา่นัน้ 
ด้วยการท าปริมาณของสิง่ท่ีเป็นตวัร่วมในสองอตัราสว่นให้เป็นปริมาณท่ีเทา่กัน โดยใช้หลกัการหา
อตัราสว่นท่ีเทา่กนั 

ตวัอยา่ง จงหา a : b : c  โดยท่ีอตัราสว่น a : b = 2 : 3  และ b : c = 4 : 1  
จากอตัราสว่นทัง้สองข้างต้นมีปริมาณ b เป็นตวัร่วมในสองอตัราสว่น 
ดงันัน้จะต้องท าให้ b เป็นปริมาณท่ีเทา่กนั  
นัน่คือการหา ค.ร.น.ของ 3 และ 4 คือ 12  
ดงันัน้ อตัราสว่น a : b = 2 : 3  จะได้อตัราสว่นใหม่เป็น 2   4 : 3 4 = 8 : 12 
และอตัราสว่น b : c = 4 : 1  จะได้อตัราสว่นใหม่เป็น 4   3 : 1   3 = 12 : 3 
นัน่คือ  a : b : c = 8 : 12 : 3 

5. การหาจ านวนท่ีแทนด้วยตัวแปรในสัดส่วนท่ีก าหนดให้ ท าได้โดยเขียน

อตัราสว่นให้อยูใ่นรูป 
b

a  และใช้วิธีการแก้สมการปกติ หรือใช้หลกัการคณูไขว้ 

ตวัอยา่ง จงหาคา่ a ในสดัสว่น   a : 6 =  8 : 24 

เขียนอตัราสว่นให้อยูใ่นรูป 
b

a   จะได้ 
24

8

6


a   

ใช้วิธีการแก้สมการปกติ                    6
24

8
a  

                                                       2a  
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6. การแก้โจทย์ปัญหาสดัส่วนสามารถแก้ปัญหาโดยใช้ล าดับการคิด 3 ล าดับ 
โดยโจทย์ปัญหาสดัสว่นแบง่ได้เป็น 3 ประเภท ดงันี ้

ประเภทท่ี 1   
สิง่ท่ีโจทย์ก าหนด : ก าหนดอตัราสว่นและปริมาณท่ีทราบคา่หนึง่ปริมาณ 
สิง่ท่ีโจทย์ต้องการทราบ : ปริมาณท่ีเหลอืท่ีไม่ทราบคา่ 
ผลตา่งของแตล่ะปริมาณ 
ผลรวมของแตล่ะปริมาณ 
ตวัอย่าง เชือกเส้นหนึ่งถูกแบ่งออกเป็นสองสว่นโดยอัตราสว่นความยาวของเชือกเส้นท่ี

หนึ่งต่อความยาวของเชือกเส้นท่ีสองเป็น 5 : 3 โดยความยาวของเชือกเส้นท่ีสองยาว 21 
เซนติเมตร อยากทราบวา่ความยาวของเชือกเส้นท่ีหนึง่ยาวเทา่ไหร่ 

วิธีท า ก าหนดให้ความยาวของเชือกเส้นท่ีหนึ่งเป็น a เซนติเมตร 
อตัราสว่นความยาวของเชือกเส้นท่ีหนึง่ตอ่ความยาวของเชือกเส้นท่ีสองเป็น 5 : 3 
ความยาวของเชือกเส้นท่ีสองเป็น 21 เซนติเมตร 
เขียนสดัสว่นได้   5 : 3 = a : 21 
จะได้วา่ 

          213

5 a


 

a21
3

5
 

         a35  
ดงันัน้ ความยาวของเชือกเส้นท่ีหนึง่คือ 35 เซนติเมตร 

 
ประเภทท่ี 2 
สิง่ท่ีโจทย์ก าหนด : ก าหนดอตัราสว่นและผลรวมของปริมาณสองปริมาณ  
สิง่ท่ีโจทย์ต้องการทราบ : ปริมาณของแตล่ะปริมาณ 
ผลตา่งของทัง้สองปริมาณ 
ตวัอยา่ง เชือกเส้นหนึ่งยาว 248 เซนติเมตร ถกูแบง่ออกเป็นสองสว่นโดยอัตราสว่นความ

ยาวของเชือกเส้นท่ีหนึ่งต่อความยาวของเชือกเส้นท่ีสองเป็น 5 : 3 อยากทราบว่าความยาวของ
เชือกแตล่ะเส้นยาวเทา่ไหร่ 
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วิธีท า ก าหนดให้ ความยาวของเชือกเส้นท่ีหนึง่เป็น a เซนติเมตร 
ความยาวของเชือกเส้นท่ีสองเป็น b เซนติเมตร 
อตัราสว่นความยาวของเชือกเส้นท่ีหนึง่ตอ่ความยาวของเชือกเส้นท่ีสองเป็น  5 : 3 
ซึง่ความยาวของเชือกทัง้สองเส้นรวมเป็น 248 เซนติเมตร 
ดงันัน้อัตราส่วนความยาวของเชือกเส้นท่ีหนึ่งต่อความยาวของเชือกเส้นท่ีสองต่อ

ผลรวมความยาวของเชือกทัง้สองเส้นเป็น 5 : 3 : 8  
เขียนสดัสว่นได้  5 : 8 = a : 248 และ 3 : 8 = b : 248 
จะได้ 

              2488

5 a


 

a 248
8

5

 
          a155  
ดงันัน้ ความยาวของเชือกเส้นท่ีหนึง่คือ 155 เซนติเมตร 
และ 

              
2488

3 b
  

b248
8

3
 

            b93  
ดงันัน้ ความยาวของเชือกเส้นท่ีสองคือ 93 เซนติเมตร 

 
ประเภทท่ี 3 
สิง่ท่ีโจทย์ก าหนด : ก าหนดอตัราสว่นและผลตา่งของปริมาณสองปริมาณ  
สิง่ท่ีโจทย์ต้องการทราบ : ปริมาณของแตล่ะปริมาณ 
ผลรวมของแตล่ะปริมาณ 
ตวัอย่าง เชือกเส้นหนึ่งถูกแบ่งออกเป็นสองสว่นโดยอัตราสว่นความยาวของเชือกเส้นท่ี

หนึ่งต่อความยาวของเชือกเส้นท่ีสองเป็น 5 : 3 โดยผลต่างความยาวของเชือกทัง้สองเส้นเป็น 36 
เซนติเมตร อยากทราบวา่ความยาวของเชือกแตล่ะเส้นยาวเทา่ไหร่ 

วิธีท า ก าหนดให้ ความยาวของเชือกเส้นท่ีหนึง่เป็น a เซนติเมตร 
ความยาวของเชือกเส้นท่ีสองเป็น b เซนติเมตร 
อตัราสว่นความยาวของเชือกเส้นท่ีหนึง่ตอ่ความยาวของเชือกเส้นท่ีสองเป็น 5 : 3 
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ผลตา่งความยาวของเชือกทัง้สองเส้นเป็น 36 เซนติเมตร 
ดงันัน้ อัตราสว่นความยาวของเชือกเส้นท่ีหนึ่งต่อความยาวของเชือกเส้นท่ีสองต่อ

ผลตา่งความยาวของเชือกทัง้สองเส้นเป็น 5 : 3 : 2 
เขียนสดัสว่นได้  5 : 2 = a : 36  และ  3 : 2 = b : 36 
จะได้ 

              
362

5 a
  

   
a36

2

5

 
            a90  
ดงันัน้ ความยาวของเชือกเส้นท่ีหนึง่คือ 90 เซนติเมตร 
และ 

              362

3 b


 

   
b36

2

3

 
            b54  
ดงันัน้ ความยาวของเชือกเส้นท่ีสองคือ 54 เซนติเมตร 

7. การเขียนอัตราส่วนให้อยู่ในรูปร้อยละ ท าได้โดยการท าให้จ านวนหลงัของ
อตัราสว่นเป็น 100 โดยใช้หลกัการคูณหรือหลกัการหาร ซึ่งจะได้จ านวนแรกของอัตราสว่นเป็นค่า
ร้อยละ 

ตวัอยา่ง จงเขียนอตัราสว่น 3 : 10  ให้อยูใ่นรูปร้อยละ 
วิธีท า จากอตัราสว่น 3 :10 ท าให้จ านวนหลงัของอตัราสว่นเป็น 100 โดยการคณูด้วย 10 

ได้อตัราสว่นใหม่เป็น 30 : 100  
ดงันัน้ อตัราสว่น 3 :10 คิดเป็นร้อยละ 30 

8. การเขียนร้อยละให้อยูใ่นรูปอตัราสว่น ท าได้โดยเขียนร้อยละให้อยูใ่นรูป 
100

a  

แล้วเขียนเป็นอตัราสว่น a : 100 หรือร้อยละ a เขียนเป็นอตัราสว่นได้  a : 100 
ตวัอยา่ง จงเขียนร้อยละ  45  ให้อยูใ่นรูปอตัราสว่น 
วิธีท า ร้อยละ 45 หมายถึง มี 45 สว่น ใน 100 สว่น 

เขียนในรูป 
100

a  ได้วา่ 
100

45  

ดงันัน้ ร้อยละ 45 เขียนเป็นอตัราสว่นได้ 45 : 100 
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9. การแก้โจทย์ปัญหาร้อยละสามารถแก้ปัญหาโดยใช้ล าดับการคิด 3 ล าดับ 
โดยโจทย์ปัญหาร้อยละแบง่ได้เป็น 3 ประเภท ดงันี ้

ประเภทท่ี 1 
สิง่ท่ีโจทย์ก าหนด : ก าหนดร้อยละของปริมาณใดปริมาณหนึง่  
สิง่ท่ีโจทย์ต้องการทราบ : ปริมาณท่ีได้จากสิง่ท่ีก าหนด 
ตวัอยา่ง   30%  ของ  70 มีคา่เทา่กบัเทา่ใด 
วิธีท า 30% ของ 70 มีคา่เทา่กบัเท่าใด หมายความวา่ ถ้ามี 30 สว่น ใน 100 สว่น แล้วจะ

มีก่ีสว่นใน 70 สว่น 
ก าหนดให้มี a สว่นใน 70  สว่น 

เขียนสดัสว่นได้วา่ 
70100

30 a
        

จะได้            a70
100

30      

                              a21  
นัน่คือ   30%  ของ  70 มีคา่เทา่กบั 21 

 
ประเภทท่ี 2 
สิง่ท่ีโจทย์ก าหนด : ก าหนดปริมาณสองปริมาณ  
สิง่ท่ีโจทย์ต้องการทราบ : ความสมัพนัธ์ท่ีเป็นร้อยละของสองปริมาณท่ีก าหนด                 
ตวัอยา่ง  8  เป็นก่ีเปอร์เซ็นต์ของ  32  
วิธีท า 8 เป็นก่ีเปอร์เซ็นต์ของ  32 หมายความว่า ถ้ามี 8 สว่น ใน 32 สว่น แล้วจะมีก่ีสว่น

ใน 100 สว่น 
ก าหนดให้  8 เป็น a% ของ 32 

a%   หมายถึง 
100

a   

เขียนสดัสว่นได้วา่ 
10032

8 a
        

จะได้          a100
32

8  

                            a25  
นัน่คือ 8 เป็น 25% ของ 32 
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ประเภทท่ี 3 
สิง่ท่ีโจทย์ก าหนด : ก าหนดปริมาณท่ีหนึ่งและความสมัพนัธ์ท่ีเป็นร้อยละของปริมาณท่ี

หนึง่และปริมาณท่ีสอง 
สิง่ท่ีโจทย์ต้องการทราบ : ปริมาณท่ีสอง 
ตวัอยา่ง  12  เป็น  15% ของจ านวนใด  
วิธีท า 12  เป็น  15% ของจ านวนใด หมายความวา่ ถ้ามี 15 สว่น ใน 100 สว่น แล้วจะมี  

12 สว่นในก่ีสว่น 
ก าหนดให้  12 เป็น 15% ของ a 

เขียนสดัสว่นได้วา่  
100

1512


a
     

จะได้                     a
100

15
12  

                   
a

15

100
12

 
                             a80  
นัน่คือ 12 เป็น 15% ของ  80 

 
จากสาระส าคัญข้างต้นผู้ วิจัยได้มีการจัดการเรียนรู้เร่ืองอัตราส่วนและร้อยละ โดย

ครอบคลมุเนือ้หาดงักลา่ว 
 

1.2 การจัดการเรียนรู้เร่ืองอัตราส่วนและร้อยละ ส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 
2 

สสวท. (2555) ได้กล่าวว่าปัจจุบันในการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้สอดแทรก
แนวคิดท่ีเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้และการน าคณิตศาสตร์ไปไว้ใช้ในเนือ้หาสาระ  ซึ่งได้แก่ 
ความรู้สกึเชิงจ านวน การตระหนกัถึงความสมเหตสุมผลของค าตอบ ความรู้สกึเชิงปริภมิู แบบรูป 
และตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์หรือแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ ซึ่งแนวคิดเหล่านีไ้ด้ระบุไว้ใน
หลกัสตูรปัจจุบันอย่างชัดเจน เพื่อให้ครูตระหนกัถึงความส าคัญและน าไปปฏิบติัเพื่อให้เกิดผลดี
กบันกัเรียน ดงันัน้ครูจึงควรตระหนกัและค านงึถึงการสอดแทรกแนวคิดท่ีจะพฒันาความสามารถ
ด้านตา่ง ๆ เหลา่นี ้รวมถึงกิจกรรมท่ีเน้นการฝึกทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ตามความ
เหมาะสมของเนือ้หาในสาระหลกั ๆ อยา่งสม ่าเสมอ เพื่อให้นกัเรียนมีความรู้เนือ้หาอยา่งครบถ้วน 
และสามารถน าความรู้เหลา่นัน้ไปใช้อยา่งมีประสทิธิภาพ  
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ในการจัดการเรียนรู้เร่ืองอัตราสว่นและร้อยละ ผู้วิจัยได้ศึกษาการจัดการเรียนรู้ของ
ผู้วิจยัทา่นอ่ืน ดงัตารางตอ่ไปนี ้

 
ตาราง 1 การจดัการเรียนรู้เร่ืองอตัราสว่นและร้อยละ 
 

ช่ือผู้วิจยั การจดัการเรียนรู้ 

สริิมา สาระพล 
(2547) 

จัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์แบบ
บูรณาการโดยการใช้ตัวแทน เร่ืองอัตราส่วนและร้อยละ 
ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 

ณฐักฤตา ปัตตาลาโพ 
(2553)  

จัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้เร่ือง
การประยุกต์ของอัตราส่วนและร้อยละท่ีมีต่อทักษะการให้
เหตผุลทางคณิตศาสตร์ ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 

วาสนา ภมีู 
(2557) 

การจดัการเรียนท่ีเน้นวิชาการมากกวา่สภาพความเป็นจริง ท า
ให้ผู้ เรียนไม่เห็นประโยชน์ของการเรียน ครูจึงควรหาวิธีการท่ี
จะท าให้นักเรียนประสบความส าเร็จ ด้วยการเป็นผู้ ก ากับ
ตนเอง เป็นนักแก้ปัญหาท่ีได้ผลและเพื่อให้สามารถสนอง
ความต้องการท่ีแตกต่างของนกัเรียน โดยใช้จัดการเรียนรู้โดย
ใช้ ปัญ หาเป็ นฐาน เร่ือ งอัตราส่วนและ ร้อยละ  ท่ี มี ต่ อ
ความสามารถในการแ ก้ปัญ หาทางคณิ ตศาสตร์แ ละ
ความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ ส าหรับ
นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 

ชลพร เมียนเพชร 
(2556) 

พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมัลติมีเดียโดยใช้ภาพ
การ์ตูน เร่ืองอัตราส่วนและร้อยละ เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนและความสามารถในการแก้ปัญ หาทาง
คณิตศาสตร์ท่ี ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 

บุญช่วย ภกัดี 
(2556) 

จัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีความสุขท่ีเน้นการปฏิบัติ เร่ือง
อตัราสว่นและร้อยละ ท่ีมีตอ่ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และการเรียนอย่างมี
ความสขุ ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 
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ตาราง 1 (ตอ่) 

 

ช่ือผู้วิจยั การจดัการเรียนรู้ 
ศราวธุ จอมน า 
(2557) 

จดัการเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐาน เร่ืองอัตราสว่นและร้อยละ 
ท่ีมีต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ความสามารถ
ในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และคุณลักษณะใฝ่เรียนรู้ 
ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 

 
จากการศึกษางานวิจัยข้างต้นพบว่าการจัดการเรียนรู้เร่ืองอัตราส่วนและร้อยละ 

ส าหรับนกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 2 นัน้มีวิธีการท่ีหลากหลาย ซึ่งมีทัง้การสอนคณิตศาสตร์แบบ
บูรณาการโดยการใช้ตวัแทน ชุดการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
มลัติมีเดียโดยใช้ภาพการ์ตูน และจากข้อเสนอแนะของประไพ แดงไฝ (2546) ท่ีได้กลา่วว่าควรจัด
กิจกรรมทบทวนและฝึกทกัษะในการน าความรู้พืน้ฐานมาใช้ในการแก้ปัญหา ใช้วิธีการสอนแบบ
อุปนยัในการสร้างความคิดรวบยอดของอตัราสว่น ใช้โจทย์ปัญหาท่ีจ าลองมาจากสถานการณ์จริง 
และใช้ค าถามตามล าดบัขัน้ของการแก้โจทย์ปัญหา ดงันัน้ผู้ วิจยัจึงสนใจที่จะจดัการเรียนรู้โดยการ
ใช้ตวัแทนภาพหรือแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ 

 
2. เอกสารที่เก่ียวข้องกับบาร์โมเดล 

2.1 ทฤษฎทีี่เก่ียวกับบาร์โมเดล 
ในงานวิจัยนีผู้้ วิจยัได้ท าการศึกษาทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับบาร์โมเดล ซึ่งจะเป็นทฤษฎี

กระบวนการของแบบจ าลองตามแนวคิดของ เครนส์ และกรีโน ซึง่มีรายละเอียดดงันี ้
เครนส์ และกรีโน (1985) ได้เสนอกระบวนการแบบจ าลองท่ีมีประสิทธิภาพในการแก้

โจทย์ปัญหา ซึง่แบง่กระบวนการแบบจ าลองนีอ้อกเป็น 3 ระยะ ดงันี ้
ระยะท่ี 1 ระยะข้อความ (Text Phase : T) ในระยะนีจ้ะให้นักเรียนอ่านโจทย์

ปัญหา แล้วท าความเข้าใจกบัโจทย์ปัญหา วิเคราะห์และตีความจากโจทย์ปัญหา เพื่อให้ทราบถึง
สิง่ท่ีโจทย์ก าหนดให้และสิง่ท่ีโจทย์ต้องการหา ซึง่ในการอ่านโจทย์ปัญหานัน้นกัเรียนสามารถท าได้
มากกวา่หนึง่ครัง้หรือจนกวา่จะเข้าใจในบริบทของโจทย์ 

ระยะท่ี 2 ระยะโครงสร้าง (Structural Phase : S) ในระยะนีจ้ะให้นกัเรียนเปลีย่น
ข้อมูลท่ีได้ให้เป็นประโยคภาษา ซึ่งเกิดจากการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาในระยะท่ี 1 มาสร้าง
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แบบจ าลอง หากนกัเรียนไม่สามารถสร้างแบบจ าลองได้ ให้นกัเรียนย้อนกลบัไปตรวจสอบความ
ถูกต้องในระยะท่ี 1 ว่าสิ่งท่ีโจทย์ก าหนดให้และสิ่งท่ีโจทย์ต้องการหานัน้นกัเรียนก าหนดถูกต้อง
หรือไม่ ซึง่ขัน้นีส้ามารถตรวจสอบความเข้าใจของนกัเรียนได้จากการสร้างแบบจ าลอง 

ระยะท่ี 3 ระยะกระบวนการและสญัลกัษณ์ (Procedural-Symbolic Phase : P) 
หลงัจากท่ีนกัเรียนสามารถสร้างแบบจ าลองในระยะท่ี 2 ได้แล้ว ให้นกัเรียนก าหนดตวัแปรเพื่อแทน
ปริมาณท่ีไม่ทราบค่าหรือสิ่งท่ีโจทย์ต้องการหา จากนัน้ให้นกัเรียนหาความสมัพนัธ์ของปริมาณท่ี
ทราบคา่และปริมาณท่ีไม่ทราบคา่จากแบบจ าลอง แล้วน ามาสร้างเป็นสมการพีชคณิตหรือสมการ
เลขคณิต และใช้ความรู้ท่ีมีแก้สมการเพื่อหาค าตอบของโจทย์ปัญหา ซึง่นกัเรียนสามารถย้อนกลบั
ไปตรวจสอบความถกูต้องโดยเทียบกบัแบบจ าลองท่ีสร้างขึน้ 

จากทัง้สามระยะของแบบจ าลอง ในการแก้โจทย์ปัญหานกัเรียนไม่จ าเป็นจะต้อง
ท าทัง้สามระยะหรือท าเรียงล าดบัจากระยะท่ี 1 ไประยะท่ี 2, 3 ตามล าดบั ซึ่งในบางสถานการณ์
นกัเรียนสามารถใช้เพียงแค่ระยะท่ี 1 และ 2 เทา่นัน้ก็สามารถหาค าตอบได้ หรือสามารถแก้โจทย์
ปัญหาจากระยะท่ี 1 ไประยะท่ี 3 ได้ อย่างไรก็ตามนกัเรียนสามารถใช้วิธีการแก้โจทย์ปัญหาตาม
กระบวนการแบบจ าลองเพียง 3 ระยะ ก็สามารถหาค าตอบของโจทย์ปัญหาได้ ซึ่งสามารถสรุป
เป็นแผนภาพได้ดงัตอ่ไปนี ้

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 2 กระบวนการแบบจ าลอง 

 

ระยะท่ี 1 

ระยะข้อความ (Text Phase : T) 

ระยะท่ี 2 

ระยะโครงสร้าง  

(Structural Phase : S) 

ระยะท่ี 3 

ระยะกระบวนการและสญัลกัษณ์ 

(Procedural-Symbolic Phase : P) 
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2.2 ความหมายของบาร์โมเดล 
นกัการศกึษาได้ให้ความหมายของบาร์โมเดลดงันี ้
กรองทอง ไคริรีและ ฉวีวรรณ แก้วไทรฮะ (2554) ได้กลา่ววา่ บาร์โมเดลเป็นยุทธวิธีท่ี

ท าให้นักเรียนคิดวิเคราะห์ข้อความจากโจทย์ปัญหา น ามาเช่ือมโยงกับความคิดวิเคราะห์ทาง
คณิตศาสตร์ของนกัเรียนแล้ววาดออกมาเป็นรูปบาร์หรือวาดเป็นรูปสีเ่หลีย่มผืนผ้า 

สรัุชน์ อินทสงัข์ (2558, พฤษภาคม - มิถุนายน) ได้กลา่วว่า บาร์โมเดลเป็นเทคนิค
การสอนคณิตศาสตร์โดยการเขียนรูป ซึง่ท าให้ผู้ เขียนมีทกัษะในการแก้ปัญหาสงูขึน้และสอดคล้อง
กบัการท างานของสมอง 

โฮเว่น และแกร์ลคิ (2007) ได้กลา่ววา่ บาร์โมเดล เป็นแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ท่ี
มีประสิทธิภาพอย่างยิ่ง เป็นหนึง่ในยุทธวิธีในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์เก่ียวกบัการวาดภาพ 
สามารถน าไปใช้ในการแก้ปัญหาท่ีซับซ้อนได้ น าไปใช้แก้ปัญหาท่ีเก่ียวกับการเปรียบเทียบ 
อตัราสว่น สดัสว่น และอตัราการเปลีย่นแปลง สามารถสือ่สารให้นกัเรียนได้เรียนรู้ทนัที และแสดง
ให้เห็นวา่จะใช้ข้อมลูนัน้ในการแก้ปัญหาอยา่งไร 

ลิซ่า อิงลาร์ด (2010)  ได้กล่าวว่า บาร์โมเดลคือตวัแทนภาพท่ีสร้างความสมัพันธ์
เก่ียวกับปริมาณหรือสิ่งท่ีเป็นนามธรรม เพื่อเช่ือมโยงกับหลกัการทางคณิตศาสตร์ เช่น ฟังก์ชั่น 
เปอร์เซ็นต์ อตัราสว่น และพีชคณิต  

ยีบ บัน ฮาร์ (2010) ได้กล่าวว่า บาร์โมเดลเป็นเคร่ืองมือในการช่วยให้นักเรียน
แก้ปัญหาเก่ียวกบัคณิตศาสตร์และพีชคณิต 

จากข้างต้นท่ีกลา่วมาจะเห็นได้ว่า บาร์โมเดล หมายถึง แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์
ท่ีมีลกัษณะเป็นแท่งรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก ซึ่งใช้ในการอธิบายสถานการณ์ความสมัพันธ์ของข้อมูล
ตา่ง ๆ  โดยแทนปริมาณของข้อมูลหรือสิ่งต่าง ๆ ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ ค านวณ ตีความหมายจาก
โจทย์ปัญหา เพื่อน าไปแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
 

2.3 ความส าคัญของของบาร์โมเดล 
จากความหมายของบาร์โมเดลข้างต้น ได้มีนกัการศึกษาได้เพิ่มเติมในรายละเอียด

ของความส าคญัของบาร์โมเดลดงัตอ่ไปนี ้
โค เทก ฮง (2007) ได้กลา่วว่าในการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ นัน้ผู้ เรียนจะต้อง

ท าความเข้าใจกับสัญลักษณ์เบือ้งต้นในทางคณิตศาสตร์ซึ่งได้แก่ บวก ลบ คูณ หาร โดย
สญัลกัษณ์เหลา่นีเ้ป็นสว่นส าคญัในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ซึ่งวิธีการแก้โจทย์ปัญหา
นัน้สามารถท าได้หลากหลายวิธี โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้บาร์โมเดลในการแก้ปัญหาทาง
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คณิตศาสตร์ สามารถเป็นตัวแทนของปัญหาเชิงรูปธรรมได้อย่างชัดเจน สามารถใช้สิ่งของเชิง
รูปธรรมเป็นสญัลกัษณ์ในแนวทางการแก้ปัญหา ซึง่เหมาะกบัเด็กตัง้แต่อนุบาลจนถึงมัธยมศกึษา
ตอนต้น นักเรียนจะมีความคิดเป็นระบบมากยิ่งขึน้ อีกทัง้ยังสามารถเข้าใจในสญัลักษณ์ทาง
คณิตศาสตร์ การประยุกต์ใช้บาร์โมเดลในทางคณิตศาสตร์นัน้ส่งผลดีอย่างยิ่งในการช่วยให้
นกัเรียนเข้าใจปัญหาและวิธีการแก้ปัญหา ครูสามารถตรวจสอบความถูกต้องในกระบวนการการ
แก้ปัญหาของนกัเรียนได้ อีกทัง้การเรียนการสอนวิธีนีเ้ป็นวิธีท่ีสามารถเช่ือมโยงกับข้อเท็จจริงใน
ชีวิตประจ าวนัได้ 

ยีบ บนั ฮาร์ (2010) ได้กลา่ววา่ บาร์โมเดลช่วยให้นกัเรียนสามารถสะท้อนถึงการเป็น
ตวัแทนเพื่อเช่ือมโยงกบักลยุทธ์การค านวณและขัน้ตอนท่ีเหมาะสม ในการแก้ปัญหาเลขคณิตนัน้
บาร์โมเดลจะช่วยให้เห็นถึงความสมัพันธ์ของข้อมูลทัง้หมดในโจทย์ปัญหา ส่วนการแก้ปัญหา
พีชคณิต บาร์โมเดลจะเป็นตัวแทนของข้อมูลท่ีไม่ทราบค่าในโจทย์ปัญหา ซึ่งมีข้อดีคือช่วยให้
นักเรียนได้มาซึ่งนิพจน์ทางพีชคณิต สร้างสมการพีชคณิต และได้สมการทางพีชคณิตในรูป
แบบอยา่งงา่ยหรือลดความซบัซ้อนของสมการ 

จากข้างต้นท าให้ทราบวา่บาร์โมเดลมีความส าคญัอยา่งยิ่งในการสื่อความหมายของ
โจทย์ปัญหาเพื่อให้นักเรียนมองเห็นปัญหาในเชิงรูปธรรม น าไปสู่การสร้างสมการหรือการหา
ค าตอบของโจทย์ปัญหาเหลา่นัน้ 

 
2.4 ประเภทของบาร์โมเดล 

จากการศกึษางานเก่ียวกับการใช้งานบาร์โมเดลทัง้ในประเทศและต่างประเทศ ได้มี
การแบง่ประเภทของบาร์โมเดลไว้ดงันี ้ 

สรัุชน์ อินทสงัข์ (2558, พฤษภาคม - มิถุนายน) ใช้ลกัษณะของโจทย์ปัญหา ในการ
แบง่ประเภทของบาร์โมเดล ซึง่แบง่ได้ 5 ประเภท ดงันี ้

ประเภทของบาร์โมเดล ลกัษณะของโจทย์ท่ีสอดคล้องกบัประเภทของบาร์โมเดล 
สว่นรวม – สว่นยอ่ย 
(Part – Whole)  
ส าหรับการบวกและการลบ 

1. ทราบคา่สว่นยอ่ยทกุคา่ และต้องการทราบคา่สว่นรวม 
2. ทราบค่าส่วนรวมและส่วนย่อยเพียงหนึ่งส่วน และต้องการ
ทราบคา่สว่นยอ่ยท่ีเหลอื 

การเปรียบเทียบ 
(Comparison)  
ส าหรับการบวกและการลบ 

1. ทราบค่าส่วนย่อยเพียงส่วนเดียว และต้องการทราบค่า
ส่วนย่อย ท่ี เหลือ โดยส่วนย่อยนี มี้การเป รียบ เทียบหรือ มี
ความสมัพนัธ์กบัสว่นยอ่ยท่ีทราบคา่ 
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ประเภทของบาร์โมเดล ลกัษณะของโจทย์ท่ีสอดคล้องกบัประเภทของบาร์โมเดล 
 2. ทราบคา่สว่นยอ่ยทัง้สองสว่น และต้องการทราบผลตา่ง

ระหวา่งทัง้สองสว่นยอ่ย 

สว่นรวม – สว่นยอ่ย  
(Part – Whole)  
ส าหรับการคณูและการหาร 

1. ทราบคา่สว่นยอ่ยหนึง่สว่น และต้องการทราบคา่สว่นรวม โดย
ท่ีสว่นรวมเป็นการน าสว่นยอ่ยท่ีเทา่กนัหลาย ๆ สว่นมารวมกนั 
2. ทราบคา่สว่นรวม และต้องการทราบคา่สว่นยอ่ยหนึง่สว่น โดย
ท่ีสว่นรวมถกูแบง่เป็นหลายสว่นเทา่ ๆ กนั 
3. ทราบคา่สว่นยอ่ยและสว่นรวม และต้องการทราบจ านวนของ
สว่นยอ่ย โดยท่ีสว่นรวมถกูแบง่เป็นสว่นยอ่ยเทา่ ๆ กนั 

การเปรียบเทียบ 
(Comparison) ส าหรับการ
คณูและการหาร 

1. ทราบค่าส่วนย่อยของปริมาณท่ีหนึ่ง และต้องการทราบค่า
สว่นรวมของปริมาณท่ีสอง โดยท่ีปริมาณท่ีสองเป็นสว่นรวมของ
ปริมาณท่ีหนึง่ท่ีเทา่กนัหลาย ๆ สว่น 
2. ทราบค่าส่วนรวมของปริมาณท่ีสอง และต้องการทราบค่า
ส่วนย่อยของปริมาณท่ีหนึ่ง โดยท่ีปริมาณท่ีหนึ่งเป็นส่วนย่อย
เพียงสว่นเดียวของปริมาณท่ีสอง 
3. เปรียบเทียบปริมาณสองปริมาณในรูปแบบอตัราสว่น 

เศษสว่น ทราบคา่สว่นรวม และต้องการทราบคา่สว่นยอ่ยหนึง่สว่นหรือ
มากกวา่นัน้ 

สวี ฟอง และ เคอร์รี ลี (2009) ใช้การสร้างหรือการวาดบาร์โมเดล ในการแบ่ง
ประเภทของบาร์โมเดล ซึง่แบง่ได้ 3 ประเภท ดงันี ้

ประเภทของบาร์โมเดล ลกัษณะของโจทย์ท่ีสอดคล้องกบัประเภทของบาร์โมเดล 
สว่นรวม – สว่นยอ่ย  
(Part – Whole) 

1. สมการเลขคณิต 
2. สมการพีชคณิต 

การเปรียบเทียบ 
(Comparison) 
การคณู การหาร 
(Multiplication and 
Division) 
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ลิซ่า อิงลาร์ด (2010) ใช้การด าเนินการทางคณิตศาสตร์ท่ีใช้เพียงขัน้ตอนเดียวใน
การหาค าตอบ ในการแบง่ประเภทของบาร์โมเดล ซึง่แบง่ได้ 4 ประเภท ดงันี ้

ประเภทของบาร์โมเดล ลกัษณะของโจทย์ท่ีสอดคล้องกบัประเภทของบาร์โมเดล 
สว่นรวม – สว่นยอ่ย  
(Part – Whole)  
ส าหรับการบวกและการลบ 

1. ต้องการทราบค่าส่วนรวม ซึ่งหาได้จากการน าส่วนย่อย
ทัง้หมดมารวมกนั 
2. ต้องการทราบค่าส่วนย่อย ซึ่งหาได้จากการน าส่วนย่อยท่ี
ทราบคา่ไปหกัออกจากสว่นรวม 

การเปรียบเทียบ 
(Comparison)  
ส าหรับการบวกและการลบ 

1. ต้องการทราบค่าปริมาณท่ีมากกว่า ซึ่งหาได้จากการน า
ผลต่างระหวา่งปริมาณท่ีมากกว่าและปริมาณท่ีน้อยกวา่ไปรวม
กบัปริมาณท่ีน้อยกวา่ 
2. ต้องการทราบค่าผลต่างระหว่างปริมาณท่ีมากกว่าและ
ปริมาณท่ีน้อยกวา่ ซึ่งหาได้จากการน าปริมาณท่ีน้อยไปหกัออก
จากคา่ปริมาณท่ีมากกวา่ 
3. ต้องการทราบค่าปริมาณท่ีน้อยกว่า ซึ่งหาได้จากการน า
ผลต่างระหว่างปริมาณท่ีมากกว่าและปริมาณท่ีน้อยกว่าไปหัก
ออกจากปริมาณท่ีมากกวา่ 

สว่นรวม – สว่นยอ่ย  
(Part – Whole) 
ส าหรับการคณูและการหาร 

1. ต้องการทราบคา่สว่นรวม ซึง่หาได้จากการน าจ านวนสว่นยอ่ย
ท่ีเทา่กนัทัง้หมดคณูด้วยคา่สว่นยอ่ยสว่นเดียว 
2. ต้องการทราบค่าส่วนย่อย ซึ่งหาได้จากการน าส่วนรวมหาร
ด้วยจ านวนสว่นยอ่ยท่ีเทา่กนัทัง้หมด 

การเปรียบเทียบ 
(Comparison)  
ส าหรับการคณูและการหาร 

1. ต้องการทราบค่าสว่นรวมของปริมาณท่ีสอง โดยท่ีปริมาณท่ี
สองเป็นสว่นรวมของปริมาณท่ีหนึ่งท่ีเท่ากนัหลาย ๆ สว่น หาได้
จากน าค่าของสว่นย่อยของปริมาณท่ีหนึ่งไปคูณกับจ านวนของ
สว่นยอ่ยของปริมาณท่ีหนึง่ท่ีรวมกนัเป็นสว่นรวม 
2. ต้องการทราบค่าสว่นย่อยของปริมาณท่ีหนึ่ง โดยท่ีปริมาณท่ี
หนึ่งเป็นส่วนย่อยเพียงส่วนเดียวของปริมาณท่ีสอง หาได้จาก
การน าค่าของส่วนรวมของปริมาณท่ีสองหารด้วยจ านวนของ
สว่นยอ่ยของปริมาณท่ีหนึง่ท่ีรวมกนัเป็นสว่นรวม 



  27 

ยีบ บนั ฮาร์ (2010) ใช้การใช้งานบาร์โมเดล ในการแบ่งประเภทของบาร์โมเดล ซึ่ง
แบง่ได้ 3 ประเภท ดงันี ้

ประเภทของบาร์โมเดล ลกัษณะของโจทย์ท่ีสอดคล้องกบัประเภทของบาร์โมเดล 
สว่นรวม – สว่นยอ่ย  
(Part – Whole) 

1. ทราบค่าส่วนย่อยหนึ่งส่วนและส่วนรวม ดังนัน้การหาค่า
สว่นย่อยท่ีไม่ทราบค่า จึงมาจากการน าส่วนย่อยทัง้หมดไปหัก
ออกจากสว่นรวม 
2. ทราบค่าสว่นยอ่ยทัง้หมด ดงันัน้การหาค่าสว่นรวมจึงมาจาก
การน าสว่นยอ่ยทัง้หมดมารวมกนั 
3. สว่นยอ่ยมีมากกว่าสองสว่น ดงันัน้การหาสว่นรวมจึงมาจาก
การน าสว่นยอ่ยทัง้หมดมารวมกนั 

การเปรียบเทียบ 
(Comparison) 

1. ทราบคา่สว่นยอ่ยหนึง่สว่น และต้องการทราบคา่สว่นรวม โดย
ท่ีสว่นรวมเป็นการน าสว่นยอ่ยท่ีเทา่กนัหลาย ๆ สว่นมารวมกนั 
2. ทราบคา่สว่นรวม และต้องการทราบคา่สว่นยอ่ยหนึง่สว่น โดย
ท่ีสว่นรวมถกูแบง่เป็นหลายสว่นเทา่ ๆ กนั 
3. ทราบคา่สว่นยอ่ยและสว่นรวม และต้องการทราบจ านวนของ
สว่นยอ่ย โดยท่ีสว่นรวมถกูแบง่เป็นสว่นยอ่ยเทา่ ๆ กนั 

ก่อน – หลงั  
(Before – After)      

1. เปรียบเทียบปริมาณสองปริมาณโดยใช้ผลต่างของทัง้สอง
ปริมาณ 
2. เปรียบเทียบปริมาณสองปริมาณโดยใช้อัตราส่วนระหว่าง
ปริมาณสองปริมาณ 

โค เทก ฮง (2007) ใช้รูปแบบของบาร์โมเดล ในการแบ่งประเภทของบาร์โมเดล ซึ่ง
แบง่ได้ 3 ประเภท ดงันี ้

ประเภทของบาร์โมเดล ลกัษณะของโจทย์ท่ีสอดคล้องกบัประเภทของบาร์โมเดล 
สว่นรวม – สว่นยอ่ย  
(Part – Whole) 

1. ส่วนรวมสามารถแบ่งเป็นสว่นย่อยได้สองสว่น เม่ือทราบค่า
สว่นย่อยทัง้สองสว่น ดังนัน้การหาค่าสว่นรวมจึงมาจากการน า
สว่นยอ่ยทัง้หมดมารวมกนั 
2. เม่ือทราบค่าสว่นรวมและสว่นย่อยเพียงสว่นเดียว ดงันัน้การ
หาค่าสว่นย่อยสว่นท่ีเหลือได้จากการน าส่วนย่อยท่ีทราบค่ามา
ลบออกจากสว่นรวม 
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ประเภทของบาร์โมเดล ลกัษณะของโจทย์ท่ีสอดคล้องกบัประเภทของบาร์โมเดล 
 3. สว่นรวมสามารถแบ่งเป็นสว่นยอ่ยได้มากกว่าสองสว่น โดยท่ี

แต่ละส่วนเท่า ๆ กัน เม่ือทราบค่าส่วนย่อยหนึ่งส่วน ดังนัน้การ
หาค่าส่วนรวมจึงมาจากการน าค่าส่วนย่อยหนึ่งส่วนคูณกับ
จ านวนสว่นยอ่ยทัง้หมด 
4. สว่นรวมสามารถแบ่งเป็นสว่นยอ่ยได้มากกว่าสองสว่น โดยท่ี
แต่ละสว่นเท่า ๆ กัน เม่ือทราบค่าสว่นรวม ดงันัน้การหาค่าของ
สว่นย่อยหรือจ านวนสว่นย่อยจึงมาจากการน าค่าส่วนรวมหาร
ด้วยจ านวนสว่นยอ่ยหรือคา่ของสว่นยอ่ยตามล าดบั 

การเปรียบเทียบ 
(Comparison) 

1. ต้องการทราบความสัมพันธ์ของปริมาณสองปริมาณโดย
เปรียบเทียบปริมาณสองปริมาณ  ซึ่งใช้ผลต่างของทัง้สอง
ปริมาณ 
2. เปรียบเทียบปริมาณสองปริมาณโดยใช้อัตราส่วนระหว่าง
ปริมาณสองปริมาณ 

การเปลีย่นแปลง (Change) ใช้เปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างค่าใหม่และค่าเดิมของ
ปริมาณเดิมหลงัจากท่ีมีการเปลีย่นแปลงโดยการลดหรือเพิ่ม 

 
จากการศึกษาประเภทของบาร์โมเดลข้างต้น ส าหรับงานวิจัยครัง้นีจ้ะแบ่งประเภท

ของบาร์โมเดลเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ส่วนย่อย – สว่นรวม (Part – Whole) และ การเปรียบเทียบ 
(Comparison) 

 
2.5 บทบาทของบาร์โมเดล 

จากงานวิจัยของ  ยีบ บนั ฮาร์ (2010) และ สวี ฟอง และ เคอร์รี ลี (2009) ได้กลา่ว
วา่บทบาทของบาร์โมเดลนัน้มีการน าไปใช้ในการแก้ปัญหาเลขคณิตและพีชคณิตตามประเภทของ
บาร์โมเดล โดยปัญหานัน้มีโครงสร้างของบาร์โมเดลเป็นแบบเดียวกนั ดงันี ้
 

ประเภทท่ี 1 Part – Whole Models (สว่นยอ่ย - สว่นรวม) 
เป็นการแบง่สว่นรวมทัง้หมดออกเป็นสว่นยอ่ย 2 สว่น หรือมากกวา่ 2 สว่น 
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กรณีท่ี 1 สว่นยอ่ยไม่เทา่กนั 
การแก้ปัญหาเลขคณิต 
ทราบคา่สว่นยอ่ยสองสว่น (a และ b) เพื่อหาปริมาณสว่นรวม 
 
 
                                                   
 

สร้างสมการเลขคณิตได้วา่   a + b = x 
โดยท่ี x แทนคา่ของสว่นรวม 

 
การแก้ปัญหาพีชคณิต 
ทราบคา่สว่นรวมและสว่นยอ่ยเพียงหนึ่งสว่น (สว่นรวมแทนด้วย a และสว่นย่อยแทนด้วย b) เพื่อ
หาปริมาณท่ีเหลอื 
 
 
                                                   

สร้างสมการพีชคณิตได้วา่   x + b = a 
โดยท่ี x แทนสว่นยอ่ยท่ีไม่ทราบคา่ 

กรณีท่ี 2 สว่นยอ่ยแตล่ะสว่นมีปริมาณท่ีเทา่กนั 

สว่นรวม b แบง่ออกเป็นสว่นยอ่ย a สว่น เพื่อหาคา่แตล่ะสว่น 
 
 
 
                                                   
 
 
การแก้ปัญหาเลขคณิต 

สร้างสมการเลขคณิตได้วา่  x
a

b
  

โดยท่ี x แทนคา่ของสว่นยอ่ยแตล่ะสว่น 

a b 

? 

? b 

a 

? 

b 

      

a สว่น 
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การแก้ปัญหาพีชคณิต 
สร้างสมการพีชคณิตได้วา่   ax = b 
โดยท่ี x แทนคา่ของสว่นยอ่ยแตล่ะสว่น 

 

ประเภทท่ี 2 Comparison Models (การเปรียบเทียบ) 
ใช้แสดงแทนปริมาณสองปริมาณหรือมากกวา่สองปริมาณท่ีต้องการเปรียบเทียบ 

 
การแก้ปัญหาเลขคณิต 
ทราบคา่สว่นท่ีต้องการเปรียบเทียบ เพื่อหาปริมาณสว่นรวม 
 
                                                                                         
                                    
                                  
 
 

สร้างสมการเลขคณิตได้วา่  a + b = x 
 
การแก้ปัญหาพีชคณิต 
ทราบค่าส่วนท่ีต้องการเปรียบเทียบเพียงส่วนเดียวและผลรวมของสองสว่นท่ีน ามาเปรียบเทียบ
เพื่อหาปริมาณสว่นอีกสว่นท่ีน ามาเปรียบเทียบ 
                                                     
                                                                   
                                                                      
                                                          
 

สร้างสมการพีชคณิตได้วา่  x + b = a 
 

ประเภทท่ี 3 Multiplication and Division Models (เศษสว่น) 
ใช้แสดงแทนปัญหาท่ีเป็นการคณูหรือการหาร โดยจะใช้ได้ดีในการแก้ปัญหาท่ีเป็นเศษสว่น 

d a 

b 
? 

d ? 

b 
a 
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การแก้ปัญหาเลขคณิต 
 
                                 
 
 
สร้างสมการเลขคณิตได้วา่  a + b = x 

การแก้ปัญหาพีชคณิต 
 

                                
 
                                                           
สร้างสมการพีชคณิตได้วา่  x + b = a 

 
จากข้างต้นบทบาทของบาร์โมเดลนัน้มีการน าไปใช้ในเพื่อสร้างสมการเลขคณิตและ

พีชคณิต ถ้าโครงสร้างของปัญหามีความซบัซ้อนน้อยกว่าเราสามารถสร้างสมการเลขคณิต และ
การสร้างสมการพีชคณิตถูกน ามาใช้ถ้าหากโครงสร้างของปัญหามีความซบัซ้อนมากกว่า โดยใน
งานวิจัยครัง้นีคื้อการแก้โจทย์ปัญหาอัตราสว่นและร้อยละ ผ่านการจัดการเรียนรู้เร่ืองอัตราสว่น
และร้อยละ โดยการสอนวิธีปกติควบคู่กับวิธีบาร์โมเดล ดังนัน้บทบาทของบาร์โมเดลคือการ
น าไปใช้ในการแก้โจทย์ปัญหา ตามลกัษณะของโจทย์ปัญหา ดงันี ้

 
โจทย์ปัญหาประเภทที่ 1 
ลกัษณะของโจทย์ปัญหา 
สิง่ท่ีโจทย์ก าหนด อตัราสว่นและปริมาณหนึง่ปริมาณ 

สิง่โจทย์ต้องการทราบ ปริมาณท่ีเหลอืท่ีไม่ทราบคา่ 
ผลรวมของทัง้สองปริมาณ 
ผลตา่งระหวา่งปริมาณสองปริมาณ 

 

สถานการณ์ท่ี 1 
อตัราสว่นของปริมาณของน า้ตาลตอ่ปริมาณของเกลอืเป็น 4 : 7 ถ้ามีเกลอื 350 กรัม จะมีน า้ตาลก่ี
กรัม 

? 
a a a a 

b 

a 

a 
    

b 

? 
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วิธีปกติ วิธีบาร์โมเดล 
ขัน้ท่ี 1 ก าหนดตวัแปร 
สิง่ท่ีโจทย์ก าหนด 
- อตัราสว่นของปริมาณของน า้ตาลตอ่ปริมาณ
ของเกลอืเป็น 4 : 7 
- มีเกลอื 350 กรัม 
สิง่ท่ีโจทย์ต้องการทราบ 
- ปริมาณของน า้ตาล 
ให้ x แทนปริมาณน า้ตาล เม่ือมีปริมาณของเกลอื 
350 กรัม 
 
ขัน้ท่ี 2 เขียนสดัสว่น 
อตัราสว่นของปริมาณของน า้ตาลตอ่ปริมาณ
ของเกลอืเป็น 4 : 7 
อตัราสว่นใหม่เป็น x : 350 
เขียนสดัสว่นได้ดงันี ้   4 : 7 = x : 350  
 
ขัน้ท่ี 3 หาคา่ของตวัแปร 
จาก 4 : 7 = x : 350 
จะได้    

                
3507

4 x
  

       x350
7

4  

             x200  
        
ดงันัน้ ปริมาณน า้ตาลคือ 200 กรัม 
 

ระยะข้อความ 
สิง่ท่ีโจทย์ก าหนด 
- อตัราสว่นของปริมาณของน า้ตาลตอ่ปริมาณ
ของเกลอืเป็น 4 : 7 
- มีเกลอื 350 กรัม 
สิง่ท่ีโจทย์ต้องการทราบ 
- ปริมาณของน า้ตาล 
 
ระยะโครงสร้าง 
ปริมาณของน า้ตาล 
 
 
ปริมาณของเกลอื        
 
 
ระยะวิธีการและสญัลกัษณ์ 
 
ปริมาณของน า้ตาล 
 
 
ปริมาณของเกลอื      
 
 
                       
 
 
 
 

  

350 

  

  350 

 50  50 50  50 50 50 50 



  33 

 
ปริมาณของน า้ตาล 
 
 
ปริมาณของเกลอื      
 
 
ดงันัน้ ปริมาณของน า้ตาลคือ 200 กรัม 

สถานการณ์ท่ี 2 
ในห้องเรียนห้องหนึ่งมีนกัเรียนชาย  20 คน โดยอตัราสว่นของจ านวนนกัเรียนชายตอ่จ านวน
นกัเรียนหญิงเป็น 2 : 3 อยากทราบวา่ ห้องเรียนห้องนีมี้นกัเรียนชายตา่งจากนกัเรียนหญิงก่ีคน 

วิธีปกติ วิธีบาร์โมเดล 
ขัน้ท่ี 1 ก าหนดตวัแปร 
สิง่ท่ีโจทย์ก าหนด 
- ห้องเรียนห้องหนึง่มีนกัเรียนชาย  20 คน 
- อตัราสว่นของจ านวนนกัเรียนชายตอ่จ านวน
นกัเรียนหญิงเป็น 2 : 3 
สิง่ท่ีโจทย์ต้องการทราบ 
-ห้องเรียนห้องนีมี้นกัเรียนชายตา่งจากนกัเรียน
หญิง 
ให้ x แทนจ านวนของนกัเรียนชายตา่งจาก
นกัเรียนหญิง เม่ือจ านวนนกัเรียนชายคือ  20 
คน 
 
ขัน้ท่ี 2 เขียนสดัสว่น 
อตัราสว่นของจ านวนนกัเรียนชายตอ่ผลตา่งของ
จ านวนนกัเรียนชายและจ านวนนกัเรียนหญิง
เป็น 2 : 1 
อตัราสว่นใหม่เป็น 20 : x 

ระยะข้อความ 
สิง่ท่ีโจทย์ก าหนด 
- ห้องเรียนห้องหนึง่มีนกัเรียนชาย  20 คน 
- อตัราสว่นของจ านวนนกัเรียนชายตอ่จ านวน
นกัเรียนหญิงเป็น 2 : 3 
สิง่ท่ีโจทย์ต้องการทราบ 
-ห้องเรียนห้องนีมี้นกัเรียนชายตา่งจากนกัเรียน
หญิง 
ระยะโครงสร้าง 
 
 
 
 
 
 
 
 

นกัเรียนชาย      นกัเรียนหญิง 

     20                      ? 

นกัเรียนทัง้หมด 

 4 x 50 = 200 

50  50 50  50   

  350 

 50  50 50  50 50 50 50 
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เขียนสดัสว่นได้ดงันี ้ 2 : 1 = 20 : x  
 
ขัน้ท่ี 3 หาคา่ของตวัแปร 
จาก 2 : 1 = 20 : x 
จะได้   

               
x

20

1

2
   

             2012 x  
               

2

201
x  

               10x  
 
ดงันัน้ นกัเรียนชายตา่งจากนกัเรียนหญิงคือ 
10 คน 

ระยะวิธีการและสญัลกัษณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ดงันัน้ นกัเรียนชายตา่งจากนกัเรียนหญิงคือ 
        10 คน 

 
โจทย์ปัญหาประเภทที่ 2 
ลกัษณะของโจทย์ปัญหา 
สิง่ท่ีโจทย์ก าหนด อตัราสว่นและผลรวมของปริมาณสองปริมาณ 

สิง่โจทย์ต้องการทราบ ปริมาณของแตล่ะปริมาณ 
ผลตา่งของทัง้สองปริมาณ 

 

สถานการณ์ท่ี 3 
นิทรรศการแหง่หนึง่มีผู้ เข้าชมทัง้สิน้ 100 คน โดยมีอตัราสว่นจ านวนเด็กตอ่จ านวนผู้ใหญ่เป็น  
7 : 13 อยากทราบวา่นิทรรศการแหง่นีมี้เด็กก่ีคน 
 

นกัเรียนชาย      นกัเรียนหญิง 

     20                      ? 

นกัเรียนทัง้หมด 

10     10   

ปริมาณนกัเรียน

ชายตา่งจาก

นกัเรียนหญิง 
นกัเรียนชาย       

 

นกัเรียนหญิง 
10      
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วิธีปกติ วิธีบาร์โมเดล 
ขัน้ท่ี 1 ก าหนดตวัแปร 
สิง่ท่ีโจทย์ก าหนด  
- นิทรรศการแหง่หนึง่มีผู้ เข้าชมทัง้สิน้ 100 คน 
- อตัราสว่นจ านวนเด็กตอ่จ านวนผู้ใหญ่เป็น  
7 : 13 
สิง่ท่ีโจทย์ต้องการทราบ 
- นิทรรศการแหง่นีมี้เด็กก่ีคน 
ให้ x แทนจ านวนเด็กท่ีเข้าชมนิทรรศการ เม่ือมีผู้
เข้าชมนิทรรศการทัง้สิน้ 100 คน 
 
ขัน้ท่ี 2 เขียนสดัสว่น 
อตัราสว่นจ านวนเด็กตอ่จ านวนผู้ เข้าชม
นิทรรศการทัง้หมดเป็น 7 : 20 
อตัราสว่นใหม่เป็น x : 100 
เขียนสดัสว่นได้ดงันี ้  7 : 20 = x : 100  
 
ขัน้ท่ี 3 หาคา่ของตวัแปร 
จาก 7 : 20 = x : 100 
จะได้   

            
10020

7 x
  

   x100
20

7  

             x35  
 
ดงันัน้ จ านวนเด็กท่ีเข้าชมนิทรรศการคือ  
        35 คน 
 
 

ระยะข้อความ 
สิง่ท่ีโจทย์ก าหนด  
- นิทรรศการแหง่หนึง่มีผู้ เข้าชมทัง้สิน้ 100 คน 
- อตัราสว่นจ านวนเด็กตอ่จ านวนผู้ใหญ่เป็น  
7 : 13 
สิง่ท่ีโจทย์ต้องการทราบ 
- นิทรรศการแหง่นีมี้เด็กก่ีคน 
 
ระยะโครงสร้าง 
 
 
 
 
 
 
ระยะวิธีการและสญัลกัษณ์ 
 
 
 
                       
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้ เข้าชมนิทรรศการ  100 คน 

     เด็ก  ?                        ผู้ใหญ่  

ผู้ เข้าชมนิทรรศการ  100 คน 

    เด็ก  ?                         ผู้ใหญ่  

5   
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ดงันัน้ จ านวนเด็กท่ีเข้าชมนิทรรศการคือ  35 
คน 

 

สถานการณ์ท่ี 4 
เชือกเส้นหนึง่ยาว   240 เมตร ถกูแบง่ออกเป็นสองสว่นโดยอตัราสว่นความยาวของเชือกเส้นท่ี
หนึง่ตอ่ความยาวของเชือกเส้นท่ีสองเป็น  7 : 8 อยากทราบวา่เชือกทัง้สองเส้นยาวตา่งกนัก่ีเมตร 

วิธีปกติ วิธีบาร์โมเดล 
ขัน้ท่ี 1 ก าหนดตวัแปร 
สิง่ท่ีโจทย์ก าหนด 
- เชือกเส้นหนึง่ยาว   240 เมตร ถกูแบง่ออกเป็น
สองสว่น 
- อตัราสว่นความยาวของเชือกเส้นท่ีหนึง่ตอ่
ความยาวของเชือกเส้นท่ีสองเป็น  7 : 8 
สิง่ท่ีโจทย์ต้องการทราบ 
- เชือกทัง้สองเส้นยาวตา่งกนัก่ีเมตร 
ให้ x แทนความยาวของเชือกเส้นท่ีหนึง่ เม่ือ
ความยาวเชือกก่อนตดัเป็น 240 เมตร 
    y แทนความยาวของเชือกเส้นท่ีสอง เม่ือ
ความยาวเชือกก่อนตดัเป็น 240 เมตร 
 
ขัน้ท่ี 2 เขียนสดัสว่น 
อตัราสว่นความยาวของเชือกเส้นท่ีหนึง่ตอ่
ความยาวเชือกก่อนตดัเป็น 7 : 15 

ระยะข้อความ 
สิง่ท่ีโจทย์ก าหนด 
- เชือกเส้นหนึง่ยาว   240 เมตร ถกูแบง่
ออกเป็นสองสว่น 
- อตัราสว่นความยาวของเชือกเส้นท่ีหนึง่ตอ่
ความยาวของเชือกเส้นท่ีสองเป็น  7 : 8 
สิง่ท่ีโจทย์ต้องการทราบ 
- เชือกทัง้สองเส้นยาวตา่งกนัก่ีเมตร 
 
ระยะโครงสร้าง 
 
 
 
 
 
 

เชือกยาว   240 เมตร 

   เชือกเส้นท่ีหนึง่ ?      เชือกเส้นท่ีสอง ? 

ผู้ เข้าชมนิทรรศการ  100 คน 

      เด็ก                            ผู้ใหญ่  

    5 x 7 = 35                   

5  5 5  5  5 5  5  
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และอตัราสว่นความยาวของเชือกเส้นท่ีสอง
ความยาวเชือกก่อนตดัเป็น 8 : 15 
อตัราสว่นใหม่เป็น x : 240 และ y : 240 
เขียนสดัสว่นได้ดงันี ้  7 : 15 = x : 240 
และ  8 : 15 = y : 240 
 
ขัน้ท่ี 3 หาคา่ของตวัแปร 
จาก 7 : 15 = x : 240 

จะได้   
24015

7 x
  

 x240
15

7  

         x112  
ดงันัน้ ความยาวของเชือกเส้นท่ีหนึง่คือ  
        112 เมตร 
จาก 8 : 15 = x : 240 

จะได้   
24015

8 x
  

 x240
15

8  

         x128  
ดงันัน้ ความยาวของเชือกเส้นท่ีสองคือ  
        128 เมตร 
นัน่คือ เชือกทัง้สองเส้นยาวตา่งกนั  
        128 – 112 = 16 เมตร 

ระยะวิธีการและสญัลกัษณ์ 
   
 
 
 
 
 
                       
 
 
 
 
 
 
ดงันัน้ เชือกทัง้สองเส้นยาวตา่งกนั 16 เมตร 
 
 
 

 
โจทย์ปัญหาประเภทที่ 3 
ลกัษณะของโจทย์ปัญหา 
สิง่ท่ีโจทย์ก าหนด อตัราสว่นและผลตา่งของปริมาณสองปริมาณ 

สิง่โจทย์ต้องการทราบ ปริมาณของแตล่ะปริมาณ 
ผลรวมของทัง้สองปริมาณ 

 

เชือกยาว   240 เมตร 

   เชือกเส้นท่ีหนึง่ ?      เชือกเส้นท่ีสอง ? 

16   

สว่นตา่งของเชือกทัง้สองเส้น 

เชือกเส้นท่ีหนึง่ 

เชือกเส้นท่ีสอง 16 
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สถานการณ์ท่ี 5 
ในการเตรียมผลไม้เพื่อท าน า้ผลไม้ เพื่อจะให้มีรสชาติกลมกลอ่มพบวา่จะต้องเตรียมแอปเปิล้
มากกวา่ส้ม 6 ผล ซึง่อตัราสว่นจ านวนส้มตอ่จ านวนแอปเปิล้เป็น 2 : 3 อยากทราบวา่ในการเตรียม
ผลไม้ครัง้นีจ้ะต้องเตรียมส้มและแอปเปิล้อยา่งละก่ีผล 

วิธีปกติ วิธีบาร์โมเดล 
ขัน้ท่ี 1 ก าหนดตวัแปร 
สิง่ท่ีโจทย์ก าหนด 
- ในการเตรียมผลไม้เพื่อท าน า้ผลไม้ จะต้อง
เตรียมแอปเปิล้มากกวา่ส้ม 6 ผล 
- อตัราสว่นจ านวนส้มตอ่จ านวนแอปเปิล้เป็น  
  2 : 3 
สิง่ท่ีโจทย์ต้องการทราบ 
- จะต้องเตรียมส้มและแอปเปิล้อยา่งละก่ีผล 
ให้ x แทนจ านวนส้ม เม่ือแอปเปิล้มากกวา่ส้ม  
    6 ผล 
    y แทนจ านวนแอปเปิล้ เม่ือแอปเปิล้มากกวา่    
    ส้ม 6 ผล 
 
ขัน้ท่ี 2 เขียนสดัสว่น 
อตัราสว่นจ านวนส้มตอ่จ านวนแอปเปิล้ท่ี
มากกวา่ส้มเป็น 2 : 1 
และอตัราสว่นจ านวนแอปเปิล้ตอ่จ านวนแอป
เปิล้ท่ีมากกวา่ส้มเป็น 3 : 1 
อตัราสว่นใหม่เป็น x : 6 และ y : 6          
เขียนสดัสว่นได้ดงันี ้2 : 1 = x : 6 
และ 3 : 1 = y : 6 
 
 
 

ระยะข้อความ 
สิง่ท่ีโจทย์ก าหนด 
- ในการเตรียมผลไม้เพื่อท าน า้ผลไม้ จะต้อง
เตรียมแอปเปิล้มากกวา่ส้ม 6 ผล 
- อตัราสว่นจ านวนส้มตอ่จ านวนแอปเปิล้เป็น  
  2 : 3 
สิง่ท่ีโจทย์ต้องการทราบ 
- จะต้องเตรียมส้มและแอปเปิล้อยา่งละก่ีผล 
 
ระยะโครงสร้าง 
 
 
ส้ม  ? 
 
แอปเปิล้  ? 
 
ระยะวิธีการและสญัลกัษณ์ 
 
 
ส้ม  ? 
 
แอปเปิล้  ? 
 
 

เตรียมแอปเปิล้

มากกวา่ส้ม 6 ผล 

เตรียมแอปเปิล้

มากกวา่ส้ม 6 ผล 

          

 

                       

6 
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ขัน้ท่ี 3 หาคา่ของตวัแปร 
จาก 2 : 1 = x : 6 

จะได้   
61

2 x
  

     x6
1

2  

          x12  
ดงันัน้ จ านวนส้มคือ 12  ผล 
จาก 3 : 1 = y : 6 

จะได้   
61

3 x
  

     x6
1

3  

          x18  
ดงันัน้ จ านวนแอปเปิล้คือ 18 ผล 
นัน่คือ ต้องเตรียมส้ม 12 ผล 
        แอปเปิล้ 18  ผล 

                       
ส้ม   
 
แอปเปิล้   
 
ดงันัน้ ต้องเตรียมส้ม 12 ผล 
          แอปเปิล้ 18 ผล 

 

สถานการณ์ท่ี 6 
ฟาร์มเลีย้งสตัว์ของลงุมาเลีย้งไก่และเป็ดตา่งกนั 50 ตวั โดยอตัราสว่นจ านวนเป็ดตอ่จ านวนไก่
เป็น  6 : 11 ลงุมาเลีย้งสตัว์ทัง้หมดก่ีตวั 

วิธีปกติ วิธีบาร์โมเดล 
ขัน้ท่ี 1 ก าหนดตวัแปร 
สิง่ท่ีโจทย์ก าหนด 
- ฟาร์มเลีย้งสตัว์ของลงุมาเลีย้งไก่และเป็ด
ตา่งกนั 50 ตวั 
- อตัราสว่นจ านวนเป็ดตอ่จ านวนไก่เป็น   
6 : 11 
สิง่ท่ีโจทย์ต้องการทราบ 
- ลงุมาเลีย้งสตัว์ทัง้หมด 
ให้ x แทนจ านวนเป็ด เม่ือจ านวนไก่และเป็ด    

ระยะข้อความ 
สิง่ท่ีโจทย์ก าหนด 
- ฟาร์มเลีย้งสตัว์ของลงุมาเลีย้งไก่และเป็ด
ตา่งกนั 50 ตวั 
- อตัราสว่นจ านวนเป็ดตอ่จ านวนไก่เป็น   
6 : 11 
สิง่ท่ีโจทย์ต้องการทราบ 
- ลงุมาเลีย้งสตัว์ทัง้หมด 
 

6          6 

 

6          6          6 
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    ตา่งกนั 50 ตวั 
    y แทนจ านวนไก่ เม่ือจ านวนไก่และเป็ด 
    ตา่งกนั 50 ตวั 
 
ขัน้ท่ี 2 เขียนสดัสว่น 
อตัราสว่นของจ านวนเป็ดตอ่ผลตา่งของจ านวน
ไก่และเป็ดคือ 50 เป็น 6 : 5 
และอตัราสว่นของจ านวนไก่ตอ่ผลตา่งของ
จ านวนไก่และเป็ดคือ 50 เป็น 11 : 5 
อตัราสว่นใหม่เป็น x : 50 และ y : 50          
เขียนสดัสว่นได้ดงันี ้6 : 5 = x : 50 
และ 11 : 5 = y : 50 
 
ขัน้ท่ี 3 หาคา่ของตวัแปร 
จาก 6 : 5 = x : 50 

จะได้   
505

6 x
  

     x50
5

6  

          x60  
 
ดงันัน้ จ านวนเป็ดคือ 60 ตวั 
จาก 11 : 5 = y : 50 

จะได้   
505

11 y
  

     y50
5

11  

          y110  
ดงันัน้ จ านวนไก่คือ 110 ตวั 
นัน่คือ ลงุมาเลีย้งสตัว์ทัง้หมด   
         60 + 110 = 170 ตวั 

ระยะโครงสร้าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระยะวิธีการและสญัลกัษณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       
 
 
 
ดงันัน้ ลงุมาเลีย้งสตัว์ทัง้หมด 170 ตวั 

เป็ด                              ไก่       

  ?                                 ? 

สตัว์เลีย้งทัง้หมดในฟาร์มลงุมา 

ลงุมาเลีย้งไก่และเป็ดตา่งกนั 50 ตวั

สองเสน้ เป็ด ? 

ไก่ ? 

   เป็ด                                 ไก่       

สตัว์เลีย้งทัง้หมดในฟาร์มลงุมา 10 x 17 = 170 ตวั 

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

ลงุมาเลีย้งไก่และเป็ดตา่งกนั 50 ตวั

สองเสน้   เป็ด ? 

    ไก่ ? 10 
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2.6 งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้บาร์โมเดล 
ในงานวิจัยครัง้นีผู้้ วิจัยได้ศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการเรียนรู้และการ

พฒันารูปแบบการสอนในการใช้บาร์โมเดลทัง้ในประเทศและตา่งประเทศดงันี ้
งานวิจยัในประเทศ 

ปรียา สถิิระบุตร (2557) ได้มีการศกึษาการพฒันาทกัษะการแก้โจทย์ปัญหาเร่ือง
การคูณ การหาร ส าหรับนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 3 โดยใช้เทคนิค KWDL ร่วมกับบาร์โมเดล
โดยมีการจัดการเรียนรู้แบบสี่ขัน้ตอนคือ ขัน้น า ประกอบด้วยการทบทวนความรู้และเร้าความ
สนใจ ขัน้การเรียนรู้ ขัน้นีจ้ะให้อิสระนกัเรียนเก่ียวกบัการแก้โจทย์ปัญหาในสถานการณ์ใหม่ ๆ โดย
ใช้เทคนิค KWDL และบาร์โมเดล ขัน้สามคือขัน้สรุป จะให้นกัเรียนสรุปความรู้จากเร่ืองท่ีเรียนโดย
การวาดรูปบาร์ และขัน้สุดท้ายคือขัน้ประมวลผล จากผลการทดลองพบว่านกัเรียนมีทกัษะการ
แก้ปัญหาหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนโดยมีคะแนนผลการพัฒนาเป็นร้อยละ 40.97 และ
ประสทิธิภาพของแผนจดัการเรียนรู้ 76.40/78.12  

วลีพร อุ่นจิตต์ธรรม (2558) ได้มีงานวิจัยในการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้
เก่ียวกับการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์โดยใช้รูปแบบบาร์โมเดลในชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 
ผลการวิจยัพบว่านกัเรียนมีทกัษะการคิดวิเคราะห์และเช่ือมโยงปัญหาทางคณิตศาสตร์ได้ จากนัน้
นกัเรียนสามารถวาดรูปแบบเป็นบาร์โมเดล ซึ่งท าให้การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ท าได้งา่ยและ
ถูกต้องมากยิ่งขึน้ วิธีการแก้ปัญหานัน้ได้ประยุกต์มาจากโพลยา โดยมีวิธีการ 4 ขัน้คือ ท าความ
เข้าใจปัญหา วางแผนการแก้ปัญหา แสดงวิธีท า และตรวจสอบค าตอบ จากการทดสอบยอ่ยพบวา่
นกัเรียนมีคะแนนเฉลีย่ร้อยละ 95.59  

อิมรอน ขวญัคาวิน (2559, 23 มิถุนายน)  ได้มีการพัฒนาชุดการเรียนรู้โดยใช้
เทคนิค KWDL ร่วมกบับาร์โมเดล ในชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 4 เร่ืองบวก ลบ คณู หาร ซึ่งจากการวิจัย
พบว่าเทคนิค KWDL ท าให้นกัเรียนมีความสามารถในการอ่านวิเคราะห์และเข้าใจปัญหาของสิง่ท่ี
โจทย์ก าหนดได้ สว่นการใช้บาร์โมเดลจะท าให้นกัเรียนแก้โจทย์ปัญหาได้และมองเห็นโจทย์ปัญหา
เป็นรูปธรรมมากขึน้ ซึ่งสงัเกตจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นยัส าคญัท่ีระดบั .01  

 
งานวิจยัตา่งประเทศ 

ลิซ่า อิงลาร์ด (2010) ในการวิจัยนีจ้ัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
ร่วมกับบาร์โมเดล ซึ่งบาร์โมเดลจะเป็นตัวสร้างความสัมพันธ์ของปัญหาท่ีก าหนดให้ ผลการ
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ทดลองพบว่านกัเรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหาและสร้างความสมัพนัธ์ของบาร์โมเดลและ
สญัลกัษณ์ทางคณิตศาสตร์ได้ดียิ่งขึน้ ซึ่งเป็นผลดีกับนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 2  ห้องเรียน
ปกติ การเรียนการสอนแบบนีส้อดคล้องกับการเรียนการสอนแบบสิงคโปร์โมเดล สร้าง
ความสมัพันธ์และการตอบสนองต่อปัญหาและช่วยนกัเรียนในการเลือกแนวทางและขัน้ตอนใน
การแก้ปัญหานัน้ได้ 

เควิน มาโฮนี (2012) ได้ศึกษาเก่ียวกับผลของสิงคโปร์โมเดลในเบือ้งต้นต่อ
ความสามารถในการแก้ปัญหา โดยงานวิจัยนีใ้ช้การจัดการเรียนการสอนแบบบาร์โมเดลของ
นกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 2 และ 3 ซึ่งนกัเรียนทัง้สองระดบัมีผลการเรียนเพิ่มขึน้อยา่งสมัพนัธ์
กัน  ในการวิจัยนีเ้ป็นการศึกษาผลของการวาดตัวแบบ ต่อความสามารถในการแก้ปัญหาของ
นักเรียน เพื่อสร้างวิธีการสอนใหม่และพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียน เป็น
นวตักรรมใหม่ของการเรียนการสอนและสร้างความสมัพนัธ์ในการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษา
โดยใช้สถานการณ์ตวัอยา่ง เช่น เศรษฐศาสตร์มหภาค การแยกคุกกีก้ับช๊อคโกแลต  เป็นต้น จาก
การวิจยัพบวา่นกัเรียนจะมีศกัยภาพในการแก้ปัญหาสงูขึน้เม่ือมีการจดัการเรียนรู้แบบตวัแบบและ
ปัญหาเป็นฐานร่วมกนั  

ลซิ่า มอริน และคณะ (2017) ได้ท าการวิจยัโดยใช้เทคนิคการวาดรูปบาร์โมเดล
ในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ร่วมกับการใช้ปัญหาเป็นฐาน เพื่อพัฒนาทักษะการ
แก้ปัญหาของนักเรียนท่ีเห็นว่าวิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาท่ีมีความยาก และในงานวิจัยนีไ้ด้มีการ
สอนหลากหลายวิธีแต่เก่ียวข้องกับ ปัญหาเป็นฐาน จากผลการวิจัยพบว่า นกัเรียนมีทกัษะในการ
แก้ปัญหาท่ีมากขึน้เม่ือเทียบกบัผลสมัฤทธ์ิก่อนเรียน 

จากงานวิจัยทัง้ในประเทศและต่างประเทศข้างต้น จะเห็นได้ว่าบาร์โมเดลมีส่วน
ส าคัญในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และช่วยเพิ่มให้ทักษะการแก้ปัญหาของนักเรียนมี
ประสทิธิภาพยิ่งขึน้ 

 
3. เอกสารที่เก่ียวข้องกับความพึงพอใจทางการเรียน 

3.1 ความหมายของความพึงพอใจ 
นกัการศกึษาได้ให้ความหมายของความพงึพอใจดงันี ้
ลกัขณา สริวฒัน์ (2539) ได้ให้ความหมายของความพงึพอใจวา่ หมายถึง พฤติกรรม

ท่ีสนองตอ่ความต้องการของมนษุย์และเป็นพฤติกรรมที่น าไปสูจุ่ดมุ่งหมายท่ีตัง้ใจ 
ประสาท  อิศรปรีชา (2541) ให้ความหมายของความพงึพอใจวา่ หมายถึง พลงัท่ีเกิด

จากพลงัจิตท่ีมีผลไปสูเ่ปา้หมายท่ีต้องการและหาสิง่ท่ีต้องการมาตอบสนอง 
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วอลเลอร์สเตน (1971) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกท่ีเกิดขึน้เม่ือ
ได้รับผลส าเร็จตามความมุ่งหมาย และอธิบายว่าความพึงพอใจเป็นการกระท าทางจิตวิทยาไม่
สามารถมองเห็นได้ชัดเจน แต่สามารถคาดคะเนได้ว่ามีหรือไม่มีจากการสงัเกตพฤติกรรมเท่านัน้ 
การท่ีจะท าให้คนเกิดความพงึพอใจจะต้องอาศยัปัจจยัและองค์ประกอบท่ีเป็นสาเหตแุหง่ความพึง
พอใจ 

กู๊ด (1973) ได้กลา่วว่า ความพงึพอใจ หมายถึงคณุภาพหรือระดบัความพอใจซึง่เป็น
ผลมาจากความสนใจตา่ง ๆ และทศันคติของบุคคลตอ่กิจกรรม 

จากข้างต้นท่ีกลา่วมาจะได้วา่ ความพงึพอใจ หมายถึงความรู้สกึพอใจ ประทบัใจ การให้
ความร่วมมือจากการท ากิจกรรม ในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 

 
3.2 ทฤษฎทีี่เก่ียวข้องกับความพงึพอใจ 

ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับการสร้างความพึงพอใจ คือ ทฤษฎีความต้องการตามล าดบัขัน้
ของมาสโลว์ (Maslow’s Theory of Need Gratification) ซึ่งมาสโลว์เห็นว่ามนุษย์ถูกกระตุ้นจาก
ความปรารถนาท่ีจะได้ครอบครองความต้องการเฉพาะอย่าง และได้ตัง้สมมติฐานเก่ียวกับความ
ต้องการของบุคคลดงันี ้

1. บุคคลยอ่มมีความต้องการอยูเ่สมอและไม่สิน้สดุ ขณะท่ีความต้องการใดได้รับการ
ตอบสนองแล้ว ความต้องการอยา่งอ่ืนก็จะเกิดขึน้อีกไม่มีวนัจบสิน้ 

2. ความต้องการท่ีได้รับการตอบสนองแล้วจะไม่เป็นสิ่งจูงใจของพฤติกรรมอ่ืน ๆ 
ตอ่ไป ความต้องการที่ยงัไม่ได้รับการตอบสนองจึงเป็นสิง่จูงใจกับพฤติกรรมของคนนัน้ 

3. ความต้องการของบุคคล จะเรียงเป็นล าดบัขัน้ตอนความส าคญัเม่ือความต้องการ
ระดบัต ่าได้รับการตอบสนองแล้ว บุคคลก็จะให้ความสนใจกบัความต้องการระดบัสงูตอ่ไป ล าดบั
ความต้องการของบุคคลมี  5 ล าดบัขัน้ ดงันี ้

3.1 ความต้องการทางร่างกาย (Physiological Needs) เป็นความต้องการ
เบือ้งต้น เพื่อความอยู่รอดของชีวิต เช่น ความต้องการในเร่ืองของอาหาร น า้ อากาศ เคร่ืองนุ่งห่ม 
ยารักษาโรค ท่ีอยู่อาศัย ความต้องการทางเพศ ความต้องการทางด้านร่างกายจะมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมของตน ก็ตอ่เม่ือความต้องการทัง้หมดของคนยงัไม่ได้รับการตอบสนอง 

3.2 ความต้องการความปลอดภยัหรือความมัน่คง (Social or Blogging Needs) 
ถ้าหากความต้องการทางด้านร่างกายได้รับการตอบสนองตามสมควรแล้วมนษุย์จะต้องการในขัน้



  44 

สงูขึน้ตอ่ไป คือเป็นความรู้สกึท่ีต้องการความปลอดภยัหรือมัน่คงในปัจจุบนัและอนาคต ซึง่รวมถึง
ความก้าวหน้าและความอบอุ่นใจ 

3.3 ความต้องการทางสงัคม (Social or Belonging Needs) ภายหลงัจากท่ีคน
ได้รับการตอบสนองในสองขัน้ดงักลา่วก็จะมีความต้องการท่ีสงูขึน้คือ ความต้องการทางสงัคมเป็น
ความต้องการที่จะเข้าร่วมและได้รับการยอมรับในสงัคม ความเป็นมิตรและความรักจากเพื่อน 

3.4 ความต้องการท่ีจะได้รับการยกย่องนับถือ (Esteem Needs) เป็นความ
ต้องการให้คนอ่ืนยกย่อง ให้เกียรติ และเห็นความส าคัญของตน อยากเด่นในสังคม รวมถึง
ความส าเร็จ ความรู้ความสามารถ ความเป็นอิสระและเสรี 

3.5 ความต้องการความส าเร็จในชีวิต (Self Actualization) เป็นความต้องการ
ระดับสูงสุดของมนุษย์ ท่ีอยากจะเป็น อยากจะให้ ตามความคิดของตน หรือต้องการจะเป็น
มากกวา่ท่ีตวัเองเป็นอยูใ่นขณะนี ้

จากสาระส าคญัของทฤษฎีความต้องการตามล าดบัขัน้ของมาสโลว์ สรุปได้ว่าความ
ต้องการทัง้ 5 ขัน้ของมนษุย์นัน้มีความส าคญัไม่เทา่กัน แต่ละบุคคลจะปฏิบติัตนให้สอดคล้องตาม
ความต้องการในแต่ละขัน้ท่ีเกิดขึน้ การจูงใจตามทฤษฎีจะต้องพยายามตอบสนองความต้องการ
ของมนุษย์ท่ีมีความต้องการตามล าดับขัน้ท่ีแตกต่างกันไป และความต้องการในแต่ละขัน้จะมี
ความส าคญัส าหรับบุคคลมากน้อยเพียงใดนัน้ขึน้อยู่กับความพึงพอใจท่ีได้รับจากการตอบสนอง
ความต้องการในล าดบัขัน้นัน้ ตามท่ี พรรณี ชูชยั เจนจิต (2545) ได้กลา่วไว้ 

แรงจูงใจท่ีท าให้เกิดความพึงพอใจในการเรียนต้องอาศัยการจูงใจมากระตุ้ น
เพื่อให้นกัเรียนเกิดความสนใจ อยากรู้อยากเห็น อยากลงมือท า หรืออยากประสบความส าเร็จใน
การเรียน โดยนกัจิตวิทยาได้แบง่การจูงใจออกเป็น 2 ประเภท ตามท่ี สรุางค์ โค้วตระกลู (2556) ได้
แบง่ไว้ ดงันี ้

1. การจู งใจภายใน (Intrinsic Motivation) ได้แก่  การจู งใจ ท่ี เกิดขึ น้จาก
ความรู้สกึภายในของนกัเรียนเอง เช่น ความต้องการ ความสนใจ และทศันคติท่ีดีต่อวิชาท่ีเรียน ท า
ให้นกัเรียนเกิดความกระตือรือร้นอยากรู้อยากเห็น อยากเรียน เต็มใจและตัง้ใจเรียน 

2. การจู งใจภายนอก (Extrinsic Motivation) ได้แก่  การจู งใจ ท่ี เกิดจาก
สภาพแวดล้อมภายนอกมาชักจูงหรือกระตุ้นให้เกิดการจูงใจภายในขึน้ เช่น วิธีสอน บุคลิกภาพ
ของผู้สอนและเทคนิคท่ีครูใช้ในการสอนจะเป็นสิง่จูงใจให้นกัเรียนเกิดความรู้สกึอยากเรียนรู้ การ
กระท าท่ีเกิดจากแรงจูงใจภายนอกไม่ได้เป็นการกระท าเพื่อความส าเร็จในสิ่งนัน้อย่างแท้จริง แต่
เป็นการกระท าเพื่อสิง่จูงใจอยา่งอ่ืน  
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จากข้างต้นจะเห็นได้ว่าแรงจูงใจภายในและภายนอกมีความส าคญัและจ าเป็น
ต่อการจัดการเรียนรู้ เพราะจะเป็นตวักระตุ้นท่ีท าให้เด็กอยากจะเรียนรู้และลงมือท าเพื่อน าไปสู่
ความส าเร็จ 

พรรณี ชูทยั เจนจิต (2545) ได้กลา่ววา่ การเร้าให้นกัเรียนเกิดความสนใจในการ
เรียนเพื่อให้บรรลวุตัถปุระสงค์ให้ค านงึถึงกิจกรรมตา่ง ๆ ดงัตอ่ไปนี ้

1. พยายามท าทกุวิถีทางท่ีจะสนองความต้องการขัน้ต ่า เช่น ความต้องการด้าน
ร่างกาย ความต้องการความปลอดภยั ความต้องการเป็นเจ้าของและการยอมรับ  

1.1 ท าให้เด็กเกิดความสบายทัง้ทางด้านร่างกายและสภาพภายในห้อง 
1.2 ท าให้เด็กเกิดความรู้สกึว่าปลอดภยัทัง้ในด้านร่างกายและสภาพภายใน

ห้องเรียน 
1.3 แสดงให้เด็กเห็นวา่ได้รับความสนใจ และเป็นสว่นหนึง่ของห้องเรียน 
1.4 จัดประสบการณ์การเรียนให้กับเด็ก จนกระทัง่เด็กทุกคนเกิดความรู้สึก

วา่ได้รับการยอมรับนบัถือ 
2. การกระตุ้นให้มีการเลือกท่ีจะน าไปสูก่ารพฒันา โดยครูจะต้องค านึงเก่ียวกับ

เร่ืองการเลอืกของมาสโลว์ ว่าเด็กจะเลอืกพฒันาไปข้างหน้า ถ้ารู้สกึว่าสถานการณ์นัน้ดึงดดูความ
สนใจไม่มีอันตราย ดังนัน้ครูจะต้องจัดสถานการณ์ ท่ีกระตุ้ นให้เด็กใช้ความพยายาม ถ้า
สถานการณ์ในห้องเรียนมีความกดดัน ตึงเครียดหรือความวิตกกังวลต่า ง ๆ เด็กจะเลือกข้าง
ปลอดภยัไว้ก่อนจะไม่พยายามมีสว่นร่วมในการเรียน แต่ถ้าครูลดความตึงเครียดเหลา่นัน้และท า
ให้การเรียนน่าต่ืนเต้น สนุกสนาน มีคุณค่า เด็กก็จะมีความรู้สกึมั่นคงปลอดภยัอยากท่ีจะร่วมใน
กิจกรรมด้วย 

3. จดัประสบการณ์การเรียนเพื่อช่วยให้เด็กประสบความส าเร็จ เพื่อจะกระตุ้นให้
เด็กรู้จักความคาดหวงัท่ีตรงตามความเป็นจริง เป็นคนท่ีท าอะไรแล้วต้องการความส าเร็จตลอดจน
มีความรู้สกึเก่ียวกบัตนเองในทางบวก 

4. ค านงึถึงผลเสียของการแข่งขนั เพราะเด็กจะคิดวา่การเรียนคือการท่ีพยายาม
ท าให้ดีกว่าผู้ อ่ืน จะไม่มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อหลีกเลี่ยงสถานการณ์เช่นนี ้ครูควร
พยายามกระตุ้นให้เด็กแข่งขนักบัตวัเอง พยายามจดัสถานการณ์ตา่ง ๆ เพื่อช่วยให้เด็กแต่ละคนมี
โอกาสประสบความส าเร็จบ้าง และใช้การแข่งขนัเป็นกลุม่เพียงเพื่อความสนุกเทา่นัน้ มิใช่เพื่อจะ
เอาชนะ 

5. การให้ความช่วยเหลอืกบัเด็กบางคนท่ีต้องการความช่วยเหลอืพิเศษ 
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6. พยายามกระตุ้นให้เด็กเรียนรู้เพราะความรู้สึกอยากเรียนด้วยตัวของตวัเอง 
มิใช่จากสิง่ลอ่ใจอ่ืน 

7. กระตุ้นให้เกิดความสนใจโดยใช้เคร่ืองลอ่ใจตา่ง ๆ 
 

3.3 งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับความพงึพอใจ 
งานวิจยัในประเทศ 

วลีพร อุ่นจิตต์ธรรม (2558) ได้มีงานวิจัยในการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้
เก่ียวกับการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์โดยใช้รูปแบบบาร์โมเดลในชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 
ผลการวิจยัพบวา่นกัเรียนมีความพงึพอใจในการเรียนรู้โดยการใช้บาร์โมเดลท่ีระดบัมากท่ีสดุ  

วันวิสา พุทจิระ (2557) ได้มีการศึกษาการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด model 
method เพื่ อพัฒนาการคิดเชิงพี ชคณิ ตของนักเรียนชั น้ประถมศึกษาปี ท่ี  5 และสังเกต
ความสามารถในการคิดเชิงพีชคณิต พบวา่นกัเรียนมีความพึงพอใจในการใช้ model method ใน
ระดบัดีมาก 

อิมรอน ขวัญคาวิน (2559, 23 มิถุนายน) ได้มีการพัฒนาชุดการเรียนรู้โดยใช้
เทคนิค KWDL ร่วมกบับาร์โมเดล ในชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 4 เร่ืองบวก ลบ คณู หาร ซึ่งจากการวิจัย
พบวา่นกัเรียนมีความพงึพอใจระดบัมากในการใช้ชุดการเรียนรู้นี ้

งานวิจยัในตา่งประเทศ 
เควิน มาโฮนี (2012) ได้ศึกษาเก่ียวกับผลของสิงคโปร์โมเดลในเบือ้งต้นต่อ

ความสามารถในการแก้ปัญหา โดยงานวิจยันีพ้บว่านกัเรียนมีความพึงพอใจในการเรียนการสอน
วิธีนีใ้นระดบัดี แต่นกัเรียนยงัมีปัญหาเม่ือเจอโจทย์ปัญหาท่ียากขึน้ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ด้วย
ตวัเอง ครูอาจจะมีการแนะน าหรือให้ความช่วยเหลอืเบือ้งต้น 
 
4.เอกสารที่เก่ียวข้องกับประเมินผลและการให้คะแนนแบบรูบริค 

4.1 การวัดผลประเมนิผลการเรียนรู้ 
การวดัผลประเมินผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในปัจจุบนัมุ่งเน้นการประเมินตามสภาพ

จริง โดยใช้วิธีการประเมินท่ีหลากหลายจากการท่ีผู้ เรียนได้ลงมือปฏิบติัจริง ได้เผชิญกับปัญหา
หรือสถานการณ์ท่ีเป็นจริงหรือสถานการณ์จ าลอง ได้แก้ปัญหา สบืค้น และน าความรู้ไปใช้ รวมทัง้
แสดงออกทางการคิด โดยการวดัผลประเมินผลดงักลา่วนีก็้เพ่ือตรวจสอบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
ตามมาตรฐานการเรียนรู้และผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั เพื่อจะได้น าผลจากการตรวจสอบไปปรับปรุง
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และพฒันาให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ท่ีดียิ่งขึน้ ซึง่มีหลกัการวดัผลประเมินผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ท่ีส าคญัดงัท่ี สสวท. (2555) กลา่วไว้ดงันี ้

1. การวดัผลประเมินผลต้องกระท าอย่างต่อเน่ือง โดยใช้ค าถามเพื่อตรวจสอบและ
สง่เสริมความรู้ความเข้าใจด้านเนือ้หา สง่เสริมให้เกิดทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ การ
กระตุ้นด้วยค าถามท่ีเน้นการคิดจะท าให้เกิดปฏิสมัพันธ์ระหว่างผู้ เรียนด้วยกันเองและระหว่าง
ผู้ เรียนกับผู้สอน ผู้ เรียนได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็น นอกจากนีผู้้สอนยงัสามารถใช้ค าตอบของ
ผู้ เรียนเป็นข้อมูลเพื่อตรวจสอบความรู้ความเจ้าใจและพฒันาการด้านทกัษะและกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ของผู้ เรียนได้อีกด้วย 

2. การวดัผลประเมินผลต้องสอดคล้องกับความรู้ความสามารถของผู้ เรียนท่ีระบุไว้
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ รวมทัง้สอดคล้องกบัผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั ผู้สอนจะต้องก าหนดวิธีการ
วดัผลประเมินผล เพื่อใช้ในการตรวจสอบวา่ผู้ เรียนได้บรรลผุลการเรียนรู้ตามมาตรฐานท่ีก าหนดไว้  

3. การวัดผลประเมินผลต้องครอบคลุมคุณภาพผู้ เรียนในด้าน ความรู้ความคิด 
ทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ ตามมาตรฐานการเรียนรู้
ท่ีระบุไว้ในหลกัสตูรของสถานศกึษา โดยเน้นการเรียนรู้ด้วยการท างานหรือท ากิจกรรมที่สง่เสริมให้
ผู้ เรียนเกิดสมรรถภาพทัง้สามด้าน 

4. การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์ต้องใช้วิธีการท่ีเหมาะสม และใช้
เคร่ืองมือท่ีมีคณุภาพ ซึง่จะท าให้สามารถวดัในสิง่ท่ีต้องการวดัได้ 

5. การวดัผลประเมินผลเป็นกระบวนการท่ีใช้สะท้อนความรู้ความสามารถของผู้ เรียน 
ช่วยให้ผู้ เรียนมีข้อมลูในการปรับปรุงและพฒันาความรู้ความสามารถของตนเองให้ดีขึน้ ในขณะท่ี
ผู้ สอนสามารถน าผลการประเมินมาใช้ในการวางแผนการจัดการเรียนรู้ ปรับปรุงกระบวนการ
เรียนรู้ของผู้ เรียน รวมทัง้ปรับปรุงการสอนของผู้สอนให้มีประสิทธิภาพ จึงต้องวดัผลประเมินผล
อย่างสม ่าเสมอและน าผลท่ีได้มาใช้ในการพฒันาการเรียนการสอน ซึ่งจะแบ่งการประเมินผลเป็น 
3 ระยะ ดงันี ้

5.1 ประเมินผลก่อนเรียน เป็นการประเมินผลความรู้พืน้ฐานและทกัษะจ าเป็นท่ี
ผู้ เรียนควรมีก่อนการเรียนรายวิชา บทเรียนหรือหน่วยการเรียนใหม่ ข้อมูลท่ีได้จากการวัดผล
ประเมินผลจะช่วยให้ผู้ สอนสามารถน าไปจัดกลุ่มผู้ เรียนและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ตรงตาม
ความถนดั ความสนใจ และความสามารถของผู้ เรียน  

5.2 ประเมินผลระหว่างเรียน เป็นการประเมินผลเพื่อวินิจฉัยผู้ เรียนในระหว่าง
การเรียน ข้อมูลท่ีได้จะช่วยให้ผู้ สอนสามารถศึกษาพัฒนาการเรียนรู้ของผู้ เรียนเป็นระยะ ๆ ว่า
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ผู้ เรียนมีพฒันาการเพิ่มขึน้เพียงใด ช่วยให้ผู้สอนปรับปรุงกระบวนการเรียนรู้ของผู้ เรียน นอกจากนี ้
ยงัช่วยให้ทราบจุดเดน่และจุดด้อยของผู้ เรียนแตล่ะคน 

5.3 ประเมินผลหลงัเรียน เป็นการประเมินผลเพื่อน าผลท่ีได้ไปใช้สรุปผลการ
เรียนรู้หรือเป็นการวดัผลประเมินผลแบบสรุปรวบยอดหลงัจากจบหนว่ยการเรียน 
 

4.2 การให้คะแนนแบบรูบริค 
เกณฑ์การให้คะแนนข้อสอบแบบแสดงวิธีท าหรือเขียนอธิบาย สามารถท าได้

หลากหลายวิธีโดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนแบบเกณฑ์รวมตามระดบัความจัดเจนของวิธีท า
และความถูกต้องของค าตอบ หรือแบบเกณฑ์ย่อยท่ีก าหนดระดับคะแนนของค าตอบแต่ละ
ประเด็นย่อย ซึ่งเกณฑ์การให้คะแนนดงักลา่วมีลกัษณะคล้ายกับเกณฑ์การให้คะแนนแบบรูบริค 
กลา่วคือการให้คะแนนแบบรูบริค เป็นการให้คะแนนท่ีประเมินผลจากผลงานท่ีนักเรียนท า หรือ
พฤติกรรมท่ีนกัเรียนแสดงออก ซึ่งไม่ได้พิจารณาท่ีค าตอบหรือผลลพัธ์สดุท้ายเพียงอยา่งเดียว แต่
ยังพิจารณาท่ีขัน้ตอนการท างานของนักเรียนด้วย ตลอดจนมีการก าหนดคะแนนพร้อมระบุ
รายละเอียดของผลงานหรือพฤติกรรมของนกัเรียนไว้อย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม เกณฑ์การให้
คะแนนแบบรูบริคสามารถปรับเปลีย่นได้ตามเหมาะสม อีกทัง้ยงัเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยให้ครูพิจารณา
และตัดสินระดับความสามารถของนักเรียนด้านความรู้ แนวคิดทางคณิตศาสตร์ ทักษะและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ และการประยกุต์ใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ เพื่อน าผลท่ีได้มาใช้ใน
การปรับปรุงการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึน้ ตลอดจนการให้คะแนนแบบรูบริคยงัเป็น
เคร่ืองมือช่วยให้นกัเรียนประเมินผลระดบัความสามารถด้านคณิตศาสตร์ของตนเอง แล้วน าผลท่ี
ได้มาปรับปรุงและพฒันาความสามารถด้านคณิตศาสตร์ของตนให้ดียิ่งขึน้ ซึ่งในการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์ การให้คะแนนแบบรูบริคท่ีนิยมใช้มี 2 แบบ ตามท่ี สสวท. (2555) ได้แบง่ไว้ คือ 

1. การให้คะแนนแบบวิ เคราะห์  (Analytic Scoring) เป็นการให้คะแนนตาม
องค์ประกอบของสิ่งท่ีต้องการประเมิน เช่น เม่ือต้องการประเมินความสามารถในการแก้ปัญหา  
อาจแยกพิจารณาในความสามารถในการท าความเข้าใจปัญหา ยุทธวิธีท่ีใช้ในการแก้ปัญหา  
และการสรุปค าตอบของปัญหา ในการให้คะแนนจะก าหนดเกณฑ์ของคะแนนในแต่ละด้าน  
แล้วรายงานผลโดยจ าแนกเป็นด้าน ๆ และอาจสรุปรวมคะแนนทุกด้านด้วยก็ได้ ดัง ตัวอย่าง  
การให้คะแนนแบบวิเคราะห์ในตาราง 2 
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ตาราง 2 การให้คะแนนแบบวิเคราะห์ 
 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 
ด้านการก าหนดตวัแปรและสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียวท่ีน าไปสูก่ารแก้ปัญหา (10 คะแนน) 
- ก าหนดตวัแปรท่ีน าไปสูก่ารหาค าตอบได้และเขียนสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว
เพื่อแสดงความสมัพนัธ์ตามเงื่อนไขในโจทย์ได้ถูกต้อง 

10 

- ก าหนดตวัแปรท่ีน าไปสูก่ารหาค าตอบได้ และเขียนแสดงเงื่อนไขในโจทย์ท่ี
เก่ียวข้องกบัตวัแปรได้ครบ แตไ่ม่ได้เขียนสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียวเพื่อแสดง
ความสมัพนัธ์ตามเงื่อนไขในโจทย์หรือเขียนสมการไม่ถกูต้อง 

5 

- ก าหนดตวัแปรท่ีน าไปสูก่ารหาค าตอบได้ และเขียนแสดงเงื่อนไขในโจทย์ท่ี
เก่ียวข้องกบัตวัแปรได้บางสว่น แตไ่ม่ได้เขียนสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียวเพื่อ
แสดงความสมัพนัธ์ตามเงื่อนไขในโจทย์หรือเขียนสมการไม่ถกูต้อง 

3 

- ก าหนดตวัแปรท่ีน าไปสูก่ารหาค าตอบได้ แตไ่ม่ได้ด าเนินการในขัน้ตอ่ไปหรือ
ด าเนินการในขัน้ตอ่ไปไม่ถกูต้อง 

2 

- ไม่แสดงวิธีท า หรือแสดงวิธีท าไม่ตรงตามเงื่อนไขในโจทย์ หรือไม่ตอบ 0 
ด้านการหาคา่ของตวัแปรจากสมการ (5 คะแนน) 
- แสดงการค านวณ และหาคา่ของตวัแปรได้ถกูต้อง 5 
- แสดงการค านวณสว่นใหญ่ท่ีน าไปสูก่ารหาคา่ของตวัแปรได้ แตไ่ม่ได้ระบุคา่
ของตวัแปรหรือระบุไม่ถกูต้อง 

3 

- แสดงการค านวณเพียงเลก็น้อยหรือไม่แสดงการค านวณ แตร่ะบุคา่ของตวั
แปรได้ถกูต้อง 

2 

- แสดงการค านวณเพียงเลก็น้อยหรือไม่แสดงการค านวณ ไม่ระบุคา่ของตวั
แปรหรือระบุไม่ถกูต้อง 

0 

ด้านการตรวจสอบและสรุปค าตอบ (5 คะแนน) 
- แสดงการตรวจสอบคา่ของตวัแปรกบัเงื่อนไขในโจทย์และสรุปค าตอบของ
โจทย์ปัญหาได้ถกูต้อง 

5 

- แสดงการตรวจสอบคา่ของตวัแปรกบัเงื่อนไขในโจทย์แตไ่ม่สรุปค าตอบของ
โจทย์ปัญหาหรือสรุปไม่ถกูต้อง 

3 
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ตาราง 2 (ตอ่) 

 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 
- สรุปค าตอบของโจทย์ปัญหาได้ถกูต้อง แตไ่ม่แสดงการตรวจสอบคา่ของตวั
แปรกบัเงื่อนไขในโจทย์หรือแสดงการตรวจสอบคา่ของตวัแปรกบัสมการท่ี
ก าหนดขึน้มาหรือแสดงการตรวจสอบคา่ของตวัแปรอยา่งไม่ถกูต้อง 

2 

- ไม่แสดงการตรวจสอบคา่ของตวัแปรหรือแสดงการตรวจสอบคา่ของตวัแปร
อยา่งไม่ถกูต้อง ไม่สรุปค าตอบของโจทย์ปัญหาหรือสรุปไม่ถกูต้อง 

0 

 
2. การให้คะแนนแบบองค์รวม (Holistic Scoring) เป็นการให้คะแนนแบบรูบริคท่ี

ประเมินผลงานของนกัเรียน โดยการก าหนดระดบัคะแนนพร้อมระบุรายละเอียดของผลงานหรือ
พฤติกรรมของนกัเรียนท่ีควรมี เป็นภาพรวมของการท างานทัง้หมด ไม่ต้องแยกแยะเป็นด้าน ๆ ซึ่ง
มกัจะน ามาใช้ในการประเมินผลท่ีมีวตัถปุระสงค์เพื่อตดัสนิหรือสรุปผลการเรียนของนกัเรียน  และ
เป็นรูปแบบการประเมินท่ีเหมาะส าหรับการประเมินท่ีมีการวดัในช่วงกว้าง ๆ มีประสิทธิภาพยิ่งขึน้
เม่ือใช้ร่วมกับวิธีประเมินผลอย่างอ่ืน เช่น การใช้ค าถาม การสงัเกต เป็นต้น ซึ่ งตัวอย่างการให้
คะแนนแบบองค์รวมจะแสดงในตาราง 3 ดงันี ้
 

ตาราง 3 การให้คะแนนแบบองค์รวม 
 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 
- ตอบได้ถกูต้อง สามารถแสดงข้อมลูเปรียบเทียบและอธิบายได้อยา่งชดัเจน 20 
- ตอบได้ถกูต้อง สามารถแสดงข้อมลูเปรียบเทียบและอธิบายพอสือ่ให้เข้าใจได้
ครบถ้วน 

15 

- ตอบได้ถกูต้อง สามารถแสดงข้อมลูเปรียบเทียบและอธิบายพอสือ่ให้เข้าใจได้เป็น
บางสว่น 

10 

- ตอบได้ถกูต้อง แตไ่ม่สามารถแสดงข้อมลูเปรียบเทียบและอธิบายได้  
หรือตอบไม่ถกูต้อง แตส่ามารถแสดงข้อมลูเปรียบเทียบและอธิบายพอสือ่ให้เข้าใจ
ได้เป็นบางสว่น 

5 

- ตอบไม่ถกูต้อง ไม่สามารถแสดงข้อมลูเปรียบเทียบและอธิบายได้ หรืออธิบายผิด 0 
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ในการวิจยัครัง้นีผู้้วิจยัเลอืกใช้การให้คะแนนแบบวิเคราะห์ส าหรับแบบทดสอบอตันยั
เร่ืองการแก้โจทย์ปัญหาอตัราสว่นและร้อยละ ท่ีผู้วิจยัได้สร้างขึน้ 
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บทที่ 3 
วิธีด าเนินการวจัิย 

 

ในการวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัได้ด าเนินการตามขัน้ตอนดงันี ้
1. การก าหนดประชากรและเลอืกกลุม่ตวัอยา่ง 
2. การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
3. การเก็บรวบรวมข้อมลู 
4. การจดักระท าข้อมลูและการวิเคราะห์ข้อมลู 

 
การก าหนดประชากรและเลือกกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นีคื้อ นกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนแห่งหนึ่งใน

จงัหวดัชลบุรี ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศกึษา 2561 จากทัง้หมด 13 ห้อง ซึง่มีนกัเรียนทัง้หมด 520 คน 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 

กลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นีคื้อ นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 โรงเรียนแห่งหนึ่ง
ในจังหวดัชลบุรี จ านวน 1 ห้อง ซึ่งมีนักเรียนจ านวน 37 คน โดยได้จากการเลือกแบบเกาะกลุ่ม 
จากทัง้หมด 13 ห้อง โดยแตล่ะห้องมีนกัเรียนคละความสามารถ  

 
การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

การวิจยัในครัง้นี ้ผู้วิจยัจะสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั ดงันี ้
1. แผนการจัดการเรียนรู้เร่ืองอตัราสว่นและร้อยละ โดยการสอนวิธีปกติควบคู่กบัวิธีบาร์

โมเดล 
2. แบบทดสอบย่อยเร่ืองการแก้โจทย์ปัญหาอัตราส่วนและร้อยละ และแบบทดสอบ

วดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองการแก้โจทย์ปัญหาอตัราสว่นและร้อยละ 
3. แบบสอบถามวดัความพึงพอใจของการจัดการเรียนรู้เร่ืองอัตราสว่นและร้อยละ โดย

การสอนวิธีปกติควบคูก่บัวิธีบาร์โมเดล 
ขัน้ตอนในการสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยั 
1. แผนการจัดการเรียนรู้เร่ืองอัตราส่วนและร้อยละ โดยการสอนวิธีปกติควบคู่กับ
วิธีบาร์โมเดล 

1.1 ศกึษาหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 
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1.2 ศกึษาสาระการเรียนรู้และมาตรฐานการเรียนรู้กลุม่สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
พืน้ฐาน ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 
เก่ียวกับมาตรฐานการเรียนรู้ ตวัชีว้ดั สาระการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ และการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั 

1.3 ศึกษาคู่ มือสาระการเรียนรู้พื น้ฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชัน้
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ตามหลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 ของสถาบัน
สง่เสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศกึษาธิการ 

1.4 ศึกษาคู่มือการจัดกิจกรรมโดยใช้บาร์โมเดลของกรองทอง ไคริรี (2554) โค เทก 
ฮง (2007) และ ยีบ บนั ฮาร์ (2010) 

1.5 จัดท าแผนการจดัการเรียนการรู้เร่ืองอัตราสว่นและร้อยละ โดยการสอนวิธีปกติ
ควบคู่กบัวิธีบาร์โมเดล ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2  ให้สอดคล้องกบัมาตรฐานการเรียนรู้
และตวัชีว้ดั โดยมีแผนการจดัการเรียนรู้ 14 แผน จ านวน 14 คาบ ดงันี ้  

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 1 อตัราสว่น    จ านวน 1 คาบ 
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 2 อตัราสว่นท่ีเทา่กนั  จ านวน 1 คาบ  
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 3 การตรวจสอบอตัราสว่นท่ีเทา่กนั จ านวน 1 คาบ  
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 4 อตัราสว่นของจ านวนหลาย ๆ จ านวน จ านวน 1 คาบ  
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 5 สดัสว่น      จ านวน 1 คาบ  
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 6 โจทย์ปัญหาสดัสว่น 1  จ านวน 1 คาบ  
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 7 โจทย์ปัญหาสดัสว่น 2  จ านวน 1 คาบ  
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 8 โจทย์ปัญหาสดัสว่น 3  จ านวน 1 คาบ  
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 9 ร้อยละ       จ านวน 1 คาบ  
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 10 การค านวณเก่ียวกบัร้อยละ จ านวน 1 คาบ 
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 11 โจทย์ปัญหาร้อยละ 1   จ านวน 1 คาบ 
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 12 โจทย์ปัญหาร้อยละ 2  จ านวน 1 คาบ 
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 13 โจทย์ปัญหาร้อยละ 3  จ านวน 1 คาบ 
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 14 โจทย์ปัญหาร้อยละ 4  จ านวน 1 คาบ 

โดยมีการจัดการเรียนรู้เร่ืองการแก้โจทย์ปัญหาอตัราสว่นและร้อยละ จ านวน 7 คาบ 
แบง่ออกเป็น การแก้โจทย์ปัญหาสดัสว่น จ านวน 3 คาบ และการแก้โจทย์ปัญหาร้อยละ จ านวน 4 
คาบ 
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1.6 น าแผนการจัดการเรียนรู้เร่ืองอัตราสว่นและร้อยละ โดยการสอนวิธีปกติควบคู่
กบัวิธีบาร์โมเดล เสนอตอ่อาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์  

1.7 น าแผนการจัดการเรียนรู้เร่ืองอัตราสว่นและร้อยละ โดยการสอนวิธีปกติควบคู่
กบัวิธีบาร์โมเดล แก้ไขตามข้อเสนอแนะตา่ง ๆ 

1.8 น าแผนการจัดการเรียนรู้เร่ืองอัตราสว่นและร้อยละ โดยการสอนวิธีปกติควบคู่
กับวิธีบาร์โมเดล เสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์อีกครัง้จนผ่านการพิจารณา จากนัน้
น าไปให้ผู้ เช่ียวชาญด้านการสอนคณิตศาสตร์จ านวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความเท่ียงตรงของ
เนือ้หา และน าข้อเสนอแนะมาแก้ไขปรับปรุง 

1.9 น าแผนการจัดการเรียนรู้เร่ืองอัตราสว่นและร้อยละ โดยการสอนวิธีปกติควบคู่
กบัวิธีบาร์โมเดล แก้ไขตามข้อเสนอแนะตา่ง ๆ 

1.10 น าแผนการจัดการเรียนรู้เร่ืองอัตราสว่นและร้อยละ โดยการสอนวิธีปกติควบคู่
กับวิธีบาร์โมเดลเสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องอีกครัง้ให้
สมบูรณ์  

1.11 น าแผนการจัดการเรียนรู้เร่ืองอัตราสว่นและร้อยละ โดยการสอนวิธีปกติควบคู่
กบัวิธีบาร์โมเดลไปทดลองใช้กบักลุม่น าร่อง 

1.12 แก้ไขแผนการจัดการเรียนรู้เร่ืองอัตราส่วนและร้อยละ โดยการสอนวิธีปกติ
ควบคูก่บัวิธีบาร์โมเดลและเสนอตอ่อาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์ 

1.13 น าแผนการจัดการเรียนรู้เร่ืองอัตราสว่นและร้อยละ โดยการสอนวิธีปกติควบคู่
กบัวิธีบาร์โมเดลท่ีสมบูรณ์ไปทดลองใช้กบักลุม่ทดลอง 

 

2. แบบทดสอบย่อยเร่ืองการแก้โจทย์ปัญหาอัตราส่วนและร้อยละ แลแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองการแก้โจทย์ปัญหาอัตราส่วนและร้อยละ 

ในงานวิจยัมีการสร้างแบบทดสอบยอ่ยเร่ืองการแก้โจทย์ปัญหาอตัราสว่นและร้อยละ
และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนการแก้โจทย์ปัญหาอัตราส่วนและร้อยละ โดย
แบบทดสอบย่อยแบ่งเป็น 2 ฉบบั ได้แก่ แบบทดสอบย่อยเร่ืองการแก้โจทย์ปัญหาสดัสว่น และ
แบบทดสอบยอ่ยเร่ืองการแก้โจทย์ปัญหาร้อยละ มีขัน้ตอนการสร้าง ดงันี ้

2.1 ศึกษาเนือ้หา สาระส าคัญ และจุดประสงค์การเรียนรู้ของเนือ้หาท่ี ใช้ในการ
ทดลอง เพ่ือสร้างแบบทดสอบยอ่ยและแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
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2.2 วิเคราะห์เนือ้หา สาระส าคัญ และจุดประสงค์การเรียนรู้ของเนือ้หาท่ีใช้ในการ
ทดลอง เพ่ือก าหนดเนือ้หาของแบบทดสอบยอ่ยและแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

2.3 สร้างแบบทดสอบย่อยและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์เร่ืองอัตราส่วนและร้อยละ โดยให้ครอบคลุมเนือ้หาและจุดประสงค์การเรียนรู้ท่ี
ก าหนด 

2.4 น าแบบทดสอบย่อยและแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนแต่ละฉบับท่ี
สร้างเสร็จแล้วเสนอตอ่อาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์ 

2.5 แก้ไขแบบทดสอบย่อยและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตาม
ข้อเสนอแนะตา่ง ๆ 

2.6 น าแบบทดสอบย่อยและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเสนอต่อ
อาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์อีกครัง้จนผ่านการพิจารณา จากนัน้น าไปให้ผู้ เช่ียวชาญด้านการ
สอนคณิตศาสตร์จ านวน 3 ทา่น เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและความสอดคล้องของแบบทดสอบ
ย่อยและแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนกับเนือ้หาและจุดประสงค์การเรียนรู้ และน า
ข้อเสนอแนะมาแก้ไขปรับปรุง โดยใช้หลกัเกณฑ์ในการพิจารณาดงันี ้

คะแนน +1 ส าหรับข้อสอบท่ีสอดคล้องกบัจุดประสงค์การเรียนรู้ 
คะแนน 0 ส าหรับข้อสอบท่ีไม่แนใ่จวา่สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 
คะแนน -1 ส าหรับข้อสอบท่ีไม่สอดคล้องกบัจุดประสงค์การเรียนรู้ 

2.7 น าแบบทดสอบยอ่ยและแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนท่ีได้รับการตรวจ
จากผู้ เช่ียวชาญมาค านวณค่า IOC แล้วคัดเลือกข้อสอบข้อท่ีมีค่า IOC ตัง้แต่ 0.5 ขึน้ไป โดย
แบบทดสอบย่อยคัดเลือกข้อสอบฉบับละ 8 ข้อ และแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
คดัเลอืกข้อสอบจ านวน 16 ข้อ 

2.8 น าแบบทดสอบย่อยและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีผ่านการ
คดัเลอืกแล้วไปทดสอบกบักลุม่น าร่อง 

2.9 วิเคราะห์แบบทดสอบย่อยและแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน โดยน า
แบบทดสอบย่อยและแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนท่ีน าไปทดสอบกับกลุม่น าร่องมา
ตรวจให้คะแนน 

2.10 น าผลคะแนนท่ีได้มาวิเคราะห์ความยากงา่ย (p) และคา่อ านาจจ าแนก (r) แล้ว
คดัเลอืกข้อสอบข้อท่ีมีความยากง่ายตัง้แต ่0.20 – 0.80 และมีคา่อ านาจจ าแนกตัง้แต่ 0.20 ขึน้ไป 
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เพื่อใช้เป็นแบบทดสอบกับกลุม่ทดลอง โดยแบบทดสอบย่อยคดัเลือกข้อสอบฉบับละ 6 ข้อ และ
แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคดัเลอืกข้อสอบจ านวน 12 ข้อ 

2.11 หาคา่ความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบยอ่ยและแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียนท่ีถูกคัดเลือกแล้ว โดยการหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha-Coefficient) ของครอนบัค 
(Cronbach) ค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบย่อยเร่ืองการแก้โจทย์ปัญหาสดัสว่น แบบทดสอบ
ย่อยเร่ืองการแก้โจทย์ปัญหาร้อยละ และแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนการแก้โจทย์
ปัญหาอตัราสว่นและร้อยละเป็น 0.880, 0.812 และ 0.764 ตามล าดบั 

2.12 น าแบบทดสอบย่อยและแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสมบูรณ์ไป
ทดลองใช้กบักลุม่ทดลอง 

 
3. แบบสอบถามวัดความพึงพอใจของการจดัการเรียนรู้เร่ืองอัตราส่วนและร้อยละ 
โดยการสอนวิธีปกติควบคู่กับวิธีบาร์โมเดล 

แบบสอบถามวดัความพึงพอใจของการจดัการเรียนรู้เร่ืองอัตราสว่นและร้อยละ โดย
การสอนวิธีปกติควบคู่กับวิธีบาร์โมเดล ส าหรับนกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ผู้วิจัยได้ด าเนินการ
สร้างตามขัน้ตอนดงันี ้

3.1 ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามวดัความพึงพอใจจากเอกสาร ต าราท่ีเก่ียวข้อง
กบัการสร้างแบบสอบถาม เพื่อก าหนดแนวทางในการออกแบบสอบถาม 

3.2 สร้างแบบสอบถามวดัความพึงพอใจท่ีมีตอ่การจัดการเรียนรู้เร่ืองอัตราสว่นและ
ร้อยละ โดยการสอนวิธีปกติควบคูก่บัวิธีบาร์โมเดล ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 โดยผู้วิจัย
ปรับปรุงจากแบบสอบถามวดัความพึงพอใจของนักเรียนจาก อนุวฒัน์ เดชไธสง (2553) เกวลิน 
เสน่หา (2557) และวราวุธ  บุตรรัตน์ (2556)โดยลกัษณะของแบบสอบถามวดัผลความพึงพอใจ
เป็นแบบมาตราสว่นประมาณค่าซึง่มี 5 ระดบั มีเกณฑ์การตรวจให้คะแนนความพงึพอใจในแตล่ะ
ข้อดงันี ้

ให้ 5 คะแนน ถ้าพงึพอใจระดบัมากท่ีสดุ 
ให้ 4 คะแนน ถ้าพงึพอใจระดบัมาก 
ให้ 3 คะแนน ถ้าพงึพอใจระดบัปานกลาง 
ให้ 2 คะแนน ถ้าพงึพอใจระดบัน้อย 
ให้ 1 คะแนน ถ้าพงึพอใจระดบัน้อยท่ีสดุ 

3.3 น าแบบสอบถามวดัผลความพงึพอใจท่ีสร้างเสร็จแล้วเสนอตอ่อาจารย์ท่ีปรึกษา
ปริญญานิพนธ์ 
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3.4 แก้ไขแบบสอบถามวดัผลความพงึพอใจตามข้อเสนอแนะตา่ง ๆ 
3.5 น าแบบสอบถามวดัผลความพึงพอใจเสนอตอ่อาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์

อีกครัง้ จากนัน้น าไปให้ผู้ เช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง การใช้ภาษาและ
ความชดัเจนเหมาะสม และน าข้อเสนอแนะมาแก้ไขปรับปรุง  

3.6 น าแบบสอบถามวดัผลความพึงพอใจท่ีผ่านการปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดสอบกับ
กลุม่น าร่อง 

3.7 วิเคราะห์แบบสอบถามวดัผลความพงึพอใจ โดยน าแบบสอบถามวดัผลความพึง
พอใจท่ีน าไปทดสอบกับกลุม่น าร่องมาตรวจให้คะแนน และหาค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม
วดัผลความพงึพอใจท่ีโดยการหาคา่สมัประสทิธ์ิแอลฟา (Alpha-Coefficient) มีคา่ 0.754 

3.8 น าแบบสอบถามวดัผลความพงึพอใจที่ไปทดลองใช้กบักลุม่ทดลอง 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ขัน้ตอนการด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมลู 
1. ขอความร่วมมือกับโรงเรียนแหง่หนึ่งในจงัหวดัชลบุรี ซึง่เป็นโรงเรียนของกลุม่ตวัอยา่ง

ท่ีจะใช้ในการวิจัยครัง้นี ้ผู้วิจัยด าเนินการสอนด้วยตนเองในการจัดการเรียนรู้เร่ืองอัตราสว่นและ
ร้อยละ โดยการสอนวิธีปกติควบคู่กับวิธีบาร์โมเดล ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ในภาคเรียนท่ี 1 ปี
การศกึษา 2561 

2. ชีแ้จงและท าข้อตกลงกับกลุม่ตวัอยา่งเพื่อให้เข้าใจเป็นแนวทางเดียวกนัในการจัดการ
เรียนรู้เร่ืองอตัราสว่นและร้อยละ โดยการสอนวิธีปกติควบคูก่บัวิธีบาร์โมเดล  

3. ด าเนินการจัดการเรียนรู้เร่ืองอัตราสว่นและร้อยละ โดยการสอนวิธีปกติควบคู่กับวิธี
บาร์โมเดล ใช้เวลา 18 คาบ คาบละ 50 นาที โดยใช้เวลาเรียนจ านวน 14 คาบ ทดสอบย่อยเร่ือง
การแก้โจทย์ปัญหาสดัสว่น 1 คาบ ทดสอบยอ่ยเร่ืองการแก้โจทย์ปัญหาร้อยละ 1 คาบ และท าการ
ทดสอบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองการแก้โจทย์ปัญหาอตัราสว่นและร้อยละ จ านวน 2 คาบ  

4. ตรวจให้คะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองการแก้โจทย์ปัญหา
อตัราสว่นและร้อยละ 

5. วดัผลความพงึพอใจทางการเรียนของการจดัการเรียนรู้เร่ืองอัตราสว่นและร้อยละ โดย
การสอนวิธีปกติควบคูก่บัวิธีบาร์โมเดล 
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การจัดกระท าข้อมลูและการวิเคราะห์ข้อมลู 
1. สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู 

1.1 คา่เฉลีย่เลขคณิต (Mean) 
1.2 สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
1.3 ร้อยละ (Percentage) 

2. สถิติเพื่อหาคณุภาพเคร่ืองมือในการวิจยั 
2.1 สถิติท่ีใช้ในการหาคา่ความเท่ียงตรง โดยใช้สตูร IOC 
2.2 สถิติท่ีใช้ในการหาค่าความเช่ือมั่น โดยใช้วิธีสัมประสิทธิแอลฟา (Alpha-

Coefficient) ของครอนบคั (Cronbach)  
2.3 สถิติท่ีใช้ในการหาคา่ความยากของแบบทดสอบ (p) 
2.4 สถิติท่ีใช้ในการหาคา่อ านาจจ าแนก (r) 

3. สถิติท่ีใช้ในการทดสอบสมมติฐาน 
3.1 นกัเรียนชัน้มัธยมศกึษาปีท่ี 2 ท่ีผ่านการจัดการเรียนรู้เร่ืองอัตราสว่นและร้อยละ 

โดยการสอนวิธีปกติควบคูก่บัวิธีบาร์โมเดล มีผลสมัฤทธ์ิเร่ืองการแก้โจทย์ปัญหาอตัราสว่นและร้อย
ละ จากการแสดงวิธีท าปกติ ผ่านเกณฑ์มีจ านวนมากกว่าร้อยละ 60 ของจ านวนนกัเรียนทัง้หมด 
โดยการใช้การทดสอบ Z (Z – Test for  Population  Proportion) 

3.2 นกัเรียนชัน้มัธยมศกึษาปีท่ี 2 ท่ีผ่านการจัดการเรียนรู้เร่ืองอัตราสว่นและร้อยละ 
โดยการสอนวิธีปกติควบคูก่บัวิธีบาร์โมเดล มีผลสมัฤทธ์ิเร่ืองการแก้โจทย์ปัญหาอตัราสว่นและร้อย
ละ จากการแสดงวิธีท าบาร์โมเดล ผ่านเกณฑ์มีจ านวนมากกว่าร้อยละ 60 ของจ านวนนกัเรียน
ทัง้หมด โดยการใช้การทดสอบ Z (Z – Test for  Population  Proportion) 

3.3 นกัเรียนชัน้มัธยมศกึษาปีท่ี 2 ท่ีผ่านการจัดการเรียนรู้เร่ืองอัตราสว่นและร้อยละ 
โดยการสอนวิธีปกติควบคูก่บัวิธีบาร์โมเดล มีผลสมัฤทธ์ิเร่ืองการแก้โจทย์ปัญหาอตัราสว่นและร้อย
ละ จากการแสดงวิธีท าปกติและบาร์โมเดลแตกต่างกัน โดยการใช้การทดสอบ t (t – Test for Two 
Dependent Samples Test) 

3.4 นกัเรียนชัน้มัธยมศกึษาปีท่ี 2 ท่ีผ่านการจัดการเรียนรู้เร่ืองอัตราสว่นและร้อยละ 
โดยการสอนวิธีปกติควบคูก่บัวิธีบาร์โมเดล มีผลสมัฤทธ์ิเร่ืองการแก้โจทย์ปัญหาอตัราสว่นและร้อย
ละ ผา่นเกณฑ์มีจ านวนมากกว่าร้อยละ 60 ของจ านวนนกัเรียนทัง้หมด โดยการใช้การทดสอบ Z 
(Z – Test for  Population  Proportion) 
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บทที่ 4 
ผลการด าเนินการวิจัย 

 
การวิจัยในครัง้นีผู้้ วิจัยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาผลสัมฤทธ์ิเร่ืองการแก้โจทย์ปัญหา

อตัราสว่นและร้อยละ จากการแสดงวิธีท าปกติและบาร์โมเดล ผา่นการจดัการเรียนรู้เร่ืองอตัราสว่น
และร้อยละ โดยการสอนวิธีปกติควบคู่กับวิธีบาร์โมเดล ของนกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ผู้วิจัย
น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลูตามล าดบั ดงันี ้

1. คา่เฉลี่ยเลขคณิต คา่ร้อยละ และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของคะแนนท่ีได้จากการท า
ใบงานระหวา่งเรียน แบบทดสอบย่อยเร่ืองการแก้โจทย์ปัญหาสดัสว่น แบบทดสอบย่อยเร่ืองการ
แก้โจทย์ปัญหาร้อยละ และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองการแก้โจทย์ปัญหา
อตัราสว่นและร้อยละ ของนกัเรียนกลุม่ตวัอย่าง จากการแสดงวิธีท าปกติและการแสดงวิธีท าบาร์
โมเดล 

2. ค่าร้อยละของจ านวนนกัเรียนกลุม่ตวัอย่าง ท่ีได้คะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเร่ือง
การแก้โจทย์ปัญหาอัตราสว่นและร้อยละ จากการแสดงวิธีท าปกติและการแสดงวิธีท าบาร์โมเดล 
ตัง้แตร้่อยละ 60 ขึน้ไปของคะแนนรวม 

3. ค่าร้อยละของจ านวนนกัเรียนกลุม่ตวัอย่าง ท่ีได้คะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเร่ือง
การแก้โจทย์ปัญหาอตัราสว่นและร้อยละ ตัง้แตร้่อยละ 60 ขึน้ไปของคะแนนรวม 

4. การทดสอบจ านวนนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปี ท่ี 2 ท่ีผ่านการจัดการเรียนรู้เร่ือง
อตัราสว่นและร้อยละ โดยการสอนวิธีปกติควบคู่กับวิธีบาร์โมเดล มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเร่ือง
การแก้โจทย์ปัญหาอัตราสว่นและร้อยละ จากการแสดงวิธีท าปกติและการแสดงวิธีท าบาร์โมเดล  
ผา่นเกณฑ์มีจ านวนมากกวา่ร้อยละ 60 ของจ านวนนกัเรียนทัง้หมด 

5. การทดสอบนกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีผ่านการจดัการเรียนรู้เร่ืองอัตราสว่นและ
ร้อยละ โดยการสอนวิธีปกติควบคู่กับวิธีบาร์โมเดล มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองการแก้โจทย์
ปัญหาอตัราสว่นและร้อยละ จากการแสดงวิธีท าปกติและการแสดงวิธีท าบาร์โมเดลแตกตา่งกนั 

6. การทดสอบจ านวนนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปี ท่ี 2 ท่ีผ่านการจัดการเรียนรู้เร่ือง
อตัราสว่นและร้อยละ โดยการสอนวิธีปกติควบคู่กับวิธีบาร์โมเดล มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเร่ือง
การแก้โจทย์ปัญหาอัตราส่วนและร้อยละ ผ่านเกณฑ์มีจ านวนมากกว่าร้อยละ 60 ของจ านวน
นกัเรียนทัง้หมด 
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7. การประเมินความพึงพอใจของนกัเรียนชัน้มัธยมศกึษาปีท่ี 2 ท่ีผ่านการจัดการเรียนรู้
เร่ืองอตัราสว่นและร้อยละ โดยการสอนวิธีปกติควบคูก่บัวิธีบาร์โมเดล  

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมลู 

ในการท าวิจยัครัง้นีผู้้ วิจัยได้ท าการทดลองวิจยักับนกัเรียนกลุม่ตวัอยา่ง ซึ่งเป็นนกัเรียน
ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรี จ านวน 1 ห้องเรียน โดยข้อมูลท่ีน ามา
วิเคราะห์ ได้แก่ คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและแบบประเมินความพึงพอใจ โดยคะแนน
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ประกอบด้วย คะแนนท่ีได้จากการท าใบงานระหวา่งเรียน คะแนนท่ีได้จาก
แบบทดสอบย่อยเร่ืองการแก้โจทย์ปัญหาสดัสว่น คะแนนท่ีได้จากแบบทดสอบย่อยเร่ืองการแก้
โจทย์ปัญหาร้อยละ และคะแนนท่ีได้จากแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองการแก้โจทย์
ปัญหาอตัราสว่นและร้อยละ ดงันี ้

 
1. คา่เฉลี่ยเลขคณิต คา่ร้อยละ และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของคะแนนท่ีได้จากการท า

ใบงานระหวา่งเรียน แบบทดสอบย่อยเร่ืองการแก้โจทย์ปัญหาสดัสว่น แบบทดสอบย่อยเร่ืองการ
แก้โจทย์ปัญหาร้อยละ และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองการแก้โจทย์ปัญหา
อตัราสว่นและร้อยละ ของนกัเรียนกลุม่ตวัอย่าง จากการแสดงวิธีท าปกติและการแสดงวิธีท าบาร์
โมเดล 

 
ตาราง 4  คา่เฉลีย่เลขคณิต คา่ร้อยละ และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของคะแนนท่ีได้จากการท าใบ
งานระหวา่งเรียน แบบทดสอบยอ่ยเร่ืองการแก้โจทย์ปัญหาสดัสว่น แบบทดสอบยอ่ยเร่ืองการแก้
โจทย์ปัญหาร้อยละ และแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองการแก้โจทย์ปัญหาอตัราสว่น
และร้อยละ ของนกัเรียนกลุม่ตวัอยา่ง จากการแสดงวิธีท าปกติและการแสดงวิธีท าบาร์โมเดล 

 

แหลง่ท่ีมาของคะแนน วิธีท า 
คะแนน
เต็ม 

(คะแนน) 

คา่เฉลีย่
เลขคณิต 

( X ) 

คา่เฉลีย่เลข
คณิตคิดเป็น
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

สว่น
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
(S.D.) 

1. ใบงานระหวา่งเรียน 
ปกติ 20 15.62 78.10 5.02 

บาร์โมเดล 20 16.46 82.30 4.55 
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ตาราง 4 (ตอ่) 

 

แหลง่ท่ีมาของคะแนน วิธีท า 
คะแนน
เต็ม 

(คะแนน) 

คา่เฉลีย่
เลขคณิต 

( X ) 

คา่เฉลีย่เลข
คณิตคิดเป็น
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

สว่น
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
(S.D.) 

2. แบบทดสอบยอ่ยเร่ือง 
การแก้โจทย์ปัญหาสดัสว่น 

ปกติ 20 9.87 49.35 4.36 

บาร์โมเดล 20 15.95 79.75 3.63 

3.แบบทดสอบยอ่ยเร่ือง 
การแก้โจทย์ปัญหาร้อยละ 

ปกติ 20 11.28 56.40 5.68 

บาร์โมเดล 20 12.50 62.50 5.33 

4. แบบทดสอบวดั
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
เร่ืองการแก้โจทย์ปัญหา
อตัราสว่นและร้อยละ 

ปกติ 40 21.50 53.75 9.87 

บาร์โมเดล 40 29.12 72.80 8.07 

รวม 
ปกติ 100 58.27 58.27 20.07 

บาร์โมเดล 100 74.03 74.03 15.92 

 

จากตาราง 4 พบวา่ คะแนนท่ีได้จากการท าใบงานระหวา่งเรียนของนกัเรียนกลุม่ตวัอยา่ง 
จากการแสดงวิธีท าปกติ มีค่าเฉลีย่เลขคณิตเท่ากบั 15.62  และมีสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
5.02 ในขณะท่ีการแสดงวิธีท าบาร์โมเดลมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ 16.46  และมีสว่นเบี่ยงเบน
มาตรฐานเทา่กบั 4.55 

คะแนนท่ีได้จากการท าแบบทดสอบย่อยเร่ืองการแก้โจทย์ปัญหาสดัสว่นของนักเรียน
กลุ่มตัวอย่าง จากการแสดงวิธีท าปกติ มีค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ 9.87  และมีส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 4.36 ในขณะท่ีการแสดงวิธีท าบาร์โมเดลมีคา่เฉลีย่เลขคณิตเทา่กบั 15.95  และ
มีสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเทา่กบั 3.63 

คะแนนท่ีได้จากการท าแบบทดสอบยอ่ยเร่ืองการแก้โจทย์ปัญหาร้อยละของนกัเรียนกลุม่
ตวัอย่าง จากการแสดงวิธีท าปกติ มีคา่เฉลีย่เลขคณิตเท่ากบั 11.28 และมีสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 5.68 ในขณะท่ีการแสดงวิธีท าบาร์โมเดลมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ 12.50  และมีส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเทา่กบั 5.33 
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คะแนนท่ีได้จากการท าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองการแก้โจทย์ปัญหา
อัตราส่วนและร้อยละของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง จากการแสดงวิธีท าปกติ มีค่าเฉลี่ยเลขคณิต
เท่ากับ 21.50  และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 9.87 ในขณะท่ีการแสดงวิธีท าบาร์โมเดลมี
คา่เฉลีย่เลขคณิตเทา่กบั 29.12 และมีสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเทา่กบั 8.07 

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองการแก้โจทย์ปัญหาอัตราสว่นและร้อยละของนกัเรียนกลุม่
ตวัอย่าง จากการแสดงวิธีท าปกติ มีคา่เฉลีย่เลขคณิตเท่ากบั 58.27 และมีสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 20.07 ในขณะท่ีการแสดงวิธีท าบาร์โมเดลมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ 74.03  และมีสว่น
เบี่ยงเบนมาตรฐานเทา่กบั 15.92 
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2. ค่าร้อยละของจ านวนนกัเรียนกลุม่ตวัอย่าง ท่ีได้คะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเร่ือง
การแก้โจทย์ปัญหาอัตราสว่นและร้อยละ จากการแสดงวิธีท าปกติและการแสดงวิธีท าบาร์โมเดล 
ตัง้แตร้่อยละ 60 ขึน้ไปของคะแนนรวม 
 

ตาราง 5 คา่ร้อยละของจ านวนนกัเรียนกลุม่ตวัอยา่ง ท่ีได้คะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองการ
แก้โจทย์ปัญหาอตัราสว่นและร้อยละ จากการแสดงวิธีท าปกติและการแสดงวิธีท าบาร์โมเดล 
ตัง้แตร้่อยละ 60 ขึน้ไปของคะแนนรวม 
 

วิธีท า 
จ านวน
นกัเรียน 
(คน) 

จ านวนนกัเรียนท่ีได้คะแนนตัง้แต่ 
ร้อยละ 60 ขึน้ไปของคะแนนรวม 

(คน) 

คา่ร้อยละของจ านวนนกัเรียนท่ี
ได้คะแนนตัง้แตร้่อยละ 60 ขึน้ไป

ของคะแนนรวม 
ปกติ 37 18 48.65 

บาร์โมเดล 37 30 81.08 

 

จากตาราง 5 พบว่า นกัเรียนกลุม่ตวัอย่างจ านวน 37 คน มีจ านวนนกัเรียนท่ีได้คะแนน
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองการแก้โจทย์ปัญหาอัตราสว่นและร้อยละ จากการแสดงวิธีท าปกติ
และจากการแสดงวิธีท าบาร์โมเดล ผา่นเกณฑ์มีจ านวน 18 คน และ 30 คน ตามล าดบั คิดเป็นร้อย
ละ 48.65 และ 81.08 ของจ านวนนกัเรียนทัง้หมดตามล าดบั 
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3. ค่าร้อยละของจ านวนนกัเรียนกลุม่ตวัอย่าง ท่ีได้คะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเร่ือง
การแก้โจทย์ปัญหาอตัราสว่นและร้อยละ ตัง้แตร้่อยละ 60 ขึน้ไปของคะแนนรวม 
 

ตาราง 6 คา่ร้อยละของจ านวนนกัเรียนกลุม่ตวัอยา่ง ท่ีได้คะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองการ
แก้โจทย์ปัญหาอตัราสว่นและร้อยละ ตัง้แตร้่อยละ 60 ขึน้ไปของคะแนนรวม 
 

จ านวนนกัเรียน 
(คน) 

จ านวนนกัเรียนท่ีได้คะแนนตัง้แต่ 
ร้อยละ 60 ขึน้ไปของคะแนนรวม 

(คน) 

คา่ร้อยละของจ านวนนกัเรียนท่ีได้
คะแนนตัง้แตร้่อยละ 60 ขึน้ไปของ

คะแนนรวม 

37 28 75.68 

 

จากตาราง 6 พบว่า นกัเรียนกลุม่ตวัอย่างจ านวน 37 คน มีจ านวนนกัเรียนท่ีได้คะแนน
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองการแก้โจทย์ปัญหาอตัราสว่นและร้อยละ ผ่านเกณฑ์มีจ านวน 28 คน 
คิดเป็นร้อยละ 75.68 ของจ านวนนกัเรียนทัง้หมด  
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4. การทดสอบจ านวนนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปี ท่ี 2 ท่ีผ่านการจัดการเรียนรู้เร่ือง
อตัราสว่นและร้อยละ โดยการสอนวิธีปกติควบคู่กับวิธีบาร์โมเดล มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเร่ือง
การแก้โจทย์ปัญหาอัตราสว่นและร้อยละ จากการแสดงวิธีท าปกติและการแสดงวิธีท าบาร์โมเดล  
ผา่นเกณฑ์มีจ านวนมากกวา่ร้อยละ 60 ของจ านวนนกัเรียนทัง้หมด 

 
ตาราง 7 การทดสอบจ านวนนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 ท่ีผา่นการจดัการเรียนรู้เร่ืองอตัราสว่น
และร้อยละ โดยการสอนวิธีปกติควบคูก่บัวิธีบาร์โมเดล มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองการแก้โจทย์
ปัญหาอตัราสว่นและร้อยละ จากการแสดงวิธีท าปกติและการแสดงวิธีท าบาร์โมเดล  ผา่นเกณฑ์มี
จ านวนมากกวา่ร้อยละ 60 ของจ านวนนกัเรียนทัง้หมด 

 

วิธีท า 
จ านวน

นกัเรียน (คน) 
จ านวนนกัเรียนท่ีได้คะแนนตัง้แต่ 

ร้อยละ 60 ขึน้ไปของคะแนนรวม (คน) 
สถิติทดสอบ Z คา่วิกฤต 

ปกติ 37 18 -1.366 1.645 
บาร์โมเดล 37 30 2.607 1.645 

 

จากตาราง 7 พบวา่ นกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 2 จ านวน 37 คน ท่ีได้คะแนนผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนเร่ืองการแก้โจทย์ปัญหาอตัราสว่นและร้อยละ จากการแสดงวิธีท าปกติ ผา่นเกณฑ์มี
จ านวนไม่มากกว่าร้อยละ 60 ของจ านวนนกัเรียนทัง้หมด อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 
และจากการแสดงวิธีท าบาร์โมเดล ผ่านเกณฑ์มีจ านวนมากกว่าร้อยละ 60 ของจ านวนนกัเรียน
ทัง้หมด อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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5. การทดสอบนกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีผ่านการจดัการเรียนรู้เร่ืองอัตราสว่นและ
ร้อยละ โดยการสอนวิธีปกติควบคู่กับวิธีบาร์โมเดล มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองการแก้โจทย์
ปัญหาอตัราสว่นและร้อยละ จากการแสดงวิธีท าปกติและการแสดงวิธีท าบาร์โมเดลแตกตา่งกนั 
 

ตาราง 8 การทดสอบนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 ท่ีผา่นการจดัการเรียนรู้เร่ืองอตัราสว่นและร้อย
ละ โดยการสอนวิธีปกติควบคูก่บัวิธีบาร์โมเดล มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองการแก้โจทย์ปัญหา
อตัราสว่นและร้อยละ จากการแสดงวิธีท าปกติและการแสดงวิธีท าบาร์โมเดลแตกตา่งกนั 
 

วิธีท า คา่เฉลีย่เลขคณิต t คา่วิกฤต 
วิธีปกติควบคูก่บัวิธีบาร์โมเดล 15.44 6.85 2.0281 

 
จากตาราง 8 พบวา่ นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 ท่ีผา่นการจดัการเรียนรู้เร่ืองอตัราสว่น

และร้อยละ โดยการสอนวิธีปกติควบคูก่ับวิธีบาร์โมเดล มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนจากการแสดงวิธี
ท าปกติและการแสดงวิธีท าบาร์โมเดล มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนแตกตา่งกันอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05 
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6. การทดสอบจ านวนนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปี ท่ี 2 ท่ีผ่านการจัดการเรียนรู้เร่ือง
อตัราสว่นและร้อยละ โดยการสอนวิธีปกติควบคู่กับวิธีบาร์โมเดล มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเร่ือง
การแก้โจทย์ปัญหาอัตราส่วนและร้อยละ ผ่านเกณฑ์มีจ านวนมากกว่าร้อยละ 60 ของจ านวน
นกัเรียนทัง้หมด 
 

ตาราง 9 การทดสอบจ านวนนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 ท่ีผา่นการจดัการเรียนรู้เร่ืองอตัราสว่น
และร้อยละ โดยการสอนวิธีปกติควบคูก่บัวิธีบาร์โมเดล มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองการแก้โจทย์
ปัญหาอตัราสว่นและร้อยละ จากการแสดงวิธีท าปกติและการแสดงวิธีท าบาร์โมเดล  ผา่นเกณฑ์มี
จ านวนมากกวา่ร้อยละ 60 ของจ านวนนกัเรียนทัง้หมด 

 

จ านวน
นกัเรียน (คน) 

จ านวนนกัเรียนท่ีได้คะแนนตัง้แต่ 
ร้อยละ 60 ขึน้ไปของคะแนนรวม (คน) 

สถิติทดสอบ Z คา่วิกฤต 

37 28 1.988 1.645 

 

จากตาราง 9 พบวา่ นกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 2 จ านวน 37 คน ท่ีได้คะแนนผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนเร่ืองการแก้โจทย์ปัญหาอตัราสว่นและร้อยละ ผา่นเกณฑ์มีจ านวนมากกวา่ร้อยละ 60 
ของจ านวนนกัเรียนทัง้หมด อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
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7. การประเมินความพึงพอใจของนกัเรียนชัน้มัธยมศกึษาปีท่ี 2 ท่ีผ่านการจัดการเรียนรู้
เร่ืองอตัราสว่นและร้อยละ โดยการสอนวิธีปกติควบคูก่บัวิธีบาร์โมเดล 

แบบสอบถามวดัความพงึพอใจเป็นแบบมาตราสว่นประมาณค่า (Rating Scale) ซึ่งมี 5 
ระดบั มีเกณฑ์การตรวจให้คะแนนในแตล่ะข้อความพงึพอใจดงันี ้

ให้ 5 คะแนน ถ้าพงึพอใจระดบัมากท่ีสดุ 
ให้ 4 คะแนน ถ้าพงึพอใจระดบัมาก 
ให้ 3 คะแนน ถ้าพงึพอใจระดบัปานกลาง 
ให้ 2 คะแนน ถ้าพงึพอใจระดบัน้อย 
ให้ 1 คะแนน ถ้าพงึพอใจระดบัน้อยท่ีสดุ 

การแปลความหมายของคะแนนเฉลีย่รวมซึ่งเป็นผลจากความพงึพอใจของนกัเรียนกลุม่
ตวัอย่างท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้เร่ืองอัตราสว่นและร้อยละ โดยการสอนวิธีปกติควบคู่กับวิธีบาร์
โมเดล ทัง้ฉบบัใช้เกณฑ์การประเมินของประคอง กรรณสตู (2542: 73) ดงันี ้

คะแนนเฉลีย่ 4.50 – 5.00 หมายถึง นกัเรียนมีความพงึพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ 
หลงัจากเรียนเร่ืองอตัราสว่นและร้อยละ โดยการสอนวิธีปกติควบคูก่บัวิธีบาร์โมเดล 
คะแนนเฉลีย่ 3.50 – 4.49 หมายถึง นกัเรียนมีความพงึพอใจอยูใ่นระดบัมาก 
หลงัจากเรียนเร่ืองอตัราสว่นและร้อยละ โดยการสอนวิธีปกติควบคูก่บัวิธีบาร์โมเดล 
คะแนนเฉลีย่ 2.50 – 3.49 หมายถึง นกัเรียนมีความพงึพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง 
หลงัจากเรียนเร่ืองอตัราสว่นและร้อยละ โดยการสอนวิธีปกติควบคูก่บัวิธีบาร์โมเดล 
คะแนนเฉลีย่ 1.50 – 2.49 หมายถึง นกัเรียนมีความพงึพอใจอยูใ่นระดบัน้อย 
หลงัจากเรียนเร่ืองอตัราสว่นและร้อยละ โดยการสอนวิธีปกติควบคูก่บัวิธีบาร์โมเดล 
คะแนนเฉลีย่ 1.00 – 1.49 หมายถึง นกัเรียนมีความพงึพอใจอยูใ่นระดบัน้อยท่ีสดุ 
หลงัจากเรียนเร่ืองอตัราสว่นและร้อยละ โดยการสอนวิธีปกติควบคูก่บัวิธีบาร์โมเดล 

การประเมินความพึงพอใจของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง ท่ีผ่านการจัดการเรียนรู้เร่ือง
อตัราสว่นและร้อยละ โดยการสอนวิธีปกติควบคูก่บัวิธีบาร์โมเดล ปรากฏผลดงัตาราง 10 
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ตาราง 10 คา่เฉลีย่เลขคณิต สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดบัความพงึพอใจของนกัเรียนชัน้
มธัยมศกึษาปีท่ี 2 ท่ีผา่นการจดัการเรียนรู้เร่ืองอตัราสว่นและร้อยละ โดยการสอนวิธีปกติควบคูก่ับ
วิธีบาร์โมเดล 
 

 ข้อความ 
X  S.D. แปลผล 

1. การจดัเรียงล าดบัเนือ้หาในเอกสารแนะแนวทางและใบงาน 
ท าให้ข้าพเจ้าเข้าใจเนือ้หาได้งา่ย 

3.89 0.70 มาก 

2. การจดัเรียงล าดบัเนือ้หาในเอกสารแนะแนวทางและใบงาน 
มีการใช้ภาษาท่ีเข้าใจได้โดยงา่ย ท าให้ข้าพเจ้าเข้าใจเนือ้หา
ได้งา่ย 

4.05 0.64 มาก 

3. เนือ้หาและตวัอยา่งในเอกสารแนะแนวทางและใบงาน มี
ความยากงา่ยเหมาะสม 

3.89 0.81 มาก 

4. เนือ้หาและตวัอยา่งในเอกสารแนะแนวทางและใบงาน มี
ความหลากหลาย 

3.89 0.77 มาก 

5. การท าโจทย์ปัญหาในเอกสารแนะแนวทาง ท าให้ข้าพเจ้า
เข้าใจวิธีการแก้ปัญหาเร่ืองอตัราสว่นและร้อยละ โดยใช้วิธี
ปกติและวิธีบาร์โมเดล 

3.73 0.77 มาก 

6. การจดัการเรียนรู้เร่ืองอตัราสว่นและร้อยละ โดยวิธีปกติ
ควบคูก่บัวิธีบาร์โมเดล ท าให้ข้าพเจ้ามีวิธีการท่ีหลากหลาย
ในการแก้โจทย์ปัญหาอตัราสว่นและร้อยละ 

4.00 0.85 มาก 

7. การจดัการเรียนรู้เร่ืองอตัราสว่นและร้อยละ โดยวิธีปกติ
ควบคูก่บัวิธีบาร์โมเดล ท าให้ข้าพเจ้าตีความโจทย์ปัญหาได้
งา่ย 

3.78 0.79 มาก 

8. การจดัการเรียนรู้เร่ืองอตัราสว่นและร้อยละ โดยวิธีปกติ
ควบคูก่บัวิธีบาร์โมเดล ท าให้ข้าพเจ้าแก้โจทย์ปัญหาได้งา่ย 

3.76 0.90 มาก 

9. การจดัการเรียนรู้เร่ืองอตัราสว่นและร้อยละ  โดยวิธีปกติ
ควบคูก่บัวิธีบาร์โมเดล ท าให้ข้าพเจ้าสามารถเลอืกใช้วิธีการ
แก้โจทย์ปัญหาท่ีเหมาะสมกบัความสามารถของข้าพเจ้า 

3.81 0.94 มาก 

 



  70 

ตาราง 10 (ตอ่) 

 

 ข้อความ 
X  S.D. แปลผล 

10. การจดัการเรียนรู้เร่ืองอตัราสว่นและร้อยละ โดยวิธีปกติ
ควบคูก่บัวิธีบาร์โมเดล ท าให้ข้าพเจ้ามีกระบวนการคิดท่ีเป็น
ระบบมากยิ่งขึน้ 

3.84 0.87 มาก 

11. การจดัการเรียนรู้เร่ืองอตัราสว่นและร้อยละ โดยวิธีปกติ
ควบคูก่บัวิธีบาร์โมเดล ท าให้ข้าพเจ้ามีความมัน่ใจในการแก้
โจทย์ปัญหามากยิ่งขึน้ 

3.70 1.00 มาก 

12. การจดัการเรียนรู้เร่ืองอตัราสว่นและร้อยละ โดยวิธีปกติ
ควบคูก่บัวิธีบาร์โมเดล ท าให้ข้าพเจ้ามีความสนใจในการแก้
โจทย์ปัญหามากยิ่งขึน้ 

3.65 0.82 มาก 

13. การจดัการเรียนรู้เร่ืองอตัราสว่นและร้อยละ โดยวิธีปกติ
ควบคูก่บัวิธีบาร์โมเดล ท าให้ข้าพเจ้ามีการแลกเปลีย่น
ความคิดกบัเพื่อนในกลุม่มากยิ่งขึน้ 

3.89 0.84 มาก 

14. การจดัการเรียนรู้เร่ืองอตัราสว่นและร้อยละ โดยวิธีปกติ
ควบคูก่บัวิธีบาร์โมเดล ท าให้ข้าพเจ้ามีความกระตือรืนร้นใน
การเรียนมากยิ่งขึน้ 

3.86 0.92 มาก 

15. การจดัการเรียนรู้เร่ืองอตัราสว่นและร้อยละ โดยวิธีปกติ
ควบคูก่บัวิธีบาร์โมเดล ท าให้ข้าพเจ้ามีความสนใจในการ
เรียนวิชาคณิตศาสตร์มากยิ่งขึน้ 

3.51 1.07 มาก 

รวม 3.82 0.85 มาก 

 
จากตาราง 10 พบว่า คะแนนเฉลี่ยของความพึงพอใจของนกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 2 

ท่ีผ่านการจดัการเรียนรู้เร่ืองอตัราสว่นและร้อยละ โดยการสอนวิธีปกติควบคู่กับวิธีบาร์โมเดล ทัง้
ฉบับมีค่า 3.82 แสดงว่าความพึงพอใจของนกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีผา่นการจัดการเรียนรู้
เร่ืองอตัราสว่นและร้อยละ โดยการสอนวิธีปกติควบคูก่บัวิธีบาร์โมเดล มีความพงึพอใจอยู่ในระดบั
มาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบวา่ความพงึพอใจของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 ท่ีผา่นการ
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จัดการเรียนรู้เร่ืองอัตราส่วนและร้อยละ โดยการสอนวิธีปกติควบคู่กับวิธีบาร์โมเดล มีความพึง
พอใจในแตล่ะข้ออยูใ่นระดบัมาก 
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บทที่ 5 
สรุปผลการวจัิย อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
ความมุ่งหมาย สมมติฐานและวิธีด าเนินการวิจัยโดยสังเขป 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองการแก้โจทย์ปัญหาอัตราสว่นและร้อยละ 

จากการแสดงวิธีท าปกติ ผ่านการจัดการเรียนรู้เร่ืองอัตราส่วนและร้อยละ โดยการสอนวิธีปกติ
ควบคูก่บัวิธีบาร์โมเดล ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 

2. เพ่ือศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองการแก้โจทย์ปัญหาอัตราสว่นและร้อยละ 
จากการแสดงวิธีท าบาร์โมเดล ผ่านการจัดการเรียนรู้เร่ืองอัตราส่วนและร้อยละ โดยการสอนวิธี
ปกติควบคูก่บัวิธีบาร์โมเดล ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 

3. เพ่ือเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองการแก้โจทย์ปัญหาอัตราสว่นและ
ร้อยละ ผ่านการจัดการเรียนรู้เร่ืองอัตราส่วนและร้อยละ โดยการสอนวิธีปกติควบคู่กับวิธีบาร์
โมเดล ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ระหว่างการแสดงวิธีท าปกติและการแสดงวิธีท าบาร์
โมเดล 

4. เพ่ือศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองการแก้โจทย์ปัญหาอัตราสว่นและร้อยละ 
ผา่นการจัดการเรียนรู้เร่ืองอัตราสว่นและร้อยละ โดยการสอนวิธีปกติควบคู่กับวิธีบาร์โมเดล ของ
นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 

5. เพื่อศึกษาความพึงพอใจทางการเรียนผ่านการจัดการเรียนรู้เร่ืองอัตราส่วนและ
ร้อยละ โดยการสอนวิธีปกติควบคูก่บัวิธีบาร์โมเดล ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 

 
สมมติฐานในการวิจัย 

1. นกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีผ่านการจัดการเรียนรู้เร่ืองอัตราส่วนและร้อยละ 
โดยการสอนวิธีปกติควบคูก่บัวิธีบาร์โมเดล มีผลสมัฤทธ์ิเร่ืองการแก้โจทย์ปัญหาอตัราสว่นและร้อย
ละ จากการแสดงวิธีท าปกติ ผา่นเกณฑ์มีจ านวนมากกวา่ร้อยละ 60 ของจ านวนนกัเรียนทัง้หมด   

2. นกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีผ่านการจัดการเรียนรู้เร่ืองอัตราส่วนและร้อยละ 
โดยการสอนวิธีปกติควบคูก่บัวิธีบาร์โมเดล มีผลสมัฤทธ์ิเร่ืองการแก้โจทย์ปัญหาอตัราสว่นและร้อย
ละ จากการแสดงวิธีท าบาร์โมเดล ผ่านเกณฑ์มีจ านวนมากกว่าร้อยละ 60 ของจ านวนนกัเรียน
ทัง้หมด 
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3. นกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีผ่านการจัดการเรียนรู้เร่ืองอัตราส่วนและร้อยละ 
โดยการสอนวิธีปกติควบคูก่บัวิธีบาร์โมเดล มีผลสมัฤทธ์ิเร่ืองการแก้โจทย์ปัญหาอตัราสว่นและร้อย
ละ จากการแสดงวิธีท าปกติและบาร์โมเดลแตกตา่งกนั 

4. นกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีผ่านการจัดการเรียนรู้เร่ืองอัตราส่วนและร้อยละ 
โดยการสอนวิธีปกติควบคูก่บัวิธีบาร์โมเดล มีผลสมัฤทธ์ิเร่ืองการแก้โจทย์ปัญหาอตัราสว่นและร้อย
ละ ผา่นเกณฑ์มีจ านวนมากกวา่ร้อยละ 60 ของจ านวนนกัเรียนทัง้หมด 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

1. ก าหนดประชากร และเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นีคื้อ นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 โรงเรียนแห่ง
หนึ่งในจังหวดัชลบุรี ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 จากทัง้หมด 13 ห้อง ซึ่งมีนักเรียนทัง้หมด 
520 คน 

กลุ่มตัวอย่าง 
กลุม่ตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครัง้นีคื้อ นกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียน

แหง่หนึ่งในจังหวดัชลบุรี ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 1 ห้องเรียน ซึง่มีนกัเรียนจ านวน 
37 คน โดยได้จากการเลือกแบบเกาะกลุ่ม  (Cluster Random Sampling) จากทัง้หมด 13 
ห้องเรียน โดยแตล่ะห้องมีนกัเรียนคละความสามารถ 

2. ก าหนดกรอบแนวคิดของการจัดการเรียนรู้เร่ืองการแก้ปัญหาอัตราส่วน
และร้อยละ โดยการสอนวิธีปกติควบคู่กับวิธีบาร์โมเดล 

การจัดการเรียนรู้เร่ืองการแก้โจทย์ปัญหาอัตราสว่นและร้อยละ โดยการสอนวิธีปกติ
ควบคู่กับวิธีบาร์โมเดล ประกอบด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ จ านวน 7 แผน แต่ละแผนใช้เวลา 1 
คาบเรียน คาบเรียนละ 50 นาที ซึง่แตล่ะแผนการจัดการเรียนรู้ประกอบด้วย จุดประสงค์การเรียนรู้ 
สาระการเรียนรู้ สือ่การเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 

3. สร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
ขัน้ตอนในการสร้างเคร่ืองมือท่ีผู้วิจยัใช้ในการวิจยัครัง้นี ้ประกอบด้วย 
1. ศกึษาหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน และสาระการเรียนรู้และมาตรฐาน

การเรียนรู้กลุม่สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์พืน้ฐาน ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ตามหลกัสตูรแกนกลาง
การศึกษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 เก่ียวกับมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชีว้ัด สาระการเรียนรู้ 
จุดประสงค์การเรียนรู้ และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ และคู่มือการจัด
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กิจกรรมโดยใช้บาร์โมเดล เพื่อจัดท าแผนการจดัการเรียนรู้เร่ืองการแก้โจทย์ปัญหาอัตราสว่นและ
ร้อยละ โดยการสอนวิธีปกติควบคูก่บัวิธีบาร์โมเดล จ านวน 7 แผน ดงันี ้

1.1 แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 6 โจทย์ปัญหาสดัสว่น 1 
1.2 แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 7 โจทย์ปัญหาสดัสว่น 2 
1.3 แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 8 โจทย์ปัญหาสดัสว่น 3 
1.4 แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 11 โจทย์ปัญหาร้อยละ 1 
1.5 แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 12 โจทย์ปัญหาร้อยละ 2 
1.6 แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 13 โจทย์ปัญหาร้อยละ 3 
1.7 แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 14 โจทย์ปัญหาร้อยละ 4 

2. ศกึษาเนือ้หา สาระส าคญั และจุดประสงค์การเรียนรู้ของเนือ้หาท่ีใช้ในการทดลอง 
เพ่ือสร้างและก าหนดเนือ้หาของแบบทดสอบย่อยและแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน  
โดยแบบทดสอบย่อยจ านวน 2 ฉบบั และแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ท่ีผู้วิจยัสร้างขึน้
มีดงันี ้

2.1 แบบทดสอบย่อยเร่ืองการแก้โจทย์ปัญหาสัดส่วน เป็นข้อสอบอัตนัย 
ประกอบด้วยแสดงวิธีท าปกติจ านวน 3 ข้อ และแสดงวิธีท าบาร์โมเดลจ านวน 3 ข้อ รวมทัง้สิน้ 6 
ข้อ 

2.2 แบบทดสอบย่อยเร่ืองการแก้โจทย์ปัญหาร้อยละ เป็นข้อสอบอัตนัย 
ประกอบด้วยแสดงวิธีท าปกติจ านวน 3 ข้อ และแสดงวิธีท าบาร์โมเดลจ านวน 3 ข้อ รวมทัง้สิน้ 6 
ข้อ 

2.3 แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองการแก้โจทย์ปัญหาอัตราสว่น
และร้อยละ เป็นข้อสอบอัตนัย ประกอบด้วยแสดงวิธีท าปกติจ านวน 6 ข้อ และแสดงวิธีท าบาร์
โมเดลจ านวน 6 ข้อ รวมทัง้สิน้ 12 ข้อ 

3. ศกึษาวิธีการสร้างแบบสอบถามวดัความพงึพอใจจากเอกสาร ต าราที่เก่ียวข้องกับ
การสร้างแบบสอบถาม เพื่อก าหนดแนวทางในการออกแบบสอบถาม และสร้างแบบสอบถามวดั
ความพึงพอใจของการจัดการเรียนรู้เร่ืองอัตราสว่นและร้อยละ โดยการสอนวิธีปกติควบคู่กับวิธี
บาร์โมเดล จ านวน 15 ข้อ 

4. น าเคร่ืองมือวิจัยเสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์และแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะตา่ง ๆ และเสนอตอ่อาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์จนผา่นการพิจารณา  



  75 

5. น าเคร่ืองมือวิจยัเสนอตอ่ผู้ เช่ียวชาญด้านการสอนคณิตศาสตร์จ านวน 3 ทา่น เพื่อ
จุดประสงค์ดงัตอ่ไปนี ้

5.1 ตรวจสอบความเท่ียงตรงของเนือ้หาของแผนการจัดการเรียนรู้เร่ืองการแก้
โจทย์ปัญหาอตัราสว่นและร้อยละ โดยการสอนวิธีปกติควบคูก่บัวิธีบาร์โมเดล และน าข้อเสนอแนะ
มาแก้ไขปรับปรุง 

5.2 ตรวจสอบความถูกต้องและความสอดคล้องของแบบทดสอบย่อยและ
แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนกับเนือ้หาและจุดประสงค์การเรียนรู้ และน าข้อเสนอแนะ
มาแก้ไขปรับปรุง แล้วค านวณคา่ IOC แล้วคดัเลอืกข้อสอบข้อท่ีมีค่า IOC ตัง้แต ่0.5 ขึน้ไป โดยใช้
หลกัเกณฑ์ในการพิจารณาดงันี ้

คะแนน +1 ส าหรับข้อสอบท่ีสอดคล้องกบัจุดประสงค์การเรียนรู้ 
คะแนน 0 ส าหรับข้อสอบท่ีไม่แนใ่จวา่สอดคล้องกบัจุดประสงค์การเรียนรู้ 
คะแนน -1 ส าหรับข้อสอบท่ีไม่สอดคล้องกบัจุดประสงค์การเรียนรู้ 

5.3 ตรวจสอบความถูกต้อง การใช้ภาษาและความชัดเจนเหมาะสมของ
แบบสอบถามวดัความพงึพอใจ และน าข้อเสนอแนะมาแก้ไขปรับปรุง 

6. น าเคร่ืองมือวิจยัไปทดสอบกบักลุม่น าร่อง 
7. แก้ไขและวิเคราะห์เคร่ืองมือวิจยัท่ีได้จากการน าไปทดสอบกบักลุม่น าร่อง ดงันี ้

7.1 แก้ไขแผนการจัดการเรียนรู้เร่ืองอัตราสว่นและร้อยละ โดยการสอนวิธีปกติ
ควบคูก่บัวิธีบาร์โมเดลและเสนอตอ่อาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์ 

7.2 น าแบบทดสอบย่อยและแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนท่ีน าไป
ทดสอบกบักลุม่น าร่องมาตรวจให้คะแนนเพื่อวิเคราะห์ความยากงา่ย (p) และคา่อ านาจจ าแนก (r) 
แล้วคัดเลือกข้อสอบข้อท่ีมีความยากง่ายตัง้แต่ 0.20 – 0.80 และมีค่าอ านาจจ าแนกตัง้แต่ 0.20 
ขึน้ไป และหาค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบยอ่ยและแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนท่ี
ถูกคัดเลือกแ ล้ว  โดยการหาค่าสัมประสิท ธ์ิแอลฟา (Alpha-Coefficient) ของครอนบัค 
(Cronbach) เพื่อใช้เป็นแบบทดสอบกับกลุ่มทดลอง โดยค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบย่อย
เร่ืองการแก้โจทย์ปัญหาสดัสว่น แบบทดสอบยอ่ยเร่ืองการแก้โจทย์ปัญหาร้อยละ และแบบทดสอบ
วดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนการแก้โจทย์ปัญหาอตัราสว่นและร้อยละเป็น 0.880, 0.812 และ 0.764 
ตามล าดบั 
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7.3 น าแบบสอบถามวดัผลความพึงพอใจที่น าไปทดสอบกบักลุม่น าร่องมาตรวจ
ให้คะแนน และหาค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามวัดผลความพึงพอใจท่ีโดยการหาค่า
สมัประสทิธ์ิแอลฟา (Alpha-Coefficient) มีคา่ 0.754 

8. น าเคร่ืองมือวิจยัท่ีแก้ไขสมบูรณ์แล้วไปทดลองใช้กบักลุม่ทดลอง 
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
แบบแผนท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นีคื้อ แบบกลุม่เดียว มีการทดสอบหลงัการทดลอง (One 

Group Posttest-Only Design) ซึ่งเป็นแบบแผนการวิจัยท่ีเลือกใช้กลุ่มตัวอย่างเพียงกลุ่มเดียว 
โดยใช้การจัดการเรียนรู้เร่ืองการแก้โจทย์ปัญหาอัตราสว่นและร้อยละ โดยการสอนวิธีปกติควบคู่
กับวิธีบาร์โมเดลกับกลุ่มตัวอย่าง ทัง้หมด 7 คาบเรียน คาบเรียนละ 50 นาที โดยหลงัจากคาบ
เรียนท่ีกลุม่ตวัอย่างเรียนด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 6 – 8 ด าเนินการทดสอบย่อยหลงัเรียนใน
เนือ้หาการแก้โจทย์ปัญหาสดัสว่น เป็นข้อสอบอัตนยั ประกอบด้วยแสดงวิธีท าปกติจ านวน 3 ข้อ 
และแสดงวิธีท าบาร์โมเดลจ านวน 3 ข้อ รวมทัง้สิน้ 6 ข้อ ใช้เวลา 50 นาที และหลงัจากคาบเรียนท่ี
กลุม่ตวัอย่างเรียนด้วยแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 11 – 14 ด าเนินการทดสอบยอ่ยหลงัเรียนในเนือ้หา
การแก้โจทย์ปัญหาร้อยละ เป็นข้อสอบอัตนยั ประกอบด้วยแสดงวิธีท าปกติจ านวน 3 ข้อ และ
แสดงวิธีท าบาร์โมเดลจ านวน 3 ข้อ รวมทัง้สิน้ 6 ข้อ ใช้เวลา 50 นาที เม่ือท าการจดัการเรียนรู้เร่ือง
การแก้โจทย์ปัญหาอัตราสว่นและร้อยละ โดยการสอนวิธีปกติควบคูก่ับวิธีบาร์โมเดลเสร็จแล้ว จะ
ด าเนินการทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองการแก้โจทย์ปัญหาอัตราสว่นและร้อยละ เป็น
ข้อสอบอตันยั ประกอบด้วยแสดงวิธีท าปกติจ านวน 6 ข้อ และแสดงวิธีท าบาร์โมเดลจ านวน 6 ข้อ 
รวมทัง้สิน้ 12 ข้อ ใช้เวลา 100 นาที ผู้ วิจัยด าเนินการทดลองในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 
โดยใช้เวลาเรียนปกติ ในแต่ละคาบเรียนผู้วิจัยท าหน้าท่ีเป็นผู้สอนและผู้สงัเกตการณ์ โดยมีนิสิต
ปริญญาโท สาขาวิชาคณิตศาสตร์ จ านวน 2 คน ท าหน้าท่ีเป็นผู้ช่วยวิจยัในการให้ค าแนะน าและ
ให้ความช่วยเหลอืนกัเรียนกลุม่ทดลอง 

5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
ในการวิจัยครัง้นีผู้้ วิจัยได้มีการน าข้อมูลมาวิเคราะห์โดยแบ่งรายละเอียดตามหวัข้อ

ดงันี ้
1. ผู้ วิจัยน าคะแนนจากใบงานระหว่างเรียน แบบทดสอบย่อยเร่ืองการแก้โจทย์

ปัญหาสดัส่วน แบบทดสอบย่อยเร่ืองการแก้โจทย์ปัญหาร้อยละ และแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนเร่ืองการแก้โจทย์ปัญหาอัตราสว่นและร้อยละ จากการแสดงวิธีท าปกติและการแสดง
วิธีท าบาร์โมเดล ของนกัเรียนกลุ่มตวัอย่างมาหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต ค่าร้อยละ และสว่นเบี่ยงเบน
มาตรฐาน แล้วหาจ านวนนักเรียนท่ีได้คะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองการแก้โจทย์ปัญหา
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อตัราสว่นและร้อยละ จากการแสดงวิธีท าปกติและการแสดงวิธีท าบาร์โมเดลผ่านเกณฑ์ จากนัน้
ผู้วิจัยทดสอบสมมติฐานการวิจัยท่ีว่า นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีผ่านการจัดการเรียนรู้เร่ือง
อัตราสว่นและร้อยละ โดยการสอนวิธีปกติควบคู่กับวิธีบาร์โมเดล มีผลสมัฤทธ์ิเร่ืองการแก้โจทย์
ปัญหาอตัราสว่นและร้อยละ จากการแสดงวิธีท าปกติและการแสดงวิธีท าบาร์โมเดล ผา่นเกณฑ์มี
จ านวนมากกว่าร้อยละ 60 ของจ านวนนักเรียนทัง้หมด โดยใช้การวิเคราะห์ค่า Z (Z – Test for  
Population  Proportion) นอกจากนีผู้้ วิจัยตรวจสอบว่า นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี  2 ท่ีผ่านการ
จดัการเรียนรู้เร่ืองอัตราสว่นและร้อยละ โดยการสอนวิธีปกติควบคู่กับวิธีบาร์โมเดล มีผลสมัฤทธ์ิ
เร่ืองการแก้โจทย์ปัญหาอัตราส่วนและร้อยละ จากการแสดงวิธีท าปกติและการแสดงวิธีท าบาร์
โมเดลแตกตา่งกนัหรือไม่ โดยใช้สถิติทดสอบ t (t – Test for Two Dependent Samples Test) 

2. ผู้ วิจัยน าคะแนนจากผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองการแก้โจทย์ปัญหาอัตราสว่น
และร้อยละ ซึ่งได้จากการหาคา่เฉลี่ยของคะแนนจากการแสดงวิธีท าปกติและการแสดงวิธีท าบาร์
โมเดล ของนกัเรียนกลุม่ตวัอย่าง แล้วหาจ านวนนกัเรียนท่ีได้คะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเร่ือง
การแก้โจทย์ปัญหาอัตราสว่นและร้อยละผา่นเกณฑ์ จากนัน้ผู้วิจยัทดสอบสมมติฐานการวิจยัท่ีว่า 
นกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีผ่านการจัดการเรียนรู้เร่ืองอัตราส่วนและร้อยละ โดยการสอนวิธี
ปกติควบคู่กบัวิธีบาร์โมเดล มีผลสมัฤทธ์ิเร่ืองการแก้โจทย์ปัญหาอัตราสว่นและร้อยละ ผา่นเกณฑ์
มีจ านวนมากกว่าร้อยละ 60 ของจ านวนนกัเรียนทัง้หมด โดยใช้การวิเคราะห์ค่า Z (Z – Test for  
Population  Proportion) 

3. ผู้วิจยัน าคะแนนจากแบบประเมินความพึงพอใจของนกัเรียนชัน้มัธยมศกึษาปีท่ี 2  
ท่ีผา่นการจัดการเรียนรู้เร่ืองอัตราสว่นและร้อยละ โดยการสอนวิธีปกติควบคู่กับวิธีบาร์โมเดลหา
คา่เฉลีย่เลขคณิตและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 
สรุปและอภปิรายผลการวิจัย 

สรุปผลการวิจัย 
ในการวิจยัครัง้นีผู้้วิจยัได้มีการสรุปผลการวิจยั โดยแบง่รายละเอียดตามหวัข้อดงันี ้
1. นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 2 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองการแก้โจทย์ปัญหา

อัตราสว่นและร้อยละ จากการแสดงวิธีท าปกติ ผ่านการจัดการเรียนรู้เร่ืองอัตราสว่นและร้อยละ 
โดยการสอนวิธีปกติควบคูก่ับวิธีบาร์โมเดล ของนกัเรียนชัน้มัธยมศกึษาปีท่ี 2 ผา่นเกณฑ์มีจ านวน
ไม่มากกวา่ร้อยละ 60 ของจ านวนนกัเรียนทัง้หมด อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

2. นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 2 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองการแก้โจทย์ปัญหา
อตัราสว่นและร้อยละ จากการแสดงวิธีท าบาร์โมเดล ผ่านการจดัการเรียนรู้เร่ืองอตัราสว่นและร้อย
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ละ โดยการสอนวิธีปกติควบคู่กับวิธีบาร์โมเดล ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ผ่านเกณฑ์มี
จ านวนมากกวา่ร้อยละ 60 ของจ านวนนกัเรียนทัง้หมด อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

3. นกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีผ่านการจัดการเรียนรู้เร่ืองอัตราสว่นและร้อยละโดย
การสอนวิธีปกติควบคู่กับวิธีบาร์โมเดล มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองการแก้โจทย์ปัญหา
อตัราสว่นและร้อยละ จากการแสดงวิธีท าปกติและการแสดงวิธีท าบาร์โมเดลแตกตา่งกนั 

4. นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 2 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองการแก้โจทย์ปัญหา
อตัราสว่นและร้อยละ ผ่านการจดัการเรียนรู้เร่ืองอตัราสว่นและร้อยละ โดยการสอนวิธีปกติควบคู่
กับวิธีบาร์โมเดล ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ผ่านเกณฑ์มีจ านวนมากกว่าร้อยละ 60 ของ
จ านวนนกัเรียนทัง้หมด อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

5. ความพึงพอใจของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปี ท่ี 2 ท่ีผ่านการจัดการเรียนรู้เร่ือง
อตัราสว่นและร้อยละ โดยการสอนวิธีปกติควบคูก่บัวิธีบาร์โมเดล มีความพงึพอใจอยูใ่นระดบัมาก 

 
อภปิรายผลการวิจัย 
ในการวิจยัครัง้นีผู้้วิจยัได้มีการอภิปรายผลการวิจัย โดยแบง่รายละเอียดตามหวัข้อดงันี ้
1. จากการศกึษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองการแก้โจทย์ปัญหาอัตราสว่นและร้อยละ 

จากการแสดงวิธีท าปกติ ผ่านการจัดการเรียนรู้เร่ืองอัตราส่วนและร้อยละ โดยการสอนวิธีปกติ
ควบคู่กับวิธีบาร์โมเดล ของนกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ผ่านเกณฑ์มีจ านวนไม่มากกว่าร้อยละ 
60 ของจ านวนนักเรียนทัง้หมด อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
สมมติฐานท่ีตัง้ไว้ โดยมีประเด็นดงัตอ่ไปนี ้

1.1 นักเรียนไม่สามารถก าหนดตัวแปรได้ หากโจทย์ปัญหามีความซับซ้อน ซึ่ง
สอดคล้องกบังานวิจัยของมาลา ปาจุวงั (2542) พบวา่นกัเรียนมองไม่เห็นถึงความสมัพนัธ์ระหวา่ง
ข้อมูลกับปัญหาท่ีต้องแก้ และหาความสมัพนัธ์ของสิ่งท่ีก าหนดให้กับสิ่งท่ีต้องการแก้ไม่ได้ และ
จากงานวิจยัของเมตตา มาเวียง (2544)  พบว่านกัเรียนใช้ความสมัพนัธ์ระหวา่งสิง่ท่ีโจทย์ก าหนด
ให้กบัสิง่ท่ีโจทย์ต้องการทราบไม่ได้ 

1.2 การเขียนอัตราสว่นและเขียนสดัสว่น หากมีการก าหนดตวัแปรผิด สง่ผลให้การ
ให้ความหมายอัตราส่วนและการเขียนสดัสว่นมีความคลาดเคลื่อนด้วย โดยขัน้ตอนดังกล่าวมี
ความเช่ือมโยงกัน ดังนัน้หากมีขัน้ตอนใดไม่ถูกต้องจะส่งผลให้ขัน้ตอนถัดไปไม่ถูกต้อง ซึ่ ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของศุภการณ์ สว่างเมืองวรกุล (2552) ท่ีพบว่านักเรียนไม่สามารถแปล
ความหมายจากประโยคภาษาเป็นประโยคสญัลกัษณ์ได้ และงานวิจัยของรุ่งฟ้า จันท์จารุภรณ์ 
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(2539) ท่ีพบวา่ในการแก้โจทย์ปัญหาร้อยละ นกัเรียนสว่นใหญ่มีข้อบกพร่องในการเขียนอตัราสว่น
และสดัสว่นแสดงความสมัพนัธ์ 

1.3 นกัเรียนไม่สามารถแก้สมการเพื่อหาค่าตวัแปรท่ีไม่ทราบค่าในสดัสว่น และการ
สรุปค าตอบตามสิ่งท่ีโจทย์ต้องการทราบ ในการวิจยัพบว่านกัเรียนบางสว่นไม่มีพืน้ฐานในการแก้
สมการและบางสว่นไม่ระมัดระวงัในการค านวณ ดงันัน้ในขัน้ตอนการหาค าตอบของนกัเรียนจึงมี
ข้อผิดพลาดเกิดขึน้ โดยข้อบกพร่องนีส้อดคล้องกบังานวิจัยของศุภการณ์  สวา่งเมืองวรกลุ (2552) 
และประภสัสร เบ้าชารี (2554) พบว่าความบกพร่องด้านการคิดค านวณมีสาเหตุมาจากการขาด
ความระมดัระวงัในการคิดค านวณและขาดทกัษะในการคณูหาร นอกจากนีน้กัเรียนไม่สามารถแก้
สมการเพื่อหาค่าตัวแปรท่ีไม่ทราบค่าในสดัส่วนยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัฐริกา พูลเพิ่ม 
(2545) ท่ีพบวา่เนือ้หาท่ีนกัเรียนบกพร่องมากท่ีสดุ คือการหาจ านวนท่ีแทนตวัแปรในสดัสว่น  

1.4 ระยะเวลาท่ีใช้ในการแก้โจทย์ปัญหาจากการแสดงวิธีท าปกติใช้ระยะเวลานาน 
เน่ืองจากมีขัน้ตอนในการแก้โจทย์ปัญหาหลายขัน้ตอน 

ดงันัน้ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองการแก้โจทย์ปัญหาอตัราสว่นและร้อยละ จากการ
แสดงวิธีท าปกติ ผา่นการจดัการเรียนรู้เร่ืองอัตราสว่นและร้อยละ โดยการสอนวิธีปกติควบคูก่ับวิธี
บาร์โมเดล ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ผ่านเกณฑ์มีจ านวนไม่มากกว่าร้อยละ 60 ของ
จ านวนนกัเรียนทัง้หมด อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 พบวา่นกัเรียนสว่นใหญ่ไม่สามารถ
ก าหนดตัวแปร เขียนอัตราส่วนและสัดส่วนได้อย่างถูกต้อง รวมทัง้การไม่มีพืน้ฐานในการแก้
สมการ ซึง่สาเหตขุ้างต้นนีส้ง่ผลโดยตรงตอ่ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

2. จากการศกึษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองการแก้โจทย์ปัญหาอัตราสว่นและร้อยละ 
จากการแสดงวิธีท าบาร์โมเดล ผ่านการจัดการเรียนรู้เร่ืองอัตราส่วนและร้อยละ โดยการสอนวิธี
ปกติควบคูก่บัวิธีบาร์โมเดล ของนกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ผา่นเกณฑ์มีจ านวนมากกวา่ร้อยละ 
60 ของจ านวนนกัเรียนทัง้หมด อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน
ท่ีตัง้ไว้ โดยมีประเด็นดงันีต้อ่ไปนี ้

2.1 นักเรียนสามารถท าความเข้าใจและตีความจากโจทย์ปัญหาโดยการสร้างบาร์
โมเดลเพื่อแสดงแทนสิ่งท่ีโจทย์ก าหนด ซึง่การตีความจากโจทย์ปัญหาในลกัษณะของรูปธรรม จะ
ท าให้เข้าใจโจทย์ปัญหาได้ง่าย โดยสอดคล้องกับทฤษฎีของกระบวนการของแบบจ าลองตาม
แนวคิดของเครนส์ และกรีโน ในระยะท่ี 2 ซึง่เป็นระยะโครงสร้าง โดยระยะนีจ้ะให้นกัเรียนเปลี่ยน
ข้อมลูท่ีได้ให้เป็นประโยคภาษา และน ามาสร้างเป็นแบบจ าลอง และ โค เทก ฮง (2007) ได้อธิบาย
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วา่การใช้บาร์โมเดลในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ สามารถเป็นตวัแทนของปัญหาเชิงรูปธรรม
ได้อยา่งชดัเจน สามารถใช้สิง่ของเชิงรูปธรรมเป็นสญัลกัษณ์ในแนวทางการแก้ปัญหา  

2.2 นักเรียนสามารถแก้สมการเพื่อหาค าตอบได้ง่าย เน่ืองจากบาร์โมเดลช่วยลด
ความซับซ้อนของสมการ โดยสอดคล้องกับยีบ บัน ฮาร์ (2010) ได้กล่าวว่า บาร์โมเดลช่วยให้
นักเรียนสามารถสะท้อนถึงการเป็นตัวแทนเพื่อเช่ือมโยงกับกลยุทธ์การค านวณและขัน้ตอนท่ี
เหมาะสม และในการแก้ปัญหาเลขคณิตนัน้บาร์โมเดลจะช่วยให้เห็นถึงความสมัพนัธ์ของข้อมูล
ทัง้หมดในโจทย์ปัญหา ซึง่การแก้ปัญหาพีชคณิต บาร์โมเดลจะเป็นตวัแทนของข้อมลูท่ีไม่ทราบค่า
ในโจทย์ปัญหา โดยมีข้อดีคือช่วยให้นกัเรียนได้มาซึง่นิพจน์ทางพีชคณิต สร้างสมการพีชคณิต และ
ได้สมการทางพีชคณิตในรูปแบบอยา่งง่ายหรือลดความซบัซ้อนของสมการ และงานวิจัยของลิซ่า 
อิงลาร์ด (2010) พบว่าบาร์โมเดลจะเป็นตวัสร้างความสมัพนัธ์ระหว่างปัญหากับสญัลกัษณ์ทาง
คณิตศาสตร์ เพื่อแก้ปัญหาท่ีก าหนดให้ได้ดียิ่งขึน้ 

2.3 การแก้โจทย์ปัญหาจากการแสดงวิธีท าบาร์โมเดล มีขัน้ตอนท่ีกระชับและไม่
ซบัซ้อน ดงันัน้นกัเรียนจึงสามารถแก้โจทย์ปัญหาได้รวดเร็วและถกูต้อง 

ดงันัน้ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองการแก้โจทย์ปัญหาอตัราสว่นและร้อยละ จากการ
แสดงวิธีท าบาร์โมเดล ผา่นการจัดการเรียนรู้เร่ืองอัตราสว่นและร้อยละ โดยการสอนวิธีปกติควบคู่
กับวิธีบาร์โมเดล ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ผ่านเกณฑ์มีจ านวนมากกว่าร้อยละ 60 ของ
จ านวนนกัเรียนทัง้หมด อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 พบวา่นกัเรียนสว่นใหญ่สามารถท า
ความเข้าใจโจทย์โดยใช้บาร์โมเดลได้ และสมการท่ีสร้างได้มีรูปแบบอย่างง่ายท าให้นักเรียน
สามารถหาค าตอบได้ถกูต้องและงา่ยขึน้ 

3. จากการศึกษาพบว่านักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีผ่านการจัดการเรียนรู้เร่ือง
อัตราสว่นและร้อยละโดยการสอนวิธีปกติควบคู่กับวิธีบาร์โมเดล มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเร่ือง
การแก้โจทย์ปัญหาอัตราสว่นและร้อยละ จากการแสดงวิธีท าปกติและการแสดงวิธีท าบาร์โมเดล
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ สามารถ
อธิบายได้ดงันี ้

3.1 การแก้โจทย์ปัญหาจากการแสดงวิธีท าบาร์โมเดลมีขัน้ตอนท่ีกระชับกว่าการ
แสดงวิธีท าปกติ และสามารถลดความซบัซ้อนของโจทย์ปัญหาได้ จึงท านกัเรียนสามารถการแก้
โจทย์ปัญหาได้ดีกวา่ 

3.2 การท าความเข้าใจโจทย์ปัญหาจากการแสดงวิธีท าบาร์โมเดล เป็นการท าความ
เข้าใจโดยใช้รูปธรรม จึงสามารถเข้าใจได้งา่ยกวา่การแสดงวิธีท าปกติซึง่เป็นนามธรรม  
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3.3 การหาค าตอบจากการแสดงวิธีท าบาร์โมเดลสามารถหาค าตอบได้งา่ยกวา่การ
แสดงวิธีท าปกติ เน่ืองจากใช้ความรู้พืน้ฐานในการหาค าตอบท่ีงา่ยกวา่ 

4. จากการศกึษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองการแก้โจทย์ปัญหาอัตราสว่นและร้อยละ 
ผา่นการจัดการเรียนรู้เร่ืองอัตราสว่นและร้อยละ โดยการสอนวิธีปกติควบคู่กับวิธีบาร์โมเดล ของ
นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 ผา่นเกณฑ์มีจ านวนมากกว่าร้อยละ 60 ของจ านวนนกัเรียนทัง้หมด 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซึง่สอดคล้องกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ โดยพิจารณาจากนกัเรียน
ท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองการแก้โจทย์ปัญหาอัตราสว่นและร้อยละ จากการแสดงวิธีท าบาร์
โมเดลผ่านเกณฑ์ สว่นใหญ่มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองการแก้โจทย์ปัญหาอัตราสว่นและร้อย
ละ จากการแสดงวิธีท าปกติผา่นเกณฑ์เช่นกนั 

5. จากการศึกษาพบว่าความพึงพอใจของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีผ่านการ
จัดการเรียนรู้เร่ืองอัตราส่วนและร้อยละ โดยการสอนวิธีปกติควบคู่กับวิธีบาร์โมเดล มีความพึง
พอใจอยู่ในระดับมาก สาเหตุท่ีท าให้ผลวิจัยเป็นเช่นนีเ้น่ืองจากการจัดการเรียนรู้เร่ืองอัตราสว่น
และร้อยละ โดยการสอนวิธีปกติควบคู่กับวิธีบาร์โมเดล เป็นการเรียนรู้จากรูปธรรมสูน่ามธรรม 
ดังนัน้นักเรียนจึงสามารถเข้าใจโจทย์ปัญหาได้ง่ายและใช้เวลาในการแก้โจทย์ปัญหาลดลง 
สอดคล้องกับงานวิจัยของนวลฤทัย ลาพาแว (2559, กรกฎาคม - ธันวาคม) ท่ีพบว่านักเรียนมี
ความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก จากการจัดการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ตามกระบวนการแก้โจทย์
ปัญหาของโพลยาร่วมกับเทคนิคการวาดรูปบาร์โมเดล และจากงานวิจัยของอิมรอน ขวญัคาวิน 
(2559, 23 มิถุนายน) พบว่านกัเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ด้วยชุดการเรียนรู้เร่ืองโจทย์
ปัญหาการบวก ลบ คณู หาร โดยใช้เทคนิค KWDL ร่วมกบัการวาดบาร์โมเดลอยูใ่นระดบัมาก 
 
ข้อสังเกตที่ได้จากการวิจัย 

1. การวิเคราะห์จากการท าใบงานระหว่างเรียน แบบทดสอบย่อยเร่ืองการแก้โจทย์
ปัญหาสดัส่วน แบบทดสอบย่อยเร่ืองการแก้โจทย์ปัญหาร้อยละ และแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนเร่ืองอัตราสว่นและร้อยละ รวมทัง้การสมัภาษณ์นกัเรียนกลุ่มตวัอย่าง ผู้วิจัยพบว่า 
นกัเรียนบางสว่นมีการใช้บาร์โมเดลช่วยในการแก้โจทย์ปัญหาจากการแสดงวิธีท าปกติ ซึง่นกัเรียน
ท่ีมีพืน้ฐานในการแก้สมการ จะสามารถหาค าตอบได้ดีกว่า และนกัเรียนท่ีไม่สามารถแก้สมการ
จากการแก้ปัญหาโดยการแสดงวิธีท าปกติได้ ในบางครัง้นกัเรียนจะใช้วิธีท าบาร์โมเดลช่วยในการ
หาค าตอบ 

2. นักเรียนบางส่วนไม่นิยมการแก้ปัญหาโดยการแสดงวิธีท าปกติเพราะเป็นวิธีท่ีมี
ขัน้ตอนการคิดท่ีหลายขัน้ตอนและมีการเขียนรายละเอียดในการแก้ปัญหาจ านวนมาก ท าให้ใช้
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เวลาในการแก้โจทย์ปัญหานาน และนกัเรียนบางสว่นไม่คุ้นเคยวิธีการแก้ปัญหาโดยการแสดงวิธี
ท าบาร์โมเดลเน่ืองจากเป็นวิธีใหม่และไม่เคยเรียนมาก่อน ท าให้ไม่คุ้นชิน ซึ่งสงัเกตได้จากการท า
ใบงานระหว่างเรียน และการสมัภาษณ์นกัเรียนกลุม่ตวัอย่าง และเม่ือนกัเรียนคุ้นชินแล้ว นกัเรียน
มีการน าวิธีการแก้ปัญหาโดยการแสดงวิธีท าบาร์โมเดลมาใช้มากขึน้ 

 
ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะทั่วไป 
1. ครูควรเพิ่มเวลาให้นักเรียนท าความเข้าใจกับวิธีการใช้บาร์โมเดล เพื่อให้เกิด

ความคุ้นเคย และสามารถน าไปใช้ได้ทนัที  
2. ครูควรปรับเนือ้หาบางสว่นให้งา่ยขึน้ เพื่อให้นกัเรียนใช้เวลาน้อยลง และเหมาะสม

กบัระยะเวลาท่ีใช้ในการเรียนแตล่ะคาบ 
ข้อเสนอแนะส าหรับงานวจิัย 

1. ควรมีการน าแนวทางการแก้โจทย์ปัญหาอัตราส่วนและร้อยละ ผ่านการจัดการ
เรียนรู้เร่ืองอัตราสว่นและร้อยละ โดยการสอนวิธีปกติควบคู่กับวิธีบาร์โมเดล ไปทดลองกับกลุ่ม
ทดลองขนาดเล็กเพื่อศกึษาความสามารถในการสื่อสาร สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์และการ
น าเสนอ หรือทดลองกบักลุม่อ่อนเพ่ือเป็นการซอ่มเสริมผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

2. ควรมีการศกึษาความคงทนของความเข้าใจเร่ืองการแก้โจทย์ปัญหาอตัราสว่นและ
ร้อยละ ผ่านการจัดการเรียนรู้เร่ืองอัตราส่วนและร้อยละ โดยการสอนวิธีปกติควบคู่กับวิธีบาร์
โมเดล 

3. ควรมีการศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองการแก้โจทย์ปัญหาอัตราส่วนและ
ร้อยละของนกัเรียน ท่ีผ่านการจัดการเรียนรู้เร่ืองอัตราสว่นและร้อยละ โดยการสอนวิธีปกติควบคู่
กบัวิธีบาร์โมเดล หรือในเนือ้หาอ่ืน ๆ โดยแบง่เป็นนกัเรียนกลุม่เก่ง กลุม่ปานกลาง และกลุม่อ่อน 

4. ควรมีการศึกษาความพงึพอใจของนกัเรียน ท่ีผา่นการจดัการเรียนรู้เร่ืองอตัราสว่น
และร้อยละ โดยการสอนวิธีปกติควบคู่กับวิธีบาร์โมเดล หรือในเนือ้หาอ่ืน ๆ โดยแบ่งเป็นนกัเรียน
กลุม่เก่ง กลุม่ปานกลาง และกลุม่อ่อน 
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รายนามผู้เช่ียวชาญ 
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รายนามผู้เช่ียวชาญ 

 
 รายนามผู้ เช่ียวชาญการสอนคณิตศาสตร์ ท่ีได้รับความอนเุคราะห์ในการช่วยตรวจสอบ
ความถูกต้องด้านเนือ้หาและความเหมาะสมของการจดัการเรียนรู้เร่ืองอัตราสว่นและร้อยละ โดย
การสอนวิธีปกติควบคู่กับวิธีบาร์โมเดล ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ความเท่ียงตรงของ
เนือ้หาและความเหมาะสมของ แผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบย่อยเร่ืองการแก้โจทย์ปัญหา
สดัสว่น แบบทดสอบยอ่ยเร่ืองการแก้โจทย์ปัญหาร้อยละ และแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียนเร่ืองอัตราสว่นและร้อยละ และการใช้ภาษาในแบบสอบถามวดัความพึงพอใจของนกัเรียน 
ดงัมีรายนามตอ่ไปนี ้
 1. อาจารย์ ดร.ขวญั เพียซ้าย 
  ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
 2. อาจารย์ เอนก จนัทรจรูญ 
  ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
 3. อาจารย์ กญัญา กลุจรัสอนนัต์ 

      ครูช านาญการพิเศษ กลุม่สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนวดัหนองใหญ่ 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
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ตาราง 11 แสดงคา่ดชันีความสอดคล้องของแบบทดสอบยอ่ยเร่ืองการแก้โจทย์ปัญหาสดัสว่น 
 

ข้อท่ี 
ผลการพิจารณาของผู้ เช่ียวชาญ 

IOC แปลผล 
คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 

1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
2 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
3 0 +1 +1 0.67 ใช้ได้ 
4 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
5 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
6 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
7 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
8 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
9 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

10 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
11 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
12 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

 

หมายเหตุ คะแนน +1 ส าหรับแบบทดสอบท่ีสอดคล้องผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั 

คะแนน 0 ส าหรับแบบทดสอบท่ีไม่แนใ่จวา่สอดคล้องผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั 

คะแนน -1 ส าหรับแบบทดสอบท่ีไม่สอดคล้องผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั 

 

ตาราง 12 แสดงคา่ดชันีความสอดคล้องของแบบทดสอบยอ่ยเร่ืองการแก้โจทย์ปัญหาร้อยละ 
 

ข้อท่ี 
ผลการพิจารณาของผู้ เช่ียวชาญ 

IOC แปลผล 
คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 

1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
2 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
3 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
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ตาราง 12 (ตอ่)  

 

ข้อท่ี 
ผลการพิจารณาของผู้ เช่ียวชาญ 

IOC แปลผล 
คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 

4 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
5 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
6 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
7 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
8 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
9 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

10 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
11 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
12 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

 

หมายเหตุ คะแนน +1 ส าหรับแบบทดสอบท่ีสอดคล้องผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั 

คะแนน 0 ส าหรับแบบทดสอบท่ีไม่แนใ่จวา่สอดคล้องผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั 

คะแนน -1 ส าหรับแบบทดสอบท่ีไม่สอดคล้องผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั 

 

ตาราง 13 แสดงคา่ดชันีความสอดคล้องของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองการแก้
โจทย์ปัญหาอตัราสว่นและร้อยละ 
 

ข้อท่ี 
ผลการพิจารณาของผู้ เช่ียวชาญ 

IOC แปลผล 
คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 

1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
2 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
3 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
4 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
5 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
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ตาราง 13 (ตอ่) 

 

ข้อท่ี 
ผลการพิจารณาของผู้ เช่ียวชาญ 

IOC แปลผล 
คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 

6 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
7 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
8 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
9 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

10 +1 0 +1 0.67 ใช้ได้ 
11 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
12 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
13 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
14 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
15 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
16 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
17 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
18 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
19 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
20 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
21 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
22 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
23 +1 -1 +1 0.33 ใช้ไม่ได้ 
24 +1 -1 +1 0.33 ใช้ไม่ได้ 

 

หมายเหตุ คะแนน +1 ส าหรับแบบทดสอบท่ีสอดคล้องผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั 

คะแนน 0 ส าหรับแบบทดสอบท่ีไม่แนใ่จวา่สอดคล้องผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั 

คะแนน -1 ส าหรับแบบทดสอบท่ีไม่สอดคล้องผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั 
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ตาราง 14 แสดงคา่ความยากงา่ย (p), คา่อ านาจจ าแนก (r) และคา่ความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบ
ยอ่ยเร่ืองการแก้โจทย์ปัญหาสดัสว่น ส าหรับนกัเรียนท่ีเป็นกลุม่น าร่อง 
 

ข้อท่ี p r 
1 0.64 0.38 
2 0.61 0.66 
3 0.61 0.58 
4 0.38 0.51 
5 0.51 0.73 
6 0.41 0.62 
7 0.60 0.76 
8 0.53 0.92 

 

คา่ความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบยอ่ยเร่ืองการแก้โจทย์ปัญหาสดัสว่น โดยวิธีสมัประสทิธ์ิแอลฟา  

(  - Coefficient) ของครอนบคั (Cronbach) เทา่กบั 0.880 

 

ตาราง 15 แสดงคา่ความยากงา่ย (p), คา่อ านาจจ าแนก (r) และคา่ความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบ
ยอ่ยเร่ืองการแก้โจทย์ปัญหาร้อยละ ส าหรับนกัเรียนท่ีเป็นกลุม่น าร่อง 
 

ข้อท่ี p r 

1 0.60 0.43 
2 0.56 0.54 
3 0.57 0.60 
4 0.48 0.57 
5 0.48 0.76 
6 0.40 0.58 
7 0.53 0.71 
8 0.54 0.68 
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คา่ความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบยอ่ยเร่ืองการแก้โจทย์ปัญหาร้อยละ โดยวิธีสมัประสทิธ์ิแอลฟา  

(  - Coefficient) ของครอนบคั (Cronbach) เทา่กบั 0.812 

 

ตาราง 16 แสดงคา่ความยากงา่ย (p), คา่อ านาจจ าแนก (r) และคา่ความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบ
วดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองการแก้โจทย์ปัญหาอตัราสว่นและร้อยละ ส าหรับนกัเรียนท่ีเป็น
กลุม่น าร่อง 
 

ข้อท่ี p r 
1 0.71 0.53 
2 0.66 0.42 
3 0.66 0.57 
4 0.48 0.62 
5 0.68 0.56 
6 0.50 0.73 
7 0.72 0.36 
8 0.25 0.39 
9 0.88 0.24 
10 0.65 0.37 
11 0.69 0.45 
12 0.76 0.28 
13 0.72 0.20 
14 0.60 0.24 
15 0.59 0.42 
16 0.62 0.31 

 

คา่ความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองการแก้โจทย์ปัญหาอตัราสว่นและ

ร้อยละ โดยวิธีสมัประสทิธ์ิแอลฟา (  - Coefficient) ของครอนบคั (Cronbach) เทา่กบั 0.764 
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การศึกษากับกลุ่มตัวอย่าง 

 

ตาราง 17 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองการแก้โจทย์ปัญหาอตัราสว่นและร้อยละ จากการแสดงวิธี
ท าปกติและการแสดงวิธีท าบาร์โมเดล 
 

คน
ท่ี 

วิธีท า 

ใบงาน
ระหวา่ง
เรียน 
(20) 

แบบทดสอบ
ยอ่ยเร่ืองการ
แก้โจทย์

ปัญหาสดัสว่น 
(20) 

แบบทดสอบ
ยอ่ยเร่ืองการ
แก้โจทย์
ปัญหาร้อย

ละ 
(20) 

แบบทดสอบวดั
ผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียนเร่ืองการแก้โจทย์
ปัญหาอตัราสว่นและ

ร้อยละ 
(20) 

รวม 
(100) 

1 

ปกติ 16.40 7.50 17.25 14.25 55.40 

บาร์โมเดล 13.40 15.00 13.50 26.25 68.15 

    เฉลีย่ 61.78 

2 

ปกติ 20.00 14.25 18.00 21.38 73.63 

บาร์โมเดล 15.20 14.63 15.00 25.50 70.33 

    เฉลีย่ 71.98 

3 

ปกติ 19.20 12.00 19.50 32.25 82.95 

บาร์โมเดล 20.00 20.00 20.00 34.88 94.88 

    เฉลีย่ 88.92 

4 

ปกติ 16.00 15.00 12.00 39.00 82.00 

บาร์โมเดล 16.80 15.00 19.50 37.50 88.80 

    เฉลีย่ 85.40 

5 

ปกติ 6.60 10.86 13.50 21.75 52.76 

บาร์โมเดล 10.00 15.00 15.00 30.75 70.75 

    เฉลีย่ 61.76 
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ตาราง 17 (ตอ่) 

 

คน
ท่ี 

วิธีท า 

ใบงาน
ระหวา่ง
เรียน 
(20) 

แบบทดสอบ
ยอ่ยเร่ืองการ
แก้โจทย์

ปัญหาสดัสว่น 
(20) 

แบบทดสอบ
ยอ่ยเร่ืองการ
แก้โจทย์
ปัญหาร้อย

ละ 
(20) 

แบบทดสอบวดั
ผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียนเร่ืองการแก้โจทย์
ปัญหาอตัราสว่นและ

ร้อยละ 
(20) 

รวม 
(100) 

6 

ปกติ 10.60 15.00 14.25 20.25 60.10 

บาร์โมเดล 17.80 14.63 4.50 26.25 63.18 

    เฉลีย่ 61.64 

7 

ปกติ 13.20 7.88 3.00 16.50 40.58 

บาร์โมเดล 17.60 18.00 3.00 25.50 64.10 

    เฉลีย่ 52.34 

8 

ปกติ 10.00 3.00 1.50 12.75 27.25 

บาร์โมเดล 12.00 15.00 15.75 15.75 58.50 

    เฉลีย่ 42.88 

9 

ปกติ 17.00 7.50 12.38 31.50 68.38 

บาร์โมเดล 14.80 10.50 10.50 21.00 56.80 

    เฉลีย่ 62.59 

10 

ปกติ 18.80 12.00 9.00 24.75 64.55 

บาร์โมเดล 18.70 15.38 12.00 36.75 82.83 

    เฉลีย่ 73.69 

11 

ปกติ 4.80 3.75 3.00 3.75 15.30 

บาร์โมเดล 2.80 16.13 4.88 16.50 40.31 

    เฉลีย่ 27.81 
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ตาราง 17 (ตอ่) 

 

คน
ท่ี 

วิธีท า 

ใบงาน
ระหวา่ง
เรียน 
(20) 

แบบทดสอบ
ยอ่ยเร่ืองการ
แก้โจทย์

ปัญหาสดัสว่น 
(20) 

แบบทดสอบ
ยอ่ยเร่ืองการ
แก้โจทย์
ปัญหาร้อย

ละ 
(20) 

แบบทดสอบวดั
ผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียนเร่ืองการแก้โจทย์
ปัญหาอตัราสว่นและ

ร้อยละ 
(20) 

รวม 
(100) 

12 
ปกติ 19.50 15.00 16.50 12.38 63.38 

บาร์โมเดล 20.00 12.00 15.00 15.75 62.75 

    เฉลีย่ 63.07 

13 
ปกติ 20.00 12.00 18.00 34.50 84.50 

บาร์โมเดล 20.00 20.00 15.00 39.75 94.75 

    เฉลีย่ 89.63 

14 
ปกติ 20.00 6.75 7.50 12.75 47.00 

บาร์โมเดล 20.00 15.00 11.25 30.75 77.00 

    เฉลีย่ 62.00 

15 
ปกติ 15.60 12.00 10.88 20.25 58.73 

บาร์โมเดล 17.20 16.50 6.00 33.00 72.70 

    เฉลีย่ 65.72 

16 
ปกติ 11.80 11.25 15.00 17.25 55.30 

บาร์โมเดล 20.00 16.50 9.00 27.00 72.50 

    เฉลีย่ 63.90 

17 

ปกติ 10.80 7.50 4.13 13.50 35.93 

บาร์โมเดล 10.20 20.00 9.00 21.00 60.20 

    เฉลีย่ 48.07 
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ตาราง 17 (ตอ่) 

 

คน
ท่ี 

วิธีท า 

ใบงาน
ระหวา่ง
เรียน 
(20) 

แบบทดสอบ
ยอ่ยเร่ืองการ
แก้โจทย์

ปัญหาสดัสว่น 
(20) 

แบบทดสอบ
ยอ่ยเร่ืองการ
แก้โจทย์
ปัญหาร้อย

ละ 
(20) 

แบบทดสอบวดั
ผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียนเร่ืองการแก้โจทย์
ปัญหาอตัราสว่นและ

ร้อยละ 
(20) 

รวม 
(100) 

18 

ปกติ 16.80 7.50 12.75 9.00 46.05 

บาร์โมเดล 18.80 11.25 3.00 20.25 53.30 

    เฉลีย่ 49.68 

19 

ปกติ 20.00 7.13 12.00 25.50 64.63 

บาร์โมเดล 20.00 20.00 12.75 39.75 92.50 
    เฉลีย่ 78.57 

20 

ปกติ 17.60 12.00 18.00 14.25 61.85 

บาร์โมเดล 17.60 7.50 20.00 18.00 63.10 
    เฉลีย่ 62.48 

21 
ปกติ 6.60 8.25 4.50 21.38 40.73 

บาร์โมเดล 17.80 12.00 7.88 20.25 57.93 

    เฉลีย่ 49.33 

22 
ปกติ 20.00 14.25 9.38 20.25 63.88 

บาร์โมเดล 10.60 14.63 15.75 18.00 58.98 

    เฉลีย่ 61.43 

23 

ปกติ 6.00 4.13 3.38 13.50 27.00 

บาร์โมเดล 9.60 12.00 4.50 34.50 60.60 

    เฉลีย่ 43.80 
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ตาราง 17 (ตอ่) 

 

คน
ท่ี 

วิธีท า 

ใบงาน
ระหวา่ง
เรียน 
(20) 

แบบทดสอบ
ยอ่ยเร่ืองการ
แก้โจทย์

ปัญหาสดัสว่น 
(20) 

แบบทดสอบ
ยอ่ยเร่ืองการ
แก้โจทย์
ปัญหาร้อย

ละ 
(20) 

แบบทดสอบวดั
ผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียนเร่ืองการแก้
โจทย์ปัญหา

อตัราสว่นและร้อยละ 
(20) 

รวม 
(100) 

24 
ปกติ 10.00 3.38 7.50 19.50 40.38 

บาร์โมเดล 13.60 6.00 3.00 22.50 45.10 

    เฉลีย่ 42.74 

25 
ปกติ 18.60 9.75 2.25 20.25 50.85 

บาร์โมเดล 5.40 20.00 12.75 32.25 70.40 

    เฉลีย่ 60.63 

26 
ปกติ 19.80 3.75 7.50 23.25 54.30 

บาร์โมเดล 20.00 20.00 16.50 39.00 95.50 

    เฉลีย่ 74.90 

27 
ปกติ 20.00 9.00 20.00 40.00 89.00 

บาร์โมเดล 20.00 16.50 20.00 40.00 96.50 

    เฉลีย่ 92.75 

28 
ปกติ 20.00 6.00 13.50 32.25 71.75 

บาร์โมเดล 20.00 16.50 17.25 40.00 93.75 

    เฉลีย่ 82.75 

29 

ปกติ 20.00 10.50 17.25 40.00 87.75 

บาร์โมเดล 20.00 20.00 20.00 35.25 95.25 

    เฉลีย่ 91.50 
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ตาราง 17 (ตอ่) 

 

คน
ท่ี 

วิธีท า 

ใบงาน
ระหวา่ง
เรียน 
(20) 

แบบทดสอบ
ยอ่ยเร่ืองการ
แก้โจทย์

ปัญหาสดัสว่น 
(20) 

แบบทดสอบ
ยอ่ยเร่ืองการ
แก้โจทย์

ปัญหาร้อยละ 
(20) 

แบบทดสอบวดั
ผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียนเร่ืองการแก้
โจทย์ปัญหา

อตัราสว่นและร้อยละ 
(20) 

รวม 
(100) 

30 
ปกติ 20.00 12.00 12.75 17.63 62.38 

บาร์โมเดล 19.60 15.00 18.00 33.75 86.35 

    เฉลีย่ 64.37 

31 
ปกติ 6.00 4.50 3.00 5.25 18.75 

บาร์โมเดล 12.00 20.00 7.50 22.50 62.00 

    เฉลีย่ 40.375 

32 
ปกติ 19.60 5.25 9.38 17.25 51.48 

บาร์โมเดล 18.80 20.00 10.50 22.50 71.80 

    เฉลีย่ 61.64 

33 
ปกติ 20.00 20.00 20.00 40.00 100.00 

บาร์โมเดล 20.00 20.00 18.75 40.00 98.75 

    เฉลีย่ 99.38 

34 
ปกติ 12.80 11.25 9.75 11.25 45.05 

บาร์โมเดล 20.00 15.00 12.00 31.50 78.50 

    เฉลีย่ 61.78 

35 

ปกติ 20.00 14.25 6.75 22.13 63.13 

บาร์โมเดล 20.00 15.75 15.00 40.00 90.75 

    เฉลีย่ 76.94 
 

  



  102 

ตาราง 17 (ตอ่) 

 

คน
ท่ี 

วิธีท า 

ใบงาน
ระหวา่ง
เรียน 
(20) 

แบบทดสอบ
ยอ่ยเร่ืองการ
แก้โจทย์

ปัญหาสดัสว่น 
(20) 

แบบทดสอบ
ยอ่ยเร่ืองการ
แก้โจทย์
ปัญหาร้อย

ละ 
(20) 

แบบทดสอบวดั
ผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียนเร่ืองการแก้โจทย์
ปัญหาอตัราสว่นและ

ร้อยละ 
(20) 

รวม 
(100) 

36 

ปกติ 17.60 20.00 15.00 36.75 89.35 

บาร์โมเดล 20.00 20.00 13.50 34.50 88.00 

    เฉลีย่ 88.68 

37 

ปกติ 16.40 9.00 17.25 17.25 59.90 

บาร์โมเดล 18.70 18.75 15.00 29.25 81.70 

    เฉลีย่ 70.80 
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การทดสอบการแจกแจงปกตขิองข้อมลู 

 

ตาราง 18 การทดสอบภาวการณ์แจกแจงปกติของผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองการแก้โจทย์ปัญหา
อตัราสว่นและร้อยละ จากการแสดงวิธีท าปกติและการแสดงวิธีท าบาร์โมเดล ของนกัเรียนกลุม่
ตวัอยา่ง 
 

Test of Normality 

วิธีท า 
Kolmogorov-Smirnova 

Statistic df Sig. 
ปกติ .105 37 .200* 

บาร์โมเดล .112 37 .200* 

 

*ระดบันยัทางสถิติ .05 

 

จากตาราง 18 พบวา่ p – Value = .200 >  =.05 ดงันัน้ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเร่ือง

การแก้โจทย์ปัญหาอตัราสว่นและร้อยละ จากการแสดงวิธีท าปกติและการแสดงวิธีท าบาร์โมเดล 

ของนกัเรียนกลุม่ตวัอยา่งมีการแจกแจงปกติ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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การทดสอบสมมติฐานท่ีวา่นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 ท่ีผา่นการจดัการเรียนรู้เร่ืองอตัราสว่น

และร้อยละ โดยการสอนวิธีปกติควบคูก่บัวิธีบาร์โมเดล มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองการแก้โจทย์

ปัญหาอตัราสว่นและร้อยละ จากการแสดงวิธีท าปกติ ผา่นเกณฑ์มีจ านวนมากกวา่ร้อยละ 60 ของ

จ านวนนกัเรียนทัง้หมด โดยใช้สถิติทดสอบ Z (Z – Test for Population Proportion) 

สมมติฐาน คือ 6.0:0 pH  

  6.0:1 pH  

สถิติทดสอบ 
 

n

pp

pp
z

00

0

1

ˆ




  

เม่ือ p̂  คือสดัสว่นของจ านวนนกัเรียนในกลุม่ตวัอยา่งท่ีได้คะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน

เร่ืองการแก้โจทย์ปัญหาอตัราสว่นและร้อยละ จากการแสดงวิธีท าปกติ ตัง้แตร้่อยละ 60 ขึน้ไปของ

คะแนนรวม 

 0p  คือ สดัสว่นของจ านวนกลุม่ตวัอยา่งท่ีต้องการทดสอบ 

 n  คือ จ านวนกลุม่ตวัอยา่ง 

 เพราะวา่ 6.0,49.0
37

18
ˆ

0  pp  และ 37n  

 ดงันัน้  
   

-1.366

37

6.016.0

6.049.0

1

ˆ

00

0 










n

pp

pp
Z  

 เน่ืองจาก 645.105. Z  

 ดงันัน้ จะปฏิเสธ 0H เม่ือ 05.ZZ   

 จะได้วา่ 645.1366.1   ซึง่ไม่ตกอยูใ่นบริเวณขอบเขตวิกฤต 

 

 เพราะฉะนัน้ จึงยอมรับ 0H  นัน่คือ นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 ท่ีผา่นการจดัการเรียนรู้

เร่ืองอตัราสว่นและร้อยละ โดยการสอนวิธีปกติควบคูก่บัวิธีบาร์โมเดล มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน

เร่ืองการแก้โจทย์ปัญหาอตัราสว่นและร้อยละ จากการแสดงวิธีท าปกติ ผา่นเกณฑ์มีจ านวนไม่

มากกวา่ละ 60 ของจ านวนนกัเรียนทัง้หมด อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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การทดสอบสมมติฐานท่ีวา่นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 ท่ีผา่นการจดัการเรียนรู้เร่ืองอตัราสว่น

และร้อยละ โดยการสอนวิธีปกติควบคูก่บัวิธีบาร์โมเดล มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองการแก้โจทย์

ปัญหาอตัราสว่นและร้อยละ จากการแสดงวิธีท าบาร์โมเดล ผา่นเกณฑ์มีจ านวนมากกวา่ร้อยละ 

60 ของจ านวนนกัเรียนทัง้หมด โดยใช้สถิติทดสอบ Z (Z – Test for Population Proportion) 

สมมติฐาน คือ 6.0:0 pH  

  6.0:1 pH  

สถิติทดสอบ 
 

n

pp

pp
z

00

0

1

ˆ




  

เม่ือ p̂  คือสดัสว่นของจ านวนนกัเรียนในกลุม่ตวัอยา่งท่ีได้คะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน

เร่ืองการแก้โจทย์ปัญหาอตัราสว่นและร้อยละ จากการแสดงวิธีท าบาร์โมเดล ตัง้แตร้่อยละ 60 ขึน้

ไปของคะแนนรวม 

 0p  คือ สดัสว่นของจ านวนกลุม่ตวัอยา่งท่ีต้องการทดสอบ 

 n  คือ จ านวนกลุม่ตวัอยา่ง 

 เพราะวา่ 6.0,81.0
37

30
ˆ

0  pp  และ 37n  

 ดงันัน้  
   

607.2

37

6.016.0

6.081.0

1

ˆ

00

0 










n

pp

pp
Z  

 เน่ืองจาก 645.105. Z  

 ดงันัน้ จะปฏิเสธ 0H เม่ือ 05.ZZ   

 จะได้วา่ 645.1607.2   ซึง่ตกอยูใ่นบริเวณขอบเขตวิกฤต 

 

 เพราะฉะนัน้ จึงปฏิเสธ 0H  นัน่คือ นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 ท่ีผา่นการจดัการเรียนรู้

เร่ืองอตัราสว่นและร้อยละ โดยการสอนวิธีปกติควบคูก่บัวิธีบาร์โมเดล มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน

เร่ืองการแก้โจทย์ปัญหาอตัราสว่นและร้อยละ จากการแสดงวิธีท าบาร์โมเดล ผา่นเกณฑ์มีจ านวน

มากกวา่ร้อยละ 60 ของจ านวนนกัเรียนทัง้หมด อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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การทดสอบสมมติฐานท่ีวา่นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 ท่ีผา่นการจดัการเรียนรู้เร่ืองอตัราสว่น

และร้อยละ โดยการสอนวิธีปกติควบคูก่บัวิธีบาร์โมเดล มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองการแก้โจทย์

ปัญหาอตัราสว่นและร้อยละ จากการแสดงวิธีท าปกติและการแสดงวิธีท าบาร์โมเดลแตกตา่งกนั 

โดยใช้สถิติทดสอบ t (t – Test for Two Dependent Samples Test) 

สถิติทดสอบ คือ t - test 

สตูรท่ีใช้  
nS

dd
t

dd /



 ท่ี 1 ndf  

เม่ือ id  แทน ความแตกตา่งของตวัแปรแตล่ะคู ่  iii xxd 21   

       n   แทน จ านวนคูข่องกลุม่ตวัอยา่ง 

       
 1

,

22









nn

ddn
S

n

d
d d   

สมมติฐาน คือ :0H  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองการแก้โจทย์ปัญหาอตัราสว่นและร้อย

ละ จากการแสดงวิธีท าปกติและการแสดงวิธีท าบาร์โมเดลไม่แตกตา่งกนั 

  :1H  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองการแก้โจทย์ปัญหาอตัราสว่นและร้อย

ละ จากการแสดงวิธีท าปกติและการแสดงวิธีท าบาร์โมเดลแตกตา่งกนั 

ค านวณ  

44.15
37

41.571
d  

 
 1

22
2






nn

ddn
Sd         

         
 13737

41.57166.600,1537
2




  

      
332,1

39.509.32642.224,577 
  

      
332,1

03.715,250
  

      22.188  
72.1322.188 dS  
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แทนคา่ t จากสตูร 

37/72.13

44.15
t  

   85.6  
36137 df  

 เน่ืองจาก จะยอมรับ 0H เม่ือ 0281.2
2


t  

 ดงันัน้ ปฏิเสธ 0H  

 จะได้วา่ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองการแก้โจทย์ปัญหาอตัราสว่นและร้อยละ จากการ

แสดงวิธีท าปกติและการแสดงวิธีท าบาร์โมเดลแตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
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การทดสอบสมมติฐานท่ีวา่นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 ท่ีผา่นการจดัการเรียนรู้เร่ืองอตัราสว่น

และร้อยละ โดยการสอนวิธีปกติควบคูก่บัวิธีบาร์โมเดล มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองการแก้โจทย์

ปัญหาอตัราสว่นและร้อยละ ผา่นเกณฑ์มีจ านวนมากกวา่ร้อยละ 60 ของจ านวนนกัเรียนทัง้หมด 

โดยใช้สถิติทดสอบ Z (Z – Test for Population Proportion) 

สมมติฐาน คือ 6.0:0 pH  

  6.0:1 pH  

สถิติทดสอบ 
 

n

pp

pp
z

00

0

1

ˆ




  

เม่ือ p̂  คือสดัสว่นของจ านวนนกัเรียนในกลุม่ตวัอยา่งท่ีได้คะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน

เร่ืองการแก้โจทย์ปัญหาอตัราสว่นและร้อยละ ตัง้แตร้่อยละ 60 ขึน้ไปของคะแนนรวม 

 0p  คือ สดัสว่นของจ านวนกลุม่ตวัอยา่งท่ีต้องการทดสอบ 

 n  คือ จ านวนกลุม่ตวัอยา่ง 

 เพราะวา่ 6.0,76.0
37

28
ˆ

0  pp  และ 37n  

 ดงันัน้  
   

988.1

37

6.016.0

6.076.0

1

ˆ

00

0 










n

pp

pp
Z  

 เน่ืองจาก 645.105. Z  

 ดงันัน้ จะปฏิเสธ 0H เม่ือ 05.ZZ   

 จะได้วา่ 645.1988.1   ซึง่ตกอยูใ่นบริเวณขอบเขตวิกฤต 

 

 เพราะฉะนัน้ จึงปฏิเสธ 0H  นัน่คือ นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 ท่ีผา่นการจดัการเรียนรู้
เร่ืองอตัราสว่นและร้อยละ โดยการสอนวิธีปกติควบคูก่บัวิธีบาร์โมเดล มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
เร่ืองการแก้โจทย์ปัญหาอตัราสว่นและร้อยละ ผา่นเกณฑ์มีจ านวนมากกวา่ร้อยละ 60 ของจ านวน
นกัเรียนทัง้หมด อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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ภาคผนวก ค 
แผนการจัดการเรียนรู้ 
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ภาคผนวก ง 
แบบทดสอบย่อยเร่ืองการแก้โจทย์ปัญหาสัดส่วน 
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ภาคผนวก จ 
แบบทดสอบย่อยเร่ืองการแก้โจทย์ปัญหาร้อยละ 
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ภาคผนวก ฉ 
แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองการแก้โจทย์ปัญหาอัตราส่วนและร้อยละ 
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ประวัติผู้เขียน 
 

ประวัตผู้ิเขียน 
 

ช่ือ-สกุล พีรดา   วิชามขุ 
วัน เดือน ปี เกิด 11 มิถนุายน 2534 
สถานที่เกิด อ าเภอเมือง จงัหวดัร้อยเอ็ด 
วุฒิการศึกษา พ.ศ.2552  ระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย  

      จาก โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั มกุดาหาร   
      จงัหวดัมกุดาหาร  
พ.ศ.2556  วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาคณิตศาสตร์  
      จาก มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  
พ.ศ.2561  การศกึษามหาบณัฑิต สาขาคณิตศาสตร์  
      จาก มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ   
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